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 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل: 

 : احملبوبة أسريت

 " "أيبوارجيٍتوأميسرييتمنياٌب

 

 جبميع احلّب والرمحة يف حيايت ، وأفاضويند أرشدوين وربّوينق

 

 

  



 ه
 

 استهالل
 

َّنا َأنَْزلْنَاُه قُْرأ َّنا َعَرِبيًّا لََعلاُُكْ تَْعِقلُونَ 
ِ
 إ

 (2)يوسف، أ ية: 

 

اُمْوإ إلَْعرَ  َا ِهْصُف ِديْنِ تََعل َّنا
ِ
 ُُكْ ِبياَة فَا

 )معر إبن خطاب(

(BUKU PINTAR BERBAHASA ARAB (Hal:3) Penulis: H. Syaiful Mustofa, 

M.Pd, M.A & H. Abdul Wahed Ali Wafa, SS, B.Ed.) 

 

  



 و
 



 ز
 

 



 ح
 

 شكر وتقدير

احلمدهللرّبالعادلُت،والّصالةوالّسالمعلىأشرفاألنبياءوادلرسلُتنبينادمحم
 ملسو هيلع هللا ىلص،وعلىآلهوصحبهأمجعُت،وبعد

البحثاجل منقسمتعليم( S-1)امعيلني درجةسرجاافقدانتهتكتابةهذا
والتعليمجبامعةموالامالكإبراهيماإلسالميةاحلكومية الًتبية بكليةعلوم العربية اللغة
البحثحىتالنهاية.لذالكألقي ماالنجبتوفيقهتعاىلومساعدةمنقدساهمُبهذا

 كلمةالشكرإىلمنقدساعدينعلىكتابةهذاالبحث.

موالا .ٔ جامعة مدير ادلاجستَت، راهرجا احلاجموجيا الدكتور الربوفيسور فضيلة
 مالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

جامعة فضيلةالدكتوراحلاجنورعليادلاجستَت،عميدكليةعلومالًتبيةوالتعليم .ٕ
 موالامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

شل .ٖ الدكتورة جامعةفضيلة العربية اللغة تعليم قسم رييسة ادلاجسًت، احلسنة لةة
 موالامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

البحث ادلاجستَت رضوان .ٗ الذيأرشدخطواٌبحىتجاءهذا ادلشرفاحملًتم ،
 .اجلامعىاىلهنايته

ةدونالباحثُبقسمتعليماللغةالعربيةالذينيساعاألساتيذواألستاذاتمجيع .٘
 للحصولعلىالعلومادلفيدة.

احلنونُت  .ٙ أيبإىلوالدّي ربّياينودفعاينُبسرييتمنياتىوأميوارجيٍت ، قد ،
 طلبالعلومالنافعة.

 إىلمجيعأصدقاييعلىتشجيعاهتمودعايهم. .ٚ
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 مستخلص البحث
أبساس. 7103منرية.  اجملدية الوسيلة متعددة ُبWeb Offlineاستخدام العربية اللغة ُبتعليم

والتعليم الًتبية العربيةكليةعلوم ادلدرسةاالبتداييةاإلسالميةسورايبوااماالنج.قسمتعليماللغة
جامعةموالامالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

 :رضوانادلاجستَتادلشرف

 

أفلُت،تعليماللغةالعربيةالكلماتالرييسية:معددالوسيلةاجملدية،ويب
من أحد هي التعليمية الوسيلة لكن غَتمهم، التعليمية الوسيلة والتعلم التعليم ُبعملية
أحد هى بواا سوراي اإلسالمية االبتدايية مدرسة التعليمية. ادلصادر ادلعلومات للتوزيع آالت

ال اللغة تدرس الىت اإلسالمية االبتدايية التعليمية مث مةسسات الكافية التعليمية ابلوسيلة عربية
الشاشةُبك الفص .ولكنعمليةالتعليموالتعلمُبالفص ملتقمابخلَت،ألهناحينماتتمعملية
اليعرفون هم حىت الفكر. وقلة صديقتها مع وربدث يلعبون هناك الطلبة بعض والتعلم التعليم

ادلفرداتُباللغةالعربية.
ُبتعليم Web Offline(كيفتطبيقمتعددةالوسيلةاجملديةأبساسٔثهي:أماأسئلةالبح

ماالنج. بواا سوراي اإلسالمية االبتدايية دبدرسة العريبة متعددةٕاللغة استخدام فعالية مامدى )
أبساس اجملدية بواا Web Offline الوسيلة سوراي اإلسالمية االبتدايية دبدرسة العريبة اللغة ُبتعليم

 .ماالنج

ادلدخ ادلستخدمُبهذاالبحثهوادلدخ الكميوإنادلنهجادلستخدمُبهذاالبحث
التجريبية بُتادلتغَتينأوأكثرُباجملموعة وهونوعيهدفليبحثالعالقة ادلنهجالتجرييب، هو

ويقارنابجملموعةالضابطة.
 البحثهي: نتايج ٔأما تطبيق( ال يشم  متعددة أبساساستخدام اجملدية  Webوسيلة

Offline ،بوااماالنجثالثلقاءات سوراي اإلسالمية االبتدايية ُبادلدرسة العربية اللغة ُبتعليم
اإلستماع ومهارة ادلفردات تعليم األول، اللقاء ُب تراقبهايعٌتوهي ٍب الشاشة ُب ادلادة بظهر

بظهرادلادةُبالشاشةٍب،يعٌتلقراءةومهارةالكالموتفهمهاالطلبة.ُباللقاءالثاين،تعليممهارةا
والًتاكيب الكتابة مهارة تعليم الثالث، ُباللقاء وتفموهنا. الطلبة ٍبيكررها الباحثة يعٌتتقرأها ،

عملية أن (ٕبظهرادلادةُبالشاشةٍبتشرحهاالباحثةٍبيكتباجلملةمنالصورُبالشاشة.
فعالةعلىترقيةكفاءةالطلبة Web Offline الوسيلةاجملديةأبساس متعددةدامالتعليموالتعلمابستخ
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= 5%( ttabel)أكربمننتيجةالتقديرادلعنويٕٓ،ٗ= thitungُبتعليماللغةالعربية،ألننتيجة
 مقبولأيفروضهذاالبحثمقبول. Haوذلكدبعٌتأنٕٔٓ،ٕ
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ABSTRAK 

 

Muniroh. 2016. Penggunaa Multimedia Interaktif Berbasis Web Offline dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di SDI Surya Buana Malang. Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Ridwan M.Pd 

 

Kata kunci : Multimedia Interaktif, Web Offline, Pembelajaran Bahasa Arab 

 

Media memilki arti penting dalam proses pembelajaran yaitu alat untuk 

menyampaikan pesan atau pengetahuan tentang materi. Akan tetapi, seringkali 

dalam proses pembelajaran media  dilupakan. Sekolah Dasar Islam Surya buana 

adalah salah satu lembaga pendidikan tingkat dasar berbasis Islami yang 

mengajarkan Bahasa Arab dengan fasilitas yang cukup, seperti LCD. Akan tetapi 

proses pembelajaran dikelas belum berjalan dengan baik, karena ketika proses 

pembelajaran berlangsung beberapa murid ada yang bermain, berbincang-bincang 

dengan temannya dan tidak fokus, sehingga mereka tidak tahu arti kata-kata 

bahasa arab tersebut. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) bagaimana 

penggunaan multimedia hnteraktif berbasis web offline dalam pembelajaran 

bahasa Arab di SDI Surya Buana Malang. 2) sejauh mana efektifitas penggunaan 

multimedia hnteraktif berbasis web offline dalam pembelajaran bahasa Arab di 

SDI Surya Buana Malang. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu metode penelitian yang bertujuan 

untuk meneliti hubungan antara dua variabel atau lebih  pada  kelompok  

eksperimen  serta  membandingkannya  dengan  kelompok yang tidak mengalami  

manipulasi  yang  dinamakan  kelompok  kontrol. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Penerapan multimedia interaktif 

berbasis web Offline dalam pembelajaran bahasa Arab di SDI Surya Buana 

malang meliputi tiga kali pertemuan yaitu pertemuan pertama, pembelajaran 

kosakata dan keterampilan mendengar, yaitu dengan menampilkan materi di LCD, 

kemudian murid menganalisis dan memahaminya. Pertemuan kedua, 

pembelajaran keterampilan membaca dan berbicara, yaitu dengan menampilkan 

materi di LCD, kemudian peneliti membacanya dan siswa mengulangi dan 

memahami teks tersebut. Pertemuan ketiga, pembelajaran keterampilan menulis 

dan susunan kata, yaitu dengan menampilkan materi di LCD kemudian peneliti 

menerangkan, kemudian murid penulis kalimat dari gambar yang ada di LCD. 2) 

proses pembelajaran dengan menggunakan  multimedia interaktif berbasis webb 

offline efektif dalam meningkatkan kemampuan murid dalam pembelajaran 

bahasa Arab. hal ini di tunjukkan dengan thitung : 4, 20 ≥ ttabel : 2,021 yang berarti 

Ha diterima dalam penelitian. 
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ABSTRACT 

Muniroh. 2016. The used of  interactive multimedia based on offline web in 

learning Arabic at SDI SURYA BUANA Malang. Arabic education department, 

faculty of tarbiyah and teachers training islamic state university of Malang. 

guide : Ridwan M.Pd 

 

Key words : interactive multimedia, offline web, learning Arabic. 

Media has a very important meaning in the learning process, that is a tool 

to convey messages or knowledge of materials. However, in the learning process, 

the media is often forgotten. Surya Buana Islamic primary school is one of the 

basic level educational institutions based on islamic learning that teaches  Arabic 

with the good facilities, such as LCD. But the learning process in the class not 

going well, the reason is when the learning process is taking place there is some 

students playing, chatting with her friends and unfocused, so that they do not 

know the meaning of those Arabic words. 

The problem statements of this research are : 1) how to use interactive 

multimedia based on offline web in learning Arabic at SDI Surya Buana Malang. 

2) how effective is the interactive multimedia based on offline web used in 

learning Arabic at SDI Surya Buana Malang.  

The research approach used in this research is quantitative design, while 

the type of research used in this study is experimental research, that is the research 

method that aims to examine the relation between two or more variables in the 

experimental group and compare them with the un-manipulated group which 

called control group. 

The result of this research is 1) The Application of interactive multimedia 

based on offline web in learning Arabic at SDI SURYA BUANA Malang includes 

three meetings, that is : The first meeting, learing vocabulary and listening skills, 

by showing the subject matter on the LCD, then the students analyze and 

understand it. The second meeting, learning skills of reading and speaking, by 

showing subject matter on the LCD, then read researchers and students to repeat 

and understand the text. The third meeting, learning writing skills and grammar, 

by showing subject matter on the LCD, then the researchers explain, then student 

writers sentence of images on the LCD. 2) The learning process by using 

interactive multimedia based on offline web can imrovie the learning outcome in 

studying Arabic. That is shows it thitung : 4, 20 ≥ ttabel : 2,021 which means Ha 

accepted in research 
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

التعل وهيهويم قودية بطريقة التالميذ إىلأذهان وادلعرفة العلم إيصالادلعلم
طريقةاإلقتصاديةالىتتوفرلك منادلعلموادلتعلمالوقتواجلهدُبسبي احلصول

 1علىالعلموادلعرفة.

علىتعليموإن يعٌتأنيكونالفردقادرا أجنبية العربيةهيتعليملغة اللغة
اللغةاألم،لغةغَتاستحدام لغتهاألوىلالىتتعلمهاُبصغر أوكمايطلقعليها

علىفهمرموزهاعندمايستمعإليها،ومتمكنامنشلارستهاكالماوقراءة أيقادرا
 وكتابة.

.ذهب التعليمية العملية عناصر عن ينفص  ال العربية اللغة تعليم وعندما
التعليميةتتكون (Moedjiono dan Dimyati)موجيااودمياتى أنمقواتالعملية

  2منمتعلمومعلموأهدافالتعليموادلوادالتعليميةواسًتاتيجيةوالوسيلةوالتقوًن.

. األهدافادلرجوةُبالتعليم وهذ ادلقواتعالقةقويةبعضهابعضالتحقيق

و وفعالية وكفاءة، بسالسة تنفيذها التعليميةجيبأنيتم عملية ذلكُباألساس،
 ومنتجةبُتسلتلفادلكواتادلوجودةُبنظامالتعليم. بفض تفاع إجيابيةوبناءة

ماُبعمليةالتعليموالتعلمالوسيلةالتعليميةغَتإهتمام،لكنالوسيلة كثَتا
الوسيلة أن التعليمية. ادلصادر ادلعلومات للتوزيع آالت من أحد هي التعليمية

ليةالتعليموالتعلم.الوسيلةالتعليميةإلرسالادلعلوماتواالتعليميةدورامهماُبعم
جذابالطلبة.ُبتطبيقالتعليمو ُبك حصةالتعليم ادلصادرالىتترادأنترس 

الوسيلة ابستخدام اجلذاب التعليم حالة يوجد أن يستطيع ادلدرس ادلدرسة، ُب
                                                           

1
 ٕٔ(.صٜٚٛٔةالعربية.)القاهرة:دارادلعارفدمحمعلىالسمان.التوجيهُبتعليماللغ 

2
 Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar Dan Pembelajaran. (Jakarta:  PT Rineka Cipta). 



ٕ 
 

يستطي التعليم حىت وادلتنوعة، والتجديدية واإلبتكارية العملية أبحسن ينفد أن ع
التعليم علىاإلصلاز ووساي  3.التوجيه بصرية وهىوساي  التعليمية أنواعالوساي 

 .مسعيةووساي مسعيةوبصرية

لتكون تضموا أن تسطعون التعليمية الوساي  أنواع التكنولوجى، بتطوير
تسمىدب ما اجلاذبية تعددةالوسيلة هىمتعددةالوسيلة. النصالوسيلة إدماجمن

والصورةوالرسموالصوتوالصورةادلتحركةوالفيديوالذينيضمونُبادللفالزقمي،
 ويستخدمإلعالماألفكارللجمهور.

مدرسةاالبتداييةاإلسالميةسورايبوااهىأحدمةسساتالتعليميةاالبتدايية
اب العربية اللغة تدرس الىت الكافلوسيلةاإلسالمية ُبك التعليمية الشاشة مث  ية

عمليةالتعليموالتعلمُبالفص ملتقمابخلَت،ألهناحينماتتمعمليةالفص .ولكن
حىتهم.التعليموالتعلمبعضالطلبةهناكيلعبونوربدثمعصديقتهاوقلةالفكر

 .ادلفرداتُباللغةالعربيةاليعرفون

الوسيلةاجملديةمتعددةستخدام،ترىالباحثةأمهيةادلذكورةوابلنظرالظواهرا
 Web Offline ألنالوسيلةاجملديةأبساسُبتعليماللغةالعريبة Web Offline أبساس

ادلدرسُبأل يسه  هنا التعّلم يسه  وأنشطة ادلادة لفهم التعليمالطلبة يصَت و
 األجذب.

 أسئلة البحث .ب 

أبساستطبيقمتعددةكيف -ٔ اجملدية العريبة Web Offline الوسيلة اللغة ُبتعليم
؟دبدرسةاالبتداييةاإلسالميةسورايبوااماالنج

ٕ-  استخدام مدىفعالية أبساسمتعددةما اجملدية ُبتعليم Web Offline الوسيلة
 ؟اللغةالعريبةدبدرسةاالبتداييةاإلسالميةسورايبوااماالنج

 

                                                           
3
 Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media. ( Malang: UIN-MALANG Press, 2008). Hal: 170 
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 أهداف البحث .ج 

ٔ-  أبمتعددة تطبيقدلعرفة اجملدية العريبة Web Offline ساسالوسيلة اللغة ُبتعليم
 .دبدرسةاالبتداييةاإلسالميةسورايبوااماالنج

ُبتعليماللغة Web Offline الوسيلةاجملديةأبساسمتعددةفعاليةاستخدامعرفةدل  -ٕ
 .العريبةدبدرسةاالبتداييةاإلسالميةسورايبوااماالنج

 فروض البحث .د 

أ مةقتة الباحثحل مشكلةالفروضهيحلول يضعها تفسَتاتمةقتة و
النتيجةادلةقتة  أنفروضالبحثهو4البحث،فهوإجابةزلتملةالسئلةالبحث.

دلشكالتالبحثحىّتيثبتمنالبيااتادلًتاكم.وفروضالبحثُبهذاالبحث
 يستخدام إذا هو العريبة اللغة أبساسمتعددةتعليم اجملدية  ، Web Offline الوسيلة

 فَتقيتعليماللغةالعربية.

 أمهية البحث . ه

 إنأمهيةالبحثفيمايلى:

 األمهيةالنظرية .ٔ

 منالناحية جلميعادلدرساللغةالنظرية، البحثأنيكونمستفيدا يرجىهذا
حبث عن يبحثون الذين الناس ومجيع تدرسوها الىت الطلبة وجلميع العربية

 التجريىب.

التطبيقيةاألمهيةة .ٕ
 نالناحيةالتطبيقية،يرجىهذاالبحثأنيكونمفيدا:م
 
 
 

                                                           
 ٖٜ(ص:ٕٜٜٔذوقانعبيدات،البحثالعلمي،)الرايص:الرايض:دارالفكرللنشروالتوزيع ٗ
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للباحثة (أ
تستطيعأنترجوالباحثةأنتستفيدهذاالبحثلتنميةالنفسىلًتقيةالكفاءةو

ُب اخلربة يعطي و   تطبيق ادلعلوماتُب خصوصا العلم تتطور الباحثة تعُت
 .التعليم

 للمعلم (ب

لبحثُبتدريساللغةالعربية،ويعطىهذاايرجىأنيستفيدادلعلمحاص من
يتعلقبوساي التعليميةُبتعليماللغةالعربية،وادلعلماخلَتاتإىل ليست فيما

 استبداديةورتيبةُبتدريس.

