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 إستهالل
يػُّهىا الًَّذٍينى آمىنػيٍوا ًإذىا ًقٍيلى لىكيٍم تػىفىسَّحيٍوا ُب اٍلمىجىاًلًس فىاٍفسىحيٍوا يػىٍفسىًح هللاي لىكيمٍ   ج﴿َيى

كى ًإذىا ًقٍيلى ٍاشيزيٍكا فىاٍنشيزيٍكا يػىٍرفىًع هللاي الًَّذٍينى آمىنػيٍوا ًمٍنكيمٍ 
 قلىدىرىجىاتو  كىالًَّذٍينى أيٍكتيو اٍلًعٍلمى  ال

هللاي ٔتىا تػىٍعمىليٍوفى خىبًيػٍره   ﴾كى
 - ُُسورة اجملادلة آية  -
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 إهداء
 أىدل ىذه الرسالة إىل:

 أمي كأيب، الأعرؼ شيئا بدكهنما
 أخواٌب أمحد فائز صاّب ك أمحد رمضاف مبارؾ كعائشة خَت النساء
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 شكر وتقدير

العادلُت. الصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء بسمميحرلا نمحرلا هللا ، احلمد هلل رب 
 كادلرسلُت كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم إبحساف اىل يـو الدين، أما بعد.

بركفيسور الدككتور احلاج عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  .ُ
 اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج.

ت العليا كالدككتور احلاج بركفيسور الدككتور احلاج موليادم، عميد كلية الدراسا .ِ
 كلداان كرغاديناات كرئيس قسم تعليم اللغة العربية. 

الدككتور احلاج سواتماف كادلشرؼ األكؿ ك الدككتور احلاج توفيق الرمحن   .ّ
كادلشرؼ الثاٍل اللذاف يوجهٍت كأرشدٍل بكل االىتماـ كالصرب كاحلكمة ُب كتابة 

 ىذه الرسالة.
 ادلادة ام أىل اللغة كأستاذ رفقي النبيل كخيرب الدككتور دانياؿ حلمي، كخبَت  .ْ

 موسيقى كأستاذ أمحد مكي حسن كخيرب التصميم ُب ىذه الوسيلة التعليمية
 مجيع أساتيذم احملًتمُت الذين يعلموٍل ابلعلم كاحلكمة. .ٓ
 مجيع أصدقائي األحباء الذين ػلضركف ّتميع لوف احلياة .ٔ

 َُِٖماالنج، يوليو 

 الباحثة،

 ةأتيك مستغفر 
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 مستخلص البحث
م ادلفردات الطبية لدل طلبة  للتع على بررلة أندركيد"غبطة" أانشيدتطوير . َُِٖ .أتيك مستغفرة،

. موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجّتامعة الصحيٌة لعلـو الطب كا كلية
يم اإلسالمية موالان مالك إبراىامعة جقسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا 

 ( الدكتور احلاج توفيق الرمحنِ( الدكتور احلاج سواتماف ُ. ادلشرؼ: احلكومية ماالنج
 تطوير الوسيلة، تعليم ادلفردات، غبطة: الكلمات الرئيسية
ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية الصٌحية لعلـو الطب كا كليةطلبة  أف 

اللغة العربية كابألخص ُب حفظ ادلفردات، كأسباهبا: أكثر  لديهم مشكالت ُب تعليم ماالنج
ُب  يتعلموفاللغة العربية من قبل كال اليتعلموف كىم ج من ادلدرسة الثانوية احلكوميةيخر  الطالب

علـو كابألخص ُب الربانمج ادلكثف للغة العربية كادلادة فيو ال ػلتاجوف اىل كسائل التعليم كىم ىداادلع
الوسائل اجلذابة اليت سًتقى حفظ  ة. كىذه كسيلة تعليم ادلفردات "غبطة" ىي منالصٌحية كالطبي

 كىم سيحمسوف ُب تعليم اللغة العربية.  ادلفردات الطبية سرعة كفرحة
"غبطة" لتعليم ادلفردات الطبية لدل أانشيدتطوير  كصف( ُأىداؼ ىذا البحث: 

( ّ"غبطة" لتعليم ادلفردات الطبية  شيدأان صالحية عرفةم( ِالصحٌية لعلـو الطب كا كليةطلبة  
 ادلفردات الطبية. م"غبطة" لتعل أانشيدفعالية استخداـ  عرفةم

-ADDIE (Analys-Design على النمطإستخدمت الباحثة منهج البحث كالتطوير 

Development-Implementation-Evaluation) مجع البياانت ابدلقابلة كاإلستبانة أسلوب . ك
 لقبلي ك البعدم(كاإلختبار )ا

ٖتليل  ابخلطوات: ىذه األانشيد اف كصف( ُهي: فأما نتائج ىذا البحث 
ف أ( ِكتقوَل اإلنتاج  كٕتريبة اإلنتاج تطوير اإلنتاجك  كتصميم اإلنتاج كادلشكالت االحتياجات

من خبَت ك  %( ٔ،ٓٗمن خبَت ادلوسيقى ) %( ك ٖ،ِٗ(من خبَت اللغة  "غبطة"كسيلة صالحية 
 الستخداـ ُب التجربة (valid/layak)%(. كىؤالء يقولوف أف الوسيلة ذلا صدؽ  ٕ،َٗ) التصميم

 sample paired t-test  التجربةىذا من . ةفعال يىكسيلة "غبطة" لتعليم ادلفردات الطبية أف  (ٖ
. كىذا يدؿ على أف ىناؾ اإلختالؼ بُت قبل استخداـ ََٓ،َ>  َََ،َ (sig 2 tailed)القيمة 

بعدم إرتفاعا من اإلختبار القبلي إذا، فرضية البحث لتعليم كبعده، كانت نتيجة اإلختبار الكسائل ا
 مقبولة.
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Students of the Faculty of Medicine and Health Sciences at the Islamic 

State University of Maulana Malik Ibrahim Malang have difficulty in learning 

Arabic, especially in memorize vocabulary. In this case because of several factors; 

the majority of them are high school graduates who have not studied arabic 

language before, have never been in boarding school before, and they are really 

need Arabic learning media especially in PKPBA because the material is about 

medicine. And this learning media "ghibhoh" can improve to memorize 

vocabulary quickly and happily, and they will be passionate and spirit in arabic 

learning. 

This research aims; 1). To describe the development of songs for learning 

of sciences vocabulary for Students Faculty of Medicine and Health Sciences. 2) 

To know advisability of songs of "Ghibthoh" for learning of sciences vocabulary 

for students Faculty of Medicine and Health Sciences. 3) To know the 

effectiveness songs of "Ghibthoh"  toward students Faculty of Medicine and 

Health Sciences. 

 This research uses research and development method ADDIE (Analysis, 

Design, Development, Implementation and Evaluation). Data colletion uses 

interview, questionnare and tests (pre-test and post-test). 

 The results are; 1) Step of the development of arabic learning media 

"Ghibthoh" using research and development method ADDIE, consists of Analysis, 

Design media, Development, Implementation and Evaluation. 2) The media 

"Ghibthoh" is suitably, this is based on assessment by 3 validators, validator of 

language (92,8%), validator of music (95,65%) and validator of design (90,7 %). 

They say that media “ghibthoh” is valid and proper 3). The media "Ghibthoh" is 

effective it is based on sample paired t-test which says that the significance 

results is 0,000 < 0,05. Thereby, there is significant differences of students scores 

between before and after using the arabic learning media "Ghibthoh". And the 

hypotheses this thesis is acceptance 
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Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu- Ilmu Kesehatan di Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengalami kesulitan dalam belajar 

bahasa arab, khususnya dalam mengingat kosa kata. Dalam hal ini di karenakan 

beberapa faktor, di antaranya; Mayoritas dari mereka lulusan SMA yang tidak 

belajar bahasa arab sebelumnya, tidak pernah di pondok pesantren sebelumnya, 

dan mereka sangat butuh media pembelajaran khususnya di PKPBA karena materi 

di dalamnya tentang kedokteran. Dan media “ghibthoh” ini adalah media yang 

menarik yang bisa meningkatkan hafalan kosa kata dengan cepat dan gembira, 

dan mereka akan bersemangat dalam belajar bahasa arab  

Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mendeskripsikan pengembangan lagu-

lagu “ghibthoh” dalam belajar mufrodat kedokteran untuk mahasiswa Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu- Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2). Untuk mengetahui kelayakan lagu-lagu serta 3). Untuk 

mengetahui efektifitas lagu-lagu “Ghibthoh” untuk mahasiswa Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu- Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan ADDIE (Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi dan 

Evaluasi). Sedangkan untuk mengumpulkan data menggunakan wawancara, 

angket serta test (pre-test dan post-test). 

Adapun hasil penelitian pengembangan ini adalah: 1) Langkah-langkah 

pengembangan media pembelajaran menggunakan penelitian dan pengembangan 

ADDIE yang terdiri dari analisis masalah dan kebutuhan, desain media, 

pengembangan, implementasi dan evaluasi. 2) Kelayakan media dinilai oleh 

validator ahli bahasa (92,8%), ahli musik (95,65%) dan ahli desain (90,7 %). 

Mereka menilai bahwa media ini valid dan layak. 3) Media pembelajaran 

dinyatakan efektif, hal ini berdasarkan uji sample paired t-test yang menyatakan 

hasil signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian terdapat perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran bahasa 

arab “ghibthoh”, nilai post-test lebih tinggi di banding pre-test. Dan hipotesis 

penelitian ini diterima. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ
األندركيد. ىم  ة، اإلنساف ُب العامل لو ىاتف كابألخص برارلودلةالع ُب ىذا عصر

السيما ُب التعليم  ػلتاج التكنولوجيا كل الوقت جلمع ادلعلومات ابلسهلة كالسرعة.
هبذه احلالة قد نظرت الباحثة ُب ٖتليل اإلحتياجات للطلبة ُب كلية الطب  كالتعلم.

ىم من ادلبتدئُت ُب تعليم اللغة العربية لذلك كالعلـو الصحية. كنتائج اإلستبيانة، منها: 
ىم ػلتاجوف اىل شيء جديد ك جذاب، إما ابالسًتإتية كالطريقة كالوسيلة كما أشبو 

 لكي اليشعركف ابدللل. ذلك

الننسى أف دكر ادلعلم قد إختلف بُت الطلبة كادلعلم ػلتاج بعضهم بعضا، كلكن 
كل شيء ُب عملية التعليم كالتعلم كىو الذم   ادلاضي كاحلاضر، كاف ُب ادلاضي ادلعلم ىو

يعلم الدركس كيشرح ادلعلومات كيستخدـ الوسائل التعليمية كيقـو اإلختبارات لتقييم 
الطلبة كماأشبو ذلك. كأما احلاضر بتجديد الوسيلة التعليمية، دكر ادلعلم أسهل من 

للتعليم كالتعلم كيكوف ُب ادلاضي. ككاف ُب زماف ادلاضي يعتمد على الورقة كالقلم كوسيلة 
 ُزماف احلاضر يعتمد على احلاسوب كاالنًتنيت.

أف طلبة ُب كلية الطب كالعلـو الصحية ذلم اذلاتف األندركيد. لذلك ىا ىي 
الفرصة للباحثة كي تصنع الطريقة اك الوسيلة ٔتفردات الطبية ابلربانمج أندركيد حال 

 شكالمهم كبنظر الفرصة اجلميلة.دل

البحث حال دلشكلة حفظ ادلفردات للمبتدئُت كابألخص للطلبة ُب  ىذا  حضر
كلية الطب كالعلـو الصحية. ىناؾ السبب الرئيسي، األكؿ: ُب ٖتليل اإلحتياجات، 

% من الطلبة ُب كلية الطب كالعلـو الصحية خريج من ادلدرسة الثانوية احلكومية؛ َٕ
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طلبة،  َْشخصا من  ِّبلو، كىناؾ الثاٍل: كثَت من الطلبة ىم اليتعلموف ُب ادلعهد ق
ُب  انةثة عن ىذه ادلعلومات من اإلستبلذلك ىم اليعرفوف اللغة العربية جيدا، انلت الباح

ادلفردات الطبية الف مناسب  اٖتليل اإلحتياجات. الثالث: كىم يريدكف اف يتعلمو 
 فاركؽ، بقسمهم كابحلاجة ُب ادلستقبل من ادلواد اك ادلوضوع آخر كما قاؿ أستاذ دمحم

معلم اللغة العربية. الرابع: ىناؾ اإلقًتاح لدل الطلبة لصنع الوسيلة حلفظ ادلفردات 
ابلسهولة. اخلامس: كلية الطب كالعلـو الصحية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 
احلكومية ٔتاالنج يستعدد طلبتهم ُب علـو احلج كالعمرة، لذلك ىناؾ الفرصة النفيسة 

ج كلية الطب كالعلـو الصحية ذلم العمل ُب ادلشتفى ُب مكة اك ادلدينة اك بالد عند خري
 آخر ُب العرب، ككظيفة برانمج ادلكثف ليساعدىم ُب تعليم اللغة العربية.

ادلفردات السهلة  اىل ٖتتاج الطلبة. ُذا البحث يعٍت: ذل العوامل ادلؤكدةأما 
ُب  اجلذابةادلفهومة ك  ية اك األانشيدغناأل ىلا ٖتتاج الطلبة. ِ، ةكادلشهورة دلادة الطبي

ادلفردات الطبية ُب أم  واتعلمتاف الطلبة  ستطيعتأندركيد،  ة. بشكل برارلّاالتباع، 
 الطلبة شعرانشيد كاألغنية ست. بطريقة األْفحسب مكاف كاف، الػلدد ُب الفصل 

. ٓ ادلفردات الطبيةكابألخص ُب تعلم  ُب تعلم اللغة العربية عبلصا فكرت ابلفرح كال
 للدليل أف اللغة ىي الفن. 

"غبطة" حال دلشكلة حفظ  أانشيدىا ىي خلفية البحث عند الباحثة ُب تطوير 
ُب الربانمج ادلكثف ُب التعليم اللغة  طلبة كلية الطب كالعلـو الصحيةلدل ادلفردات 

 اك األانشيد اخلاصةغنية ابأل تعلم الذاٌب ىذا الوقت مازاؿ مل توجد طريقةحىت ، العربية
عنواف البحث العلمي للماجستَت ٖتت ىذا الباحثة لتأخذ  تللمفردات الطبية. فشجع

لتعلم ادلفردات الطبية لدى طلبة   على برجمة أندرويد تطوير أانشيد "غبطة" البحث
 كلية الطب والعلوم الصحية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 البحث ب. أسئلة 
 إعتمادا على ادلقدمة السابقة، فأسئلة البحث كما تلي:

لتعلم ادلفردات الطبية لدل طلبة  على بررلة أندركيد "غبطة"  أانشيدتطوير كيف  (ُ
كلية الطب كالعلـو الصحية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج ؟
ردات الطبية لدل طلبة كلية لتعلم ادلفادلطورة "غبطة"  أانشيدمامدل صالحية  (ِ

  الطب كالعلـو الصحية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ؟
لتعلم ادلفردات الطبية لدل طلبة   ادلطورة "غبطة" إستخداـ أانشيدمامدل فعالية  (ّ

كلية الطب كالعلـو الصحية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج ؟

 أهداف البحث . ج
 من األسئلة السابقة، فأىداؼ البحث كما تلي:

لتعلم ادلفردات الطبية لدل طلبة   على بررلة أندركيد "غبطة" أانشيدتطوير  كصف (ُ
كلية الطب كالعلـو الصحية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج
ادلفردات الطبية لدل طلبة  لتعلم  على بررلة أندركيد "غبطة" أانشيدصالحية  عرفةم (ِ

كلية الطب كالعلـو الصحية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج 

لتعلم ادلفردات الطبية  على بررلة أندركيد "غبطة" أانشيدفعالية استخداـ قياس   (ّ
لدل طلبة كلية الطب كالعلـو الصحية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 

 ية ماالنج احلكوم
 د. مواصفات اإلنتاج

 كُب ىذا البحث ستنتج مواصفات اإلنتاج ُب كسيلة "غبطة"، كما تلي:
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كالفيديو كفيها كتابة ادلفردات   انشيدأندكيد، فيها األ من بررلة:  ُب رلاؿ الشكلية (ُ
 كالصورة ادلتحركة ادلناسبة

، منها: ما ُب ُب رلاؿ األساسية اك ادلضموف: يتكوف من مخسة أبواب عن الطبية (ِ
 ادلستشفى كانواع الطبيب كانواع ادلرض كإجراءات طبية كانواع أالت طبية.

 Adobe Premiere CS 6 Pro, I-Spring Quizىذه الوسيلة يساعد بربامج  (ّ
Maker,Android Studio 

 ينبغي ىذا الربامج "غبطة" اف تدخل ُب اذلاتف األندركيد (ْ
بدكف صوت الباحثة لكي instrument ىذه كسيلة "غبطة" ىناؾ موسيقى فحسبو  (ٓ

 تسهل الطلبة اف تكرر ادلفردات هبذه الوسيلة ُب أم مكاف كاف.
تسمى الباحثة ابسم غبطة الف معناه ُب اللغة يعٍت ضد حسد ام ٘تٍت الشخص اف  (ٔ

يكوف لو مثل ما لغَته من النعمة، من غَت اف يتمٌت زكاذلا عنو كأيضا مناسبة ابألغنية 
 الطبية اجلذابة.

 ه. فرضية البحث

على بررلة أندركيد ُب تعلم  )األغنية الطبية اجلذابة("غبطة"  أانشيد  
ذلا فعالة لدل الطلبة ُب كلية الطب كالعلـو الصحية ُب جامعة  ادلفردات الطبية

 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج.

 و. حدود البحث
 ، منها:حددت الباحثة ُب ىذا البحث بثالثة حدكد

 احلدود ادلوضوعية -1
غبطة )األغنية الطبية اجلذابة(؛   أانشيد ٖتدد الباحثة ُب ىذا البحث عن إنتاج

إما  وسيلة لتعلم ادلفردات الطبية لدل طلبة كلية الطب كالعلـو الصحيةك
 اة استخدمهكفعالي نتاج ك نتائج ٖتكيم اخلرباءاإل وصف تطويرب
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 احلدود ادلكانية. -2
البحث سلصوصا لطلبة كلية الطب كالعلـو الصحية ّتامعة  ٖتدد الباحثة ىذا

ألف  موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ُب تعليم اللغة العربية.
، ُتفصل ىم ػلتاجوف عن ىذه الوسيلة ُب ٖتليل اإلحتياجات. كينقسم اىل

 الفصل التجريب كالفصل الضابط 
 احلدود الزمانية -3

كقت طويل، جلمع اإلحتياجات كجلمع البياانت ىذا البحث ػلتاج على 
 عاليةفعرفة ُب مكادلفردات كلإلنتاج كللتصميم كللتقوَل  انشيدكإلختيار األ

  َُِٖ. منذ فربايَت حىت مايو ُب سنة استخدمها

 ز. أمهية البحث
 كيرجى ىذا البحث اف يكوف مفيدا كما يلي:

أانشيد  تطوير أكال: للباحثة، سوؼ يكوف ىذا البحث رلاال مهما ُب
 لم ادلفردات الطبية لطلبة كلية الطبية ابستخداـ ىذه الوسيلةلتع "غبطة"

اثنيا: للمعلم، سوؼ يكوف مساعدا دلعلم اللغة العربية ُب عملية التعليم 
 كالتعلم كابألخص ُب تعلم ادلفردات الطبية

ا  اثلثا: للطلبة، سوؼ يكوف مساعدا لطلبة كلية الطب كالعلـو الصحية مهم
 كاف منهم من مل يتعلم اللغة العربية من قبل.

للجامعة زايدة للمراجع كمداخلة  انشيدرابعا: للجامعة، سوؼ تكوف ىذه األ
  ةاجلذاب انشيدخاصة ُب تعلم ادلفردات بطريقة األ

خامسا: للباحث بعده، سوؼ يكوف للباحث ادلستقبل زايدة للمراجع 
 ادلوضوع. كمداخلة كابألخص إذا ْتثو متساكاي هبذا
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 حتديد ادلصطالحات . ح
 أما ادلصطالحات ُب ىذا البحث كما تلي: 

ضد ادلراد لغة بطة الف غ، تسمى بعلى بررلة أندركيد غبطة ىي إسم ىذه الوسيلة .ُ
ة، من غَت اف يتمٌت زكاذلا حسد كمعناه ٘تٌت الشخص اف يكوف لو مثل من النعم

 دلناسب ابألغنية الطبية اجلذابة.اعنو ك 
ي شعر خفيف رشيق يرتبط ابدلناسبات، كىي تؤدم ملحنة الاثرة ى األانشيد .ِ

 2العواطف النبيلة ُب منشديها كسامعيها
 الطبية ىو كل شيء يشمل ُب العلـو الطبية إما ُب ادلستشفى اـ ُب غرفة التمريض .ّ
ىي ما يساعده ادلعلم لسهلة تفهيم الطلبة ام  على بررلة أندركيد الوسيلة التعليمية .ْ

 ُب شكل أندركيد ُب اذلاتف اصل ادلعلوماتالوسيطة لتو 
 .معٌت على كتدؿ أكثراك  حرفُت من تتكوف الىت الكلمة أك اللفظ ىي تمفردا .ٓ

 ط. الدراسات السابقة
 من ادلعركؼ أف البحوث تتعلق بتطوير ادلواد كادلفردات كثَتة، منها:

استخدام بطاقة ادلفردات لتنمية مهارة . ََِٗكرتيكا رتنا سارم،  -ُ
أما ءة )ابلربانمج على ادلدرسة اإلعدادية "دمحمية" األوىل ماالنج(. القرا

أىداؼ البحث: دلعرفة مدل فعالية بطاقة ادلفردات ُب تنمية القراءة ُب 
نطق احلرؼ من سلارجو، سيطرة على معٌت الكلمة، فهم تركيب اجلملة، 
كفهم الكلمة من السياؽ على الطلبة. كجرل ىذا البحث على منهج 

 اإلجرائي.  البحث
كأما نتائج البحث تشَت اىل أف استخداـ بطاقة ادلفردات تنمي مهارة 
القراءة لتالميذ الفصل األكؿ من سلارج احلركؼ كمعٌت الكلمة بوسيلة 

 الصور ادلستخدمة.
                                                             

 149ص.(1891)القاهرة:دارالمعارف،ه في تدريس اللغة العربية التوجيمحمودعلىالسمان، 2
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تعليم ادلفردات ابستخدام بطاقة الصور . َُُِأغوث سومنطا،  -ِ
مية اماالنج جاوا )حبث جترييب يف مدرسة واحد هاشم ادلتوسطة اإلسال

( دلعرفة خطوات تعليم ادلفردات ُأما أىداؼ البحث: الشرقية(. 
ابستخداـ بطاقة الصور ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية كاحد ىاشم داىو 

( دلعرفة مدل فعالية استخداـ بطاقة الصور ُب ِماالنج جاكا الشرقية 
ل ىذا البحث تعليم ادلفردات لفهم األفكار الرئيسية من النٌص. كجر 

 على منهج التجرييب كيتكوف من الفصل التجرييب كالفصل الضابط. 
كأما نتائج البحث ىي أبف تطبيق تعليم ادلفردات ابستخداـ بطاقة الصور 

 يؤثر كثَتا ُب تنمية ظلو ادلفردات، تنمية معرفة النص كتنمية األفكار.
يديك  تعليم ادلفردات يف كتاب العربية بني. َُِِنور احلكمة،  -ّ

ابستخدام األعنية الفصيحة )حبث تطويري جترييب يف الربانمج اخلاص 
لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

( دلعرفة كيفية تطبيق تعليم ادلفردات ُأما أىداؼ البحث: ماالنج(. 
خلاص ابألغنية ُب كتاب "العربية بُت يديك"  على الطالب ُب برانمج ا

لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
( دلعرفة مدل فعالية تعليم ادلفردات ابألغنية ُب كتاب "العربية ِماالنج  

بُت يديك"  على الطالب ُب برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة 
ل ىذا البحث موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. كجر 

 على منهج التطويرم ك التجرييب ٔتدخل الكمي.
كأما نتائج البحث ىي أبف تطبيق تعليم ادلفردات ابألغنية ُب كتاب 
"العربية بُت يديك"  على الطالب ُب برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج انجح اك فعاؿ
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تطوير مادة ادلفردات على أساس التعلم الذايت ، َُِٓلرمحن، توفيق ا -ْ
بربانمج أندرويد يف مدرسة دار النجاح اإلبتدائية اإلسالمية ببجي 

( دلعرفة كيفية تطوير ادلادة ادلفردات ُأما أىداؼ البحث: ابسوروان. 
على أسس التعلم الذاٌب بربانمج أندركيد ُب مدرسة دار النجاح اإلبتدائية 

( توفر مواصفات مادة ادلفردات على ِالمية ببجي ابسوركاف. اإلس
أسس التعلم الذاٌب بربانمج أندركيد ُب مدرسة دار النجاح اإلبتدائية 

( قياس فعالية مادة ادلفردات على أسس التعلم الذاٌب ّاإلسالمية. 
بربانمج أندركيد ُب مدرسة دار النجاح اإلبتدائية اإلسالمية. جرل ىذا 

 ى ادلنهج البحث كالتطوير بنظرية بورغ كغاؿ.البحث عل
كأما نتائج البحث ىي: أكال، ألنتاج برانمج أندكيد ُب تعليم ادلفردات 

( ُالعربية على أسس التعلم الذاٌب، يقـو الباحث اخلطوات التالية: )
( مرحلة كتابة السناريو ككتابة ِمرحلة تصميم كإعداد برانمج أندركيد )

( تعيُت ٓ( تعيُت الصور )ْ( تعيُت ادلفردات )ّادلسودة ادلكتوبة )
( تعيُت احملتوايت ُب كل ٕ( تعيُت اإلغاٍل )ٔاألصوات ادلستخدمة )

( ٗ( تصميم الًتميز الوسيط لتعليق كل جزء من أجزاء )ٖالقائمة )
( كمرحلة التجريبة الفردية كادليدانية َُتصديق اإلنتاج، كاإلصالحات )

ف ىذه الوسيلة من الشاشات كىي: أيقونة، كاإلصالح. كاثنيا، قد تكو 
الصفحة الرئيسية، كشاشة الغناء كشاشة ادلادة كالتدريبات. كاثلثا، دلت 
نتيجة البحث على أف مادة ادلفردات على أسس الذاٌب بربانمج أندركيد 

 ُب مدرسة دار النجاح اإلبتدائية اإلسالمية فعالة.    
راسات السابقة كالدراسة فتنب الدراسات السابقة الفرؽ بُت الد

 .تعليم ادلفردات ببطاقة اك الغناءاليت ستقـو الباحثة، ُب الدراسة السابقة 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 ادلبحث األول . أ
 مفهوم الوسيلة التعليمية .ٔ

 NEA (Nationalالوسيلة التعليمية ىي كسيلة لتحسُت أنشطة التعلم. كفقا اىل 

Education Association)   الوسيلة ىي كل األشياء اليت ؽلكن التالعب هبا، ينظر
 ّكيسمع كيقرأ كيناقش هبا ام ادلستخدمة ذلذا النشاط.

قاؿ حسن مصطفى عبد ادلعطي ُب تطوير منهج تعليم اللغة العريبة أف الوسيلة 
التعليمية ىي ماتندرج ٖتت سلتلف الوسائط اليت يستخدمها األستاذ ُب عملية التعليم، 

 صاؿ ادلعارؼ كاحلقائق كاألفكار كادلعاٍل للطلبة.بغرض إي

الوسيلة التعليمية تستخدـ ُب مجيع ادلراحل التعليمية على اختالؼ مستول 
 ْعقلهم. كؽلكن اف ننقسم الوسيلة التعليمية اىل ثالثة أنواع، منها:

 وسائل البصريةال (ُ
 اليت تعتمد على البصر، مثل الرسـو كالصور كاللوحات

 عيةوسائل السمال (ِ
 اليت تعتمد على حاسة كالسمع، مثل اإلذاعة كالتسجيالت الصوتية

 وسائل البصرية كالسمعيةال (ّ
 اليت تعتمد على البصر كالسمع، مثل شهادة األفالـ كالتلفزيوف.

 أمهية الوسيلة التعليمية .ٕ

                                                             
3 Fathul Mujib, Metode Permainan- Permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab, (Yogyakarta, 

Diva Press, 2011), hlm. 65 
4(ص.4117كلٌةالتربٌةالرٌاضة،–)جامعةبغدادالوسائلالتعلٌمٌةالمساعدةعلىالتعلمأ.د.عادلفاضلعلً، 4
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ينبغي اف تقـو الوسيلة التعليمية ُب مجيع عملية التعليم كالتعلم. النظامي اك الرمسي  
دارس كادلعاىد كاجلامعات اك ُب عملية التعليم اليت ٖتدث خارج ىذه ادلؤسسات كادل

 ٓكؽلكن اف نوضح أعلية الوسيلة التعليمية اجملاالت الرئيسية اآلتية:

من الشركط اليت تساعد على احلاجة للتعليم، فالوسيلة التعليمية ادلختلفة   -ُ
ربات َيخذ منها كل كالرحلة كالنموذج كاألفالـ التعليمية كالصورة تقدـ خ

 طالب ما ػلقق أىدافو كيثَت أىتمامو
 أفضل التعليم عندما يصل الطالب إستعداد للتعلم كإقباال على التعلم -ِ
 كاف التعليم آاثر إغلايب -ّ
 الوسيلة اجلديدة تثَت إىتماـ الطالب كيتسرع اإلنتباه -ْ
 يساعد زايدة التقارب بُت ادلعلم كالطالب إما ابأللفاظ اك الذىن -ٓ
 د الوسيلة على تعديل السلوؾ كتكوين اإلٕتاىات اجلديدة تساع -ٔ
 تساعد ادلعلم الرتقاء كفاءة ادلهنية كاستداد ُب التعلم كالتقوَل -ٕ

 ادلبحث الثاين . ب
 ادلفردات مفهوم .ٔ

 .معٌت على كتدؿ فأكثر حرفُت من تتكوف الىت الكلمة أك اللفظ ىي ادلفردات
 ادلعلم إىل من العلـو نقل عملية ىو اتادلفرد تعليم لذالك اللغة، عناصر من عنصور ىي

 اندانج قالت كما ىي كادلفردات .الدراسية ابدلادة مناسبة ادلفردات عن ادلتعلم
 :تلى كما ىي ركمانينجسيو

 اللغة َب كانت الىت الكلمات مجع (ُ
 الكاتب أك ادلتكلم عند الكلمات كثَت (ِ
 العلم رلاؿ َب يستخدـ الكلمات (ّ
 ٔكادلنظم بسيطال ادلعجم َب الكلمات ترتيب (ْ

                                                             
5
-143،)مجلةالعلوماإلنسانٌةواإلجتماعٌة(صزدورالوسائلالتعلٌمٌةفًإثراءالموقفالتعلٌمىبالجامعةإسماعٌلً،ٌامنة 
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اللغة  َب ادلوجودة الكلمات مجع ادلفردات أف الباحثة ٗتلص السابقة الفكرة كمن
عناصر  أىم كىي أفكاره َب عما لتعبَت الغَت مع احملدث أك ادلتكلم يستخدمها الىت

 اللغوم الًتكيب
 ادلفردات تعلم مفهوم .ٕ

 عملية ىو التعلم اأم .كادلفردات مالتعل علا كلمتُت، على ادلفردات تعلم يتكوف 
تلقي ادلعرفة، كالقيم كادلهارات من خالؿ الدراسة اك اخلربات. ابعتبار مصطلح التعلم 
مرتبط ابلًتبية فهو كل فعل ؽلارسو الشخص بذاتو يقصد من كرائو اكتساب معارؼ 

 أكثراك  حرفُت من تتكوف الىت الكلمة أك اللفظ ىي تفرداادلك ٕ.كمهارات كقيم جديدة.
 .معٌت على كتدؿ

 حركفها نطق الطلبة يتعلم أف ادلفردات تعلم َب القضية ليست ادلعركؼ كمن
 َب كصفها رلرد أك منها اإلشتقاؽ طريقة معرفة أك فقط، مستقلة معناىا فهم أك فحسب،

 قادرا الطلبة يكوف أف ىو ادلفردات تعلم َب الكفاءة معيار إف صحيح. لغوم ترطيب
 أف على قدرتو كىو أال أعلية، كلو ىذا عن اليقل اخر شيء إىل ابإلضافة كلو ىذا على

 ادلناسب.  ادلكاف َب ادلناسبة الكلمة يستخدـ

 : يلي كما فهي ادلفردات تعلم ُب الكفاءة معيار أما

 ادلفردات من احلركؼ نطق الطلبة يستطيع (ُ
 السياؽ ُب أك ادلستقلة ادلفردات معٌت الطلبة يفهم (ِ
 ادلفردات من االشتقاؽ طريقة الطلبة يعرؼ (ّ
 صحيح لغوم تركيب ُب ادلفردات كصف الطلبة غلرد (ْ
 .ادلناسب ادلكاف ُب ادلناسبة الكلمة استخداـ الطلبة يقدر (ٓ

                                                                                                                                                                       
6 Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia, (Semarang: CV Triadan Jaya، 2006) Cet. 3, hlm. 4 

 55. ص ،(س د البياًيت، الوصريت الوكتبت :هصر)البرًاهحو الٌظريت بيي العربيت اللغت تعلين شحاتت، حضي 7
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 اللغة مهارة لتنمية الطلبة لدفع يقصد الىت التعليمية عملية ادلفردات ىو تعلم
 سبةادلنا ادلفردات تعلم كمن بسيط، بشكل ادلفردات تعليم َب السهلة كإعطاء العربية

 ٖ.ادلفردات حفظ تعلم ىي للمبتدئُت

 ادلفردات تعلم أمهية .ٖ
 أعلية كأما .كأىدافها معانيها ُب أجنبية كلغة العربية تعلمُب خرباء ؼلتلف قد

 :تلى كما فهي تعليمها َب ادلفردات

 شركط من كشرط العربية تعلم مطالب من أساسي مطلب ادلفردات تعلم أف. أ
 إغلابتها

 معرفة قبل اللغة فهم الناس ؽلكن ال حىت ادلفردات من عةرلمو  اللغة حقيقة أف . ب
 ٗ منها ادلفردات معاٍل

 .العربية اللغة تعلم َب ابلسهلة يشعركف ادلفردات من كثَتا استيعااب الطلبة كانت. ج

 اللغة عناصر من عنصر ادلفردات ألف ضركرم أمر ادلفردات تعٌلم أف تدؿ كىذه
ألف  صعوبة لتالميذ العربية لغة اإلبتدائية مرحلة َب .العربية اللغة تعليم َب ادلستخدمة

 .تراكيبها ك ادلفردات تعليم إعطاء ىي األكىل الطريقة

 ادلفردات اختيار أسس .ٗ
 ػلتاج ادلناسبة ادلفردات يستعد أف ادلفردات تعلم عملية قبل للمدرسُت ينبغي

 : فهي َُادلفردات اختيار ُب األسس كأما الطلبة،

 (Frequency)التواتر  .ُ
                                                             

 والعلىم للتربيت اإلصالم الوٌظوت هٌشىراث :هصر ).وأصالبه هٌاهده بها الٌاطقيي لغير لعربيتغت اللا تعلين طعيوت، أحود رشدي 8

 194 ص ( توالثقاف
9 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi dan Srategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: STAIN Cirebon Press,2005), hlm. 89 
10 Bisri Mustofa, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 

hlm.69 
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 مثل الطلبة. لدم استعماذلا ككثَت التكرار عالية ادلفردات اختيار ىو التواتر
 ك إبن أـ، )أب، العائلة أك كسبورة(، تلميذ، مدرس، قلم، )فصل، ادلعلمة من ادلفردات
 .كغَتىا( كفم أنف، عُت، يد، )رأس، اجلسم أعضاء بنت(،

 التوزع .ِ
 كاحد، لذا بلد ليس عريب بلد من أكثر ُب ادلستخدمة ادلفردات اختيار ىو التوزع

 ستخدامهاا على العربية البالد معظم تلقي الىت ادلفردات ادلعلم أخذ

 (Availability)ادلتاحية  .ّ

معُت كزلدكد.  معٌت كذلا الطلبة، ابحتياج ادلناسبة ادلفردات اختيار ىي ادلتاحية
 ُب كلكن Methodٌت عٔت حقيقة "الطريقة" الًتبية، ُب يتعلق عما ادلفردات منها كادلثاؿ
 اك شارع التعليم كيفية ٔتعٌت الًتبية