للطالب (ج
يرجيأنيستفيدمعهذااالبتكار،الطالبمحاساللمشاركةُبعمليةالتعليم،

 لتعلماللغةالعربية.طالبيسه للتعليماللغةالعربيةوالطالبُبمنه

 للمدرسة (د

 تدريساللغةالعربيةُبادلدارس.يرجىنتيجةهذاالبحثمستفيدةُب

 البحث حدود . و

هدافادلرجوة،فتقصرالباحثةإىلسايراألنشطاتالىتتتعلقنظرأسئلةالبحثوأ
 هبذااحلديث:

 احلدودادلوضوعية .ٔ

 Web الوسيلةاجملديةأبساسمتعددةاماستخدركزتالباحثةُبهذاالبحثعن

Offline ُبتعليماللغةالعريبة. 

احلدودادلكانية .ٕ
فحّددهت الباحثة عملتها الذي العلمي البحث لعملية ادلدرسة اتسهيال ُب

 . االبتداييةاإلسالميةسورايبوااماالنج
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احلدودالزمانية .ٖ
 ذلذ  الباحثة ربددت الزمانية، احلدود حيث السنةمن ُب البحث عملية

 ادليالدية.ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالدراسية

 ادلصطلحاتحتديد  . ز

 الوسيلةاجملديةمتعددة .ٔ

تستطيعأنتقوميصممالوسيلةاجملديةهيمتعددة مظهرالوسيلةلكىمظهرها
 وظيفتهاإلعالمالرسالةوتكونادلتفاعلةللمستخدمُت.

ٕ. Web Offline 

Web/Website لواثيقادلختلفةادلخزنةُبخوادمسلتلفةحولهورلموعةكبَتةمنا
 Hypertext وابستخدام، hypermedia و hypertext العامل،وتطويرالواثيقُبشك 

Markup Language (HTML) ،أو بعضا بعضها الواثيقمع يسمحلالتصال شلا
  أجزاءمنالواثيقواحدآخر،إماُبشك النصوالبصرىبوغَتها.

دبعٌت line الكلمةدبعٌتادلوتو Off الكلمة. lineو Off تتكونمن Offline الكلمة
 هوحالةاحلاسوبالذياليرتبطخبطالشبكةالدولية. Offlineقناة.إن

Website offline رابطةخط هوويبالذييستطيعأنيقيمهُباحلاسوببدون
 الشبكةالدولية.

 العربيةاللغة تعليم .ٖ

علىاستحدامالعربيةاللغةتعليم هيتعليملغةأجنبيةيعٌتأنيكونالفردقادرا
لغةغَتلغتهاألوىلالىتتعلمهاُبصغر أوكمايطلقعليهااللغةاألم،أيقادرا

علىفهمرموزهاعندمايستمعإليها،ومتمكنامنشلارستهاكالماوقراءةوكتابة.
 سورايبواا اإلسالمية االبتدايية ادلدرسة .ٗ

هي ادلدارسإحدى ُب ادلوجودة الشةونماالنجاإلسالمية وزارة رائسة وربت
 .التعليمية.وتقعهذ ادلدرسةُبشارعمسفانقكاجااياماالنج
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 الدراسة السابقة  . ي

 الوسيلةاجملديةعلىأساسمتعددة(،أتثَتإستخدامٖٕٔٓراساا)اسمالباحثة .ٔ

Web Offline األح علم التعليم نتيجة ياءعلى حبث، النوع من البحث هذا
الوسيلةاجملديةعلىمتعددةإستخدامالتجريىب،وأهدافالبحثهيدلعرفةآثر

متعددة،ونتيجتهااستخدامعلىنتيجةالتعليمعلماألحياء Web Offline أساس
يةثرعلىنتيجةتعليمالطلبة تستطيعأن Web Offline الوسيلةاجملديةعلىأساس

 ةمنهجهضماإلنساىنواحليوان.ُبادلاد

ٕ.  الباحثة )اسم افعة علىٕ٘ٔٓريرين التعليمية الوساي  إستخدام (،موضعه
ادل الوساي  للفص تعددةأساس سبزق أرقام حسابية عملية مادة ُب التفاعلية

هذاالبحثمنماالنج،ٕٓالسادسُبادلدرسةاالبتداييةاإلسالمية"ادلعارف"
التجري حبث هي ىب،النوع البحث ٔ: وأهداف استخدام دلعرفة الوساي (

ادل الوساي  أساس على أرقامتعددةالتعليمية حسابية عملية مادة ُب التفاعلية
دلعرفة(ٕ،ٕٓسبزقللفص السادسُبادلدرسةاالبتداييةاإلسالمية"ادلعارف"

التعليميةفرقنتيجةإختبارفص الضابطوفص التجريىببعداستخدامالوساي 
التفاعليةُبمادةعمليةحسابيةأرقامسبزقللفص تعددةعلىأساسالوساي ادل

استخدامونتيجتهاأن،ٕٓالسادسُبادلدرسةاالبتداييةاإلسالمية"ادلعارف"
الوساي  الوساي التعليميةعلىاستناد   التفاعليةُبمادةعمليةتعددةادل هذ 

 يةلًتقيةنتيجةتعلمالتالميذ.حسابيةأرقامسبزقفعال

(،تطويروساي تعليماللغةالعربيةٕٕٔٓزهَتينفردوسادلكرمة)اسمالباحثة .ٖ
ادل الوسايط ضوع ومدخلتعددةعلى ، ابستخدامسللمبتديُت البحث هذا

 Reseach and Development) مدخ الكيفيومنهجهمنهجالبحثالتطويرى

Method .)تطويروساي تعليماللغةالعربيةعلى(دلعرفةٔوأهدافالبحثهي
وساي تعليماللغةالعربيةعلىضوعدلعرفة(ٕللمبتديُت،تعددةضوعالوسايطادل
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فعاليةاستخداموساي تعليماللغةالعربيةدلعرفة(ٖللمبتديُت، تعددةالوسايطادل
تعددةعلىضوعالوسايطادل للمبتديُت، أن الوساي استخدامونتيجتها  هذ 

 هو البعدى اإلختبار ُب نتيجتهم معدل إىل ابلنظر ٜٛفعال ُبٜٛأو %
 مستوى"جيدجدا"

(ٔ.ٔاجلدول)
 ادلتساوىوالفرقبُتالدراساتالسابقةوالبحثالباحثة

اسمالباحث،رقم
ادلوضوع،الشك ،

الناشروالسنة،

اصليالتحقيق فرقمتساوي

إستخدامٔ أتثَت راساا،
اجملديةتعددةم الوسيلة

أساس  Web على

Offline نتيجة على
األحياء، علم التعليم
هداية شريف جامعة
هللااإلسالميةاحلكومية

 .ٖٕٔٓجباكارات،

إستخدام
متعددة
الوسيلة

على اجملدية
 Web أساس

Offline 

موقع -
 البحث

الىت وادلادة
تستخدم

البحث ُب
مادة هي

علم
 األحياء

البحث هذا
التجريىب،حبث

يعٌتالتجريبيةُب
إستخدام
إستخدام

الوسيلةمتعددة
على اجملدية

 Web أساس

Offline ُبتعليم
ُب العربية اللغة

ادلدرسة
االبتدايية

إستخدامٕ افعة، ريرين
على التعليمية الوساي 
الوساي  أساس

ُبتعددةادل التفاعلية

إستخدام
الوساي 

التعليميةعلى
أساس

موقع -
 البحث

الىت - وادلادة
تستخدم

البحث ُب
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حسابية عملية مادة
للفص  سبزق أرقام
ادلدرسة ُب السادس
اإلسالمية االبتدايية

 ٕٓ"ادلعارف"
موالا جامعة ماالنج،
إبراهيم مالك
احلكومية اإلسالمية

ٕ٘ٔٓج،ماالن

الوساي 
 تعددةادل

التفاعلية

مادة هي
عملية

حسابية
 أرقامسبزق

سوراي اإلسالمية
ماالنج. بواا
البحث هذا

خيتلف
ابلدراسات

ألنه السابقة،
يبحثعنادلادة
األحياء علم
هذا ُب ولكن

البحث،
تبحثالباحث ة

اللغة تعليم عن
 العربية

زهَتينفردوسادلكرمة،ٖ
تعليم وساي  تطوير
اللغةالعربيةعلىضوع

ادل  تعددةالوسايط

جامعة ، للمبتديُت
إ مالك براهيمموالا

احلكومية اإلسالمية
ٕٕٔٓماالنج،

إستخدام
الوساي 
التعليمية

على
أساس

الوساي 
 تعددةادل

التفاعلية
تعليم ُب

اللغة
 العربية

موقع -
 البحث

وهذا -
هو البحث

البحث
 الطويرى
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 لفصل الثاىنا
 اإلطار النظرى

 الوسيلة اجملدية متعددة . أ

 الوسيلة اجملدية متعددةمفهوم  .0
متعددةالوسيلةتتكونمنكلمتُت،وهيمتعددةاللغوي،كلمةادلعٌتُب

 أوالشئالذييستخدممتعددةوالوسيلة. دبعٌتكثَتأومتنوعوالوسيلةدبعٌتآلة
للتوزيعادلعلومات.

 ترابن الوسيلةمتعددةعند وسيلتُت. إىل األق  من مجع هى الوسيلة
 5والصورة.كالصوتوالصورةادلتحركةوالفيديووالنصوالرسم

الوسيلةهىإدماجمنالنصوالصورةوالرسموالصوتوالصورةمتعددة
األفكار إلعالم ويستخدم الزقمي، ادللف َب يضمون الذين والفيديو  ادلتحركة

عناصر منها. أكث أو التجاهُت َب ادلواصالت هي واجملدية للجمهور.
اجملديةهيادلواصالتبُتمتعددةادلواصالتَب الناس)ادلستخدمُت(الوسيلة

 6 (.)الربرليات واحلاسوب

أوالعالقات العم  بعضا بعضها أخذ هي اجملدية اللغوي، ُب ادلعٌت
7ادلتداخلةأونشطادلتبادلة.

 

اجملديةهييصمممظهرمتعددة الوسيلةلكىمظهرهامتعددةالوسيلة
للتوزيعادلعلوماتادلصادرالتعليمية  وتكونادلتفاعلةتستطيعأنتقوموظيفتها

الوسيلةَبأيشيءمث َبالتعليمواللعبةواألفالممتعددةللمستخدمُت.يفيد
الوسيلةابخلَت،فيسمىمتعددةوغَتها.إذاكانادلستعم يستطيعانيستخدم

 الوسيلةادلدجية.تعددةدب

                                                           
5
Koderi Rukimin. Multimedia Interaktif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. (Jakarta: 

UNJ,2015). Hal:2 
6
 Munir. Multimedia Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan. (Bandung : Alfabeta, 2015). 

Hal: 110-111 
7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. 
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 الوسيلة اجملدية متعددةعناصر  .7

 عنامتعددةأنعناصر اجملديةمخسة والصوتالوسيلة النصوالرسم صروهي:
ادلتحركة.يضم اجملديةعلىمجيعالوساي الىتمتعددةوالفيديووالصورة الوسيلة

 Brownو Greenتتكونالنصوالرسموالصوتوالفيديووالصورةادلتحركة.يشرح

 8الوسيلة،وهي:متعددةمظهركانتبعضالطرايقتستخدمُب

 علىأساسالنص،مث الكتاب (ٔ

 slide show ىأساسالضوء،مث عل (ٕ

 علىأساسالصوت،مث راديو (ٖ

 علىأساسالصورةادلتحركة،مث أفالم (ٗ

 علىأساسالرقمي،مث احلاسوب (٘

(ٔالصورة)

9الوسيلةمتعددةعناجملديةحملور
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 املجدًت

 السسم

الصوزة 

 املخحسكت

 الصوث الفيدًو

 النص

 متعدد الوسيلة

http://nining.dosen.narotama.ac.id/2012/02/06/pengertian-multimedia-interaktif/
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 عناصر إحدىعناصرمتعددةأن إذا بينهما. يتص  أن بد ال اجملدية الوسيلة
اجملمتعددة الوسيلة تلك ُب توجد ال التسمىمتعددةدية فكانت الوسيلة،

  الوسيلة.تعددةدب

 الوسيلة اجملدية  متعددةادلزااي  .6

 أو ابلتكنولوجى التعليمية متعددةيستخدم يسمى متعددةالوسيلة
الوسيلةالتعليميةليساعدمتعددةالوسيلةالتعليميةعلىأساساجملدية.استخدام

متعددةيسه الطلبةلفهمادلادةالىتتعلمها.ابستخدامادلدرسَبشرحادلادةو
فيساعدادلدرس التعليمية الوساي َبعملية تستطيعأنتضم التعليمية الوسيلة

اجملدي التقدًن رسم جاذبية لتصميم أكثر لتصبح تعديلها ديكن ادلواد وأن
سيصَتاألفرح.ويسه فهمها،وادلادةالصعبةستصَتسهلة،وحالةالتعليمالشّد

الوسيلةالتعليميةتستطيعأنتضمالوساي َبعمليةمتعددةابستخدام
التقدًن رسم لتصميم ادلدرس يساعد حىت ابخلَت، سنمّو فالتعليم التعليمية،

 10:الوسيلةاجملديةَبعمليةالتعليمية،منهامتعددةادلزاايَباستخدام .اجملدي

 .نظامالتعليماألبتكارىواجملدي (ٔ

 ستحم ادلدرسإلبتكارَبحبثاخًتاقالتعليمدايما. (ٕ

يستطيعأنيضمبُتالنصوالصورةوالصوتوادلوسيقىوالصورةادلتحركةأو (ٖ
 .لتحقيقاألهدافالتعليمية فيديوَبُبوحدةالدعمادلتبادل

التعليميةحىتحيصولعلىاألهدافالتعليمية (ٗ دافعالطلبةَبعملية إضافة
 .ادلرجوة

قادرةعلىتصورادلادةاليتكانمنالصعبتفسَت دبجردتفسَتاأوالدعايم (٘
 التقليدية.

 ديارسالطلبةمستق َبربصي علمالعلوم. (ٙ
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الوسيلةالتعليميةُبالتعليمتنشأمناحلاجةإىلتبادلادلعلوماتمتعددة
 استخدام شلارسة حول متعددةوادلعرفة من متنوعة ُبرلموعة البيئاتالوسيلة

 الوسيلةاجملدية،وهي:تعددةالتعليمية.كانأسبابعمادالتعليمالذىالبددب

 .للتوزيعادلعلوماتَبادلادةيشعرأكثرواقعيةألهناًبتقدديهاابلعُتاجملردة (ٔ

 .ربفيزاحلواسادلختلفةحىتالتفاع بُتاحلواس (ٕ

أوا (ٖ والصوتوادلوسيقىوفيديو النصوالصورة أنسوفتضم ادلتحركة لصورة
 تكونأكثرسبيزاواستولتعليهاالطلبة.

 .عمليةالتعلمأكثرعمليةوضبطالنفس (ٗ

 يقتصدالوقتواحلسابوالطاقة. (٘

ليالبيانالسابق،إناستحداممتعددةالوسيلةُبالتعليموالتعلماعتماداع
الطلبة يستطيعأنيسه الطلبةُبالتدريس،ويدفعالطلبةُبالتدريسويصَت

 منفرداُبزايدةادلعلومات.

 الوسيلة اجملدية يف التعلم متعددةخصائص وقدرة  .4

 الوسيلة ىف عملية التعليمية متعددةخصائص  ( أ

 :وهيخصايص ثالثةالوسيلةاجملديةمتعددة خصايصأن

 تتكونمنكثَتالوساي ادلًتكزةمث ضّمعناصرالسمعيةوالبصرية. (ٔ

 أنتتسعللمستخدمُت.اجملدية،والوسيلةتستطيع (ٕ

بغَت (ٖ يستخدم ادلستخدم حىت ادلعلومات وسبام السهولة يعطى مستقّ ،
 إرشاداآلخر.

 تعلم جيبأن اخلصايصالثالث، ربقيقهذ  ابإلضافةإىلفيماعدا،

 11:التالية أداءادلهام أيضا ةتعددةالوسايطادل
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على (ٔ وقت االستجابة تعزيز القدرة أقرب كا ُب وكلما ذلكشلكن، ن
 .شلكنا

التعلماخلاصة وتَتة سرعة للسيطرةعلىللطلبةإعطاءالفرصة علىالقدرة (ٕ
 .هبم

 يهتمأنالطلبةتتابعادلسلس ادلتماسكوادلقيد  (ٖ

 إما رداعلىذلك، شك  ادلستخدمُتُب دلشاركة توفَتفرص علىالقدرة (ٗ

   .وغَتها القرار،واحملاكمة إجاابت،واالنتخاابت، ُبشك 

عاعت إذامادا الوسيلة تسميدبتعددة السابق،كانتالوسيلة ليالبيان
تتكونمنكثَتالوساي وهي:الوسيلةمتعددة الوسيلةيكم عليخصايص

 ومستق .اجملديةوادلًتكزة

 يف التعلم الوسيلة اجملدية متعددةقدرة  ( ب

 :وهيُبالتعليمالوسيلةاجملديةمتعددة قدرةأن

ديةلديهابعضالقدراتاليتديلكهاالوسايطاإلعالمالوسيلةاجملمتعددة (ٔ
 األخرى.