  (Familiarity) األلفة   .ْ

 النادرة ُب كتركيها الطلبة لدل مألوفة تكوف الىت ادلفردات اختيار ىي األلفة
 .ادلعٌت نفس ُب  "ذكاء" من مألوفة " مشس" مثل استخدامها،

 (Coverage)الشموؿ  .ٓ

 الطلبة، مثل لدل رلاالت عدة على تشمل الىت ادلفردات اختيار ىو الشموؿ
 بيت بيت اإلبرة، هللا، بيت بيتنا، ُب مستخدـ "بيت" ألف "منزيل" من أمشل "بيت"

 منزيل"."مفردة ُب كال ادلاؿ بيت العنكبوت،

 األعلية .ٔ

 على تلك الطلبة لدل معينة حاجة تشيع الىت ادلفردات اختيار ىي األعلية
  العامة ادلفردات
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 العركبة .ٕ
 ؼلتار ادلعلم مثل العربية، ادلفردات من تشتق الىت ادلفردات اختيار ىي ركبةالع 

 ُُ. االتصاؿ كسيلة شرح ُب "التلفوف" على "ىاتف"

 على ىاـ ادلفردات ىو اختيار َب األساس أف الباحثة تلخص السابق الشرح ىذا 
 تعليم عملية بداية ادلعلم قبل تستوعبها الىت األساسات ىي ادلفردات. ىذه تعليم صلاح

 :يلى كىي كما بتعليمها، يتعلق ٔتا يهتم أف للمدرس ينبغي ادلفردات تعليم قبل .ادلفردات

 اللغة األخرل مهارات بتعليم يرتبط كلكن بنفسو قائما ليس ادلفردات تعليم .ُ
 الكتابة، الكالـ( اإلستماع، )القراءة،

 ػلدد معناىا أف للمدرس كينبغى كاحدة، من أكثر معٌت ذلا ادلفردات تكوف قد  .ِ
 ابلسياؽ مناسبة

 إذف يشرح .السياؽ ُب مناسبة ليست كلكن ادلعٌت ُب معركفة ادلفردات تكوف قد .ّ
 حقيقي كإضاُب معنتُت ذلا ادلفردات ألف .ابلسياؽ ادلناسب ادلعٌت ادلعلم

 الًتمجة بطريقة ادلفردات تعليم ادلعلم يتباعد .ْ
 ذلا ثالثة العربية ادلفردات سُت،لإلندكني كصعبتو ادلفردات نطق سهلة انحية من .ٓ

  كىي مراحل،
 مثل علماء، .اإلندكنيسية ادلفردات ُب ادلساكة لوجود النطق ُب السهولة ادلفردات( أ

 .كغَتىا رمحة كرسي، كتاب،
 .ادلفردات اإلندكنيسية ُب ادلساكة التوجد لكن النطق ُب صعوبة ليست ادلفردات( ب

  .ذىب سوؽ، مدينة، مثل
 ُِاستخرج كغَتىا استوىٌل، استبٌق، مثل .كنطقها اشتقاقها ُب الصعوبة ادلفردات( ج

 

                                                             
 .196 ص ،وأصالبه هٌاهده بها الٌاطقيي لغير اللعربيت تعلين طعيوت، أحود رشدي  11

12 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat,2005), hlm 98. 
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 ادلبحث الثالث: الغناء . ج
 الغناء مفهوم .ٔ

 :غناء زلٌلو حلٌ  كقد مستعمل غَت مصدر تغنية - يغٌٌت  - غٌٌت  من الغناء لفظ
موسيقٌية. كُب معجم الوجيز الغناء ىو  أصواات فمو من أصدر ابلكالـ، ترًلٌ  طٌرب،

 ُّابلكالـ ادلوزكف كغَته، يكوف مصحواب ابدلوسيقى كغَت مصحوب هبا.التطريب كالًتًل 
 كتنظم السهولة، صوغها، ُب ادلؤلف يتوخي الىت الشعرية ىو القطع الغناء أفٌ  كاصطالحا

 كىي ُْزلدد. غرض إبراز إىل كدؼ كالفردم، اجلماعي كتصلخ لإلنشاد خاصا نظما
 أك فرادل  كالتغٍت حفظها على لغناءا يقبلوف الطلبة، إىل األدب زلبب ألواف من لوف

 .العربية اللغة لسهولة التعليم مجاعات

 جزء للمبتدئُت كالغناء  تعٌلمو ك العربية اللغة التعليم كسائل احدل من ىو الغناء
 التقتصر العصر احلديث َب عليو استقر الذل ابدلفهـو األدب إف .األدب تدريس من

 قصص من للطلبة يقدـ فيها ٔتا اإلبتدائية ادلرحلة تمليش بل الثانوية ادلرحلة على دراستو
 .ككجدانية، كأغاٌل، كأانشيد، كمسرحيات، كزلفوظات كاجتماعية خرافية

 .األدب ألواف من لكثَت تالمذىا أعمار اختالؼ على اإلبتدائية ادلعلمة كتتبع
 لسن فومواق األنواع ىذه من ٗتتار الىت ادلوضوعات تكوف أف يراعى أف ينبغى كغاية

 أف ترل الباحثة كمجالو كصحتو التعبَت بسهولة ك٘تتاز كألفاظها كأسلوهبا معناىا َب الطلبة
 .معُت بوضوه فمو من الناس ٗترجها الىت األصوات ىو الغناء

 

 

                                                             
492. ص. هٌقحت طبعت( 2112 الدوليت، الشروق هكتبت: أًدلىس) الىخيز هعدن العربيت، اللغت هدوع 13
14

   914. ص 2113 والعلىم، والثقافت للتربيت العربيت هٌظوت :يلابر -تىًيش) األصاس العربي الوعحن واألخروى، العابد احود
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 التعلم ابلغناء أمهية .ٕ

إعطاء  .اللغة أدب ادلنهج من حقيقي جزء ىو الفصل نشاط ُب الغناء تعٌلم
على  أسهل ك كالكتابة كالقراءة اللغة تنمية ُب لتقٌدـ أمر ىو الطلبة على كعلمو الغناء
 أشياء ُب الطلبة تنمية على الغناء تعليم يساعد كاركؿ عند .ادلفردات تعليم َب الطلبة
 ىو:

 الصوت فهم إفاقة (ُ
 الطلبة لتنمية تساعد كىذه الكلمة ُب األصوات لشكل كفاءة ىو الصوت فهم

 الكلمة ُب تاألصوا اختالؼ ُب كفاءة

 احلفظ مهارة (ِ
 ُب الغناء إستمرارا إعطاء لذلك .فيو ادلوجودة ادلادة حفظ ُب الطلبة يسهل الغناء

 .تعليمها ُب سيسهلهم الفصل

 العملي استماع  (ّ
 جيدا يهتموف الطلبة اإلستماع، مهارة تنمية َب الطلبة على الغناء استماع يساعد

 .ادلوجودة فيو الكلمة لك يفهموف حىت الكلمة فهم لنيل الغناء على

 ابللغة مضحكة قصة  (ْ
الشعار  النطق اك األطفاؿ يغٍت إذا اإلغلايب كة كؽ ابلضحك احلجرة ؽلأل

 عمل احلركى اك األصابع لعب يعٌت احلركى أعماؿ مع الفعلى أعماؿ إف غالبا .ادلضحك
  .ُٓكسركرة بسهولة الغناء الطلبة يذكركف حىت كقفز كرقص

 الطلبة كتنمية لتقدـ أمر ىي الغناء أعلية أف الباحثة تلخص سابقال التعريف على كفقا
 ُٔ.األدب عنصور ك العربية اللغة تعليم على

                                                             
15 Carol Seefeldt, Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT  Index, 2008), Cet. Ke-2, hlm. 369-371 
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ابلسلوؾ  يناسب ألنو االبتدائية مرحلة ُب لتالميذ مهم الغناء أف احلقيقة َب
 سهولة أكثر إىل الطلبة ادلعلومات كصوؿ ٕتعل كالغناء ُب األلعاب حب يعٌت األطفاؿ

 غناء بُت الغناء اختالؼ ككانت .موضوعها َب كٖتببو الذىن، َب ادلعلومات ثبتأت كما
 العربية اللغة تعليم َب كالغناء .صعبة شعرا كالكبار سهلة األطفاؿ غناء الكبار. ك األطفاؿ

 :يلى كما مركـو أمحد على قاؿ الدكتور كما كالًتبويٌة اللغوية الغاايت عنده

 .ُب النطق الًتدد أك اخلجل عليهم يغلب الذين الطلبة عالج كسائل كسيلة من ( فهوُ

 موسيقى فيها من دلا عندىم النشاط كٕتدد ألف يشعركف ابلسركر، الطلبة، ( تدفعِ
 .مجيل كإيقاع

 .اللغة كسالمة النطق ٕتويد إىل الطلبة ( تدفعّ

 تتهذب طريقها كعن السامية، كالصفات العليا ادلثل الطلبة اكساب َب قوم أتثَت ( ذلاْ
 .أسلوهبم كيسموا لغتهم

 الغناء . فوائدٖ

إعطاء  ك الطلبة رغبة على الفوائد كثَت الغناء بوسيلة العربية اللغة تعليم َب
 :ىي الغناء فوائد كمن .السركر

 .الطلبة نفوس َب السركر كتبعث النشاط ( تبعثُ

 .الغناء َب زمالءىم ٔتشاركتهم الطلبة من اخلجلُت خجل ( تعاِبِ

 سلارجها الصحيحة، من احلركؼ كاخراج ,ابلكلمات النطق اجادة على الطلبة عود( تّ
 .كالكتاىب الشفهى التعبَت َب ينفعهم لغول بزاد كتزكدىم

                                                                                                                                                                       
 34ص. (  1979 الوصريت، الٌهضيت هكتبت :قاهرة(،العربيت اللغت تعلين طرق أحود، القادر عبد 16
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فتزيد  الصحيحة، كادلثل كالقيم النبيلة كالعادات العامة ادلعارؼ من بزاد الطلبة ( ٘تدْ
 .ُٕالطيب كالسلوؾ احلميدة، األخالؽ كتكسبهم ثقافتهم،

الوسيلة  بتلك حىت العربية اللغة التعليم عملية َب ادلسرات تزيد الغناء فوائد من
 التعليم من الغاايت حصل

 التعلم ابلغناء طرق .ٗ

األمور ادلهمة،  يهتم أف إىل فيحتاج ابلغناء، العربية اللغة ادلعلم يعلم عندما
 :ُٖمنها

 .اللغة النموٌ  درجة ك الطلبة طبيعة ادلناسب الغناء اختار ( ُ

 .جدا طويل ؽلض ال الغناء من ( الكلماتِ

 .سركر صوت حلن كذلا حيواي، جذبيا، يكوف أف الغناء أفٌ  ينبغي ( ّ

 ػلتول الذم الغناء فاخًت اخلاصة اللغة نقطة يعلم أف يريد ادلعلم مثل خاصة، لغاية (ْ

 .اللغة نطقة تكرار

 .النطق ُب السهلة ك البسيطة الكلمات يستخدـ أف غلب الغناء اختيار ( ُبٓ

 .بسرعة سيحفظو سركر صوت حلن كذلا البسيطة ابلكلمات القصَت ( الغناءٔ

ُب  صحيحة بطريقة إال صعوبة االبتدائية مرحلة َب العربية اللغة التعليم يشعر
 كسركرة بسهولة ابستخداـ الغناء يشعركف ألف كعناصرىا األربعة اللغوية مهارات تعليم

 .للطلبة
                                                             

 الرابعت الطبعت ،( 2111 الضالم، دار :القاهرة)،للطفل العوليت التربيت هىصىعت ،الشاط أحود هللا هدايت 17

 151ص.  (س.د. الشىاف دار :القاهرة) العربيت اللغت فٌىى تدريش هركىم، أحود علي 18
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 :فهي الغناء تدريس طريقةُب  اخلطوات أما إبراىيم، لعليما عبد كقاؿ
 سهلة يوجهها أسئلة أك الطلبة على يلقيو قصَت ْتديث الغناء دلوضوع ادلعلم ؽلهد أ(.

 .إليهم

 حىت أتلفو التوقيع ىذا كيكرر موسيقية ابلة أمكن إذا مستعينا الغناء حلن ادلعلم يوقع ب(
 .التوقيع ىذا َب معو يشركهم ٍب الطلبة اذف

 .مرات بضع تكراره مع الوحدة الغناء ادلعلم يغٌت ج(

غليدكه  حىت كحدىم الغناء الطلبة غٌت.التغٌت ىذا َب يشاركوه أف الطلبة من يطلب د(
 .قصَتة مناقشة الغناء معٌت ُب الطلبة يناقش أف ىذا بعد كللمدرس

 :باراتبعض االعت إىل ػلتاجوف ادلعلمُت ، ادلستخدـ الغناء اختيار قبل

 ادلثاؿ ، عن طريق ىذا كصف كؽلكن .الطلبة ػلٌبو أك الغناء معركفا كاف لقد أكال،
 .مباشرة ادلفضل الغناء عن الطلبة من ادلعلمُت اطلب

اللغوية  ادلهارات تدرس سوؼ الذم ادلواد على ػلتوم أف الغناء غلب اثنيا،
 .اللغة كعناصر

أىداؼ  ٖتقيق على ٖتتوم اليت كشخصية طبيعة لو الغناء على غلب اثلثا،
 التعليم من اسًتاتيجية أكثر الغناء تعليم ك التعلم، أساليب ألنٌو جدا مهم ىذا .التعليم

 كؽلكن .الطلبة قدرة مناسب صعوبة من مستول لو الغناء يكوف أف غلب رابعا،
 الغناء فإٌف نصوص كلذلك، .التعلم عملية فعالية عدـ على الغناء اختيار ُب أخطاء

 .طويلة كليس خفيفة ختارةادل

 نضج .كمستول  لسنهم كفقا قيمة أك رسالة على ػلتوم أف الغناء غلب خامسا،
 شخصي تشكيل على تتأثر الغناء اختيار ُب اخلطأ كنتيجة .الطلبة
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 منوذج البحث والتطوير . أ
،  (Research and Development)ىذا البحث من نوع البحث التطويرم 

ٖتليل اإلحتياجات، تصميم ٔتعٌت    ADDIEكظلوذج ىذا التطوير يشَت إىل ظلوذج 
 ,Analyze, Design)اإلنتاج، تطوير اإلنتاج، ٕتربة اإلنتاج ك تقوَل اإلنتاج 

Develop, Implement and Evaluation)  دلاذا ؼلتار ىذا النموذج؟ ألف مناسب
 ُٗبة ُب كلية الطب كالعلـو الصحية.ابحتياجات كشخصيات الطلبة، كابألخص للطل

 كُب سهولة الفهم، ىا ىي تصور الباحثة بذلك النموذج: 

 ADDIEَِاخلطوات يف منوذج 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Made Tegeh, dkk. Model Penelitian Pengembangan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 41 
20 Made Tegeh, dkk. Model Penelitian Pengembangan, hlm. 42 

يل اإلحتياجاتٖتل  

اإلنتاج ٕتربة اإلنتاج تصميم  نتاجاإل تعديل   

 تطوير اإلنتاج
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 إجراءات البحث والتطوير  . ب
لتحقيق أىداؼ البحث. كتستخدـ   ةتقـو الباحثة بعدد من اإلجراءات ادلنظم 

   ADDIEالباحثة بنموذج ً 

 عن الشكل السابق كىو كما يلي: كالبياف

ٖتليل اإلحتياجات، كتكوف الباحثة إجراء ادلقابلة مع معلم اللغة العربية ُب  (ُ
الربانمج ادلكثف للغة العربية ُب كلية الطب كالعلـو الصحية لعمرفة خصائص 
الطلبة كادلشكالت اليت تواجو ادلعلم ُب عملية التعليم كالتعلم كابألخص ُب تعليم 

 ت الطبية.ادلفردا
تصميم اإلنتاج، بعد حصلت الباحثة عن ادلعلومات كادلشكالت كاإلحتياجات  (ِ

فتستمر الباحثة ابختيار ادلفردات كاألغنية اجلذابة كتصنع الباحثة الفيديو كالربامج 
 اندركييد. 

تطوير اإلنتاج، بعد اف صممت الباحثة ٍب ذىبت الباحثة اىل ثالثة اخلرباء لنيل  (ّ
 كاإلقًتاحاتنتيجة اإلنتاج 

 ٕتربة اإلنتاج، ُب ىذه اخلطوة تقـو الباحثة التجريبة دلعرفة كفعالية اإلنتاج  (ْ
تقوَل اإلنتاج، اإلصالحات كالتقوَل إما ابلكمي اك ابلكيفي ككذلك إقًتاح ادلعلم  (ٓ

 كأراء الطلبة كنتيجة اإلختبار من ادلزااي كالعيوب. 
 ج. جتربة اإلنتاج

 . أفراد التجربةٔ
تجربة ُب ىذا البحث يعٍت الطلبة ُب كلية الطب كالعلـو الصحية ُب الفصل كأفراد ال

 اىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.التجريب ُب جامعة موالان مالك إبر 

 البياانت وادلعلومات .ٕ
 أما البياانت كادلعلومات ُب ىذا البحث كما تلي:
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 البياانت الكيفية -ُ
 تشتمل ىذه البياانت على:

اة ىامة للحصوؿ على ادلعلومات من خالؿ مصادرىا ادلقابلة، كىي  أد
كتستخدـ ادلقابلة ُب ىذا البحث جلمع البياانت كٖتليل  ُِالبشرية.

 اإلحتياجات.
 البياانت الكمية -ِ

اإلستبانة كىي إحى الوسائل اليت ٕتمع هبا البياانت كادلعلومات كىي . أ
اليد  عبارة عن حوار كتايب ُب شكل جدكؿ من األسئلة يرسل ابلربيد اك

اك إحدل األساليب  ِِاك ينشر ُب الصحف اك سائل اإلعالـ األخرل.
اك أداة للحصوؿ على ادلعلومات كالبياانت كاحلقائق ادلرتبطة بواقع معُت، 
كتقدـ بشكل عدد األسئلة تطلب اإلجابة عنها من قيل عدد األفراد 

 ادلعُت ٔتوضوع اإلستبانة.
للحصوؿ على البياانت عن  تستخدـ الباحثة اإلستبانة ُب ىذا البحث

صالحية اإلنتاج كفعالتيو . كستحصل الباحثة بياانت االستبانة عن 
 عن فعالية اإلنتاج  صالحية اإلنتاج كصدقو من اخلرباء كبياانت اإلستبيانة

ب. اإلختبار كىو رلموعة من ادلثَتات )أسئلة سلتارة( لتقيس بطريقة كمية اك  
 قيمة اك رتبة للمفحوص.كيفية، كاإلختبار يعطي درجة اك 

كتستخدـ الباحثة اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم بقياس ما مدل 
 فعالية اإلنتاج.

 
 

                                                             
113ص.(1887)الرٌاض:دارأسامهللنشروالتوزٌع،البحثالعلمًمفهومهوادواتهواسالٌبه،ذوقانعبٌداتوآخرون، 21
(1883إفرٌقٌاالعالمٌةللنشر،)خرطوم:دارجامعةمناهجالبحثالعلمًوطرقكتابهالرسائلالجامعٌة،عبدالرحمنأحمدعثمان، 22

112ص.
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 أسلوب مجع البياانت . د
اليت ستستخدـ  ِّأما أدكات البحث ىي كسيلة اليت ٕتمع هبا الباحثة بياانمها. 

 الباحثة ُب ىذا البحث كما تلي:

 (Observation)ادلالحظة  (ُ
اليت يستخدمها اإلنساف ُب اكتساب األخبار كادلعلومات من خالؿ  ىي الوسيلة

ما يشاىدىا كيسمع عنها. كىي كسيلة مهمة من كسائل مجع البياانت ُب البحوث 
 ِْادلختلفة.

 (Interview)ادلقابلة  (ِ
كؽلكن استخداـ ادلقابلة جلمع ادلعلومات اليت ال ؽلكن احلصوؿ عن طريق 

م الطريقة كأفضلها لفهم اإلرادة اك احلاجة. إف إف ادلقابلة ىي أع ِٓادلالحظة.
ادلقابلة جزء مهم ُب علم اإلجتماع، ألف ادلقابلة دراسة معاملة بُت الناس، فتكوف 

 ادلقابلة أداة لتكميل البياانت احملصولة.
 (Questionnaire)اإلستبانة  -ّ

ادلرتبطة بواقع تعترب اإلستبانة أداة مالئمة للحصوؿ على ادلعلومات كالبياانت كاحلقائق 
 ِٔمعُت، كتقدـ بشكل عدد من األسئلة تطلب اإلجابة عنها.

 (Test)اإلختبار  -ْ
ىو األسئلة اك التمرينات اك أالت أخرل ادلستخدمة لقياس ادلفردات كادلعرفة 

أداة لكي نعرؼ كفاءة الطلبة ُب فهم  ِٕكالذكاء كالكفاءة اليت ؽللك الفرد اك اجلماعة.

                                                             
198ص..البحثالعلمًمفهومهوادواتهواسالٌبهذوقانعبٌداتوآخرون، 23
181.ص(1891غرٌب،دار:قاهرة)عربٌة-إنجلٌزٌةالتربوٌةالمصطالحاتقاموسبدوي،زكً 24

25 A.Chaedar Al wasilah, Pokoknya Kualitatif, Pokoknya Action Research, Dasar-dasar Merancang 

dan Melakukan Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Jaya, 2001), hlm. 154 

141ص..البحثالعلمًمفهومهوادواتهواسالٌبهذوقانعبٌداتوآخرون، 26
27 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 2002, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 139 
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ار ىو أداة ادلعقدة لقياس سلوؾ الشخص اليت تصور الكفاءة . كاإلختبكحفظ ادلفردات
 اليت ؽللكها ُب ادلادة الدراسية ادلعينة.

يكوف اإلختبار ادلستخدـ ُب ىذا البحث إختبارين علا اإلختبار القبلي كاإلختبار  
البعدم. اإلختبار القبلي ىو اإلختبار الذم يعطي قبل الربانمج الدراسي، كأما اإلختبار 

كادلراد ىنا اإلختبار القبلي يعطي قبل إجراء  ِٖدم ىو اإلختبار الذم يعطي بعده.البع
التجربة دلعرفة كفاءة الطلبة ابلعامة كاإلختبار البعدم يعٍت اإلختبار يعطي بعد إجراء 
التجربة. يقـو اإلختبار ىنا دلعرفة كفاءة الطلبة ُب تعليم ادلفردات ابستخداـ "غبطة"، ىل 

 بعد ىم يتعلموف ابستخداـ ىذا كسيلة تعليم.ىناؾ الفعالية 

 أسلوب حتليل البياانت . ه
كاف أسلوب ٖتليل البياانت دكرا مهما ُب البحث العلمي، ابلتحليل تكوف البياانت 
ذك معاف كبَتة. كتستخدـ الباحثة التحليل اإلحصائي الوصفي ابدلعدلة ادلائوية لتحليل 

 البياانت ُب ىذا البحث. 

. كالدرجة ادلستخدمة ُب SPSSقايس ُب رلاؿ اإلحصاءات تستخدـ ىذه ادل 
 اإلستبياف ىي:

 دليل درجة الوافقة

 صفة درجة
 شلتاز/موافق جدا ٓ
 جيد جدا/ موافق ْ
 جيد/ انقص ادلوافق  ّ
 مقبوؿ/ غَت ادلوافق ِ

                                                             
18.ص(1889الفالح،دار:األردن)وتحلٌلها،وإجراءهاإعدادها:التحصٌلٌةاإلختبارالخالً،علًدمحم 28
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 انقص/ غَت ادلوافق جدا ُ
 كللحصوؿ اىل ىذه العملية ستخدـ الرموز التايل:

P = ∑  
∑ 
           

 البياف:

P  =نسبة مائوية 

 رلموعة القيمة احملصولة=    ∑ 

 رلموعة األسئلة ضرب على القيمة االعلى=     ∑

 هيكل البحث . و
حلصوؿ على الوصف العاـ ذلذا البحث اجلامعي سيقـو الباحثة بتقدَل ىيكل 

 البحث كما يلي:

مقدمة كأسئلة البحث كأىداؼ البحث ك  الفصل األكؿ: اإلطار العاـ، ػلتول على
مواصفات اإلنتاج ك فركض البحث كحدكد البحث كأعلية البحث كٖتديد ادلصطالحات 

 كالدراسة السابقة.

الفصل الثاٍل: اإلطار النظرم ك ػلتول على ادلبحث األكؿ: مفهـو الوسيلة التعليمية 
فيو مفهـو ادلفردات ك مهفـو تعليم كأعلية الوسيلة التعليمية. كادلبحث الثاٍل: ادلفردات، ك 

ادلفردات كأعلية تعليم ادلفردات. كادلبحث الثالث: الغناء، كفيو مفهـو الغناء كأعلية التعليم 
 ابلغناء كفوائد الغناء كطرؽ التعليم ابلغناء 

الفصل الثالث: منهجية البحث، ػلتول على ظلوذج البحث كالتطوير كإجراءات البحث 
اإلنتاج كأساليب مجع البياانت كمصادر البياانت كأسلوب ٖتليل البياانت كالتطوير كٕتربة 

 ك ىيكل البحث.
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ٖتليل خطوات تطوير كسائل التعليم اللغة العربية "غبطة" يعٍت من الفصل الرابع: 
احلاجات كادلشكالت ك تصميم اإلنتاج ك تطوير اإلنتاج كٕتريبة اإلنتاج كتقوَل اإلنتاج. 

اإلستبانة  ػلتول علىكسائل التعليم اللغة العربية "غبطة" عرفة صالحية ٖتليل البياانت دلك 
كاإلستبانة من الطلبة ُب  من خبَت ادلوسيقى من خبَت التصميمكٖتليلها من خبَت اللغة ك 

فٌعالية استخداـ كسائل التعليم اللغة العربية "غبطة" كلية الطب كالعلـو الصحة كبياانت 
ك t-testٖتليل كنتائج من اختبار ك  القبلي كاإلختبار البعدمػلتوم على نتائج اإلختبار 

 مناقشة نتائج البحث
 راجع كادلالحقنتائج البحث كادلقًتحات. ٍب ادل ػلتوم على الفصل اخلامس
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 الفصل الّرابع

 عرض البياانت وحتليلها

ػلتول ىذا الفصل على ثالثة مباحث، منها: ادلبحث األكؿ ىو خطوات تطوير 
طة" لتعلم ادلفردات الطبية كادلبحث الثٌاٍل ىو صالحية اإلنتاج اكنتائج من كسيلة "غب

ثالثة اخلرباء ككذلك اإلستبانة من الطلبة كادلبحث الثالث ىو فٌعالية استخداـ  كسيلة 
 تعليم بوسيلة "غبطة". أما البياانت كما تلي: 

علم ادلفردات ادلبحث األّول : وصف تطوير أانشيد "غبطة" على برجمة أندرويد لت
  الطبية

قد قامت الباحثة ُب عملية البحث كالتطوير اخلط  كات الكثَتة. كرتبت الباحثة 
كىي ٖتليل االحتياجات كتصميم اإلنتاج   ADDIEخطوات التطوير على النمط 

كتطوير اإلنتاج كٕتريبة اإلنتاج كتقوَل اإلنتاج. ىا ىي اليت قامتها الباحثة على النمط 
“ADDIE”بياف كما يلي :. كال 

 . حتليل االحتياجات وادلشكالتٔ

كسيلة التعليم كابألخص ُب تعلم ادلفردات لدل الطلبة ُب كلية الطب كالعلـو  قبل تطوير
الصحية، قامت الباحثة ٖتليل االحتياجات بعرض البياانت اليت حصلت عليها ابدلقابلة 

ُب الفصل التجرييب كاإلستبانة مع  مع أستاذ فاركؽ ُب برانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية
 Google Form برامج غوغاؿ فرـكالطلبة ُب كلية الطب كالعلـو الصحية بواسطة 

 دلعرفة ادلشكالت ادلوجودة ُب تلك الربانمج ادلكثف.

اخلطوة األكىل اليت قامت الباحثة ُب ٖتليل اإلحتياجات يعٍت إختيار موضوع 
ا، كمن خربٌب كادلشرفة ُب معهد الرازم ُب السنة البحث )ادلكاف( لكي ىذا البحث انفع
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ادلاضية ك زايدة ادلعلومات من ادلشرفُت كادلشرفات ىناؾ، فأختار الربانمج ادلكثف لتعليم 
 اللغة العربية كموضوع ْتثي.

 كاخلطوة الثانية يعٍت ادلقابلة مع األستذ ُب الربانمج ادلكثف ُب تعليم اللغة العربية:
P: Bagaimana mayoritas kondisi anak-anak ketika belajar di PPBA? Semangat, 
ngantuk, atau sekedar menggugurkan kewajiban? 

J: Mereka selalu hadir komplit setiap pertemuan. Semangat tapi terkadang ya ada 
ngantuknya, wajar karena waktunya sudah banyak terforsir untuk kuliah reguler. 
Saya rasa memang mereka menggugurkan kewajiban iya, tapi ya juga semangat toh 
mungkin saja mumpung diwajibkan jadi sekalian semangat, toh materinya juga 
berkaitan langsung dengan profesi yang akan mereka jalani nanti. 

P: Apakah buku PPBA untuk anak-anak kedokteran sudah ada? Menggunakan 
kurikulum apa? 

J: Buku (dalam bentuk cetak) memang belum ada, tetapi sementara masih berupa 
modul yang disusun sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh tim PPBA FKIK. 

P: Menurut ustadz, rata-rata bagaimana kemampuan mereka dalam belajar bahasa 
arab? Rendah, sedang atau sudah mahir? 

J: kemampuan dasar mereka beragam, ada yang mubtadi’, ada pula yang 
mutawassith, belum ada yang mahir. 

P: Kedokteran UIN kan berbasis haji dan umroh, mungkinkah ada banyak peluang 
bagi mereka untuk menjadi dokter haji (diutus ke Saudi)? 

J: Pertanyaan ini bisa dijawab oleh pembiuat kebijakan. Memang mereka disiapkan 
untuk menjadi dokter haji. Tugas PPBA hanya membekali kemampuan berbahasa 
arab saja. 

P: Kira-kira dalam belajar mufrodat (tentang kedokteran) sambil bernyanyi, akankah 
mereka akan termotivasi dan semangat dalam belajar? 

J: Mereka senang dengan hal-hal baru, mungkin juga termasuk menyanyikan 
mufrodat. Saya pernah mengajarkan kaidah sharaf dengan menyanyi. Alhamdulillah 
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mereka suka, mungkin jika semakin beragam model nyanyian akan semakin 
menarik bagi mereka. 

P: Rencana peneliti mau membuat aplikasi yang bisa di download di playstore, 
potensinya mereka sudah punya Hp android semua. Jadi bisa mengulang-ulang lagu 
mufradat ini dengan enjoy (tidak terbatas di kelas). Menurut ustadz, akankah aplikasi 
ini membantu dalam belajar? 

J: Saya pikir semua media pasti akan membantu mereka belajar, hanya saja seberapa 
menarikkah aplikasi itu, itulah yang menjadi tantangan pembuatnya. 

P = Pertanyaan (Peneliti) 

J = Jawaban (Ustadz Faruq) 

 كأما البياانت من ادلقابلة ٗتلصها الباحثة كما تلي؛

 أف كفاءة الطلبة ُب اللغة العربية أساسية ام مبتدئ 
  ىم يتحامسوف ُب تعليم اللغة العربية ُب الربانمج ادلكثف ألف ادلادة مناسبة

 بعملهم ُب ادلستقبل
 الوسيلة التعليمية اك اللعبة ُب التعليمىم يفرحوف ابألشياء اجلديدة ك 
  الكتاب لدل الطلبة ُب كلية الطب كالعلـو الصحية مازاؿ يؤلف مع األستاذ

 ادلعُت ُب الربانمج ادلكثف
  ىم يستعٌدكف ليكوف طبيب احلج كالعمرة كلكن كظيفة برانمج ادلكثف فقد

 تساعد ُب استعداد مهارة لغتهم كابألخص اللغة العربية.
ما قد عرفنا أف الطلبة ىم ػلتاجوف عن األشياء اجلذابة كابألخص ُب تعليم إذا، ك

 اللغة العربية للمبتدئ لكي التنعس بل ىم يفرحوف ُب عملية التعليم كالتعلم.

 كأما نتائج اإلستبانة يعٍت؛
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 شخصا متخرج من ادلدرسة الثانوية احلكومية ِٖالطلبة:  َْأف من 

 ثانوية الدينية احلكوميةشخصا متخرج من ادلدرسة ال ُِ

 

 

 

 

 

 شخصا اليتعلموف ُب ادلعهد اإلسالمي قبلو ِّالطلبة:  َْأف من 

 شخصا ىم يتعلموف ُب ادلعهد اإلسالمي قبلو ُٓ

 شخصا ىم يتعلموف ُب ادلعهد اإلسالمي فقد سنة كاحدة ُ
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 شخصا ىم يتعلموف ُب ادلعهد اإلسالمي ؽلكن شهرا اك شهرين ُب رمضاف ُ

شخصا اليتعلموف اللغة العربية  ّٕالطلبة:  َْأف من  (kursus) من قبل    
شخصا ىم يتعلموف اللغة العربية  ّ  (kursus) من قبل   

 شخصا يشعركف اللغة اإلصلليزية سهلة ِٕالطلبة:  َْأف من 

 شخصا يشعركف اللغة العربية سهلة ُِ

 شخصا يشعركف اللغة الياابنية سهلة ُ
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 ا ىم ػلتاجوف اىل إسًتإتية التعليمشخص ُٓالطلبة:  َْأف من 

 شخصا ىم ػلتاجوف اىل كسيلة تعليم ُّ

 شخصا ىم ػلتاجوف اىل مادة الدراسية ٔ

 شخصا ىم ػلتاجوف اخلطة الدراسية ّ

 شخصا علا ػلتاجا اىل طريقة شرح األستاذ ِ

 شخصا ىو ال ػلتاج شيئا آخر ُ
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 ا يشعركف متوسطاشخص ُْشخصا يشعركف مبتدائ،  ِْالطلبة:  َْأف من 

 شخصا يشعرا عاليا ِك

 شخصا يهتموف ابجلد ّٓالطلبة:  َْأف من 

 شخصا اليهتموف ابجلد ٓ

 شخصا ىم ؼلتاركف اللغة اإلندكنسيا كاللغة ادلًتمجة ِٕالطلبة:  َْأف من 

 شخصا ىم ؼلتاركف اللغة اإلصلليزية كاللغة ادلًتمجة ُّ

ن ادلدرسة الثانوية احلكومية، % ىم متخرج م َٕهبذه اإلستبانة نعرؼ أف 
% اليتعلموف اللغة  ٓ،ِٗ% ىم اليتعلموف ُب ادلعهد اإلسالمي قبلو، ك  ٓ،ٕٓك
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% يشعركف اللغة اإلصلليزية سهلة ليست اللغة  ٓ،ٕٔقبلو، ك  (kursus)العربية 
% ىم يشعركف ُب مستول َٔ% ىم ػلتاجوف اىل كسيلة تعليم، ك  ٓ،ِّالعربية، ك 
% ىم ؼلتاركف  ٓ،ٕٔ% ىم يهتموف ىذه الوسيلة التعليمية ابجلد، ك  ٓ،ٕٖمبتدائ، ك 

اللغة اإلندكنسيا كاللغة ادلًتمجة. ىذه احلالة تدؿ على أف الطلبة ُب كلية الطب كالعلـو 
الصحية ػلتاج اىل الوسيلة تعليم اليت تسهلهم ُب تعليم اللغة العربية كابألخص ُب حفط 

 من ادلتعلم ادلبتدئُت. ادلفردات الطبية ألهنم ازالوا

 . تصميم اإلنتاجٕ
 أف كسيلة تعليم "غبطة" ذلا خطوات كثَتة، منها:

 ٗتتار الباحثة عن ادلفردات الطبية  -
 ٗتتار الباحثة األغنية اجلذابة )سهلة لالستماع كاإلتباع( -
 ترٌتب الباحثة ادلفردات ادلوضوعية -
 داتذىبت الباحثة اىل اخلبَت من أىل اللغة ك يفتش ادلفر  -
- Take Record  مسجلة الصوت( لكي ٖتصل الباحثة األغنية اجلذابة( 
 ْتثت الباحثة على الصورة ادلناسبة ابدلفردات -
 Adobe Premiere CS6 Proابستخداـ فيديو صنعت الباحثة  -
  I-Spring Quiz Maker  ابستخداـ (Quiz)أسئلة صنعت الباحثة  -
  Android Studio  ابستخداـ برامج "غبطة"  صنعت الباحثة -
 ذىبت الباحثة اىل اخلبَت من أىل موسيقى ك يفتش األغنية فيها -
ذىبت الباحثة اىل اخلبَت من أىل التصميم ك يفتش كل شيئ من التصميم  -