 الوسيلةيوفرعمليةتفاعلية،وتوفَتسهولةالتغذيةادلرتدة.متعددة (ٕ

لعمليةمتعددة (ٖ ادلوضوع ربديد ُب للمشاركُت احلرية إعطاء ُب الوسيلة
 التعليموالتعلم.

 12ليموالتعلم.الوسيلةاليتتعطيضوابطمنهجيةُبعمليةالتعمتعددة (ٗ

 

 الوسيلةمتعددةاجملديةوالتغذيةادلرتدةُب .ٔ

الوسيلةُبتعزيزاإلبداعألنهأيضاميزةعناصرمتعددةاختبارقدرات
ةالوسايطبُتادلعلمُتمعادلتعلمُت.الثناييةاجملديةسوفزبلقمتعددةرلدية
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ااحلوارعنحالةحواربُتاثنُتأوأكثرمنادلتعلمُت.سيتمبناءعالقةهذ
الوسيلةالقدراتسوفتكونمتعددةطريقتسخَتالكمبيوتر،ألنأجهزة

 .قادرةعلىجع التعلمتصبحعمليةتفاعلية

ُبالربامجألن البيااتادلدخلة على الفع  ردود هو الفع  ردود
الربامجيوفرمرفقحبثلكلمةمعينة.علىسبي ادلثال،ادلعلمُتنريدأن

ما ادلرتبطةنعرف البياات قاعدة بعرض الربامج يقوم ٍب ابدلاء ادلقصود
الوسيلةاليتمتعددةابدليا .ردودفع وساي اإلعالمُبادلوقعادلهملربامج

ُب ادلرتدة التغذية لتوفَت ادلتوقع النتايج ألغراضإينتَتاكتييف. إنشاؤها يتم
ممعرفةالعواقببداًلمنروحالطالبُبالتعلم.تعليقاتادلتعلمدونعد
الوسيلةجيبالنظرمتعددةأنشطتهاحبيثتثَتالشكوكبشأنذلم.تطوير

من تزيد أن ديكن الفع  ردود بسبب للمتعلمُت ادلناسبة الفع  ردود ُب
 مستوىإبداعادلتعلمُت

 احلريةُبربديدهذاادلوضوع .ٕ

ادلوضوع ربديد على قادرة الطلبة تكون أن ادلتوقع وومن ادلناسبة
التعليم ادلوضوعاحدىمنخصايصعملية هذا ُبربديد احلرية حيبونه.
زبزين إىل أخرى مرة ويعرض التعلم، مواد احلاسوب. ابستخدام والتعلم

 التعلم. ُبعملية توفَتها يتم اليت عمليةالبيااتُببرامجسه وسريع
سب ُب طوي  وقت منذ أهنا الكتشاف والتعلم العادليالتعليم التعليم ارس

ُب ، hyperteks ادلستخدمة سياق ُب واآلخر البياات، متعددةوقاعدة
 الوسيلة.

دلتعددةالوسيلةاجملديةقدرةُبالتعليموالتعلمهوإعطاءالسهولةُب
ادلادةادلناسبةإبرادهتم، عمليةالتعليموالتعلم.الطلبةتستطيعونأنزبتاروا

 .نتظمةادل راقبةاجملديةسبلكادلمتعددةالوسيلة ألن
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 (Web Offline) فلنيويب أ . ب

 (Web Offline) فلنيويب أ مفهوم .0

ُب (Web/Website) ويب ادلخزنة ادلختلفة الواثيق من كبَتة رلموعة هو
، hypermediaو hypertextخوادمسلتلفةحولالعامل،وتطويرالواثيقُبشك 

لالتصال،Hypertext Mark up Language (HTML) وابستخدام يسمح شلا
أوأجزاءمنالواثيقواحدآخر،إماُبشك النص بعضا الواثيقمعبعضها

 13والبصرىبوغَتها.

من( Offline) فلُتأ الكلمة ادلوت Off الكلمة. lineو Off تتكون دبعٌت
هوحالةاحلاسوبالذياليرتبط (Offline) أوفلُت إن14 .قناة دبعٌت line والكلمة

 طالشبكةالدولية.خب

أ ُب( Website offline) فلُتويب يقيمه أن يستطيع الذي ويب هو
 رابطةخطالشبكةالدولية. احلاسوببدون

 (Web) اتريخ ويب .7

-Berners " برنسلى هوبرامجاخًتعالذييوجدرلموعة( WWW) ويب

lee"السنة البدايةٜٜٔٔ ُب ُب ل برنسلى . طريقة على للعثور فقط ًتمجةيريد
مكاسب لتحقيق واحد نظام وضع أنه الغاية، ذلذ  ربقيقا احملفوظات. أحباثه

 Enquire شخصية.النظامالذيهوالربامجالذييدعى

ينجحلبناءالشبكاتاليتتربطسلتلفاحملفوظاتٍب برنسلىهبذاالربامج،
وقتادلسبقيسه اسًتجاعادلعلومات.وهذاهواألساسللتطورالسريعحىت

 .WWWالحقادلعروفب
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ب ) لفيزايء (WWWٍو األورويب األحباث مركز ُب أوال يطور
 (CERN : Organisation Europeenne pour la Recherc Nucleaire)اجلسيمات

 ُبالسنة ٜٜٛٔسويس، ٍبُب برنسلى، العادلي، للمشروعجع  يكونقدًن
ُب. CERN ُببيئة( World Wide Web)مكنابلفع بتشغي ٜٜٓٔأوكتوبَت

،يتماستخدامشبكةاالتصاالتالعادليةرمسياعلىنطاقٜٜٔٔالصيفسنة
 15واسععلىشبكةالدولية.

 (Web Offline) فلنيويب أ تصميم .6

 ديكنأنيستخدمرلموعةمنالربامجمث  (Web) لتصميمشبكةاالنًتنت

HTML ،JavaScript ،Java ،DHTML ، و  Front Page 98/200. ويب تصميم
البحثاستخدام( Web Offline)فلُتأ  Hypertext Mark up Language َبهذا

(HTML  .)HTML .يستخداملبناءصفحةالويب  

 (Web Offline) ويب أوفلني على أساس الوسيلة متعددة .4

لكن فقط، أوَبالصناعة الناسَبادلعاملة اآلناحلاسوباليستخدم
احلاسوبتستطيعأناحلاسوبيستفيدَبمنه كاناحتمالوسيلة جالتعليم.

 16تستفيدلًتقيةفعاليةعمليةالتعليم،وهي:

 ديكنأنيكونالتفاع ادلباشربُتالطلبةوموادالتعليم. (ٔ

 عمليةالتعليميةتستطيعأنتكونمنفرداموافقةعلىكفاءةتعليمالطلبة. (ٕ

 محاسالتعليم.يستطيعأنيقدمعنصرالسمعيةالبصريةلًتقية (ٖ

 يستطيعأنيعطيالتغذيةادلرتدةعلىإجابةالطلبةعاجال. (ٗ

 يستطيعأنأيٌبعمليةالتعليميةابستمرارا (٘
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والتعلمُباللغةالعربية. لًتقيةفعاليةعمليةالتعليممستفيداحلاسوبكانا
   يستخدماحلاسوبالوسيلةالتعليميةلسهولةانشطةالتعليمللمدرسواللطلبة.

 

 العربية اللغة تعليم . ج

 اللغة العربية تعليممفهوم  .ٔ

الىت اخلربة بناء إعادة عملية أنه هو التعليم ، طعيمة أمحد رشدي وعند
 17يكتسبادلتعلمبواسطتهاادلعرفةوادلهاراتواإلذباهاتوالقيم.

وعنددوكتوردمحمعلىالسمانأنالتعليمهوإيصالادلعلمالعلموادلعرفةإىل
 ادلعلمأذهان من لك  توفر الىت اإلقتصادية طريقة وهي قودية بطريقة التالميذ

 18وادلتعلمالوقتواجلهدَبسبي احلصولعلىالعلموادلعرفة.

دمحمرشدىخاطرومصطفىرسالن،أنالتعليمموقفيتميزابلتفاع  وعند
علمخاللبُتالطرفُترييسُت:مرس وهوادلعلم،مستقب وهوالتلميذ.ويسعىادل

ادلوقفوُبظ توافرشروطمعينة،وُبضوءشروطأهدافتعليميةزلددة هذا
إىلمساعدةالتلميذعلىأنيكتسبرلموعةإىلادلعارفواإلذباهات،وادلهارات،

 19.والىتتةدىبدورهاالىتتعدي سلوكه،وتعم علىمنو منواشامالمتكامال

لغةأجنبيةيعٌتأنيكونالفردقادراعلىاللغةالعربيةهيتعليمتعليموإن
استحداملغةغَتلغتهاألوىلالىتتعلمهاَبصغر أوكمايطلقعليهااللغةاألم،
أيقادراعلىفهمرموزهاعندمايستمعإليها،ومتمكنامنشلارستهاكالماوقراءة

وكتابة.
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 العربية اللغة تعليمأهداف  .7
العرتعليميعرفأهداف أبهدافاللغة إنبية الضيق، ادلعٌت ُب تعليمها.

اللغةالعربيةالىتديلكهابشخصها.أهدافتعليماللغةالعربيةهيأهدافتعليم
 اللغةالعربيةُبالنظريةلبناءقدرةادلهارةاللغوية.أهدافتعليموأما

اللغةالعربيةاألخرىيعٌت:أهدافتعليموأما
 .بيةسهلةلفهمهاوإلتقاهناللمعلمهوليكوناللغةالعر (ٔ

 20اللغةالعربية.تستطيعأنتتقنللطلبةهي (ٕ

إىل األنشطة وتركز إىلاألهدافالىتربدد ماسة التعليمحباجة إنعملية
اللغةالعربيةهي:تعليممازبطط.فأهدف

صف (ٔ ُب التالميذ تعريف ابتداء الفصيحة القراءة على التاالميذ تدريب
 لمةأواجلملةبطريقةصحيحة.األوىلعلىتطقالك

األوىلعلى (ٕ منالسنة ابتداء بعدها أو تدريبادلتعلمُتمنخاللالقراءة
 ذبريدأشكالاحلروفاحملتلفة.

أنديارسالطالباللغةالعربيةابالطريقةالىتديارسهباالناطقونهذ اللغة، (ٖ
 اللغةالعربيةمنذلكتعليمأوبصورة

ٗ)  يتعرفالطالبعلى العريبأن خبصايصاإلنسان يلم وأن العربية الثقافة
 والبيئةالىتيعيشفيهاواجملتمعالذىيتعام معه.

ةبيتعرفالطلتعليماللغةالعربيةهيأهدافىالبيانادلذكور،إناعتماداعل
ونأنتستطيع لطلبةاواللغةالعربية واأنتتقنونتستطيع لطلبةا.وعلىالثقافةالعربية

 ُبأنشطةاليومية.وتستخدموااللغةالعربيةيفهموا
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ٜٔ 
 

 اللغة العربية للمستوى اإلبتدائ  تعليم .6
إنَبالتعليممراح البدعلىالطالبأنديرواهبا.ذلكألنهيطبقترتيبا
منالصغارإىلالكبار،منالسهولةإىلالصعوبة.عندالدوكتورعلىاحلديدأن

 21اإلبتدائهو:اللغةالعربيةللمستوىتعليم

 وتنتهىبنحو الصفر من اللغوية الثروة الدوكتورٓٓٓٔتبدأ وقال كلمة،
 من اللغوية الثروة تبدأ أن ادلصطفى وادلادة22مفردات.ٓٓٓٔ-ٓ٘ٚسيف

 هي لدراسة ادلخصصة ٕٓ٘الزمنية منها معٕٓٓساعة، فعلية دراسة ساعة
وادلعيناتالبصريةالصوتيةساعةتدريباتابلتسجيالتٓ٘ادلدرسَبالفص ،و

األخرى.ويشم ادلنهجفروعادلادةالتالية:
 التهيئةوأتليفادلعلماللغة (ٔ

 التدريبعلىالنطق (ٕ

 التدريبعلىالقراءة (ٖ

 التدريبعلىاذلجاءٍبابإلمالءالنظور (ٗ

 التعبَتالشفهى،ويشم احملادثةٍبالتعبَتالتحريرى (٘

 التدريبعلىاإلستماع (ٙ

 األمناطاللغويةالسلبيةالتدريبعلى (ٚ

وأما منالصغار. تبتدأ العربية اللغة إنتعليم علىالبيانادلذكور، اعتمادا
.تعليماللغةالعربيةتبتداابحلروفاذلجاييةمنالسهولةإىلالصعوبةالذىيدرسها

 ٍبكيفيةقراءهتاٍبتعليمادلفردات.
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2011). 



ٕٓ 
 

 ادلهارات اللغوية تعليم .4

 عربيةألربعمهاراتلغويةأساسية،وهي:إنتعليماللغةال

 تعليم مهارة االستماع (أ 

 مفهوم مهارة االستماع (0

عندعبداجمليدالسيدأمحدمنشورأناإلستماعهوعمليةإنصات
 23إيلالرموزادلنطوقةٍبتفسَتها.

اإلستماعهوعمليةإنسانيةواعيةمدبرةلغرضمعُتهواكتساب
األذن أصواتالناسُباجملتمعُبسلتلفخاالتادلعرفة،تستق فيها

ادلنطوق، ظااهرها األصواتاىل فيها وربل  ادلقصود، وخباصة التواص 
وابطنهاادلعنوىوتشتقمعانيهاشلالدىالفردمنمعارفسابقةوسياقة

 24التحدثوادلوقفالذيجيرىفيهالتحدث.

،وهويقصدابالستماعاالنتبا وحسناإلصغاءإىلشيئمسموع
الوظيفة وربديد مدلوذلا، وفهم ادلنطوقة، اللغوية الرموز إدراك يشم 
االتصاليةادلتضمنةُبالرموزأوالكالمادلنطوق،وتفاع اخلرباتاحملمولة
ُبهذ الرموزمعخرباتادلستمعوقيمهومعايَت ،ونقدهذ اخلربات

ادلعاي ضوء ُب عليها واحلكم وزلاكمتها، ادلناسبةوتقوديها ادلوضوعية َت
 25لذلك.

 مهارةاإلستماعهوقدرةالشخصلفهماللغةاليتمسعها.
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 .ٕٛص:



ٕٔ 
 

 أمهية االستماع (7

وشلايدلناعلىأنلإلستماعأمهيةكبَتةُبحياتناماوردذكر ُب
القرانالكرًنوقدأوىلهذ ادلهاراتماتستحقهمنأمهيةحيثيقدمها

ايتاليتترادفيهاذكرمهامعا"ِإنَّالسَّْمَعهللاعزوجّ غلىالبصرُباآل
 ،اإلسراء(َٖٙواْلَبَصَرَواْلُفَةاَدُك ٌّأُولِئَكَكاَنَعْنُهَمْسُةْؤالً".)آية

ويعدفناالستماعُبمقدمةفنوناللغةمنحيثاألمهية،وتكمن
النحوتلكاألمهيةُبأنهاألكثرتوظيفاقياسابفنوناللغةاألخرى،على

سنة رانكُت دراسة أكدت حيث الدراسة، بعض عليه دلت الذي
واستخداما،ٕٜٙٔ) أساليباالتصالشيوعا أناالستماعهوأكثر )

األصي ،ومن واالستماعرافدها بنتاحملاكاة، والغروُبذلكفاللغة
إىل أبناءهم يبعثون العرب كان دلاذا ونعرف االستماع قيمة ندرك هنا

إىلاللغةمنمظاهناالصحيحةومعينهاالصاُبالباديةل خالية-يستمعوا
مع-منذنعومةأظفارهم-مناخلطأ،سليمةمناللحن،فهميتعاملون

معها يتعاملوا أن قب  السمع توظيفحاسة خالل من استماعا اللغة
 26قراءةمنخاللتوظيفحاسةالبصر.

االستماع ألهنا ادلهمة ادلهارة أساليهو شيوعاأكثر االتصال ب
االستماع واستخداما، ندركقيمة ومنهنا األصي ، واالستماعرافدها

ونعرفدلاذاكانالعربيبعثونأبناءهمإىلالباديةليستمعواإىلاللغةمن
 .خاليةمناخلطأ-مظاهناالصحيحةومعينهاالصاُب
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 ٖٓ-ٜٕنورهادي،ادلراجع.ص: 



ٕٕ 
 

 أهداف تعليم االستماع (6

يهمنتدريساالستماعلع منأهمماهندفإل هادي نورعند
 27:مايلي

 تنميةقدرةادلتعلمعلىاإلنصاتواالنتبا دلايستمعإليه (ٔ

غرساالذباهاتادلوجبةلدىادلتعلمضلواالستماعابعتبار أحدأهم (ٕ
 فنوناللغة.

 تنميةقدرةادلتعلمعلىمتابعةمادةاالستماع. (ٖ

الرييسةُب (ٗ ادلتعلمعلىاستنتاجاألفكار قدرة االستماعتنمية مادة
 والتمييزبينهاوبُتاألفكارالفرعية.

ما االستماع تدريس أهداف إن فةاد، ودمحم قاسم راتب وعند
 28يلي:

 أنيتعلمالتلميذكيفيستمعإىلالتوجيهات؟ (ٔ

 أنيتعلمكيفيستمعبفهمإىلادلناقشات؟ (ٕ

 أنيقدراجلمالُباللغةوُبالشعر. (ٖ

 رضادلتكلم.أنيكتسبالقدرةعلىمعرفةغ (ٗ

إعادة (٘ ٍب وتدابَتها األفكار هذ  ربلي  على القدرة يكتسب أن
 صياغتها.