 "غبطة"برامج اك فيديو إما 
 Playstoreتدٌخلت الباحثة برامج "غبطة"إىل  -
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تصميم اإلنتاج ٔ.ٗرسم بياين   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير اإلنتاج .3

ٗتتار الباحثة عن ادلفردات الطبية كاألغنية ادلناسبة، كىذه الوسيلة التعليمية تتكوف 
 مفردات عن الطبية، كما تلي: ٓٔعلى مخس أغنية ك 

 

 تفتيش ادلفردات إختار األغنية  إختار ادلفردات

Take Record  

مسجلة الصوت()  
 ْتثت على الصورة

 فيديو ب تصنع

Adobe Premiere 
CS6 Pro 

ب أسئلة تصنع  

I-Spring Quiz 
Maker 

برامج  تصنع
 Androidب "غبطة"

Studio 
 

ذىبت اىل خبَت 
 موسيقى

ذىبت اىل خبَت 
 التصميم

 رلةتدٌخلت بر 
إىل  "غبطة"

Playstore 
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 الغناء األول: أنواع الطبيب

Lagu: Berdua Lebih Baik – Acha Septriasa 

يَّا بًنىا ضلىٍفىظي   ىى

(Mari kita menghafalkan) 

 أىنٍػوىاعى، أىنٍػوىاعى الطًَّبٍيب

 Yang artinya (Dokter Gigi) ىينىاؾى طىًبٍيبي اأٍلىٍسنىافً 

 Ya (Dokter Anak) طىًبٍيبي اأٍلىٍطفىاؿً 

 Dia (Dokter Hewan) طىًبٍيبي اٍلبػىٍيطىرًمٌ 

 Dia (Dokter Bedah) طىًبٍيبي اجلٍىرَّاحً 

 Dia (Dokter Mata) طىًبٍيبي اٍلعييػيٍوفً 

 

 الغناء الثاين: يف اْلُمْسَتْشَفى
Lagu: Tak Tun Tuang – Upiak 

أىٍصحىابٍ  أىٍصحىاٍب... ايى يَّا نػىتػىعىلَّم ايى  ىى

 كيلَّ شىٍيءو ُب اٍلميٍستىٍشفىى... ميٍستىٍشفىى... ميٍستىٍشفىى

 Itu (Ruang Operasi) غيٍرفىةي اٍلعىمىًليَّة

لًيَّة  (Apotik) صىٍيدى
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 Itu (Ruang Perawatan) تٍَّمرًٍيضً غيٍرفىةي ال

ٍسعىاؼً   Itu adalah (Mobil Ambulance) سىيَّارىةي اإٍلً

 Adalah (Ruang UGD) كىٍحدىةي الطَّوىارًئً 

 Itu (Bidan) قىابًلىةه 

 Itu (Tempat Tidur Pasien) سىرًيٍػري اٍلمىرًٍيضً 

Sedang 

 شليىرًٌضه 
Itu artinya (Perawat) 

 ًشعَّةً غيٍرفىةي اأٍلى 
(Ruang Radiologi) 

 

ٍيله   Dia adalah (Dokter yang طىًبٍيبه مجًى
Tampan) 

يػٍلىةه  بىةه مجًى  Dia (Dokter Cantik) طىًبيػٍ

 Adalah (Pasien) مىرًٍيضه 

 الغناء الثالث: ِإْجرَاَءات طِّبَِّية

Lagu: Lelaki Cadangan – T2 

ٍجرىاءىاًت الطًٌبًٌيى   ةىىٍل تػىٍعًرؼي عىًن اإٍلً

(Apakah kau mengetahui tindakan medis) 

 (Anestesi) ٗتىًٍديٍػره 
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 (Diagnosis) تىٍشًخٍيصه 

 (Menginfus) تىٍشرًٍيبه 

 (Memeriksa) فىٍحصه 

ـً   Itu artinya (Transfusi Darah) نػىٍقلي الدَّ

 (Operasi Bedah) عىمىًليَّةه جىرَّاًحيَّةه 

 Artinya (Memberi Obat) ًإٍعطىاءي الدَّكىاءً 

Sedang 

 حيٍقنه 
Itu artinya (Menyuntik) 

... ميعىاجلىىةه نػىٍفًسيَّةه   Artinya itu (Terapi Mandiri) كى

جي اجٍليريٍكحً   Itu artinya adalah ًعالى
(Mengobati Luka) 

Woo...oo..oo.. 

... ميعىاجلىىةه نػىٍفًسيَّةه   كى
Artinya itu (Terapi Mandiri) 

جي اجٍلي   (Mengobati Luka) ريٍكحً ًعالى

 ًسًجلُّ الطًٌيبًٌ 
(Rekam Medis) 
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 الغناء الرابع: آاَلت ِطبَِّية

Lagu: Cari Pacar Lagi – ST12 

تو ًطبًٌيىة يَّا نػىتػىعىلَّم عىٍن آالى  ايى أىٍصحىاٍب ىى

(Mari kawan semua, belajar bersama mengenal alat-alat kesehatan) 

 Ya artinya (Perban) مىاده ضً 

 (Jarum Suntik) زًلٍقىنىةه 

 Itu (Kapas) قيٍطنه 

 Yang artinya adalah ًمٍقيىاسي احلٍىرىارىةً 
(Termometer) 

Woww...Woww... 

 مسىَّاعىةه ًطبًٌيىةه 
Itu (Stetoskop) 

 

 Artinya (Masker) ًقنىاعه 

 Itu (Inkubator) حىاًضنىةه 

 Itu artinya (Pispot) نػيٍونًيَّةه 

 Ya artinya (Kain Kasa) شىاشه 

 Ya (Sarung Tangan) قػيفَّازه 

 Itu (Alat Penjepit) ًمٍلقىطه 

 (Pisau Bedah) ًمٍشرىاطي اجلٍىرَّاحً 
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 Itu (Gunting) ًمقىص  

 

 الغناء اخلامس: أنواع ادلرض

Lagu: Ku Bahagia – Melly 

 ىىٍل تػىٍعًرؼي أىنٍػوىاعى اٍلمىرىضً 

(Apakah engkau tahu macam penyakit) 

 Ya (Diare) ًإٍسهىاؿه 

 (Demam) محيَّى

 (Asma) رىبٍػوه 

ـً   Artinya (Darah Tinggi) ضىٍغطي الدَّ

 حىسَّاًسيَّةه 
Itu artinya (Alergi) 

 

 Itu (Bisul) ديمَّاؿه 

ـه   Ya (Influenza) زيكىا

 Itu (Kanker) سىرىطىافه 

 (Lumpuh) شىلىله 

 Ya (Batuk) سيعىاؿه 
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 (Sakit Kepala) صيدىاعه 

نًٌ   (Sakit Gigi) كىجىعي السًٌ

اًكرىةً   (Amnesia) فػيٍقدىافي الذَّ

 (Sakit Perut) مىٍبطيٍوفه 

 (Usus Buntu) زىاًئدىةه ديٍكًديَّةه 

 Itu (Gondok) جىدىرىةه 

 

 Adobe Premiere CS6 Proابستخداـ فيديو صنعت الباحثة ( أ

 Yahyaت ألىل اللغة كبعد ذلك مسجلة الصوت ُب بعد تفتيش ادلفردا
Production  ٍب ْتثت الباحثة على الصورة ادلناسبة ابدلفردات كبعد ذلك صنعت

 ىا ىي اخلطوات البسيطة: Adobe Premiere CS6 Proابستخداـ فيديو الباحثة 

 أف يثبت ىذا الربامج ُب حسابك .1

 ctrl + Oاك   Openإفتح الربامج كاكبس  .2

ٍب ضع ُب أم مكاف تريد ٍب اكتب  New Projectح الربامج، إخًت بعد فتو  .3
  ادلوضوع اك اسم اخلطة
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 ٔ.ٗصورة 

 

 ايديوأدخل سجلة الصوت اك    ٍب ctrl + Iاك   Importٍب اكبس  .4
(Audio)   

 ٕ.ٗصورة 
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 ٖ.ٗصورة 

 

 أدخل الصورة ادلناسبة   ٍب ctrl + Iاك   Importاكبس  .5

 ٗ.ٗصورة 

 

 (Tools)ئت ابإلبتكار كاإلبداعي ابلرمز ادلعُت ُب الربامج اكتب ما ش .6
 

ليحصل فيديو اجليد   Enterقبل اف ٖتافظ اخلطة التنس لتكبس زر  .7
(Rendering) 
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 ٘.ٗصورة 

 

  Media  ٍب Export ٍب  Fileاكبس  .8

 كقد إنتهى ُب صناعة فيديو  Saveكاخلطوات األخَتة اكبس  .9

 

 I-Spring Quiz Makerابستخداـ أسئلة صنعت الباحثة ( ج

 ٙ.ٗصورة 

 



 

23 
 

 أف يثبت ىذا الربامج ُب حسابك .1
 أكتب أسئلة كما شئت أبنواع سلتلفة. .2
 تعٌُت النتيجة لكل اجلواب الصحيحة .3

 ٚ.ٗصورة 

 

 Quiz Titleٍب إعطاء اإلسم ُب   Publishإذا ًب صناعة األسئلة، اكبس  .4
 OKٍب اكبس 

 Android Studioابستخداـ برامج غبطة صنعت الباحثة ( د

 ٛ.ٗصورة 



 

24 
 

 أف يثبت ىذا الربامج ُب حسابك .1

 New Projectٍب   Fileإفتح الربامج كاكبس  .2

 بعد فتوح الربامج، ٍب اكتب ادلوضوع اك اسم الربامج .3

 ٜ.ٗصورة 

 

 بعد ذلك صمم ادلضموف من الربامج كما شئت ابإلبداعي كاجلذابة .4

  Hyperlink in Ms. Powerpointُب ىذ الربامج تساكم مع .5

 OKٍب اكبس   Publish وات األخَتة اكبسكاخلط .6

 جتريبة اإلنتاج .4

أما موضوع البحث يعٍت الطلبة ُب  ،  ADDIEطلطوا اىل اخلطوة الرابعة ُب 
كلية الطب كالعلـو الصحية، قامت الباحثة بتجريبة اإلنتاج ُب برانمج ادلكثف ُب تعليم 

 َُِٖ -َُِٕاـ الدراسي اللغة العربية لدل الطلبة ُب كلية الطب كالعلـو الصحية للع
ـ كاآلف ُب مستول الثاٍل. ٕترٌبت ُب حفظ ادلفردات ابستخداـ برامج "غبطة". ُب ىذه 
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ٕتريبة اإلنتاج أتخذ الباحثة ابختبار القبلي كاختبار البعدم اللفصل الضابط كااللفصل 
 التجرييب.

 دقيقة ُٓأعطيت الباحثة كقت االختبار القبلي ٓتمسة كعشرين أسئلة حوؿ 
 ْاللفصل الضابط كااللفصل التجرييب، قامت اإلختبار القبلي ُب يـو اجلمعة ُب التاريخ 

. تقصد الباحثة دلعرفة قدرة الطلبة. كبعد ذلك قامت تطبيق كسيلة تعليم َُِٖمايو 
هبذا الربامج "غبطة" ُب ذلك اليـو مباشرة، ُب االلفصل التجرييب كاسم األستاذ ُب ذلك 

 اركؽ.الفصل أستاذ عمر ف

كأما االختبار البعدم بعد قامت الباحثة عملية التعليم كالتعلم ابستخدـ تطبيق 
 ُٓكسيلة تعليم هبذا الربامج "غبطة". أعطيت الباحثة كقت االختبار البعدم حوؿ 

دقيقة اللفصل الضابط كااللفصل التجرييب ٓتمسة كعشرين أسئلة متساكية مع اإلختبار 
مايو  ٕتغَت، قامت اإلختبار البعدم ُب يـو اإلثنُت ُب التاريخ القبلي كلكن رقم األسئلة م

. فأعطيت الباحثة االختبار البعدم دلعرفة قدرمهم كمعرفة فعالية هبذا الربامج َُِٖ
 "غبطة". 

 تقومي اإلنتاج .5

بعد ٖتليل اإلحتياجات كتصميم اإلنتاج كتطوير اإلنتاج كٕتربة اإلنتاج،   
نتاج. انطالقا من البياانت ادلوجودة اليت تشَت ُب عملية اخلطوة األخَتة ىي تقوَل اإل

تصديق اإلنتاج إىل خبَت اللغة )الدككتور دنياؿ حلمي( كخبَت ادلوسيقى )أستاذ رفقي 
النبيل( كخبَت التصميم )أستاذ أمحذ مكي حسن(، أف اإلنتاج اك الربامج الذم تطوٌرت 

ت. بعد ذلك صححت الباحثة اإلنتاج الباحثة ٖتتاج إىل التعديل كالتصحيح كاإلقًتاحا
اك الربامج، حىت صار اإلنتاج أحسن كأجيد من قبل التفتيش اك التقوَل مع اخلرباء، 

 كأىداؼ ىذا اإلنتاج لسولة حفظ ادلفردات الطبية ابألغنية اجلذابة.
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 ادلبحث الثاين : حتليل البياانت دلعرفة صالحية وسيلة تعليم اللغة العربية "غبطة"

 بانة وحتليلها من خبري اللغة اإلست . أ

ينبغي للباحثة أف تقدـ ىذه الوسيلة تعليم "غبطة" اىل ثالثة خرباء، كىم خبَت اللغة 
كخبَت ادلوسيقى كخبَت التصميم. إختارت الباحثة الدككتور دانياؿ حلمي لكي يكوف 
 خبَت اللغة، كأستاذ رفقي النبيل لكي يكوف خبَت ادلوسيقى كأستاذ أمحد مكي حسن

لكي يكوف خبَت التصميم. كىم ماىركف ُب رلاذلم كيوافقوف كثَت من الناس كفاءمهم 
 اجليدة.

كانلث الباحثة من ثالثة خرباء ادلدخالت كالتصحيحات، كقد إستفادت الباحثة إستفادا  
كثَتا من التوجيو كاإلرشادات. كأعطت الباحثة ابإلستبانة ادلختلفة. كلكن ادلهم، انلت 

برامج آراء اخلرباء كمعرفة ادلعدؿ من بنود األسئلة اك اإلستبانة ُب ٖتسُت  الباحثة معرفة
 "غبطة" كتطويره

 كأما مقايس الدرجات ادلستخدمة فهو كما تلي:

مقايس درجات اإلستبانة ٔ.ٗجدول   

 النسبة ادلؤية التقدير ادلعيار الدرجة

 %ََُ -% ُٖ شلتاز موافق جدا ٓ

 % َٖ -% ُٔ جيد جدا موافق ْ

 %َٔ -% ُْ جيد انقص ادلوافق ّ

 %َْ -% ُِ مقبوؿ غَت ادلوافق ِ

 % َِ -% َ انقص غَت ادلوافق جدا ُ
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نتائج االستبانة من خبري يف جمال اللغة ٕ.ٗجدول   

 

 الرقم
 الباب

 

 بنود التقومي

 نتيجة التقومي

 النتيجة
ادلعدل 
 ادلئوى

 البيان

ُ 

أنواع 
 الطبيب

ادلفردات مألوفة 
(Familiar) ْ َٖ %  موافق 

% ََُ ٓ (Baku) ادلفردات فصحى ِ  موافق جدا 

 ادلفردات ادلستخدمة ّ
(Sering Dipakai) ٓ ََُ %  موافق جدا 

  ادلفردات موضوعية ْ
(Tematik) ٓ ََُ %  موافق جدا 

ٓ 
 ادلفردات التضعف معناىا

(Tidak Bermakna 
Ganda) 

ْ َٖ %  موافق 

ٔ 

ُب 
 ادلستشفى

لوفة ادلفردات مأ
(Familiar) ٓ ََُ %  موافق جدا 

% ََُ ٓ (Baku) ادلفردات فصحى ٕ  موافق جدا 

 ادلفردات ادلستخدمة ٖ
(Sering Dipakai) 

ٓ ََُ %  موافق جدا 
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ٗ 
  ادلفردات موضوعية
(Tematik) ْ َٖ %  موافق 

َُ 
 ادلفردات التضعف معناىا

(Tidak Bermakna 
Ganda) 

ْ َٖ %  موافق 

ُُ 

إجراءات 
 طبية

ادلفردات مألوفة 
(Familiar) 

ْ َٖ %  موافق 

% ََُ ٓ (Baku) ادلفردات فصحى ُِ  موافق جدا 

 ادلفردات ادلستخدمة ُّ
(Sering Dipakai) ْ َٖ %  موافق 

  ادلفردات موضوعية ُْ
(Tematik) 

ٓ ََُ %  موافق جدا 

ُٓ 
 ادلفردات التضعف معناىا

(Tidak Bermakna 
Ganda) 

ٓ ََُ % فق جداموا   

ُٔ 
آالت 
 طبية

ادلفردات مألوفة 
(Familiar) ْ َٖ %  موافق 

% ََُ ٓ (Baku) ادلفردات فصحى ُٕ  موافق جدا 

% ََُ ٓ ادلفردات ادلستخدمة ُٖ  موافق جدا 
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(Sering Dipakai) 

  ادلفردات موضوعية ُٗ
(Tematik) ٓ ََُ %  موافق جدا 

َِ 
 ادلفردات التضعف معناىا

(Tidak Bermakna 
Ganda) 

ْ َٖ %  موافق 

ُِ 

أنواع 
 ادلرض

ادلفردات مألوفة 
(Familiar) 

ٓ ََُ %  موافق جدا 

% ََُ ٓ (Baku) ادلفردات فصحى ِِ  موافق جدا 

 ادلفردات ادلستخدمة ِّ
(Sering Dipakai) ٓ ََُ %  موافق جدا 

  ادلفردات موضوعية ِْ
(Tematik) 

ٓ ََُ %  موافق جدا 

ِٓ 
عف معناىاادلفردات التض  

(Tidak Bermakna 
Ganda) 