 .أنيكتسبالقدرةعلىتقوًنادلسموعواحلكمإليه (ٙ

 أنيقدمتلخيصاشفوايللمادةادلسموعة. (ٚ

إ علىالبيانادلذكور قدرة نأهدافاإلستماعهياعتمادا تنمية
  مالشخصاليتمسعها.أوكال ادلتعلمعلىادلعلمومةالشفوية
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ٕٖ 
 

 الكالممهارة  تعليم (ب 

 تعريف مهارة الكالم (0
الكالمهوقدرةعلىامتالكالكلمةالدقيقةالواضحةداتأثرَب
حياتاإلنسان.ففيهاتعبَتعننفسهوقضاءحلاجتهوتدعيمدلكانتهبُت

 الناس.

َب داللة عنشيئله ليعرب  علىاإلنسان يصدر ما هو الكالم
 29تكلموالسامع،ألنسرالكالموروحهَبإفادةادلعٌت.ذهنادل

مع اتصال عملية إبسبام وتنتهى صوتية تبدأ عملية هو الكالم
  30متحدثمنأبناءاللغةُبموقفإجتماعى.

مهارةالكالمهيقدرةالشخصلتوزيعادلعلومةاللشفهيةوربدث
 معاألخرىابللغةالعربيةاحلسنةوالفسيحة.

 عليم مهارة الكالمأهداف ت (7

فيما نعرضألمهها أن احلديثديكن لتعليم أهدافعامة هناك
 31يلى:

وأنيةديأنواعالنربوالتنغيم (ٔ العربية أصواتاللغة أنينطقادلتعلم
 ادلختلفة

 أنينطقاألصواتادلتجاورةوادلتشاهبة (ٕ

 أنيدركالفرقَبالنطقبُتاحلركاتالقصَتةوالطويلة (ٖ

أ (ٗ عن يعرب َبأن لًتكيبالكلمة الصحيح النظام مستخدما فكار 
 العربيةخاصةَبلغةالكالم.
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ٕٗ 
 

نضجه (٘ ومستوى لعمر  مناسبة كالمية لفظية ثروة يكتسب أن
 .وقدرته،وانيستخدمهذ الثروةَبإسبامعملياتاتصالعصرية

ومهارةالكالمذلااألهدافادلهمةُبتعليماللغةالعربية.وهتدف
 32المإىلربقيقمايلي:مهارةالك

تعودالتالميذإجادةالنطق،وطالقةاللسان،وسبث ادلعاىن. (ٔ
بعضها (ٕ وربط األفكار، وترتيب ادلنطى، التفكَت التالميذ تعود

 البعض.

تفاوت (ٖ حبسب العريب، اللسان ُب الكالم طبقات تفاوت دعم
 الداللةعليتلكاليكيات.

 بتكار.دفعادلتعلمإىلشلارسةالتخلي واإل (ٗ

ُب  مهم دور ذل  الكالم مهارة أن السابق البيان علي اعتمادا
تعليماللغةالعربيةوهيسبٌتمعلوماتالطلبةوثروهتماللغويةتعودالطلبة

 التفكَتادلنطى،وترتيباألفكار،وربطبعضهاالبعض.

 مهارة القراءة تعليم ( ج

 مهارة القراءةمفهوم  (0

زلتواي  ويفهم ينظر هي أوُبالقراءة ابلنطق يكتب ما من ت
معرفة وهي: ادلهارتُت، من تضم القراءة إذا يكتب. ما ويلفظ القلب

 الرموزادلكتوبةفيهاومفهومزلتويتها.

مكتوبةعند لرموز واستجابة اتصال عملية القراءة أن جبسون
معناها. وفهم إىلكالم دافعية 33وترمجها إنفعالية عقلية عملية القراءة

وفهمتشم تفسَت القارئعنطريقعينيه، الىتيتلقها والرسوم الرموز
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ٕ٘ 
 

واحلكم والنقد واإلستنتاج ادلعاىن هذ  اخلربةالسابقة بُت واربط ادلعاىن،
 34والتذوقوح ادلشكالت.

القارئ أنالقراءةعمليةعقليةتشتم تفسَتالرموزاتىيتلقها
كماأهناتتطلبالربطعنطريقعينه،وتتطلبهذ العمليةفهمادلعاىن،

ادلشكالت وتوظيفتلكادلعاىنُبح  وادلعاىن الشخصية بُتاخلربة
مهارةالقراءةهيقدرةالشخصلفهمالنصوإن35اليتتعرضاإلنسان.

 وربليلهوينفضادلشكالتفيها.

 القراءة أمهية (7

أول أهنا ذلك على دليال ويكفينا العلم، مفتاح هي القراءة إن
ا به َربَِّكماأمر ْسِم اِب اِق ْرَأ تعاىل:) قال كما عليه ماأنزل وأول لرسول

(اٖ(ِإق ْرَْأَورُبَُّكاأَلْكرَاُم)ٕ(َخَلَقاأِلْنَساَنِمْنَعَلْق)ٔالَّذْيَخَلَق)
( ْلَقَلْم )ّٗلْذيَعلَّماِب ملَْيَ ْعَلْم َما َن ْنَسا ااِل َعَلَم ،٘-ٔ((.آية٘(

 العلق.

قراءةسبكناإلنسانمنالتعلمبنفسهواالطالععلىمجيعماأنال
 36يريدمعرفتهمندوناإلستعانةأبحدُبكثَتمناألحيان.

 وأماأمهيةالقراءةاألخرىفهيكماتلى:

أنالقراءةهيأوىلادلهاراتالثالثالىتجيمعاجملتمعاإلنسانعلى (ٔ
 حقالفردَبتعليمها

لتعلممدىاحليات،والتعلمالذاتىشعاراتالأنالًتبيةمستمرة،وا (ٕ
 تتحققَبحياتاإلنسانإالإذاكانقادراعلىالقراءة.
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أنالقراءةالواسعةشرللثقافةالواسعة.إنماجينيهالدارساألجنىب (ٖ
منخاللأيمهارة جينيه شلا أعظم العربية ادلواد منخاللقراءة

 أخرى.

تبقىمعالدارسعندمايًتكالبلدالعريبإنالقراءةهيادلهارةالىت (ٗ
 الذييتعلمفيهاللغة.

 ألهنا أمهية لقراية السابق، البيان على سبكناإلنسانمناعتمادا
اإلستعانة دون من معرفته يريد ما مجيع على واالطالع بنفسه التعلم

 .أبحدُبكثَتمناألحيان

 تعليم مهارة الكتابة  ( د

 مهارة الكتابةمفهوم  (0

ا احلروفأن رسم على القدرة ُب تًتكز بسيطة مهارة لكتابة
منأشكالذلذ  أصحاهبا اتفقعليه دلا طبقا صحيحا والكلماترمسا

 37احلروفوالكلمات.

مهارةالكتابةهيالكفاءةالشرحأوإخراجالرأيمنجهةادلقتصدة
 38مث كتابةالكلمةحىتإىلجهةادلركبةمث اإلنشاء.

 أمّهية الكتابة  (7
الكتابةوسيلةمنوساي اإلنصالالىتبواسطهاديكنللتلميذأن
من لديه ما يربز وأن غَت ، أفكار  على يقف وأن أفكار ، عن يعرب
مفهوماتومشاعر،ويسج مايودتسجيلهمنحوادثووقايع.وكثَتا
َبقلب سببا َبعرضالفكرة أو اإلمالء، الكتاىبَب اخلطأ مايكون

وحالفكرة،ومنٍبتعتربالكتابةالصحيحةعمليةمهمةمعٌت،وعدموض
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ٕٚ 
 

،وضرورة الثقافة عنصرأساسىمنعناصر َبالتعليمعلىاعتبارأهنا
اجتماعيةلنق األفكاروالتعبَتعنها،والوقوفعلىأفكارالغَتواإلدلام

 39هبا.

مجلة من أهنا فَتى مقدته، َب خلدون إبن الكتابة أمهية ويقرر
اإلنسان،الصنايع اصطنعها إجتماعية ضرورة فهي ادلشايية، ادلدنية

لذالكتكونابعةُبمنوهاوتطورهالتقدمالعمران،وهبايتميزاإلنسان
 40 عناحليوانوتتأدىاألغراض.

وندبايل ابلكتابة، األول ادلعلم رسول اهتم الشريفة السنة وُب
مُتابدلدينةابلكتابةتعليمها،فأمربعضصحابيهأنيعلمصبيانادلسل

بدر قريشُبغزوة األسَتمنكفار جع فداء كما إليها، بعدهجرة
الكربىتعليمعشرةمنصبيانادلسلمُتالقراءة.

إذا،مهارةالكتابةهيادلهارةادلهمة.ألنالكتابةوسيلةاإلنصال
الىتبواسطهاديكنللتلميذأنيعربعنأفكار ،وأنيقفعلىأفكار 
الىت اإلنصال وسيلة ومشاعر مفهومات من لديه ما يربز وأن غَت ،

بواسطهالتكلممعاألخرى.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 ومنهجه البحثمدخل  .أ 

البحثهوادلدخ الكمي.ادلدخ الكمىهو إنادلدخ ادلستخدمُبهذا
اات،وجيزمالعالقةادلدخ الذىيفع ابستخدامطريقةاإلحصاييةليصَّتويضّمالبي

  41ويعايناإلختالفبُتبيانةاجملتمع.

 هو البحث هذا ُب ادلستخدم ادلنهج الذيوإن نوع وهو التجرييب، منهج
ُب أكثر بُتادلتغَتاتُتأو غَتها( أو وادلعلول العلة )عالقة يهدفليبحثالعالقة

دبجموع النتيجة ويقارن أكثر أو الوحيدة التجريبية أواجملموعة ادلتالعبة غَت اليت ة
 Quasi التجرييبُبهذاالبحثهوشبهذبريبية.شبهذبريبية 42اجملموعةالضابطة.

experimental ليعطى الدراسة رلموعة ُب ادلوضوع ك  يستعم  الذي البحث هو
التجرييبغَتعشوايية.  treatment ادلعاملة ابلتطبيقإىلهذا  اختيارالعينةُبهذا

   .nonequivalent control group design ابألسلوب quasi experimental  ثيعٍتالبح

 البحثمتغريات  .ب 

وادلتغَّت ادلستقب  إىلقسمُتادلتغَّت تتكون البحثاليت موضع ادلتغَتاتهي
وادلتغَّت ( (independent variable  التابع.ادلتغَّتادلستقب هوادلتغَّتالذييعطياالثر

ادلتغَّتادلستقب هوُبهذاالبحث 43.(dependent variable) هوادلتغَّتالعاقبالتابع
أساس على اجملدية التابع. webb offline الوسيلة ادلتغَّت اللغة أما تعليم نتايج هو

 . العربية
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 جمتمع البحث وعينه  .ج 

 اخلامس الفص  ُب الطلبة هو هنا البحث رلتمع االبتداييةإن مدرسة ُب
الدراسةاإلس عينهفصلُتوهيٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالميةسورايبوااماالنقلسنة وأما ،

 الفص  هذا طلبة وعدد اخلامس"أ" والفص ٖٕفص  التجريبة، جملموعة طالبا
طالباجملموعةالضابطة.ٖٕاخلامس"ج"

 أسلوب مجع البياانت .د 

أدوات الباحثة تستخدم البيااتالسابقة، من ربتاجالباحثة مجعحسبما
 البيااتالىتتتكّونمن:

 ادلقابلة (ٔ

أشخاص، رلموعة أو آخر وشحص الباحث بُت تتم عملية هي ادلقابلة
 ويتم أسئلة، خالذلا من تسج تطرح أآلسئلةعلىإجابتهم تلك

 44ادلطروحة. العربية مدرساللغة مع ادلقابلة الباحثة عمليةتقوم عنحالة
مدرسة ادلقابلةمعطلبةُبفص اخلامسُبالتعليماللغةالعربيةوتعقدهذ 

االبتداييةاإلسالميةسويرايبوااماالنقعنرأيهمكيفعمليةالتعليماللغة
  العربية.

 االختبار (ٕ

شفويةأوكتابيةأوصورأورسومأسئلةاالختبارهورلموعةمنادلثَتات)
ما. سلوكا أوكفية 45اعدتلتقيسبطريقةكمية شلا استخدمتأتسيسا

.  (Pretest-postest Control Group Design) الباحثةُبتصميمالتجربةوهي

مجع هي االختبار وظيفة الباحثة. رتبته الذي االختبار الباحثة فتستخدم
اإلجرايية الفًتة بداية ُب ويكون الطلبة كفاءة دبعرفة تتعلق اليت البياات
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 دور ك  وُبآخر القبلي( البعدي()يسمىابالختبار ابالختبار .)يسمى
ابسخدام العربية اللغة تعليم قب  الباحثة تعقد الذي هو القبلي االختبار

 أساس على اجملدية قدرةو. webb offlineالوسيلة دلعرفة البعدي االختبار
العربية اللغة قب تعليم تعليم بعد الباحثة تعقد و التعليم الطالبُبهناية

  .webb offline يةعلىأساسالوسيلةاجملدابسخدام

 ومصادرها البياانت . ه

منهذا ُب البياات ونتيجة الطلبة إختبار من القيمة هي التجريىب البحث
هي مصادرها وأما العربية. اللغة ومدرس الطلبة مع اللغةالطلبة ادلقابلة ومدرس

 .ماالنجالفص اخلامسُبادلدرسةاالبتداييةاإلسالميةسورايبواا ُب العربية

 أسلوب حتليل البياانت .و 

تستعم الباحثةلتحلي البيااتابلستعمالأسلوبربلي الكّمي،وهو
واالقتصاد واإلحصاء الرايضيات مث  كّميا األدوات يستعم  الذي التحلي 

 46القياسي.

ادلتغَتات ه  دلعرفة الكّميمنوذجاإلحصاء ُبربلي  الباحثة تستعم 
ظسلتلفبسببمعاملةُبهذاالبحثأوعرضيفقط.اليتتقارنبشك ملحو

لتحلي البياات.    t- testُبهذاالبحثتستعم الباحثة
  هو:    t- test أمارموز

  
     

√(
∑    ∑    

        ) (
 
  

 
 
  

)

    

 ادلعاين:

Mx  :ادلقياسادلعديلمنرلموعةالتجريبة 

My  :  ادلقياسادلعديلمنرلموعةالضابط 
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∑x
2

 عددالتنوعيُبك النتايجمنرلموعةالتجريبة :  

∑y
2

 عددالتنوعيُبك النتايجمنرلموعةالضابط:  

N1  : عددالطالبمنرلموعةالضابط 

N2  : 47عددالطالبمنرلموعةالتجريبة 

 

 مراحل تنفيد البحث .ز 

مدير (ٔ إىل الباحثة عنتستأذن ماالنج بواا سوراي اإلسالمية االبتدايية مدرسة
ُبتعليم Web Offline استخدامالوسيلةاجملديةأبساستعم هذاالبحثوتطبيق

 .اللغةالعريبة

حولكيفتعليم (ٕ معه ادلقابلة تنفد ٍب العربية إىلمدرساللغة الباحثة تستأذن
ع تسألالباحثة و ُبتلكادلدرسة العربية نالتوجيهاتواالرشاداتمناللغة

 ادلدرس.
تعُتالباحثةرلموعةالتجريبةورلموعةالضابطة.فص السابع"ب"وعددطلبة

طالباجملموعةٖٕطالباجملموعةالتجريبةوالفص السابع"ج"ٖٕهذاالفص 
 الضابطة

الوسيلة متعددةتصّممالباحثةخطواتالتعليموتستعّدالوساي ادلستخدمةهى (ٖ
 .Web Offline اجملديةأبساس

 تقومالباحثةاالختبارالقبليجملموعةالتجريبةورلموعةالضابطة. (ٗ

الغربيةابتقوم (٘  Web الوسيلةاجملديةأبساسمتعددةستخدامالباحثةتعليماللغة

Offline رلموعةالتجريبة.ُبُبتعليماللغةالعريبة 

 تجريبةورلموعةالضابطة.تقومالباحثةاالختبارالبعديجملموعةال (ٙ
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 حملة موجزة عن ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية سوراي بواان ماالنج :ادلبحث األول

 حملة عن ادلدرسة .0

:ادلدرسةاالبتداييةاإلسالميةسورايبوااإسمادلدرسة

:جوىالشرقيةادلديرية

:لووكواروالناحية

 :شارعمسفانجكاجااياماالنج.عنوانادلدرسة

ٗٗٔ٘ٙ:رمزبريدي

ٜ٘ٛ٘٘٘(ٖٔٗٓ:)رقماذلاتف

:ُبادلدينةالدايرة

ٕٕٓٓ:أتسس

 :صباحأنشطةالتعليم

 جاايسافوترى:الدوكتورةألفُت مةسسةادلدرسة

ادلاجستَت اجللي عبد
سرىإستوتكماميكادلاجستَت

جىسوبنالدوكتور
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 وادلوظفني والطلبة يف ادلدرسة  ادلدرسني .7

(ٔ.ٗاجلدول)
عددادلدرسوادلوظف

 اجلملة الوظيفة الرقم
ٔ مديراجلامعة ٔ
ٔ مديرادلدرسة ٕ
ٔوكي الطلبة ٖ
ٔوكي إتصالية ٗ
ٔ الوكيلةادلنهجية ٘
ٕخازن ٙ
ٜٔمدّرسةالفص  ٚ
ٙ مدّرسةتربيةاإلسالمية ٛ
ٔ سةاللغةاإلندونيسيةمدرّ ٜ
ٔ مدّرسالعلوم ٓٔ
ٔ مدّرسُبالرايضة ٔٔ
ٔمديرالتنظيم ٕٔ
ٔتنظيمة ٖٔ
ٔحارسادلكتبة ٗٔ
ٔآمُتادلدرسة ٘ٔ

ٖٛ اجلملة
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(ٕ.ٗاجلدول)

 عددالطلبة

 

 الوسائل يف ادلدرسة .6
وكانتالوساي ادلوجودةُبهذ ادلدرسةتتكونمن:

(ٖ.ٗاجلدول)
أدواتالدراسة

العددأدواتالدراسةرقم
ٔإدارةادلدرسةٔ
ٔإدارةلرييسادلدرسةٕ
ٔإدارةٖ
ٜٔالفص ٗ
ٔمعم التكنولوجية٘

 الفص  مجلة اجلملةمنفصول
 الرج  النساء

 األول ٜٗ ٙٙ ٘ٔٔ
 الثاىن ٗٗ ٙٗ ٜٓ
 الثالث ٖٗ ٓ٘ ٗٛ
 الرابع ٕٚ ٗٗ ٔٚ
 اخلامس ٕ٘ ٙٗ ٔٚ
ٚٓ ٖٚ ٖٖ  
 مجلةالطلبة ٕٕٔ ٜٕٛ ٔٓ٘
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ٔادلكتبةٙ
ٔإدارةالصحةٚ
ٔإدارةالتنظيمٜ
ٔادلقصفٔ
ٔشركةادلدرسةٓٔ
ٓٔاحلمامٔٔ
ٔساحةادلدرسةٕٔ
ٔادلكانللتعليمُباخلارجٖٔ
ٔ ادلكانللعبالطلبةٗٔ
ٔ مكانموقفالسيارة٘ٔ
ٔادلسجدٙٔ

 

ة العربية  يف الفصل اخلامس يف ادلدرسة االبتدائية خصائص تعليم اللغ .4
 اإلسالمية سوراي بواان ماالنج

يقومتعليماللغةالعربيةُبالفص اخلامسُبادلدرسةاالبتداييةاإلسالمية
 ٕٛٓٓسورايبوااماالنجابستخدامادلنهجقدرةأهليةادلتخرجةوقدرةاحملتوى

(KTSP) . 