ْ َٖ %  موافق 

 
%ٕٖٕٓ ٙٔٔ اجملموع   

ٗٙ، ٗ ادلتوسط موافق جدا  ٜٕ،ٛ %  
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ىذا يدؿ %.  ٛ،ٕٜما نظران اىل اجلدكؿ ادلذكور أف نتيجة من خبَت اللغة ك
 من انحية اللغة.ممتاز ” غبطة“على أف كسيلة تعلم ادلفردات 

 وسيقىاإلستبانة وحتليلها من خبريادل  . ب

 نتائج االستبانة من خبري يف جمال موسيقى ٖ.ٗجدول 

 

 الرقم
 الباب

 

 بنود التقومي

 نتيجة التقومي

 النتيجة
ادلعدل 
 ادلئوى

 البيان

ُ 

أنواع 
 الطبيب

% ََُ ٓ إختيار الغناء ادلناسب  موافق جدا 

% ََُ ٓ كلمة الغناء مناسبة ابدلوسيقى ِ  موافق جدا 

 الصوت كاضح ُب نطق ّ
 ادلفردات

ٓ ََُ %  موافق جدا 

% ََُ ٓ اإلبداعي ُب ترتيب الغناء ْ  موافق جدا 

كزف الغناء مناسب  ٓ
(Ritme) ٓ ََُ %  موافق جدا 

ٔ 

 

% ََُ ٓ (Nada)نغمة الغناء مناسبة   موافق جدا 

ٕ 
 نغم الغناء مناسب

(Melodi) ٓ ََُ %  موافق جدا 

% ََُ ٓ سرعة الغناء مناسبة ٖ  موافق جدا 
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(Tempo) 

 تناسق الغناء مناسب ٗ
(Harmoni) ْ َٖ %  موافق 

 ديناميكي الغناء مناسب َُ
(Dinamika) 

ْ َٖ %  موافق 

ُُ 

ُب 
 ادلستتشفى

 

% َٖ ْ إختيار الغناء ادلناسب  موافق 

% ََُ ٓ كلمة الغناء مناسبة ابدلوسيقى ُِ  موافق جدا 

الصوت كاضح ُب نطق  ُّ
% ََُ ٓ ادلفردات فق جداموا   

% ََُ ٓ اإلبداعي ُب ترتيب الغناء ُْ  موافق جدا 

كزف الغناء مناسب  ُٓ
(Ritme) 

ٓ ََُ %  موافق جدا 

% ََُ ٓ (Nada)نغمة الغناء مناسبة  ُٔ  موافق جدا 

 نغم الغناء مناسب ُٕ
(Melodi) ٓ ََُ %  موافق جدا 

ُٖ 
 سرعة الغناء مناسبة

(Tempo) ٓ ََُ %  موافق جدا 

 تناسق الغناء مناسب ُٗ
(Harmoni) ْ َٖ %  موافق 
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َِ 
 ديناميكي الغناء مناسب

(Dinamika) ْ َٖ %  موافق 

ُِ 

إجراءات 
 طبية

% ََُ ٓ إختيار الغناء ادلناسب  موافق جدا 

% ََُ ٓ كلمة الغناء مناسبة ابدلوسيقى ِِ  موافق جدا 

الصوت كاضح ُب نطق  ِّ
 ادلفردات

ٓ ََُ %  موافق جدا 

% ََُ ٓ اإلبداعي ُب ترتيب الغناء ِْ  موافق جدا 

كزف الغناء مناسب  ِٓ
(Ritme) ٓ ََُ %  موافق جدا 

% ََُ ٓ (Nada)نغمة الغناء مناسبة  ِٔ  موافق جدا 

 نغم الغناء مناسب ِٕ
(Melodi) 

ٓ ََُ %  موافق جدا 

 سرعة الغناء مناسبة ِٖ
(Tempo) ٓ ََُ %  موافق جدا 

ء مناسبتناسق الغنا ِٗ  
(Harmoni) 

ْ َٖ %  موافق 

 ديناميكي الغناء مناسب َّ
(Dinamika) ْ َٖ %  موافق 

% ََُ ٓ إختيار الغناء ادلناسب آالت طبية ُّ  موافق جدا 
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% ََُ ٓ كلمة الغناء مناسبة ابدلوسيقى ِّ  موافق جدا 

الصوت كاضح ُب نطق  ّّ
% ََُ ٓ ادلفردات  موافق جدا 

رتيب الغناءاإلبداعي ُب ت ّْ  ٓ ََُ %  موافق جدا 

كزف الغناء مناسب  ّٓ
(Ritme) 

ٓ ََُ %  موافق جدا 

% ََُ ٓ (Nada)نغمة الغناء مناسبة  ّٔ  موافق جدا 

 نغم الغناء مناسب ّٕ
(Melodi) ٓ ََُ %  موافق جدا 

 سرعة الغناء مناسبة ّٖ
(Tempo) 

ٓ ََُ %  موافق جدا 

 تناسق الغناء مناسب ّٗ
(Harmoni) ْ َٖ %  موافق 

 ديناميكي الغناء مناسب َْ
(Dinamika) 

ْ َٖ %  موافق 

ُْ 

 أنواع ادلرض

% ََُ ٓ إختيار الغناء ادلناسب  موافق جدا 

% ََُ ٓ كلمة الغناء مناسبة ابدلوسيقى ِْ  موافق جدا 

الصوت كاضح ُب نطق  ّْ
% ََُ ٓ ادلفردات  موافق جدا 
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% ََُ ٓ اإلبداعي ُب ترتيب الغناء ْْ  موافق جدا 

كزف الغناء مناسب  ْٓ
(Ritme) ٓ ََُ %  موافق جدا 

% ََُ ٓ (Nada)نغمة الغناء مناسبة  ْٔ  موافق جدا 

 نغم الغناء مناسب ْٕ
(Melodi) 

ٓ ََُ %  موافق جدا 

 سرعة الغناء مناسبة ْٖ
(Tempo) ٓ ََُ %  موافق جدا 

 تناسق الغناء مناسب ْٗ
(Harmoni) 

ْ َٖ % وافقم   

 ديناميكي الغناء مناسب َٓ
(Dinamika) ْ َٖ %  موافق 

 
 ٜٖٕ اجملموع

ٗٚٛٓ
%  

 موافق جدا
ٛٚ، ٗ ادلتوسط  

ٜ٘،ٙ 
% 

ىذا يدؿ على %.  ٙ،ٜ٘ كما نظران اىل اجلدكؿ ادلذكور أف نتيجة من خبَت ادلوسيقى
 من انحية ادلوسيقىممتاز ” غبطة“أف كسيلة تعلم ادلفردات 
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 حتليلها من خبريالتصميمج. اإلستبانة و 

نتائج االستبانة من خبري يف جمال التصميم ٗ.ٗجدول   

 

 الرقم
 الباب

 

 بنود التقومي

 نتيجة التقومي

 النتيجة
ادلعدل 
 ادلئوى

 البيان

ُ 

أنواع 
 الطبيب

% ََُ ٓ إختيار الصورة ادلناسبة ابدلفردات  موافق جدا 

% ََُ ٓ الصورة مناسبة ابلغناء ِ  موافق جدا 

% ََُ ٓ تصميم فيديو جيد ّ  موافق جدا 

ْ 
ادلفردات ادلكتوبة ُب فيديو 

% َٖ ْ كاضحة  موافق 

ٓ 

ُب 
 ادلستشفى

% َٖ ْ إختيار الصورة ادلناسبة ابدلفردات  موافق 

% ََُ ٓ الصورة مناسبة ابلغناء ٔ  موافق جدا 

% ََُ ٓ تصميم فيديو جيد ٕ  موافق جدا 

فيديو  ادلفردات ادلكتوبة ُب ٖ
% َٖ ْ كاضحة  موافق 

إجراءات  ٗ
 طبية

% َٖ ْ إختيار الصورة ادلناسبة ابدلفردات  موافق 

% ََُ ٓ الصورة مناسبة ابلغناء َُ  موافق جدا 
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% ََُ ٓ تصميم فيديو جيد ُُ  موافق جدا 

ادلفردات ادلكتوبة ُب فيديو  ُِ
% َٖ ْ كاضحة  موافق 

ُّ 

آالت 
 طبية

سبة ابدلفرداتإختيار الصورة ادلنا  ْ َٖ %  موافق 

% ََُ ٓ الصورة مناسبة ابلغناء ُْ  موافق جدا 

% ََُ ٓ تصميم فيديو جيد ُٓ  موافق جدا 

ادلفردات ادلكتوبة ُب فيديو  ُٔ
 كاضحة

ْ َٖ %  موافق 

ُٕ 

أنواع 
 ادلرض

% ََُ ٓ إختيار الصورة ادلناسبة ابدلفردات  موافق جدا 

% ََُ ٓ الصورة مناسبة ابلغناء ُٖ  موافق جدا 

% َٖ ْ تصميم فيديو جيد ُٗ  موافق 

ادلفردات ادلكتوبة ُب فيديو  َِ
% َٖ ْ كاضحة  موافق 

ُِ 

برامج 
 "غبطة"

% َٖ ْ رمز الربامج مناسب  موافق 

% ََُ ٓ معلومات الربامج كاملة ِِ  موافق جدا 

% ََُ ٓ تصميم الربامج جيد ِّ  موافق جدا 

% ََُ ٓ خط الكتابة جيد ِْ  موافق جدا 

% َٖ ْ حجم الكتابة مناسب ِٓ  موافق 
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% َٖ ْ مزيج اللوف ادلستخدـ مناسب ِٔ  موافق 

% َٖ ْ كتابة الربامج كاضحة ِٕ  موافق 

% ََُ ٓ زٌر الربامج سهل ِٖ  موافق جدا 

كل شخص يستطيع اف يعمل  ِٗ
% َٖ ْ ىذا الربامج بسهولة  موافق 

َّ 
تعليم اللغة  يسٌهل الربامج ُب

العربية كابألخص ُب حفظ 
 ادلفردات الطبية

ٓ ََُ %  موافق جدا 

 
 ٖٙٔ اجملموع

ٕٕٚٓ
%  

 موافق جدا
ٖ٘، ٗ ادلتوسط  

ٜٓ،ٚ 
% 

ىذا %.  ٚ،ٜٓكما نظران اىل اجلدكؿ ادلذكور أف نتيجة من خبَت التصميم 
 من انحية التصميمممتاز ” غبطة“يدؿ على أف كسيلة تعلم ادلفردات 

كىذا يدؿ على  ٖٜ=  ٚ،ٜٓ+  ٛ،ٕٜ+  ٙ،ٜ٘قيمة متوسطة كلو  كمن
 ممتاز.” غبطة“أف صالحية كسيلة تعلم ادلفردات 

 

 



 

41 
 

 د. اإلستبانة من الطلبة يف كلية الطب والعلوم الصحية

برامج غوعاؿ كأيضا اإلستبانة مع الطلبة ُب كلية الطب كالعلـو الصحية بواسطة 
إلنتاج عند ىم. كأما نتائج اإلستبانة كما دلعرفة صالحية ا Google Formفرـك 
 تلي:

 شخصا موافق جدا َُالطلبة:  ُٖأف من 

 شخصا انقص ادلوافق ِشخصا موافق ك  ٔ

 
 شخصا موافق جدا ٕالطلبة:  ُٖأف من 

 شخصا انقص ادلوافق ْشخصا موافق ك  ٕ
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 شخصا موافق جدا ٗالطلبة:  ُٖأف من 

 قشخصا انقص ادلواف ِشخصا موافق ك  ٕ

 
 شخصا موافق جدا ُُالطلبة:  ُٖأف من 

 شخصا انقص ادلوافق ُشخصا موافق ك  ٔ
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 شخصا موافق جدا ٕالطلبة:  ُٖأف من 

 شخصا انقص ادلوافق ٓشخصا موافق ك  ٔ

 
 شخصا موافق جدا ٖالطلبة:  ُٖأف من 

 شخصا انقص ادلوافق ٓشخصا موافق ك  ٓ

 
 شخصا موافق جدا ٗالطلبة:  ُٖأف من 

 شخصا انقص ادلوافق ّصا موافق ك شخ ٔ
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 شخصا موافق جدا ٕالطلبة:  ُٖأف من 

 شخصا انقص ادلوافق ْشخصا موافق ك  ٕ

 
 شخصا موافق جدا ٕالطلبة:  ُٖأف من 

 شخصا انقص ادلوافق ٓشخصا موافق ك  ٔ
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 شخصا موافق جدا ُّالطلبة:  ُٖأف من 

 شخصا انقص ادلوافق ِشخصا موافق ك  ّ

كالوسائل ” غبطة“انة نعرؼ أهنم موافقوف بوسيلة تعلم ادلفردات هبذه اإلستب
جذااب كشلتعا. ألف "غبطة" تسهل من يريد اف يتعلم اللغة العربية ابألغنية اجلذابة 

  كابألخص ُب ادلفردات الطبية.

 ادلبحث الثالث: فّعالية استخدام وسيلة تعليم اللغة العربية "غبطة"

 ختبار البعدينتائج اإلختبار القبلي واإل . أ

دلعرفة ما مدل استخداـ كسيلة تعليم اللغة العربية "غبطة"، فاعتمدت الباحثة 
ُب ٖتليل  (SPSS)كاستخدمت الباحثة اإلحصائية بنتائج اإلختبار القبلي كالبعدم. 

 البياانت من نتائج اإلختبار دلعرفة فعالية استخداـ كسيلة تعليم اللغة العربية "غبطة".

 ٘.ٗجدول 

مالرق  نسبة مئوية )%( ادلستوى 

ََُ-ٕٔ شلتاز ُ  
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ٔٔ-ّْ متوسط ِ  

ّّ-َ فاشل ّ  

 

 قبل استخداـ اإلنتاج ُب الطلبة قدرة دلعرفة القبلي الباحثة ابإلختبار قامت
االختبار  القبلي كما  ُب الفصل الضابط كفصل التجرييب. كنتائج َُِٖمايو  ْالتاريخ 

 :تلي

نتائج ٙ.ٗجدول  ياالختبار القبل   

 الفصل التجرييب
 اسم الطالب

 الفصل الضابط
 الرقم اسم الطالب

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 ُ نريندرا أ٘تا فراداان ٔٓ متوسط فهريزا عابد صونية ٖٔ شلتاز

 ِ أمحد أنعم فتحنا ِٓ متوسط أسلُت نور عينية ٔٓ متوسط

 ّ الص العملدمحم إخ ِٕ شلتاز إرما ترايف كريزا فريديال َٖ شلتاز

 ْ دمحم ألدايف ِّ فاشل دينا أبصاران ٔٓ متوسط

 ٓ زدان ادلفاز َٖ شلتاز أنينديتا فرح يوكاان َٔ متوسط

 ٔ دارك درما فراسوجو ِّ فاشل كاملة النعامة ٕٔ شلتاز

 ٕ دمحم حيكل فهريزا ِٕ شلتاز النساء تفاٍل ٕٔ شلتاز

إيكى نور نيل  ِٓ متوسط
 شخصية

 ٖ ربٍتنوفل  ٖٔ شلتاز
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 ٗ ذك الفكر أكليا أكرب َٖ شلتاز حانوف شفَتا ِٖ فاشل

 َُ رزكى مرأة الصاحة َٔ متوسط أليا لبيبة ٖٔ شلتاز

رزكى ملة دينا ىداية  ٕٔ شلتاز
 ُُ فضيلة إستيفلجا ٔٓ متوسط هللا

جوكيتا ترم ليندا  ْٖ متوسط
 فراتيوم

 ُِ سوليستيا زلاراٍل ٔٓ متوسط

 ُّ حسن اخلا٘تة ِٕ شلتاز فةسلي مراي أل َٔ متوسط

دكم ايان غالوه جندرا   ٖٔ شلتاز شنينديتا فوسفا كرداٍل ْٔ متوسط
 ُْ كَتاان

 ُٓ ادلزيدا فوزم العيشقينا ِٕ شلتاز موتيارا نور عفيفة ِٓ متوسط

أزكى فراديبا أصلاٍل  ٖٔ شلتاز
 حلي

 ُٔ ليلتا دكم جهيانيت ِٕ شلتاز

 ُٕ يمة السعديةكل ِٓ متوسط حلمي عُت ٖٖ شلتاز

 ُٖ أسًتيد فَتا زليسا ْْ متوسط لطفيا أشدا ادلاس ٖٔ شلتاز

 اجملموع َُٔٗ اجملموع ُُْْ

 ادلتوسط ٗ،َٔ ادلتوسط ٔ،ّٔ
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 بعد استخداـ اإلنتاج ُب الطلبة قدرة دلعرفة البعدم الباحثة ابإلختبار قامت
االختبار  البعدم   جُب الفصل الضابط كفصل التجرييب. كنتائ َُِٖمايو  ٕالتاريخ 
 :كما تلي

نتائج ٚ.ٗجدول   االختبار البعدي 

 الفصل التجرييب
 اسم الطالب

 الفصل الضابط
 الرقم اسم الطالب

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 ُ نريندرا أ٘تا فراداان ٕٔ متوسط فهريزا عابد صونية ْٖ شلتاز

 ِ حناأمحد أنعم فت ِٓ متوسط أسلُت نور عينية ٕٔ شلتاز

 ّ دمحم إخالص العمل ْٖ شلتاز إرما ترايف كريزا فريديال ٔٗ شلتاز

 ْ دمحم ألدايف ّٔ متوسط دينا أبصاران َٔ متوسط

 ٓ زدان ادلفاز ْٖ شلتاز أنينديتا فرح يوكاان ٕٔ شلتاز

 ٔ دارك درما فراسوجو ِٓ متوسط كاملة النعامة ِٗ شلتاز

 ٕ  حيكل فهريزادمحم ٕٔ شلتاز النساء تفاٍل ٖٖ شلتاز

 ٖ نوفل ربٍت ٕٔ شلتاز إيكى نور نيل شخصية ٕٔ شلتاز

 ٗ ذك الفكر أكليا أكرب َٖ شلتاز أكلة نور خَتية ِّ فاشل

 َُ رزكى مرأة الصاحة ِٕ شلتاز أليا لبيبة ِٗ شلتاز

 ُُ فضيلة إستيفلجا ِٕ شلتاز رزكى ملة دينا ىداية هللا َٖ شلتاز
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 ِٓ متوسط
ندا جوكيتا ترم لي