 (ٗ.ٗاجلدوال)

ُبادلستوىاألول لفص اخلامسٕٛٓٓهليةادلتخرجةوقدرةاحملتوىقدرةأ

األهليةاألساسيةقدرةاألهلية
اذلجاييةٔ.ٔ اإلستماعٔ حروف صوت تعيُت
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أبنشطة السفهي معلومة مفهوم
اإلستماعُبشك القراءةأواحلوار
وُبغرفة احلديقة البيتوُب عن

اجللوس

نالبيتوالكالم)الكلمةواجلملة(ع
وُباحلديقةوُبغرفةاجللوس

البيتوُبٕ.ٔ عن الكلمة معٌت مفهوم
احلديقةوُبغرفةاجللوس

 القراءةٕ
شك  ُب السفهية ادلعلومة تعبَت
وُب البيت عن أواحلوار القراءة

احلديقةوُبغرفةاجللوس

البسيطعنالبيتوُبٔ.ٕ يعم احلوار
احلديقةوُبغرفةاجللوس

توزيعادلعلومةالسفهيةُباجلملةعنٕ.ٕ
البيتوُباحلديقةوُبغرفةاجللوس

 الكالمٖ
النصوصُبشك القراءة مفهوم
احلديقة وُب البيت عن أواحلوار

وُبغرفةاجللوس

والكلمةٔ.ٖ اذلجايية حروف يلفظ
البيت عن البسيطة والقراءة واجلملة

وُباحلديقةوُبغرفةاجللوس
البيتٕ.ٖ عن النص وتعبَت ادلعٌت جيد

وُباحلديقةوُبغرفةاجللوس
 الكتابة ٗ

والنص والتعبَت الكلمة كتابة
وُب البيت عن البسيط القصَت

احلديقةوُبغرفةاجللوس

ويركبٔ.ٗ واجلملة، الكلمة ينسخ
عن ادلفيدة اجلملة لتكون الكلمة

البيتوُباحلديقةوُبغرفةاجللوس




(٘.ٗاجلدوال)

ُبادلستوىالثاىن لفص اخلامسٕٛٓٓقدرةأهليةادلتخرجةوقدرةاحملتوى

األهليةاألساسيةقدرةاألهلية
اذلجاييةٔ.ٔ اإلستماعٔ حروف صوت تعيُت
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أبنشطة السفهي معلومة مفهوم
اإلستماعُبشك القراءةأواحلوار
وُب الصف وُب ادلدرسة عن

ادلكتبةوُبادلقصف

عن واجلملة( )الكلمة والكالم
وُب وُبالصفوُبادلكتبة ادلدرسة

ادلقصف
النصٕ.ٔ من أوالتعبَت معٌت يوجد

السفهيعنادلدرسةوُبالصفوُب
ادلكتبةوُبادلقصف

 لقراءةإ
شك  ُب السفهية ادلعلومة تعبَت
وُب ادلدرسة عن أواحلوار القراءة

الصفوُبادلكتبةوُبادلقصف

يعم احلوارالبسيطعنادلدرسةوُبٔ.ٕ
الصفوُبادلكتبةوُبادلقصف

اجلملةٕ.ٕ ُب السفهية ادلعلومة توزيع
البسيطةعنادلدرسةوُبالصفوُب

ادلكتبةوُبادلقصف
 الكالمٖ

النصوصُبشك القراءة مفهوم
الصف وُب ادلدرسة عن أواحلوار

وُبادلكتبةوُبادلقصف

ٖ.ٔ والكلمةيلفظ اذلجايية حروف
واجلملةوالقراءةالبسيطةعنادلدرسة

وُبالصفوُبادلكتبةوُبادلقصف
النصالكتاىبعنٕ.ٖ ادلعٌتوتعبَت جيد

وُب وُبالصفوُبادلكتبة ادلدرسة
ادلقصف

 الكتابة ٗ
والنص والتعبَت الكلمة كتابة
وُب ادلدرسة عن البسيط القصَت

وُبادلقصفالصفوُبادلكتبة

ادلفيدةٔ.ٗ اجلملة لتكون الكلمة يركب
وُبالصفوُبادلكتبة ادلدرسة عن

وُبادلقصف
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ادلدرسةيناسبابلتقوًناجلامعويدّرسادلواد التعليموالتعلمُبهذ  عملية
ُبْ اْلَمْدَرَسِة، ُبْ يعٌت ادلستخدمة، ابدلنهج تناسب الثاىن ادلستوى ُب التعليمية

ُباللقاء.يدّرس ،ُبْاْلَمْكتَ َبِةَوُبْاْلَمْقَصِف.تدرسك أبوابثالثةمراتاْلَصفِّ
اْلَمْدَرَسِة"مناألسبوعالثاىنُبالشهرينايرإىلاألسبوع الباباألولعن"ُبْ
"مناألسبوعالثاىن اْلَصفِّ األولُبالشهرفرباير.ويدّرسالبابالثاىنعن"ُبْ

رفربايرإىلاألسبوعاألولُبالشهرماريس.ويدّرسالبابالثالثعن"ُبالشه
"مناألسبوعالثاىنُبالشهرماريسإىلاألسبوعاألولُبالشهر اْلَمْكتَ َبِة ُبْ
أبري .ويدّرسالبابالرابععن"ُبْاْلَمْقَصِف"مناألسبوعالثاىنُبالشهرأبري 

هرمايو.إىلاألسبوعاألولُبالش

ُب واحلوار ادلفردات ادلدرس يدّرس الفص  ُب والتعلم التعليم عملية وأما
الثالث ُباللقاء ويدّرسالقراءة الثاىن. ويدّرسالًتاكيبُباللقاء األول. اللقاء

والطلبةجييبوناألسئلةُبالكتاب.ويقومإختباراليوميةُباللقاءالرابع.

التعليما طريقة ما الغناءوطريقةوكثَتا التعليمطريقة ليتتستخدمُبعملية
ُب مباشرة طريقة ويستخدام ادلفردات، ُبتعليم الغناء طريقة يستخدام مباشرة.

تعليماحلواروالقراءةوالًتكيب.

خصائص الكتاب اللغة العربية ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية  يف الفصل  .0
 المية سوراي بواان ماالنج.اخلامس يف ادلدرسة االبتدائية اإلس

الكتاباللغةالعربيةادلستخدمةُبتعليماللغةالعربيةهيالكتابابدلوضوع
"Belajar Bahasa Arab احملتوى"ابدلنهج ادلتخرجةوقدرة أهلية  ٕٛٓٓقدرة

(KTSP .).السيوتى وجالل الكاف وحليد الدين شيخ هو الكتاب مةلف
 (.Erlangga)ومطيوعةالكتابهوأرالصلا
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 ُبالكتابيتكونمنسيعةأبواب،وهي:

:ُبْاْلبَ ْيتِالباباألول
:ُبْاخْلَِديْ َقةِالبابالثاىن

:ُبُْغْرَفِةاجْلُُلْوسِالثالث الباب
:ُبْاْلَمْدَرَسةِالبابالرابع

:ُبْاْلَصفِّالباباخلامس
:ُبْاْلَمْكتَ َبةِالبابالسادس

:ُبْاْلَمْقَصفِبالسابعالبا
 وُبك البابيتكونمنادلفرداتواإلستماعواحلواروالقراءةوالًتاكيب.

 

 Web الوسيلة اجملدية أبساس متعددة تطبيق: عرض البياانت عن ادلبحث الثاين

Offline يف تعليم اللغة العربية. 

 م اللغة العربية.يف تعلي Web Offline الوسيلة اجملدية أبساس متعددة تطبيق .0

يتعلقدبوضوعهذا عما ادلدرسة مدير البحثقدكتالباحثة إجراء قب 
البحثوقابلتالباحثةمعمدرسةاللغةالعربية.بعدماربدثتالباحثةمعمدرسة

البحثمنالتاريخ يبتدأ البحث. علىإجراءهذا فاتفقنا العربية أبري ٕٕاللغة
ٗٔ-مٕٙٔٓ قامٕٙٔٓمايو . اخلامس"أ"م الفص  البحثَب تالباحثة

لفص التجريىبوَبالفص اخلامس"ج"لفص الضابط.يبتدأالبحثابالختبار
القبليُبالفص الضابطوالفص التجريبدبساعدةمدرسةاللغةالعربية.وتعطى

 اجلمعة، يوم التجريبُب الفص  ُب القبلي االختبار ٕٕالباحثة .ٕٙٔٓأبري 
لباحثةاالختبارالقبليُبأولدخولالباحثةإىلالفص ويستهدفهذاقامتا
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 Web Offline االختباردلعرفةقدرةالطالبقب تنفيذمتعددةالوسيلةاجملديةأبساس

 ُبعمليةالتعليموالتعلم.

عمليةالتعليموالتعلمللمجموعةالتجريبية .أ
ابستخدام التجريىب لفص  التعليم عملية الوسيلةعددةمت خطوات

أبساس االبتدايية Web Offline اجملدية ابدلدرسة العربية اللغة تعليم ُب
 اإلسالميةسورايبوااماالنجكمايلي:

 اللقاءاألول .ٔ

   اللقاءاألولُبيوماجلمعة، .ٕٙٔٓأبري ٕٕبدأتالباحثة
الق االختبار ذبيبونأسئلة الطلبة القبليٍب االختبار بلي.تعطىالباحثة

 دقايق.ٖٓوتعطىالباحثةالفرصةإلجابةاألسئلة
اللقاءالثاىن .ٕ

   اخلميس، الثاىنُبيوم اللقاء  ٕٙٔٓأبري ٕٛبدأتالباحثة

 ساعة الرابعة إىلاحلصة الثالثة صباحا.ٓٔ.ٜٓ-ٓٔ.َٓٛباحلصة
ادلقصف. ادلفرداتعن بتعليم التعليم بدأتالباحثة الثالثة، احلصة ُب

تع يقوم ابستخدام ادلفردات أبساس متعددةليم اجملدية  Web الوسيلة

Offline. :أماخطواهتاكماايىل 

الشاشة (ٔ َب ادلقصف عن الصور الباحثة تظهر
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عن (ٕ يعرفون ال الطلبة وعند العربية، ابللغة وجييبوهنا يراقبوهنا الطلبة
بضغط الصورة ربت ادلفردات فتظهر الصور، من العربية اللغة

 ٍبتضغطصورةالصوتلظهرقرايتها.الصورة،

 
ٍبالطالبةيككرها.

الوسيلة ابستخدام اإلستماع مهارة الباحثة تدرس الرابعة، احلصة ُب
أماخطواهتاكماايىل: .Web Offline اجملديةأبساس

 تظهرالباحثةمادةاإلستماععنادلقصفَبالشاشة. (ٔ

 ضغطصورةالصوت (ٕ

 
 وها.ٍبالطلبةيستمعوهاويفهم

 تسألالطلبةعنادلفرداتالىتاليعرفوها. (ٖ

ُب (ٗ يشرحونعنادلقصود والطلبة ُبالشاشة، جييبوناألسئلة الطلبة
 اإلستماع.

 اللقاءالثالث .ٖ

إناللقاءالثالثُبالفص اخلامس"أ"لفص التجريىبالتعليم  
قامتعمل  الكالم. ومهارة القراءة مهارة ادلستمرة ادلادة التعليميركز ية
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اخلميس الرابعةٕٙٔٓمايوُ٘بيوم إىلاحلصة الثالثة م،َباحلصة
 صباحا.ٓٔ.ٜٓ-ٓٔ.ٓٛساعة

الثا   اللقاء ُب الباحثة ومهارةلثقامت القراءة مهارة بتعليم
ادلقصف. عن والتعلم الكالم التعليم عملية بدأت الثالثة، احلصة َب

التعلي وهذا القراءة، مهارة ابستخدامبتعليم اجملديةمتعددة م الوسيلة
أماخطواهتاكماايىل: .Web Offline أبساس

 .تظهرالباحثةمادةالقراءةعنادلقصفَبالشاشة (ٔ

 تقرأهاالباحثةٍبيككرهاالطلبة.  (ٕ

 الطلبةيقراءونالقراءةمعاويفهموها (ٖ

 يكتبادلفرداتالىتاليعرفون. (ٗ

 تشرحنصالقراءة (٘

  َبالشاشة.جييبالطلبةاألسئلة (ٙ

التعليم   َبهذا الكالم. مهارة تدرسالباحثة الرابعة، ُباحلصة
الوسيلة متعددةمادةالتعليمنصاحلواروالفيديو.وهذاالتعليمابستخدام

 أماخطواهتاكماايىل:. Web Offline اجملديةأبساس

 تظهرالباحثةمادةالكالمعنادلقصفَبالشاشة. (ٔ

 ار،ٍبيككرهاالطلبة.تقرأالباحثةاحلو (ٕ

الطلبة (ٖ ويشاهد الشاشة ُب احلوار عن الفيديو تعرض
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 ٍبديارسالطلبةعناحلوارابدلزدوج. (ٗ

 اللقاءالرابع .ٗ

التجريىبالتعليم   لفص  اخلامس"أ" ُبالفص  الرابع اللقاء إن
يركزادلادةادلستمرةتراكيبومهارةالكتابة.يعم عمليةالتعليمُبيوم

الرابعةساعةٕٙٔٓمايؤٕخلميسا الثالثةإىلاحلصة م،َباحلصة
 صباحا.ٓٔ.ٜٓ-ٓٔ.ٓٛ

بتعليمالًتاكيبعنفع ادلضارع قامتالباحثةُباللقاءالرابع  
يبتدأعمليةالتعليموالتعلمبتعليمالًتاكيب ومهارةالكتابةعنادلقصف.

 الوسيلةاجملديةأبساس ددةمتععنفع ادلضارع،وهذاالتعليمابستخدام

Web Offline. :أماخطواهتاكماايىل  

 تظهرالباحثةمادةالًتاكيبعنفع ادلضارعَبالشاشة (ٔ

 ٍبتشرحهاالباحثة (ٕ

 تةمرأحدمنالطلبةإلجابةاألسئلةَبالشاشة. (ٖ

 الطلبةجييبوناألسئلةُبالكتاب (ٗ

الكتابة.   مهارة تدرسالباحثة الرابعة، التعليمُباحلصة َبهذا
الوسيلة متعددةمادةالتعليمنصاحلواروالفيديو.وهذاالتعليمابستخدام

أماخطواهتاكماايىل:. Web Offline اجملديةأبساس
 تظهرالباحثةالصورعنادلقصفَبالشاشةلتذكرها (ٔ

 الطلبةجييبوهناابللغةالعربية (ٕ

تظهرالباحثةبعضالصورَبالشاشة (ٖ
 منالصورَبالشاشة.يكتباجلملة (ٗ
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 اللقاءاخلامس .٘

إناللقاءاخلامسُبالفص اخلامس"أ"لفص التجريىبُبيوماخلميس
ٕٔ ذبيبونٕٙٔٓمايو الطلبة البعدىٍب االختبار الباحثة تعطى م.

 الباحثة وتعطى القبلي. االختبار أسئلة األسئلة إلجابة ٖٓالفرصة
 دقايق.

 الضابطة عملية التعليم للمجموعة . ب

ٕٕمنالتاريخ قامتالباحثةلعمليةالتعليموالتعلمُبالفص الضابط
 ٗٔ-مٕٙٔٓأبري  ُب م.ٕٙٔٓمايو كما القبلي ابالختبار البحث بدأ

التجرييب. يوم الفص  ُب التجريب الفص  ُب القبلي االختبار الباحثة وتعطى
 .ٕٙٔٓأبري ٕٕاجلمعة،

الت لعملية ابلنسبة استخدامأما بدون الضابط الفص  ُب والتعلم عليم
ولكنابستخدامالوسيلةاألخرى، Web Offline الوسيلةاجملديةأبساس متعددة

قامت .ٍب الصورة بوسيلة ابلكتاب ادلادة الباحثة شرحت الباحثة. شرحت
الباحثةاالختبارالقبليُباللقاءاآلخر.أماأسئلةاالختبارالقبليواالختبار

 .البعديسواءابألسئلةاليتتعطيالباجثةُبالفص التجريىب

يف تعليم اللغة  Web Offline الوسيلة اجملدية أبساس متعددةفعالية استخدام  .7
 العربية.

استخدام ُب ونتيجتها البياات ربلي  الباحثة تقدم البحث هذا ُب
أبساس متعددة اجملدية ا Web Offline الوسيلة اللغة الفص ُبتعليم لطلبة لعربية

ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓاخلامسادلدرسةاالبتداييةاإلسالميةسورايبوااماالنجُبالسنة
،وعلىالًتتيبالتايلتكوننتيجةعرضالبيااتعلىحسبنتيجةاالختبارين
مهااالختبارالقبليواالختبارالبعدي،وعرضالبيااتعناالختبارينابالختبار
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جموعةالتجريبيةواجملموعةالضابطة.ويشرحهذاالوصفبصورةللم(t)اإلخصايي
 تفصيلةإىل:

  نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية . أ

 نتايجاالختبارالقبليللمجموعةالتجريبة .ٔ

 أمانتايجاالختبارالقبليللمجموعةالتجريبةكمايلي:
(ٙ.ٗاجلدول)  

ليللمجموعةالتجريبية)الفض اخلامس"أ"(نتايجاالختبارالقب  

 التقدير نتيجة االختبار القبلي االسمالرقم
جيدجداٚٛأمحدفتحاإلكم الدينٔ
ضعيفٖ٘ أمحدسلطانزينٕ
جيدجداٗٛ أبالنجاحابراهيمٖ
جيدٔٚ أديبالطافأفهمىٗ
شلتازٜٓعفيفىسعيدة٘
جيدٕٚ أديالأحسنتٙ
مقبولٗٙ اسأنتاساأدلٚ
مقبولٙٙ أمينااتيزداداٛ
جيدٜٚ بريناكالستاٜ
مقبولٖٙ ددياسيوسفوارداآٔ
شلتازٜٚ دندىعاليةنبيلةٔٔ
ضعيف٘٘ فريدأمحدأتكّلةٕٔ
جيدجدا٘ٛ إحسانالعارفُتٖٔ
مقبول٘ٙ إذلامستياوانٗٔ
شلتازٜٓ دمحمصليالدين٘ٔ
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مقبولٚٙ لأدمحمرزاٙٔ
جيدٔٚ ندايزريفةٚٔ
شلتازٜ٘ نسراديياأٛٔ
جيدجداٜٛ سبي األليفةالرمحندأٜ
جيدجدإٛ سفيالأنغلياديٌتجٕٓ
جيدٓٚ اثنيةصلوىفوترىٕٔ
ضعيفٓٗ يوكااتماارندرإٕ
مقبولٖٙ زكىزدافضيلةاألكربٖٕ
ٜٛٙٔاجملموعة
ٕٛ،ٖٚادلعدل

فمننتايجهذااالختبارالقبليظهرأنالطالبينالوالدرجةادلعدلة
،٘،وُبمستوىجيدجدا=ٗوأماالطالبُبمستوىشلتاز=ٕٛ،ٖٚ

.ٖ،وُبمستوىضعيف=ٙ،وُبمستوىمقبول=٘وُبمستوىجيد
ومنهنافإنقدرهتمعلىتعليماللغةالعربيةبصفةأغلبيةمقبول.

الختبارالبعدىللمجموعةالتجريبةنتايجا .ٕ

أمانتايجاالختبارالبعديللمجموعةالتجريبةكمايلي:

(ٚ.ٗاجلدول)

نتايجاالختبارالبعديللمجموعةالتجريبة)الفص اخلامس"أ"(

 التقديرنتيجةاالختبارالبعدي االسم الرقم
أمحدفتحاإلكم  ٔ

الدين
شلتازٕٜ
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جيدٖٚ أمحدسلطانزين ٕ
شلتازٜ٘ أبالنجاحابراهيم ٖ
جيدجداٜٛ أديبالطافأفهمى ٗ
شلتازٓٓٔعفيفىسعيدة ٘
جيدجداٙٛ أديالأحسنت ٙ
جيدجداٖٛ أدلاسأنتاسا ٚ
جيدجدآٛ أمينااتيزدادا ٛ
جيدجداٗٛ بريناكالستا ٜ
جيدٛٚ ددياسيوسفوارداا ٓٔ
تازشلٓٓٔ دندىعاليةنبيلة ٔٔ
مقبولٜٙ فريدأمحدأتكّلة ٕٔ
شلتازٜ٘ إحسانالعارفُت ٖٔ
جيدجداٗٛ إذلامستياوان ٗٔ
شلتازٜ٘ دمحمصليالدين ٘ٔ
جيدجداٖٛ دمحمرزالأ ٙٔ
جيدجداٗٛ ندايزريفة ٚٔ
شلتازٓٓٔ نسراديياأ ٛٔ
جيدجداٜ٘ سبي األليفةالرمحندا ٜٔ
جيدجداٜٛ جسفيالأنغلياديٌت ٕٓ
جيدجداٖٛ اثنيةصلوىفوترى ٕٔ
مقبولٙٙ يوكااتماارندرا ٕٕ
جيدجداٖٛ زكىزدافضيلةاألكرب ٖٕ
ٜٙٛٔاجملموعة 
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ٖٗ،ٙٛادلعدل 
الدرجة ينالو الطالب أن ظهر البعدى االختبار هذا نتايج فمن

وىجيدجدا،وُبمستٚوأماالطالبُبمستوىشلتاز=ٖٗ،ٙٛادلعدلة
 =ٕٔ مستوىجيد وُب ،ٕ = مقبول مستوى وُب فإنٕ، هنا ومن .

قدرهتمعلىتعليماللغةالعربيةبصفةأغلبيةجيدجدا.
 مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية .6

للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتايج الباحثة شرحت بعد
 فقدمت لتلكالتجريبية والبعدي القبلي االختبار بُت ادلقارنة الباحثة

 اجملموعة.وادلقارنةكمايلي:
(ٛ.ٗاجلدول)

ادلقارنةبُتاالختبارالقبليوالبعديللمجموعةالتجريبية
فئات التقدير الرقم

 الدرجات
 االختبارالبعدي االختبارالقبلي

عدد
 الطلبة

النسبة
 ادلةتية

عدد
 الطلبة

النسبة
 ادلةتية

 %ٗ،ٖٓ ٚ %ٗ،ٚٔ ٗ ٓٓٔ–ٜٓ شلتاز ٔ
 %ٛ،ٕ٘ ٕٔ %ٚ،ٕٔ ٘ ٜٛ–ٓٛ جيدجدا ٕ
 %ٚ،ٛ ٕ %ٚ،ٕٔ ٘ ٜٚ–ٓٚ جيد ٖ
 %ٚ،ٛ ٕ %ٔ،ٕٙ ٙ ٜٙ–ٓٙ مقبول ٗ
 - - %ٔ،ٖٔ ٖ ٜ٘–ٓ ضعيف ٘

 %ٓٓٔ ٖٕ %ٓٓٔ ٖٕ العدد
للمجمو والبعدي القبلي االختبار بُت ادلقارنة بيان إىل  عةوابلنسبة

%منالطالبُبمستوىٗ،ٚٔالقبليالتجريبيةفظهرأنُباالختبار
 و ٚ،ٕٔشلتاز، جدا، جيد مستوى ُب جيد.ٚ،ٕٔ% مستوى ُب %
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ؤ،ٕٙو مقبول، مستوى ُب ُبٔ،ٖٔ% أن ضعيف. مستوى ُب %
%ُبٛ،ٕ٘%منالطالبُبمستوىشلتاز،وٗ،ٖٓاالختبارالبعدي

%ُبمستوىمقبول،ٚ،ٛجيد.و%ُبمستوىٚ،ٛمستوىجيدجدا،
وهذاالبيانالسابقيعٍتأننتيجةاالختبارالبعديأكثرمننتيجةاالختبار

القبلي.

 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة . ب

 نتايجاالختبارالقبليللمجموعةالضابطة .0

 أمانتايجاالختبارالقبليللمجموعةالضابطةكمايلي:
(ٜ.ٗجلدول)ا  

 نتايجاالختبارالقبليللمجموعةالضابطة)الفص اخلامس"ج"(
التقدير نتيجةاالختبارالقبلي االسم الرقم
جيدجدإٛ أدنيوسف ٔ
جيدجدآٛ أفض نندابالكوسا ٕ
جيدٛٚ أليفيةنورفكرية ٖ
جيدجداٚٛ ابكوسريفانرزقى ٗ
يدج٘ٚ بلفاريناعبيدةأردلية ٘
جيدٖٚ فابيوج ٙ
مقبولٓٙ فضي سلمان ٚ
جيدٖٚ فرحزداعلمىهداية ٛ
جيدجداٖٛ فاطمةبتول ٜ
ضعيفٖ٘ إرفاننوف أمر ٓٔ
شلتازٜٔ كفكانظيفة ٔٔ
مقبولٙٙ كفُتجاهااي ٕٔ
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ضعيفٚ٘ دمحمأري رحيان ٖٔ
مقبولٗٙ دمحمجيهانرّبٌت ٗٔ
ضعيفٓٗ دمحمنزام ٘ٔ
جيدجداٗٛ صلمرمضاىن ٙٔ
جيدجداٖٛ نتيساابا ٚٔ
جيدجدا٘ٛ رحدةالعيسأمرهللا ٛٔ
جيدجدآٛ سرميالديالأكتافيا ٜٔ
جيدٖٚ شريفةفاطمةالزهرة ٕٓ
ضعيفٗٗ سيتانيزاينوردافينا ٕٔ
جيدٓٚ سلطانغرباىنُبسبي هللا ٕٕ
جيدٖٚ شريفعلوالدينمحيد ٖٕ
ٗ٘ٙٔاجملموعة 
ٜٔ،ٔٚادلعدل 

فمننتايجهذااالختبارالقبليظهرأنالطالبينالوالدرجةادلعدلة
الطالبُبمستوىشلتاز=ٜٔ،ٔٚ =ٔ.وأما ،وُبمستوىجيدجدا

،وُبمستوىضعيف=ٖ،وُبمستوىمقبول=ٚ،وُبمستوىجيدٛ
ربيةبصفةأغلبيةجيدجدا..ومنهنافإنقدرهتمعلىتعليماللغةالعٗ

 نتايجاالختبارالبعديللمجموعةالضابطة .ٕ

نتايجاالختبارالبعديللمجموعةالضابطةكمايلي:أما

(ٓٔ.ٗاجلدول)

نتايجاالختبارالبعديللمجموعةالضابطة)الفص اخلامس"ج"(
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التقدير نتيجةاالختبارالبعدي االسم الرقم
جيدجداٜٛ أدنيوسف ٔ
جيدجدا٘ٛ أفض نندابالكوسا ٕ
جيدجدإٛ أليفيةنورفكرية ٖ
شلتازٜٔ ابكوسريفانرزقى ٗ
جيدجدا٘ٛ بلفاريناعبيدةأردلية ٘
جيدجدآٛ فابيوج ٙ
جيدٔٚ فضي سلمان ٚ
جيدجداٗٛ فرحزداعلمىهداية ٛ
شلتازٜٔ فاطمةبتول ٜ
مقبولٙٙ إرفاننوف أمر ٓٔ
شلتازٓٓٔ كفكانظيفة ٔٔ
جيدٗٚ كفُتجاهااي ٕٔ
مقبول٘ٙ دمحمأري رحيان ٖٔ
جيدٜٚ دمحمجيهانرّبٌت ٗٔ
ضعيفٜٗ دمحمنزام ٘ٔ
شلتازٜٓ صلمرمضاىن ٙٔ
 جيدجداٛٛ نتيساابا ٚٔ
جيدجداٛٛ رحدةالعيسأمرهللا ٛٔ
جيدجداٚٛ سرميالديالأكتافيا ٜٔ
جيدٛٚ فاطمةالزهرةشريفة ٕٓ
ضعيفٔ٘ سيتانيزاينوردافينا ٕٔ
جيدٖٚ سلطانغرباىنُبسبي هللا ٕٕ
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جيدٚٚ شريفعلوالدين ٖٕ
ٖٕٛٔاجملموعة 
ٕٙ،ٜٚادلعدل 

الدرجة ينالو الطالب أن ظهر البعدى االختبار هذا نتايج فمن
 =ٕٙ،ٜٚادلعدلة الطالبُبمستوىشلتاز وأما وُبمستوىجيد،ٗ.
،وُبمستوىٕ،وُبمستوىمقبول=ٙ،وُبمستوىجيد=ٜجدا=

= أغلبيةٕضعيف بصفة العربية اللغة تعليم على قدرهتم فإن هنا ومن
جيدجدا.

 مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة .6
لل والبعدي القبلي االختبار نتايج الباحثة شرحت مجموعةبعد

لتلك والبعدي القبلي االختبار بُت ادلقارنة الباحثة فقدمت الضابطة
 اجملموعة.وادلقارنةكمايلي:

(ٔٔ.ٗاجلدول)
ادلقارنةبُتاالختبارالقبليوالبعديللمجموعةالضابطة

فئات التقدير الرقم
 الدرجات

 االختبارالبعدي االختبارالقبلي
 عدد
 الطلبة

 النسبة
يةادلةت  

 عدد
 الطلبة

 النسبة
 ادلةتية

%ٖ،ٗ ٔ ٓٓٔ–ٜٓ شلتاز ٔ  ٗ ٔٚ،ٗ%  
%ٛ،ٖٗ ٛ ٜٛ–ٓٛ جيدجدا ٕ  ٜ ٖٜ،ٔ%  
%ٗ،ٖٓ ٚ ٜٚ–ٓٚ جيد ٖ  ٙ ٕٙ،ٔ%  
%ٔ،ٖٔ ٖ ٜٙ–ٓٙ مقبول ٗ  ٕ ٛ،ٚ%  
%ٗ،ٚٔ ٗ ٜ٘–ٓ ضعيف ٘  ٕ ٛ،ٚ%  

%ٓٓٔ ٖٕ العدد  ٕٖ ٔٓٓ%  
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رالقبليوالبعديللمجموعةوابلنسبةإىلبيانادلقارنةبُتاالختبا
%منالطالبُبمستوىشلتاز،ٖ،ٗالضابطةفظهرأنُباالختبارالقبلي

 وٛ،ٖٗو جدا، جيد مستوى ُب جيد.ٗ،ٖٓ% مستوى ُب %
ؤ،ٖٔو مقبول، مستوى ُب ُبٗ،ٚٔ% أن ضعيف. مستوى ُب %

 البعدي وٗ،ٚٔاالختبار شلتاز، مستوى ُب الطالب ُبٔ،ٜٖ%من %
 جيد مستوى و ؤ،ٕٙجدا، جيد. مستوى مستوىٚ،ٛ%ُب ُب %

و نتيجةٚ،ٛمقبول، البيانالسابقيعٍتأن وهذا %ُبمستوىضعيف.
االختبارالبعديأكثرمننتيجةاالختبارالقبلي.

 مقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية . ج

جملموعتُتوبعدأكمالعرضالبيااتنتايجاالختبارالبعديمنا
فينبغيللباحثةأنتعرضبيانمقارنةنتايجاالختبارالبعديبُتاجملموعة

الضابطةوالتجريبية.وادلقارنةكمايلي:
 (ٕٔ.ٗاجلدول)

نتايجاالختبارالبعديللمجموعةالتجريبيةوالضابطة

أمساءالطلبة الرقم
 اجملموعةالتجريبية

نتايجاالختبار
 البعدي

اجملموعةأمساءالطلبة
 الضابطة

نتايجاالختبار
 البعدي

أمحدفتحاإلكم  ٔ
الدين

ٜٛ أدنيوسفٕٜ

٘ٛ أفض نندابالكوساٖٚ أمحدسلطانزين ٕ
أبالنجاح ٖ

 ابراهيم
ٕٛ أليفيةنورفكريةٜ٘

أديبالطاف ٗ
 أفهمى

ٜٔ ابكوسريفانرزقىٜٛ
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٘ٛ بلفاريناعبيدةأردليةٓٓٔعفيفىسعيدة ٘
ٓٛ فابيوجٙٛ أديالأحسنت ٙ
ٔٚ فضي سلمانٖٛ أدلاسأنتاسا ٚ
ٗٛ فرحزداعلمىهدايةٓٛ أمينااتيزدادا ٛ
ٜٔ فاطمةبتولٗٛ بريناكالستا ٜ
ددياسيوسف ٓٔ

 وارداا
ٙٙ إرفاننوف أمرٛٚ

ٓٓٔ كفكانظيفةٓٓٔ دندىعاليةنبيلة ٔٔ
ٗٚ كفُتجاهاايٜٙ فريدأمحدأتكّلة ٕٔ
٘ٙ دمحمأري رحيانٜ٘ إحسانالعارفُت ٖٔ
ٜٚ دمحمجيهانرّبٌتٗٛ إذلامستياوان ٗٔ
ٜٗ دمحمنزامٜ٘ دمحمصليالدين ٘ٔ
ٜٓ صلمرمضاىنٖٛ دمحمرزالأ ٙٔ
ٛٛ نتيسااباٗٛ ندايزريفة ٚٔ
ٛٛ رحدةالعيسأمرهللآٓٔ نسراديياأ ٛٔ
سبي األليفة ٜٔ

 الرمحندا
ٚٛ سرميالديالأكتافياٜ٘

سفيالأنغلياديٌت ٕٓ
 ج

ٛٚ شريفةفاطمةالزهرةٜٛ

ٔ٘ سيتانيزاينوردافيناٖٛ اثنيةصلوىفوترى ٕٔ
سلطانغرباىنُبٙٙ يوكااتماارندرا ٕٕ

 سبي هللا
ٖٚ

ٚٚ شريفعلوالدينٖٛزكىزدافضيلة ٖٕ
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 ادلبحث الثالث: حتليل البيانت

والضابطة التجريبية اجملموعة بُت البعدي االختبار نتايج مقارنة بعد
من ادلربع االضلراف وعدد االضلراف عدد نتايج بتقدًن  الباحثة فشرحت

 اجملموعتُت.وهيكمايلي:
(ٖٔ.ٗاجلدول)

اجملموعتُتنتايجعدداالضلرافوعدداالضلرافادلربعمن
 اجملموعةالضابطة اجملموعةالتجريبية الرقم

      ( )          ( )    

ٔ ٜٕٛٚ٘ ٕ٘ ٕٜٛٛٚ ٜٗ 
ٕ ٖٖٕ٘ٚٓ ٗٓٓ ٛٓٛ٘٘ ٕ٘ 
ٖ ٜٛٗ٘ٔٔ ٕٔٔ ٕٚٛٛٗ ٔٙ 
ٗ ٜٚٔٛٔٛ ٖٕٗ ٜٛٚٔٗ ٔٙ 
٘ ٜٓٔٓٓٔٓ ٔٓٓ ٚ٘ٛ٘ٔٓ ٔٓٓ 
ٙ ٕٚٛٙٔٗ ٜٔٙ ٖٚٛٓٚ ٜٗ 
ٚ ٖٜٙٗٛٔ ٖٙٔ ٙٓٚٔٔٔ ٕٔٔ 
ٛ ٙٙٛٓٔٗ ٜٔٙ ٖٚٛٗٔٔ ٕٔٔ 
ٜ ٜٚٛٗ٘ ٕ٘ ٖٜٛٔٛ ٙٗ 
ٔٓ ٖٙٚٛٔ٘ ٕٕ٘ ٖٖ٘ٙٙٔ ٜٔٙ 
ٔٔ ٜٖٚٔٓٓ ٜ ٜٜٔٔٓٓ ٛٔ 

 األكرب
 ٖٕٛٔ اجملموع ٜٙٛٔ اجملموع 
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ٕٔ ٜ٘٘ٙٔٗ ٜٔٙ ٙٙٚٗٛ ٙٗ 
ٖٔ ٜٛ٘٘ٔٓ ٔٓٓ ٘ٚٙ٘ٛ ٙٗ 
ٔٗ ٜٙ٘ٛٗٔ ٖٙٔ ٜٙٗٚٔ٘ ٕٕ٘ 
ٔ٘ ٜٜٓ٘٘ ٕ٘ ٜٜٗٓٗ ٛٔ 
ٔٙ ٖٙٚٛٔٙ ٕ٘ٙ ٜٛٗٓٙ ٖٙ 
ٔٚ ٖٚٔٛٗٔ ٜٔٙ ٖٛٛٛ٘ ٕ٘ 
ٔٛ ٜ٘ٔٓٓ٘ ٕ٘ ٖٛ٘ٛٛ ٜ 
ٜٔ ٜٜٛ٘ٙ ٖٙ ٛٓٛٚٚ ٜٗ 
ٕٓ ٕٜٛٛٚ ٜٗ ٖٚٚٛ٘ ٕ٘ 
ٕٔ ٖٖٚٓٛٔ ٜٔٙ ٗٗ٘ٔٚ ٜٗ 
ٕٕ ٕٗٓٙٙٙ ٙٚٙ ٖٖٚٓٚ ٜ 
ٕٖ ٖٖٕٙٛٓ ٗٓٓ ٖٚٚٚٗ ٔٙ 

 ٖٙٗٔ ٜٙٔ ٖٕٛٔٗ٘ٙٔ ٗٗٗٗ ٕٜٜٛٛٙٛٔٛٙٔ اجملموع
   y ∑    ∑   x ∑   ∑ 

 توضيحماُباجلدولالسابقكمايلي:

التجريبية=     اجملموعة من القبلي االختبار  نتايج

 =نتايجاالختبارالبعديمناجملموعةالتجريبية  

(x) =التجريبية اجملموعة نتايج من ادلربع االضلراف  عدد

دداالضلرافادلربعمننتايجاجملموعةالتجريبية=ع  

x ∑رلموععدداالصلرافمننتايجاجملموعةالتجريبية=
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التجريبية∑   اجملموعة نتايج من ادلربع االضلراف عدد رلموع = 

الضابطة =نتايج   اجملموعة من القبلي  االختبار

وعةالضابطةنتايجاالختبارالبعديمناجملم=    

(y) عدداالصلرافمننتايجاجملموعةالضابطة=

=عدداالضلرافادلربعمننتايجاجملموعةالضابطة  

y ∑رلموععدداالصلرافمننتايجاجملموعةالضابطة=

=رلموععدداالضلرافادلربعمننتايجاجملموعةالضابطة∑  

تلخصا وهيبعدتوضيحاجلدولالسابق، بعرضالنتايجاآلتية لباحثة
الضابطة اجملموعة من ادلربع االضلراف عدد ورلموع االضلراف عدد رلموع

 واجملموعةالتجريبيةوهيكماُبهذااجلدول:

(ٗٔ.ٗاجلدول)

رلموععدداالضلرافورلموععدداالضلرافادلربعمناجملموعتُت

 اجملموعةالتجريبية اجملموعةالضابطة

ععددرلمو
االضلراف

y ∑ 

 

رلموعوعدد
االضلرافادلربع

   ∑ 

رلموععدد
االضلراف

x ∑ 

 

رلموعوعدد
االضلرافادلربع

   ∑ 

ٕٛٛ ٗٗٗٗ ٜٔٙ ٖٔٗٙ 
بعد التعليم نتيجة عن احلساب سيقوم ادلذكورة، البياات أساس أن

اللغةالعربية.أماُبتعليم Web Offline الوسيلةاجملديةأبساس متعددة استخدام
 احلساببرمزاالحصاييكماايىل:خطوات
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 ُباجلملة Ho و Ha يصنع:اخلطوةاألوىل

Ha  :بُتنتيجةتعليمطلبةفص اخلامس"أ"الذىيتعلمها الداللكانالفرق
نتيجةتعليمطلبةو، Web Offline الوسيلةاجملديةأبساس متعددةابستخدام

الذىيت اخلامس"ج" فص  بدون  متعددةعلمها اجملديةاستخدام الوسيلة
 .Web Offline أبساس

Ho  :بُتنتيجةتعليمطلبةفص اخلامس"أ"الذىيتعلمها الداللالفرقماكان
نتيجةتعليمطلبةو،Web Offline الوسيلةاجملديةأبساس متعددةابستخدام

استخدام بدون الذىيتعلمها اخلامس"ج" اجملديةالوسي متعددة فص  لة
 .Web Offline أبساس

 (.Standart Deviasi) عدداالضلرافو(M)يتبُتالدرجةادلعدلة:اخلطوةالثانية

 جملموعةالتجريبية،وهي: (M) الدرجةادلعدلة (ٔ

    
∑ 

 
 

    
   

  
 

         

 جملموعةالضابطة،وهي: (M) الدرجةادلعدلة (ٕ

    
∑ 

 
 

    
   

  
 

        

 وهي:(، x)عدداالضلرافجملموعةالتجريبية (ٖ

    ∑  
 ∑   

 
 

= 4444- 
      

  
 

= 4444- 
     

  
 

= 4444- 3606,2  

= 837,8  

 وهي:(، y)عدداالضلرافجملموعةالضابطة (ٗ
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    ∑  
 ∑   

 
 

= 1463- 
      

  
 

= 1463- 
     

  
 

= 1463-1241,8 

= 222,2  

 

 برموز: thitung يتبُت :ثالثةاخلطوةال

  
     

√(
∑    ∑    

        ) (
 
  

 
 
  

)

    

  
          

√(
           
       ) (

 
   

 
  )

    

  
    

√(
    
  ) (

 
  )

    

  
    

√             
    

  
    

√    
    

  
    

    
 

       

 ttabel :يقارنرابعةاخلطوةال

 الداللة (a :،،،5) 

 Df   =Nx +Ny -ٕ 

=ٕٖ+ٕٖ-ٕ

=ٗٗ

 فيتواجد ttabel =،،،،2 

 thitung و ttabel يقارن :اخلطوةاخلامسة

thitung  :ٗ،ٕٓ 
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ttabel  :ٕ،ٕٓٔ 

 اخلالصة :سادسةاخلطوةال

وألن. ٕٔٓ،ٕ: ttabelوٕٓ،ٗ =thitung ادلذكورةنتيجةاحلسابأنأساس  
مقبولأيHaوذلكدبعٌتأنٕٔٓ،ٕ= % thitung= ٗ،ٕٓ ≤ (ttabel) 5نتيجة

 الوسيلةاجملديةأبساس متعددةفروضهذاالبحثمقبول.وخالصتهاأناستخدام

Web Offline فعاليةعلىتر العربية اللغة اللغةُبتعليم الطلبةُبتعليم قيةكفاءة
 العربية.

 نتائج البحث: رابعادلبحث ال

وألننتيجة.ٕٔٓ،ٕ: ttabelوٕٓ،ٗ =thitung ادلذكورةنتيجةاحلسابأنأساس
thitung= ٗ،ٕٓأكربمننتيجةالتقديرادلعنوي(ttabel) 5 % =ٕ،ٕٓٔوذلكدبعٌتأن

Haالبحثمقبول،ألم بُتنتيجةتعليمطلبة الداللالفرق Ha نقبولأيفروضهذا
، Web Offline الوسيلةاجملديةأبساس متعددةفص اخلامس"أ"الذىيتعلمهاابستخدام

استخدامو بدون الذىيتعلمها اخلامس"ج" فص  طلبة تعليم الوسيلة متعددة نتيجة
أبساس والتعلمWeb Offline اجملدية التعليم إنعملية إذا، الوسيلة متعددة امستخداب .
 فعاليةعلىترقيةكفاءةالطلبةُبتعليماللغةالعربية. Web Offline اجملديةأبساس
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 الفصل اخلامس

 خامتة

 خالصة . أ

و تدريس حول العلمي البحث إجراء انتهاء بعد العربية ابستخداماللغة
أبساسةعددتم اجملدية  Web Offlineالوسيلة الفص  ادلاخلامسُب ُب درسة)أ(

وصلتالباحثةإىلالنتايجالتالية: االبتداييةاإلسالميةسورايبوااماالنج
ُبتعليمWeb Offlineالوسيلةاجملديةأبساسةعددتاستخدامم تطبيقيشم  .ٔ

ماالنج بواا سوراي اإلسالمية االبتدايية ادلدرسة ُب العربية ثالثاللغة
فرداتومهارةاإلستماع.وأماعمليةُباللقاءاألول،تعليمادل وهي،لقاءات

الطلبة.ُباللقاء وتفهمها ٍبتراقبها ُبالشاشة ادلادة بظهر والتعلم التعليم
الكالم. ومهارة القراءة تعليممهارة والتعلمبظهر الثاين، التعليم عملية وأما

اللقاء ُب وتفموهنا. الطلبة يكررها ٍب الباحثة تقرأها ٍب الشاشة ُب ادلادة
الثالث،تعليممهارةالكتابةوالًتاكيب.وأماعمليةالتعليموالتعلمبظهرادلادة

 ُبالشاشةٍبتشرحهاالباحثةٍبيكتباجلملةمنالصورُبالشاشة.

ابستخدام أن .ٕ والتعلم التعليم أبساس متعددة عملية اجملدية  Web الوسيلة

Offline كفاءفعال ترقية على الة تعليم ُب الطلبة ة العربية، نتيجةلغة ألن
thitung= ٗ،ٕٓ ادلعنوي التقدير نتيجة من ٕٔٓ،ٕ= % 5 (ttabel)أكرب

 قبولأيفروضهذاالبحثمقبول.مHaوذلكدبعٌتأن

 ادلقرتحات . ب

 : بناءعلىنتايجالبحثفتقدمالباحثةادلقًتحاتالتالية

ل .أ ادلادة ألهنا العربية، اللغة تعليم يهتم أن يرجى ادلهمةلمدرسة، التعليمية
 لدرسها.
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للمعلم،يرجىأنالينسىعناصرالتعليمُبعمليةالتعليمواالتعلم،خاصة .ب
التعليم أهداف يتحقق ولكي ومحاسة غبطة تعطى ألهنا التعليمية الوسيلة

 ابلكاملة.

للباحثالقادم،يرجىأنيتكام السيئاتُبهذاالبحث.ويرجىالباحث .ج
 البحثمفيداله.
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 ائمة ادلراجع وادلصادرق
.القاهرة:الدارادلصريةتعليماللغةالعربيةبُتالنظريةوالتطبيقية.ٖٜٜٔحسنسحاته.
 اللبنانية.

 ود.مصطفىرسالن. ٕٓٓٓد.دمحمرشدىخاطر الدينية.. والًتبية العربية اللغة تعليم
القاهرة:دارالثاقفةوالنثروالتوزيع.

الرايض:دارالفكرللنشروالتوزيعالبحثالعلمى..ٕٜٜٔذوقانعبيداتوزماليه.
 احلوامدة. فةاد ودمحم قاسم النظرية.ٖٕٓٓراتب بُت العربية اللغة تدريس أساليب

 دارادلسَتةللنثروالتوزيع..عمان:والتطبيقية

 طعيمة. ٜٜٛٔرشديأمحد وأساليبه. مناهجه الناطقُتهبا لغَت العربية اللغة .تعليم
سيسكو:منشوراتادلنظمةاالإلسالميةللًتبيةوالعلوموالثقافة.إي

 أمهيةالقراءةوفوايدها.عبدهللاابنجارهللا.
.)عمان:دارأسسالقراءةوفهمادلقروءبُتالنظريةوالتطبيقية.ٕٓٓٓدمحمحبيبهللا.

عمار.
هرة:دارادلعارف.القاالتوجيهُبالتعليماللغةالعربية..ٜٚٛٔدمحمعلىسلمان.

طرايقتدريساللغةالعربيةلغَتالناطقُت.ٖٕٓٓدمحمكام الناقةورشدىأمحدطعيمة.
.الرابط:مطبعةادلعارفاجلديدة.هبا

.ماالنح:مطبعةادلوجهلتعليمادلهاراتاللغويةلغَتالناطقُتهبا.ٕٔٔٓنورهادي.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/ Semester : V (Lima) / II (Genap) 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (2JP) 

 

A. Standar Kompetensi 

 Menyimak 

Memahami informasi lisan melalui kegiatan mendengarkan dalam bentuk 

paparan atau dialog tentang kantin   

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar Indikator 

 Mengidentifikasi bunyi 

huruf hijaiyyah dan 

ujaran (kata dan 

kalimat) tentang:  في

 المقصف

 Peserta didik mampu melafalkan 

mufrodat yang didengar dengan baik dan 

benar tentang في المقصف 

 Peserta didik mampu melafalkan 

mufrodat yang baru dengan lafal yang 

baik dan benar. 

 Menemukan makna  

atau gagasan dari 

wacana lisan secara 

sederhana tentang : في  

 المقصف

 Peserta didik mampu menjelaskan 

makna gagasan yang terdapat dalam 

hiwar/teks lisan sederhana yang 

diperdengarkan. 

 Peserta didik mampu menjawab 

pertanyaantentang kadungan materi 

hiwar/ teks lisan yang diperdengarkan. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu : 
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1. M elafalkan mufrodat yang didengar dengan baik dan benar tentang  في

 المقصف

2. Mampu melafalkan mufrodat yang baru dengan lafal yang baik dan 

benar. 

3. Mampu menjelaskan makna gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks 

lisan sederhana yang diperdengarkan 

D. Materi Pelajaran 

لمقصففي ا  

E. Media dan Sumber Belajar 

a. Multimedia Interaktif  

b. Buku Paket 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan: 

 Guru mengucapkan salam.  

 Guru mengajak peserta didik memulai 

pelajaran dengan membaca basmallah 

 نَا بِاْلبَْسَملَِة َمعًاَهيَّا بِنَا نَْبتَِذُئ دَْرسَ 

 Guru menanyakan kabar siswa. 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

manfaatnya bagi kehidupan serta memberi 

motivasi kepada siswa. 

15 menit 

2.  Kegiatan Inti: 

 Guru meminta peserta didik mengamati 

40 menit 
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gambar yang ada di LCD, kemudian 

menjawab dengan bahasa Arab. 