 ُِ سوليستيا زلاراٍل ِٓ متوسط فراتيوم

 ُّ حسن اخلا٘تة َٖ شلتاز سلي مراي ألفة ْٔ متوسط

دكم ايان غالوه جندرا   ِٕ شلتاز شنينديتا فوسفا كرداٍل ٕٔ شلتاز
 كَتاان

ُْ 

 ُٓ ادلزيدا فوزم العيشقينا ْٖ شلتاز موتيارا نور عفيفة ِٗ شلتاز

 ُٔ ليلتا دكم جهيانيت ٔٓ متوسط يأزكى فراديبا أصلاٍل حل ِٗ شلتاز

 ُٕ كليمة السعدية ٔٓ متوسط حلمي عُت ِٗ شلتاز

 ُٖ أسًتيد فَتا زليسا ِٕ شلتاز  لطفيا أشدا ادلاس ِٕ شلتاز

 اجملموع ُِِّ اجملموع ُِّٗ

 ادلتوسط ٖٔ ادلتوسط ٕٕ

متوسط نتائج الفصل الضابط ٛ.ٗجدول   

 نتيجة االختبار رقم

 ٗ،َٔ ياالختبار القبل ُ

 ٖٔ االختبار البعدم ِ

متوسط نتائج ٛ.ٗجدول   الفصل التجرييب 

 نتيجة االختبار رقم
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 ٔ، ّٔ االختبار القبلي ُ

 ٕٕ االختبار البعدم ِ

 

 اٗتاذ القرار األساسي ُب اختبار الطبيعية

 يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي َٓ،َ<  sigإذا كانت قيمة  .1

 ال يتم توزيع البياانت بشكل طبيعيٍب  َٓ،َ> sigإذا كانت قيمة  .2

نتيجة االختبار البعدي للفصل الضابط والفصل التجرييب ٜ.ٗجدول   
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

post_eksperime
n 

.191 18 .083 .872 18 .019 

post_kontrol .266 18 .002 .875 18 .021 

 

القيمة لإلختبار البعدم  sig)استنادان إىل نتائج اإلحصاء حصلت على أعلية )
القيمة لإلختبار  sig)ك على أعلية ) َُِ،َ/ََِ،َُب الفصل الضابط ابلنتائج 

القيمة إلختبار  sig)أف أعلية ) َُٗ،َ/  َّٖ،َالبعدم ُب الفصل التجرييب ابلنتائج 
ؽلكن االستنتاج أبف البياانت يتم  َٓ،َالفصل التجريب < من البعدم الفصل الضابط ك 

 توزيعها بطبيعي.
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مجع البياانت عن نتائج اإلختبار القبلي دلعرفة قدرة الطلبة معرفتهم ُب ادلفردات 
الطبية، كنتائج اإلختبار البعدم دلعرفة قدرة الطلبة معرفتهم ُب ادلفردات بعد استخداـ 

 لنتائج تدؿ على فعالية اإلنتاج اـ ال.كسيلة تعليم "غبطة" كىذه ا

نتيجة الطلبة من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي )الفصل الضابط  ٔٔ.ٗجدول 
 والفصل التجرييب(

 الرقم الفصل الضابط الفصل التجرييب

 اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي
اإلختبار 
  اإلختبار القبلي البعدي

ْٖ ْٖ ٕٔ ٓٔ ُ 

ٕٔ ٕٔ ِٓ ِٓ ِ 

ٗٔ ٗٔ ْٖ ِٕ ّ 

َٔ َٔ ّٔ ِّ ْ 

ٕٔ ٕٔ ْٖ َٖ ٓ 

ِٗ ِٗ ِٓ ِّ ٔ 

ٖٖ ٖٖ ٕٔ ِٕ ٕ 

ٕٔ ٕٔ ٕٔ ٖٔ ٖ 

ِّ ِّ َٖ َٖ ٗ 

ِٗ ِٗ ِٕ َٔ َُ 
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َٖ َٖ ِٕ ٓٔ ُُ 

ِٓ ِٓ ِٓ ٓٔ ُِ 

ْٔ ْٔ َٖ ِٕ ُّ 

ٕٔ ٕٔ ِٕ ٖٔ ُْ 

ِٗ ِٗ ْٖ ِٕ ُٓ 

ِٗ ِٗ ٓٔ ِٕ ُٔ 

ِٗ ِٗ ٓٔ ِٓ ُٕ 

ِٕ ِٕ ِٕ ْْ ُٖ 

 اجملموع ٜٙٓٔ ٕٖٕٔ ٗٗٔٔ ٕٜٖٔ

 اٗتاذ القرار األساسي ُب اختبار الطبيعية

 يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي َٓ،َ<  sigإذا كانت قيمة  .3

 ٍب ال يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي َٓ،َ> sigإذا كانت قيمة  .4

نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل التجريب  ٖٔ.ٗجدول   
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest .302 10 .010 .781 10 .008 

postest .272 10 .035 .802 10 .015 
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القيمة لإلختبار البعدم ُب  sig)استنادان إىل الناتج أعاله حصلت على أعلية )
القيمة لإلختبار  sig)ُب حُت على أعلية ) ََٖ،َ/ََُ،َفصل التجرييب ابلنتائج 

القيمة ىذا يدؿ  sig)ألف أعلية )َُٓ،َ/  َّٓ،َالبعدم ُب فصل التجريب ابلنتائج 
ؽلكن االستنتاج أبف البياانت  ٓ،َعلى أف اإلختبار البعدم ُب الفصل التجريب < من 

 يتم توزيعها بطبيعي.

نتيجة ادلتوسط ٗٔ.ٗجدول   
Report 

 post_eksperimen post_kontrol 

Mean 77.3333 68.4444 

N 18 18 

Std. Deviation 16.80336 14.11808 

 

يوضح اجلدكؿ أعاله أف نتائج الػتعلم ُب الفصػل التجػرييب ابسػتخداـ كسػيلة تعلػيم 
بػػػدكف  ٖٔ. كأمػػػا الفصػػػل الضػػػابط قيمػػػة متوسػػػطة ٕٕ"غبطػػػة" ارتفػػػاع، بقيمػػػة متوسػػػطة 

 استخداـ كسيلة تعليم "غبطة".

إجراء ىذا االختبار على عينتُت مزدكجتُت. كتعريف عينتُت مزدكجتُت كعينة مع 
ادلوضوع ادلتساكم، لكنهم اختربكا عالجُت سلتلفُت أك قياسات سلتلفة )نتائج اإلختبار 
القبلي قبل استخداـ كسيلة تعليم اللغة العربية "غبطة"( ٍب عالج اثٍل )نتائج اإلختبار 

لة تعليم اللغة العربية "غبطة"( لدل الطلبة ُب كلية الطب البعدم بعد استخداـ كسي
 كالعلـو الصحية.
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 اٗتاذ القرار األساسي ُب اختبار الطبيعية

 يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي َٓ،َ<  sigإذا كانت قيمة  .1

 ٍب ال يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي َٓ،َ> sigإذا كانت قيمة  .2

نتائج من اختبار  ٘ٔ.ٗجدول  t-test 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

post_eksperimen .191 18 .083 .872 18 .019 

post_kontrol .266 18 .002 .875 18 .021 

a. Lilliefors Significance Correction 

القيمة لإلختبار البعدم  sig)ية )استنادان إىل الناتج أعاله حصلت على أعل
لإلختبار البعدم  sig)ُب حُت على أعلية ) َُٗ،َ/َّٖ،َللفصل التجرييب ابلنتائج 

القيمة اإلختبار البعدم  sig)ألف أعلية )َُِ،َ/ََِ،َللفصل الضابط ابلنتائج 
ا ؽلكن االستنتاج أبف البياانت يتم توزيعه ٓ،َللفصل التجرييب كللفصل الضابط < من 

 بطبيعي.

 t-testحتليل ونتائج من اختبار  . ب

عينة مقًتنة دلعرفة ما إذا كاف ىناؾ فرؽ متوسط بُت رلموعتُت  tاستخداـ اختبار 
مقًتنتُت أك مرتبطتُت. ىذا االختبار ىو جزء من إحصاءات البارامًتية، كما القواعد ُب 

طبيعيا، ٍب غلب إىل  مقًتنة غلب tالبياانت اإلحصائية البارامًتية الذم سيتم اختبار 
،أما ابلنسبة الختبار الطبيعية قد ًب  ادلقًتف t-testاختبار الطبيعية أكال قبل اختبار 

 اختبار ُب ادلرحلة السابقة. 
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نتائج الوصفية ٙٔ.ٗجدول   

  
Descriptives 

 Statistic Std. Error 

post_eksperimen 

Mean 77.3333 3.96059 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower Bound 68.9772  

Upper Bound 85.6894  

5% Trimmed Mean 78.8148  

Median 78.0000  

Variance 282.353  

Std. Deviation 16.80336  

Minimum 32.00  

Maximum 96.00  

Range 64.00  

Interquartile Range 22.00  

Skewness -1.302 .536 

Kurtosis 1.777 1.038 

post_kontrol 

Mean 68.4444 3.32766 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower Bound 61.4237  

Upper Bound 75.4652  

5% Trimmed Mean 69.3827  
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Median 72.0000  

Variance 199.320  

Std. Deviation 14.11808  

Minimum 36.00  

Maximum 84.00  

Range 48.00  

Interquartile Range 25.00  

Skewness -.835 .536 

Kurtosis -.243 1.038 

 

التفسَت مزدكج لعينات اإلحصائي ُب اجلدكؿ أعاله يدؿ على ملخصا إحصائيا 
من عينتُت أك من البياانت على اإلختبار القبلى كاإلختبار البعدم، قيمة متوسطة ُب 

كأما قيمة متوسطة ُب اإلختبار القبلي  ٗ،َٔل الضابط يعٍت اإلختبار القبلي للفص
. كأما قيمة متوسطة ُب اإلختبار البعدم للفصل الضابط ٔ،ّٔللفصل التجرييب يعٍت 

. عدد الطالب ٕٕك قيمة متوسطة ُب اإلختبار البعدم للفصل التجرييب يعٍت  ٖٔيعٍت 
لبعدم أعلى اك إرتفاع من أشخاص لكل فصل، ىذه احلالة يدؿ على أف اإلختبار ا ُٖ

 اإلختبار القبلي.

االرتباط نتيجة ٚٔ.ٗجدول   
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 
Mean 
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Pair 1 
pre_test 63.5556 18 13.98412 3.29609 

post_test 77.3333 18 16.80336 3.96059 

 

نتيجة ٛٔ.ٗجدول    paired sample t- test 

 

 اجلدكؿ اإلختبار ادلزدكج العينة ىو إنتاج ادلهم، ألف ُب ىذا القسم ضلن صلد ُب
 SPSSنتائج اختبار ” غبطة“إجابة من أسئلة البحث عن فعالية كسيلة تعلم ادلفردات 

 ُب اجلزء الثالث من جدكؿ، رئيتو من توزيع البياانت ادلوجودة 

  َٓ،َsig (ِ- tailed  < )) أعلية )  إذا كانت قيمة االحتماؿ أك .ُ
فيوجد فرؽ كبَت بُت النتائج على االختبار القبلي ك االختبار البعدم، شلا يعٍت 

 فعالة” غبطة“كسيلة تعلم ادلفردات 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

PRE_TEST - 
POST_TEST 

-
13.7777
8 

10.10274 2.38124 -18.80175 -8.75380 -5.786 17 .000 
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sig (ِ- tailed  )) عكس من ذلك، إذا كانت قيمة االحتماؿ أك أعلية ) .ِ
شلا يعٍت  فال يوجد فرؽ كبَت بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم  َٓ،َ<

 غَت فعالة” غبطة“كسيلة تعلم ادلفردات 

sig (ِ- tailed  )) اخلالصة: ادلعركؼ بناء على اجلداكؿ ادلذكورة أف القيمة أعلية )
أصغر فيمكن االستنتاج أف التعليم  sig) ، ألف القيمة أعلية )َٓ،َ> ََ،َىي 

أصغر فيمكن  sig) ة )كألف القيمة أعليفعالة. ” غبطة“ابستخداـ كسيلة تعلم ادلفردات 
 .مقبولةاالستنتاج نتيجة من الصف التجريب يدؿ أف فرضية البحث 

 ادلبحث الرابع : مناقشة نتائج البحث

 قبل اف نناقش عن ىذه أانشيد غبطة، البد اف نعرؼ ادلزااي، منها: 

أانشيد "غبطة" من برامج أندركيد، يسهل الطالب للتعلم الذاٌب ابستخداـ  (ُ
 احلاسوب

 الغناء كالفيديو كفيها كتابة ادلفردات  كالصورة ادلتحركة ادلناسبة فيها (ِ

 الكتابة كاضحة (ّ

يتكوف من مخسة أبواب عن الطبية، منها: ما ُب ادلستشفى كانواع الطبيب كانواع  (ْ
 ادلرض كإجراءات طبية كانواع أالت طبية

بدكف صوت الباحثة لكي تسهل الطلبة اف تكرر  instrumentىناؾ  (ٓ
 ذا الربانمج ُب أم مكاف كاف.ادلفردات هب

 أانشيد فيها جذابة كمحاسة للتعلم (ٔ

أتخذ الباحثة ادلفردات ادلختارة ُب القاموس ادلعاٍل كالكتاب ادلعُت للطلبة ُب كلية  (ٕ
 الطب كالعلـو الصحية.
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 ىناؾ األسئلة اك التمرينات دلقياس كفاءة الطلبة (ٖ

 كأما النقائص ُب أانشيد غبطة، منها:

 فردات ُب كل صورة ىناؾ كتابة ادل (ُ
ُب التعلم الذاٌب حلفظ ادلفردات يعٍت ابلصورة فقط الأبس. كلكن ُب برامج "غبطة" ىناؾ 

 كتابة ادلفردات أيضا. ىا ىي من النقائص.

إحدل من األانشيد ىناؾ ادلضموف مخس مفردات فحسب. ىذه احلالة قليل  (ِ
 جدا ُب ادلستول اجلامعي.

الوسيلة التعليمية ىي مهمة جدا كابألخص ُب ىا ىي من ادلزااي كالنقائص. أف 
زماف اآلف، ألف الطلبة يستطيع اف يتعلموا ابنفسهم ىذه احلالة يسهل ادلدرس لًتقية 
الكفاءة كادلعلم ادلثايل بصنع الوسيلة التعليمة بربارلة أندركيد. كإذا نظران اىل ادلزااي 

 ب أبىداؼ الدراسة. كالنقائص أف الوسيلة التعليمية كلها جيدة بشرط ادلناس

ُب تعلم ادلفردات لدل الطلبة ُب كلية الطب كالعلـو ” غبطة“إف صالحية أانشيد 
 ٔ،ٓٗالصحية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، من خبَت اللغة 

 ٙ،ٜ٘كمن قيمة متوسطة كلو   ٕ،َٗكمن خبَت التصميم  ٖ،ِٗكمن خبَت ادلوسيقى 
كىذه النتيجة تدؿ على أف صالحية عند اخلرباء عن  ٖٜ=  ٚ،ٜٓ+  ٛ،ٕٜ+ 

 الئقة. أانشيد "غبطة" ُب تعلم ادلفردات ىي 

كىذه األانشيد جذابة كمناسبة لدل طلبة كلية الطب كالعلـو الصحية ألف ُب ٖتليل 
اإلحتياجات ىم ػلتاجوف الوسيلة الرائعة حلفظ ادلفردات. كىاىي الوسيلة كإجابة قلق 

 قلوهبم

 -ِ) sig) ف ُب استخداـ أانشيد "غبطة" على بررلة أندركيد أف القيمة أعلية )كأ
tailed  ألف القيمة أعلية )َٓ،َ> ََ،َ( ىي ، (sig  أصغر فيمكن االستنتاج أف
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أصغر  sig) كألف القيمة أعلية )فعالة. ” غبطة“التعليم ابستخداـ كسيلة تعلم ادلفردات 
يدؿ  t-tableلتجربة كالصف الضابطة ابستخداـ فيمكن االستنتاج نتيجة من الصف ا

 .مقبولةأف فرضية البحث 

كإذا نظران اىل حالة تطبيق ىذه األانشيد، كصفت الباحثة أف طلبة كلية الطب  
كالعلـو الصحية محاسة جدا ُب الغناء.كنتيجة اإلختبار القبلي كالبعدم كمقياس فعالية 

 .استخداـ أانشيد "غبطة" على بررلة أندركيد
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 الباب اخلامس

 نتائج البحث واإلقرتاحات

 نتائج البحث . أ

” غبطة“بعد قياـ الباحثة بعرض نتائج البياانت كٖتليلها عن تطوير كسيلة تعلم ادلفردات 
 فوجدت الباحثة نتائج البحث كما يلي:

كصف تطوير أانشيد"غبطة" على بررلة أندركيد ُب تعلم ادلفردات لدل الطلبة ُب   (ُ
لـو الصحية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية كلية الطب كالع

كىي تتكوف من مخس مراحل. بتحليل   ADDIEماالنج على ظلوذج 
احلاجات كادلشكالت  ٍب تصميم اإلنتاج ٍب تطوير اإلنتاج ٍب ٕتربة اإلنتاج ٍب 

 تقوَل اإلنتاج

لية الطب كالعلـو إف صالحية أانشيد "غبطة"  ُب تعلم ادلفردات لدل الطلبة ُب ك (ِ
الصحية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، من خبَت اللغة  

كمن قيمة   ٕ،َٗكمن خبَت التصميم   ٔ،ٓٗكمن خبَت ادلوسيقى ٖ،ِٗ
كىذا يدؿ على أف  ٖٜ=  ٚ،ٜٓ+   ٙ،ٜ٘+  ٛ،ٕٜمتوسطة كلو 

 الئق.”غبطة“صالحية كسيلة تعلم ادلفردات 

ُب تعلم ادلفردات لدل الطلبة ُب كلية ”  غبطة“استخداـ أانشيد أف فعالية ُب (ّ
الطب كالعلـو الصحية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  

، َٓ،َ> ََ،َ( ىي  tailed -ِ) sig) كما ادلعركؼ أف القيمة أعلية )
داـ كسيلة أصغر فيمكن االستنتاج أف التعليم ابستخ sig) ألف القيمة أعلية )

أصغر فيمكن  sig) كألف القيمة أعلية )فعالة. ” غبطة“تعلم ادلفردات 
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يدؿ  t-tableاالستنتاج نتيجة من الصف التجربة كالصف الضابطة ابستخداـ 
 .مقبولةأف فركض البحث 

 اإلقرتاحات . ب

 أما اإلقًتاح من الباحثة:

 ف ىذه كسيلة تعليم ليس كامال، ػلتاج اىل التصحيح ٔتركر الزما .1

أف ادلوسيقى ىو شيء عجيب، البد اان اف نغٍت ُب عملية التعليم كلو  .2
 قليال

 أف كل الطالب سلتلفة ُب كفاءمهم، البد للمدرس اف يفهم مايريدىن .3
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 قائمة ادلراجع

 البيانية، ادلصرية ادلكتبة :. مصركالتطبيق النظرية بُت العربية اللغة تعليم .حسن،شحاتة

 دكف السنة

 :مصر. وكأسالب مناىجو هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم .أمحد رشدم طعيمة،

   ةكالثقاف كالعلـو للًتبية اإلسالـ ادلنظمة منشورات

 للًتبية العربية منظمة -ابريل : تونيس. األساس العريب مجادلع .كاألخركف امحد العابد،

،  كالثقافة  ََِّكالعلـو

  ُٕٗٗ ادلصرية، النهضية مكتبة :قاىرةالعربية،  اللغة تعليم طرؽ .القادر عبد دمحمأمحد،

 دار :القاىرة الرابعة، الطبعة ،للطفل العملية الًتبية موسوعة هللا ىداية ،شالشا أمحد

  ََُِ السالـ،

 َُِِ الدكلية، الشركؽ مكتبة: أندلوسالوجيز،  معجم العربية، اللغة معرل 

،   دكف السنة، الشواؼ دار :القاىرة. العربية اللغة فنوف تدريس .أمحد عليمركـو

الرايض: دار أسامو العلمي مفهومو كادكاتو كاساليبو، البحث .ذكقاف كآخركف ،عبيدات
 ُٕٗٗللنشر كالتوزيع، 

َُٖٗ غريب، دار: ، قاىرةعربية-إصلليزية الًتبوية ادلصطالحات قاموس زكيبدكم،

 الفالح، دار: األردفكٖتليلها،  كإجراءىا إعدادىا: التحصيلية اإلختبار علي دمحم اخلايل،

ُٖٗٗ 

:  مناىج البحث العلمي كطرؽ كتابو الرسائل اجلامعية، أمحد .عبد الرمحن عثماف، خرطـو
   ُٓٗٗالعادلية للنشر،  دار جامعة إفريقيا
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SOAL PRE-TEST UNTUK MAHASISWA FKIK TAHUN 2017 

Nama : ______________________________ 

NIM : ______________________________ 

 

 

 

 

 

  !( xإخرت األجوبة الصحيحة ابستخدام عالمة )
 

 "؟صيدىاعه ما معٌت كلمة " .ُ
  Sakit Perutج.      Sakit Gigi . أ

   
  Influenzaد.     Sakit Kepala. ب

 "؟شليىرًٌضه  ما معٌت كلمة " .ِ
 Pasien. ج     Perawat. أ

  Dokter د.      Bidan. ب
 "؟ٗتىًٍديٍػره  ما معٌت كلمة " .ّ
 Anestesiج.      Diagnosis. أ

 Rekam Medis د.      Infus. ب
   "؟غيٍرفىةي اأٍلىًشعَّةً  ما معٌت كلمة " .ْ
 Ruang Perawatanج.     Ruang Radiologi. أ

  Ruang Operasi د.     Ruang UGD. ب
   "؟قػيفَّازه  ما معٌت كلمة " .ٓ
 Perbanج.      Pispot. أ

Catatan Penting! 

 Waktu Pengerjaan soal pre-test 15 menit 

 Tidak diperkenankan membuka kamus (baik offline/online) 

 Tidak diperkenankan mengaktifkan handphone selama mengerjakan soal pre-test 

 Jawab sesuai dengan kemampuan diri sendiri 



 

 

  Masker د.    Sarung Tangan. ب

 ؟"Bidan " لمةلك صطالح العريبادلما  .6

بىةه ج.       قىابًلىةه أ.   طىًبيػٍ
 شليىرًٌضه د.      صىٍيدىيلٌ ب. 

 ؟"Ruang Operasi " لمةادلصطالح العريب لكما  .7

 غيٍرفىةي اأٍلىًشعَّةً ج.      اٍلعىمىًليَّةً غيٍرفىةي أ. 
 كىٍحدىةي الطَّوىارًئً د.      غيٍرفىةي التٍَّمرًٍيضً  .ب
 ؟"Menginfus " لمةلك ادلصطالح العريبما  .8

 ٗتىًٍديٍػره ج.      تىٍشًخٍيصه أ. 
 ًإٍعطىاءي الدَّكىاءً د.      تىٍشرًٍيبه ب. 

 ؟"Inkubator " لمةلك ادلصطالح العريب ما .9

 حىاًضنىةه ج.       نىاعه قً أ. 
 شىاشه د.      نػيٍونًيَّةه ب. 

 ؟"Demam " لمةادلصطالح العريب لكما   َُ

ـه  ج.     ًإٍسهىاؿه  أ.  زيكىا
 رىبٍػوه د.      محيَّىب. 

  



 

 

 أجب هذه األسئلة ابلكلمة ادلناسبة!
 يعمل ُب ادلستشفى.. ..........عندم عم إمسو حىسىن، ىو .......  .ُُ
ج ساعد خرك تكعملها خاصة ل.. .......ىذه صديقيت إمسها  كىرؽًٍلىة، ىي ...  .ُِ

 والطفل من بطن أمٌ 
، ىو.............  .ُّ ِت، يعمل ُب الصيدلية كل يـو  ...أخي الكبَت إمسو ػلى
 !ا، التتأخر ُب األكل.. إذن ..........لك .  .ُْ
 ......................اع......تلك من أنو ، ربو ك مٌحىك  زكاـ ك إسهاؿ  .ُٓ
 ......ىناؾ السيارة اخلاصة للمرضى، يسمى ب.....................  .ُٔ
 ..عطاء الدكاء، تلك من أنواع...........إك  سجل الطبك  تشخيصك  ٗتدير  .ُٕ
 ........إىل كحدة يضا، ػلمل الطبيب ادلر نى ايػى اجى ىناؾ حادثة مركرة ُب شارع كى   .ُٖ
  دلن نقص دموُب غرفة العملية جراءات الطبية اإل.......... ىي ....  .ُٗ
  .. كل يـو ابإلستقامةاف يشرب .....ينبغي للمريض   .َِ

  



 

 

 ادلفردات ادلناسبة ٖتت الصورة!ضع 

      ................().........                    

........................()                               (...............)......... 

(……………..) 

........................()                               (...............)......... 

 

  

 اأْلَْسَنانِ طَِبْيُب  - ُمَعاََلَة  نَ ْفِسيَّة   - َناع  قِ  – ِمْقَياُس احْلََرارَةِ  - ِضَماد  
 

Soal pre- test ini telah divalidasi oleh ahli, 

pada tanggal 02 Mei 2018 

 

Dr. Danial Hilmi, M.Pd. 

NIP 19820330 200710 1 003 

 



 

 

SOAL POST-TEST UNTUK MAHASISWA FKIK TAHUN 2017 

Nama : ______________________________ 

NIM : ______________________________ 

 

 

 

 

 

 ! ( xإخرت األجوبة الصحيحة ابستخدام عالمة )
 "؟ٗتىًٍديٍػره  ما معٌت كلمة " .ُ

 Infusج.      Diagnosis. ت

 Rekam Medis د.      Anestesi. ث

   "؟قػيفَّازه  كلمة "  ما معٌت .ِ

 Perbanج.      Pispot. ت

  Masker د.    Sarung Tangan. ث

 "؟شليىرًٌضه  ما معٌت كلمة " .ّ

 Pasienج.      Perawat. ت

  Dokter د.       Bidan. ث

 "؟صيدىاعه ما معٌت كلمة " .ْ

Catatan Penting! 

 Waktu Pengerjaan soal post-test 15 menit 

 Tidak diperkenankan membuka kamus (baik offline/online) 

 Tidak diperkenankan mengaktifkan handphone selama mengerjakan soal post-test 

 Jawab sesuai dengan kemampuan diri sendiri 



 

 

  Sakit Perutج.      Sakit Gigi . ت
   

  Influenzaد.     Sakit Kepala. ث

   "؟اأٍلىًشعَّةً غيٍرفىةي  ما معٌت كلمة " .ٓ

 Ruang Perawatanج.     Ruang Radiologi. ت

  Ruang Operasi د.     Ruang UGD. ث

 ؟"Menginfus ما ادلصطالح العريب لكلمة " .ٔ

 ٗتىًٍديٍػره ج.      تىٍشًخٍيصه أ. 
 ًإٍعطىاءي الدَّكىاءً د.      تىٍشرًٍيبه ب. 

 ؟"Ruang Operasi ما ادلصطالح العريب لكلمة " .ٕ
 غيٍرفىةي اأٍلىًشعَّةً ج.      اٍلعىمىًليَّةً غيٍرفىةي أ. 

 كىٍحدىةي الطَّوىارًئً د.      غيٍرفىةي التٍَّمرًٍيضً  .ب

 ؟"Inkubator ما ادلصطالح العريب لكلمة " .ٖ

 نػيٍونًيَّةه ج.       نىاعه قً أ. 

 شىاشه د.      حىاًضنىةه ب. 

 ؟"Demam ما ادلصطالح العريب لكلمة " .ٗ

ـه  ج.     ًإٍسهىاؿه  أ.  زيكىا



 

 

 محيَّى د.     رىبٍػوه ب. 
 ؟"Bidan ادلصطالح العريب لكلمة " ما  َُ

 صىٍيدىيلٌ ج.       قىابًلىةه أ. 
بىةه  ب.     شليىرًٌضه د.      طىًبيػٍ

 أجب هذه األسئلة ابلكلمة ادلناسبة!
 لك ............. إذنا، التتأخر ُب األكل! .ُِ

.......... كعملها خاصة لتساعد خركج قيت إمسها  كىرؽًٍلىة، ىي .....ىذه صدي .ِِ

 الطفل من بطن أٌمو

 ...................إسهاؿ ك زكاـ كمٌحى ك ربو، تلك من أنواع.. .ِّ

 ........... يعمل ُب ادلستشفىإمسو حىسىن، ىو ............... عندم عم .ِْ

، ىو.......................أخي الك .ِٓ ِت، يعمل ُب الصيدلية كل يـو  بَت إمسو ػلى

 ىناؾ السيارة اخلاصة للمرضى، يسمى ب.................................... .ِٔ

  .................. ىي اإلجراءات الطبية ُب غرفة العملية دلن نقص دمو.ِٕ

 ابإلستقامة ينبغي للمريض اف يشرب ................... كل يـو .ِٖ

 ٗتدير كتشخيص كسجل الطب كإعطاء الدكاء، تلك من أنواع...................ِٗ

ايػىنىا، ػلمل الطبيب .َّ ادلريض إىل  ىناؾ حادثة مركرة ُب شارع كىاجى

 كحدة..............



 

 

 ادلفردات ادلناسبة ٖتت الصورة!ضع 

      ................().........                    

........................()                               (...............)......... 

(……………..) 

........................()                               (...............)......... 
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Data Analisis Kebutuhan Penelitian Tesis Via Google Form 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 2017 
 

No. NAMA NIM 

1 Rizka Milladina Hidayatulloh 17910045 

2 Zidnal Mafaz 17910046 

3 Mutiara Nor Afifah 17910039 

4 Annisa Tifany 17910035 

5 Sulistya Maharani 17910005 

6 Rizka Mar'athus Sholihah 17910012 

7 Muhammad Aldyan 17910051 

8 Anggun Putri Maulana Ahmad  17910023 

9 Astrid  Vira Mahesa 17910014 

10 Kamilatun Niamah 17910037 

11 Ahmad An’im Fatahna 17910050 

12 Juwita Tri Linda Pratiwi 17910019 

13 Nur Fadilla Mansyur 17910042 

14 Lailita Dwi Cahyanti 17910011 

15 Nur Iedha T 17910027 

16 Fadilah Istiapalja 17910015 

17 Fahriza Abid Sonia 17910040 

18 Yolanayu Prikarina 17910030 

19 Luthfia Asyda Almas 17910052 

20 Al Mazida Fauzil Aishaqeena 17910002 

21 Ika Nurnaila Syakhsiyah 17910043 

22 Muhammad Haykal Fahreza 17910008 

23 Azka Faradiba Anjani Hulayya 17910038 

24 Dina Absharina 17910026 

25 Aslin Nur Ainiyah 17910024 

26 Narendra Atma Pradana  17910028 

27 Syanindita Puspa Wardhani 17910031 

28 Nadya Dharmayanti 17910025 

29 Awwalatun Nur Khoiriah 17910007 

30 Ektina Naira Barbara Ulfa 17910021 

31 Mahya Nailul 'Azizah 17910016 

32 Dwiana Galuh Chandra Kirana 17910004 

33 Anindita Farah Yuwana 17910017 

34 Miftahul Huda Nashruddin 17910049 

35 Dzulfikri Aulia Akbar 17910033 

36 Irma Trianwarizha Fredela 17910032 

37 Muhammad Ikhlasul Amal 17910010 

38 Alya Labibah 17910044 

39 Daru Darma Prasojo 17910034 

40 Hanu Shafira Qatrunnada  17910018 



 

 

Saran dari mereka agar semangat belajar di PPBA; 

1. Menggunakan media pembelajaran yang tidak membosankan dan membuat 

mahasiswa aktif 

2. Membedakan antara yang asasi dan al aly agar yg asasi tidak terlalu 

ketinggalan, dan al aly tidak terlalu bosan. 

3. Pakai lagu, pakai rumus2 yg gampang. Yang intinya mudah diingat kak 

4. Mungkin bisa lebih diperbanyak media pembelajaran dan penyampaian yang 

enak untuk dipahami karena bagi saya yang tidak memiliki basic bahasa Arab 

cukup membosankan apabila hanya duduk mendengarkan materi pembelajaran. 

Terimakasih 

5. Akan lebih baik jika menggunakan media pembelajaran yang bervariasi 

6. Untuk metode ppba yg baru saya kira sudah bagus karna materinya sudah lebih 

mengarah dan sarannya jangan selalu berkutat pada materi berilah sedikit 

refreshing 

7. Yaa sejauh ini ppba sudah lebih baik dri tahun lali mungkin yang kurang cuma 

tempat dan media dalam pembelajarannya  

8. Strategi pembelajaran yang lama itu membuat kita menghafal jadi 

membosankan, kalau bisa ada strategi yang mengharuskan kita mengulang kata 

itu dengan enjoy dan lama-lama hafal sendiri, itu akan teringat dalam waktu 

lama 

9. Belajarnya jgn terlalu cepat. Karena tidak semua anak bisa belajar cepat. 

Jangan berpacu dgn anak yg bisa saja, tp juga diperhatikan anak-anak yg 

kurang mampu apalagi berasal dari sekolah negeri yg notabenenya tidak pernah 

belajar bhs arab, dibuat semacam game agar tidak membosankan, atau lagu-

lagu indonesia dicover menggunakan bahasa arab, dsb.  

10. Proses pembelajarannya harus dibuat semenarik mungkin agar tidak merasa 

jenuh 

11. Lebih bervariasi model pembelajarannya, jangan monoton.  

12. Pembelajaran lebih dibuat menarik :) 



 

 

13. Belajar smbil bermain, ustadz atau ustadzahnya ngga garing, belajarnya ga 

usah serius amat 

14. Bukunya harus ada harakatnya dan di beri space untuk menerjemahkan 

15. Menggunakan metode yang tidak monoton sehingga tidak cepat merasa bosan. 

16. Menggunakan permainan2 mungkin akan mudah diingat dan dengan lebih 

banyak praktik 

17. Media pembelajarannya juga kalau bisa yang lebih menarik 

18. Cara penyampaian materi agar lebih diperjelas agar tujuan pembelajarannya 

tercapai 

19. Materi pembelajaran diintegrasikan dengan mahasiswa sesuai jurusannya 

20. Memberikan media pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran di 

kelas tidak membosankan.  

21. Tidak terlalu memaksa tapi harus 

22. Belajar dan menghafal bahasa dengan tidak menghafal 

23. Sebaiknya metode pembelajaran PPBA dibuat lebih menyenangkan daripada 

sebelumnya dengan konsep creative learning dan student centered learning 

24. Harus lebih sabar tentornya. Soalnya tidak semua anak jago bahasa arab. Bisa 

dengan satu tema setiap minggu. Dan gunakan metode yang menarik agar tidak 

mudah bosan. Tentornya juga harus lucu. Soalnya kita udah jenuh belajar jadi 

ppba buat refreshing 

25. PPBA untuk semester ini sudah menyenangkan karena diajar ust.faruq wkwk 

26. Dibuat sub sub tema gitu kyk kuliah. Jd kyk sistem blok 

27. Teknis pembelajarannya diubah2 agar tidak bosan 

28. Makin interaktif 

29. Dibuat lebih asik dalam metode pembelajaran 

30. Gameeeeeee 

31. Metode pembelajaran bahasa arab pada semester 2 ini sudah bagus dan saya 

menyukainya daripada metode pd semester 1 yg cenderung monoton dan 

membosankan 

32. Harusnya ngga melulu materi, diselingi dengan pemutaran video2 dalam artian 

tidak keluar dari kurikulum pembelajaran 



 

 

33. Lebih banyak refreshing saat pembelajaran, bukunya kualitas print agar enak 

dilihatnya, materi yang disesuaikan jurusan agar memacu rasa ingin tahu dan 

semangat dan juga mengerti bahasa arab yang akan dihadai kedepannya 

34. Lebih diintensifkan dalam pengajarannya agar mahasantri yang tidak 

mempunyai background bahasa arab bisa mengikuti temannya yang lebih bisa 

35. Hendaknya dilengkapi dengan film atau media lain untuk menunjang 

pembelajaran 

36. Sebaiknya diadakan klasifikasi mahasiswa berdasarkan kemampuan khususnya 

di fakultas kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan. Agar yang belum mampu 

dapat mengoptimalkan pembelajarannya sehingga menjadi mampu dan yang 

mampu dapat lebih meningkatkan lagi kemampuannya. 

37. Sistem pembelajarannya sebaiknya lebih kreatif dan tidak monoton 

38. PPBA diselingi dengan kegiatan yg menghibur, misalnya diselingi dengan 

permainan, dll Lebih menarik pembelajarannya yang kekinian 

 

 