 Guru menunjukkan kata dibawah gambar 

dan men-klik icon suara untuk menunjukkan 

bacaannya. Kemudian peserta didik 

mengulangi bacaan tersebut. 

 Guru meminta peserta didik untuk 

menghafalkan kosa kata yang ada di media 

tersebut. 

 Guru memberikan pertanyaan kepada 

peserta didik satu persatu. 

Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan 

istima’ 

 Guru meng-klik icon istima’, kemudian 

meng-klik icon headset untuk memulai 

pembelajaran. 

 Guru meminta peserta didik untuk 

mendengarkan audio tentang في المقصف 

 Guru meminta peserta didik untuk 

menanyakan mufrodat yang belum 

diketahui. 

 Guru meminta peserta didik untuk 

menjawab pertanyaan yang ada di media. 
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3. Penutup 

 Guru menyimpulkan pelajaran. 

 Guru mengajak peserta didik untuk 

mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah dalam ungkapan Arab seperti : 

 َهيَّا بِنَا نَْختِْم دَْرَسنَا بِاْلَحْمذَلَةِ 

 Guru mengucapkan salam 

15 menit 

 

G. Penilaian 

 Mufrodat : 

Banyaknya kosa kata yang dihafal dan pelafadzan yang benar serta 

penulisan kosa kata yang benar. 

 Istima: 

Jawaban dari pertanyaan yang ada dalam materi tersebut. 

 

Malang, 28 April  2016 

Mengetahui: 

Kepala Sekolah       Guru Praktek 

Endang Suprihatin, S.S   Muniroh 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/ Semester : V (Lima) / II (Genap) 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (2JP) 

 

A. Standar Kompetensi 

 Berbicara 

Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 

tentang kantin 

 Membaca 

Memahami wacana  tertulis dalam bentuk paparan atau dialog tentang 

kantin 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

 Berbicara 

Kompetensi Dasar Indikator 

 Melakukan dialog 

sederhana tentang :  في

 المقصف

 Peserta didik mampu mengucapkan 

teks hiwar dengan dengan lafal dan 

intonasi yang baik dan benar 

 Peserta didik mampu 

mendemonstrasikan teks hiwar secara 

berpasangan 

 Menyampaikan informasi 

secara lisan dalam 

kalimat sederhana 

tentang : في المقصف 

 Peserta didik mampu melakukan tanya 

jawab dengan mufodat yang diajarkan. 

 Membaca 

Kompetensi Dasar Indikator 
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 Melafalkan huruf 

hijaiyah , kata, kalimat 

dan wacana tertulis 

tentang : في المقصف 

 Peserta didik mampu melafalkan teks 

qiroah tentang dengan lafal dan 

intonasi yang baik dan benar. 

 Menemukan makna , 

gagasan atau ide dari 

wacana tertulis tentang 

: في المقصف   

 Peserta didik mampu menjawab 

pertanyaan tentang kandungan  teks 

qiroah dengan baik dan benar. 

 Peserta didik mampu menceritakan 

kembali isi bacaan dengan bahasanya 

sendiri. 

 Peserta didik mampu  mengungkan 

kandungan/gagasan dalam teks dengan 

bahasa sederhana. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu : 

1. M engucapkan teks hiwar dengan dengan lafal dan intonasi yang baik 

dan benar 

2. mendemonstrasikan teks hiwar secara berpasangan 

3. melakukan tanya jawab dengan mufodat yang diajarkan 

4. melafalkan teks qiroah tentang dengan lafal dan intonasi yang baik 

dan benar. 

5. melafalkan teks qiroah tentang dengan lafal dan intonasi yang baik 

dan benar. 

6. menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasanya sendiri 

7. mengungkan kandungan/gagasan dalam teks dengan bahasa 

sederhana. 

 

D. Materi Pelajaran 

 في المقصف

E. Media dan Sumber Belajar 

a. Multimedia Interaktif  

b. Buku Paket 
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F. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan: 

 Guru mengucapkan salam.  

 Guru mengajak peserta didik memulai 

pelajaran dengan membaca basmallah 

 َهيَّا بِنَا نَْبتَِذُئ دَْرَسنَا بِاْلبَْسَملَِة َمعًا

 Guru menanyakan kabar siswa. 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

manfaatnya bagi kehidupan serta memberi 

motivasi kepada siswa. 

15 menit 

2.  Kegiatan Inti: 

 Guru meminta peserta didik untuk 

mengulangi bacaan yang sudah dibaca oleh 

guru. 

 guru meminta peserta didik untuk membaca 

teks qiroah secara bersamaan 

 guru meminta peserta didik untuk 

menjelaskan teks tersebut kedalam bahasa 

indonesia 

 Guru meminta peserta didik untuk 

menjawab pertanyaan yang ada di media. 

40 menit 
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Pada jam kedua pembelajaran dilanjut dengan 

maharoh kalam 

 Guru meminta peserta didik untuk 

mengulangi bacaan yang sudah dibaca oleh 

guru. 

 Guru meminta peserta didik untuk 

menonton vidio tentang percakapan  

 Guru meminta peserta didik untuk 

melakukan percakapan secara berpasang-

pasangan. 

3 Penutup 

 Guru menyimpulkan pelajaran. 

 Guru mengajak peserta didik untuk 

mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah dalam ungkapan Arab seperti : 

 دَْرَسنَا بِاْلَحْمذَلَةِ  َهيَّا بِنَا نَْختِمْ 

 Guru mengucapkan salam 

15 menit 

 

G. Penilaian 

 Qiroah : 

Kefasihan dalam membaca teks. 

Mampu menjawab pertanyaan tentang teks tersebut. 
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 Kalam : 

Kemampuan siswa dalam melakukan percakapan dengan baik. 

 

Malang, 5 Mei  2016 

Mengetahui: 

 

Kepala Sekolah       Guru Praktek 

 

Endang Suprihatin, S.S      Muniroh 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/ Semester : V (Lima) / II (Genap) 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (2JP) 

 

A. Standar Kompetensi 

 Menulis  

Menuliskan kata, ungkapan, dan teks fungsional pendek sederhana tentang 

kantin. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

 Menulis  

 Menyalin kata, kalimat 

dan menyusun kata 

menjadi kalimat 

sempurna tentang 

tentang topik:  فى المذرسة

dalam berbagai struktur 

bahasa sederhana 

secara tepat 

 Peserta didik mampu menulis beberapa 

huruf Arab yang diprogamkan dalam 

kata-kata dan kalimat arab. 

 Peserta didik mampu menyusun kata-

kata yang masih acak menjadi kalimat 

yang sempurna. 

 Peserta didik mampu menyusun 

kalimat dari kata-kata yang tersedia. 

 Peserta didik mampu menyusun 

paragraf dari ungkapan-ungkapan atau 

kalimat yang disediakan. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu : 

1. Menulis beberapa huruf Arab yang diprogamkan dalam kata-kata dan 

kalimat arab 

2. Menyusun kata-kata yang masih acak menjadi kalimat yang 

sempurna. 
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3. Menyusun kalimat dari kata-kata yang tersedia. 

4. Menyusun paragraf dari ungkapan-ungkapan atau kalimat yang 

disediakan. 

D. Materi Pelajaran 

 في المقصف

E. Media dan Sumber Belajar 

c. Multimedia Interaktif  

d. Buku Paket 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan: 

 Guru mengucapkan salam.  

 Guru mengajak peserta didik memulai 

pelajaran dengan membaca basmallah 

 اْلبَْسَملَِة َمعًاَهيَّا بِنَا نَْبتَِذُئ دَْرَسنَا بِ 

 Guru menanyakan kabar siswa. 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

manfaatnya bagi kehidupan serta memberi 

motivasi kepada siswa. 

15 menit 

2.  Kegiatan Inti: 

 Guru menampilkan materi di LCD. 

 Guru menerangkan materi. 

 Guru meminta salah satu dari peserta didik 

40 menit 
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untuk menjawab soal di media tersebut. 

 Guru meminta peserta didik untuk 

menjawab soal-soal yang ada di dalam 

buku. 

Kemudian pembelajaran dilanjut dengan 

kitabah: 

 Guru menampilkan gambar di LCD, 

kemudian guru meminta peserta didik untuk 

menjawab dengan bahasa Arab. 

 Guru menunjukkan beberapa gambar 

tentang kantin dan meminta peserta didik 

untuk membuat kalimat dari gambar 

tersebut. 

3 Penutup 

 Guru menyimpulkan pelajaran. 

 Guru mengajak peserta didik untuk 

mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah dalam ungkapan Arab seperti : 

 َهيَّا بِنَا نَْختِْم دَْرَسنَا بِاْلَحْمذَلَةِ 

 Guru mengucapkan salam 

15 menit 

 

G. Penilaian 

 Tarakib : 
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Kebenaran penulisan dalam kaidah shorof ( sesuai dengan kaidah fi’il 

mudhori) 

 Kitabah: 

Kebenaran dalam penulisannya. 

 

Malang, 12 Mei  2016 

Mengetahui: 

Kepala Sekolah       Guru Praktek 

 

Endang Suprihatin, S.S      Muniroh 
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MATERI BAHASA ARAB KELAS V SEMESTER 2 

TENTANG “ َصِف
ْ

ق
َ ْ
 ”ِفْي اْل
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SOAL PRETES 

Nama  : 

Kelas  : 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf ج ,ب ,أ atau د untuk jawaban yang 

paling benar 

َزَسِت  .1
دم
َ م
اِلَك.... امل

َ
 ذ

 ب.   ِكَخاب   . أ
 
َخَبت

م
ل  ج.   َمك صم

َ
 د.  ف

 
 َزف

2.  ...... 
 
َسأ قم ًَ َمد   حم

َ
 أ

  . أ
َ
ت
َّ
َجل
َ م
 ب.   امل

َ
َدة َجِسٍم

م
ِكَخاَب ج.  ال

م
اَس  ال

َ
ط ِقسم

م
 د. ال

َخَبِت  .3
م
 َعائِ  -َمك

 
ت
َ
َزَسِت  -ش

دم
َ م
َن –ِفيم  -امل

م
 ْلا

َزَسِت  . أ
دم
َ م
َخَبِت امل

م
 ِفيم َمك

 
ت
َ
َن َعاِئش

م
 ْلا

  . ب
 
ت
َ
َن َعاِئش

م
َزَسِت ْلا

دم
َ م
َخَبِت امل

م
 ِفيم َمك

َزَسِت  . ج
دم
َ م
َخَبِت امل

م
َن ِفيم َمك

م
 ْلا

 
ت
َ
 َعاِئش

  . د
 
ت
َ
َزَسِت َعاِئش

دم
َ م
َخَبِت امل

م
َن ِفيم َمك

م
 ْلا

ر   .4 َخِعيم سم
َ
ِكَخاَب أ

م
 ...ِفى.... ال

ِل  . أ َفصم
م
َخَبِت   ب. إلِاَداَزةِ   ال

م
ك
َ م
َصِف  ج. امل قم

َ م
 د. امل

َخَبِت ِفى ........... ؟  .5
م
ك
َ م
ب   امل خ 

 
  ك

 
َرة ِثيم

َ
 ك
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َن  . أ ًم
َ
َخَبِت أ

م
ك
َ م
ا     امل

َ
َخَبِت ِفى ج. َماذ

م
ك
َ م
 ؟امل

  . ب
 
َخَبت

م
ِه َمك

َ
َخَبِت ِفى د. َمنم    َهلم َهر

م
ك
َ م
 ؟امل

II. Buatlah kalimat yang terdiri dari adawat jar dan majrur seperti contoh 

dibawah ini! 

َباح  ؟ .1 صم ِ
م
َن امل ًم

َ
       أ

؟ .2 ِكَخاب 
م
َن ال ًم

َ
       أ

؟ .3
 
َِست

َدز 
م 
َن امل ًم

َ
      أ

 ؟ .4
 
َزة وم ب  َن السَّ ًم

َ
       أ

؟ .5
 
َن السَّف ًم

َ
       أ

 

III. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang benar 

! 

  - ىفِ  .1
 
َرة ِبيم

َ
َزَسِدَنا -ك

  - َمدم
 
َخَبت

م
      :   َمك

نم  .2
َ
د   - أ ِسٍم

 
َخَبِت  -ه

م
ك
َ م
  - امل

َ
َهَب ه
م
ى – ر

َ
      :  ِإل
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IV. Terjemahkanlah kalimat di bawah ini ke dalam bahsa Arab yang baik 

dan benar! 

1. Mari kita pergi ke perpustakaan. 

2. Dimana buku bahasa Arab wahai Ahmad ? buku bahasa Arab diatas 

buku fikih. 

3. Diperpustakaan ada buku yang banyak dan alat-alat yang bermacam-

macam dan indah. 
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SOAL POST-TEST 

NAMA : 

KELAS : 

I Berilah tanda silang (X) pada huruf ج ,ب ,أ atau د untuk jawaban yang paling 

benar. 

سَ  .1
م
ش
َ
َذ ح

م
ه
َ
اَي ب  أ  ...arti kata yang bergaris bawah yaitu الشَّ

   Tehج.    Susu ب.   Apel . أ

 Jusد.  

َبَن  .2
َّ
َسب  الل

م
ش
َ
 .... ؟ أ

َسب   . أ
م
ش
َ
َن ح ًم ل       أ

 
ك
م
أ
َ
ا ج
َ
 ج. َماذ

َسب    . ب
م
ش
َ
ا ح
َ
ِرى      َماذ

َ
ت
م
ش
َ
ا ح
َ
 د. َمر

َصِف  .3 قم
َ م
َز ِفى امل بم

 
خ
م
د  ..... ال  َزِشيم

ل  ًَ  . أ
 
ك
م
ٌَ    أ َسب  ب. 

م
َهب  ًَ  ج.  ش

م
  ر

  ًَ ب  د.  خ 
م
 ك

4.  
َ
ِعَمت

َ
ط
َ م
َصِف  .... ْلا قم

َ م
 ِفى امل

َسب   . أ
م
ش
َ
ِرى    أ

َ
ت
م
ش
َ
َهب    ب. ا

م
ذ
َ
  ج. أ

ِسَب  
َ
 د. ش

5.  
َ
نم أ

َ
د  أ ِزٍم

 
..... أ َسب 

م
 ش
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وَش  . أ
َ م
اَح    امل ف  َز   ب. الخ  بم

 
خ
م
  ج. ال

  
َ
َوة َقهم

م
 د.ال

II Tulislah bahasa Arab dari dari gambar di bawah ini ! 

     

     

 

III Berilah garis bawah pada salah satu kata dalam kurung di bawah ini sebagai 

jawaban yang paling benar ! 

َمان   .1
م
ث َهب   ع 

م
ر ًَ َو ) ، ه 

 
ر ِميم

م
َهب   –ِجل

م
ذ
َ
  – أ

َ
َهب  ج
م
َزَسِت ر

دم
َ م
ى امل

َ
 ( ِإل

ِجع   .2 سم
َ
َن  –ِهَي )ج ِجِعيم سم

َ
َزَس  –ج

دم
َ م
( ِمَن امل ِجع  سم سِ ًَ هم

 
َد الظ  ِت َبعم

د   .3 ِسٍم
 
اَصِلح  ؟ )ج ًَ د   ِسٍم

 
ا ج
َ
َن  –َماذ ًم ِد ِسٍم

 
شَّ  –ج َل الس 

َ
نم آك

َ
د  ( أ ِزٍم

 
 أ

ِرى  .4
َ
ت
م
ش ٌَ ِذ ) 

م
ه
َ
ِرى  –أ

َ
ت
م
ش
َ
َصِف  –ح قم

َ م
 ِفى امل

َ
ِعَمت

م
ط
َ م
َن ( ْلا ِرًم

َ
ت
م
ش
َ
 ح

5.  
 
َسأ قم

َ
ن  ) ه حم

َ
  –ه

 
َسأ
م
ق
َ
ِل  –أ َفصم

م
 ( الِكَخاَب ِفى ال

 
َسأ قم

َ
 ج
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IV Terjemahkanlah kalimat di bawah ini ke dalam bahsa Arab yang baik dan 

benar! 

1. Ini Yusuf, dia minum teh.  :       

2. Aisyah ingin membeli roti dan susu. :       

3. Saya pergi kekantin dengan temanku. :       

4. kita melihat yusuf di kantin.  :       

5. Apakah farid makan kue di kelas ? :       
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DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN DIKELAS 

EKSPERIMEN 
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DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN DIKELAS KONTROL 
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 السريةالذاتية

 

:منَتةاالسم

 ٜٜٗٔينايَتٖٓ:طوابن،زل ادليالدواتريخ

:قريةبريعُتمونطانجطوابنالعنوان

ٜٛ٘ٓٓٚ٘ٗٙ٘ٛٓ:قماجلوالر

  munirohq@gmail.com: الربيداإلليكًتوين

 :ادلستوىالدراسى

السنةادلستوىالدراسىالرقم
ٕٙٓٓ-ٕٓٓٓادلدرسةاالبتداييةاإلسالميةهدايةاألمةٔ
ٜٕٓٓ-ٕٙٓٓادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةمنبعالفتوحٕ
ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةسبباءبراسجومبانجٖ
كليةٗ ُب العربية اللغة تعليم قسم )سرجاا( بكلوريوس

إبراهيم مالك موالا جبامعة والتعليم الًتبية علوم
اإلسالميةاحلكوميةماالنج

ٕٕٓٔ-ٕٓٔٙ

 

mailto:munirohq@gmail.com

