
على أساس املدخل  للغة العربيةتعليم ا  البصرية يف  مية السمعيةيالتعل  ائلتطوير الوس
  كوفحيغ    ١ احلكومية لثانويةا السياقي لطالب املدرسة 

 
  رسالة املاجستري 

  
  إعداد: 

  رمحدي يانسطو أغ
  ١٩٧٢١٠١٢ اجلامعي:الرقم 

  
  

  
  

  قسم تعليم اللغة العربية  
  العليا  تالدراساكلية 

  جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
٢٠٢١  
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مية السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية على أساس املدخل يتطوير الوسائل التعل
  كوفحيغ    ١السياقي لطالب املدرسة الثانوية احلكومية 

 رسالة املاجستري
  نج إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال موال مالك مقدمة إىل جامعة 

  الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري
  يف تعليم اللغة العربية 

  
  
  

  إعداد:
  أغوسطيان رمحدى 

  ١٩٧٢١٠١٢الرقم اجلامعي: 
  

  قسم تعليم اللغة العربية  
  كلية الدراسات العليا 

  جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
٢٠٢١  
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  رة الشؤون الدينية  اوز 
  ال مالك إبراهيم اإلسالمية ماالنجمو جامعة 

  كلية دراسة العليا  
  قسم تعليم اللغة العربية  

  
  موافقة املشرف

  بعد االطالع على رسالة املاجستري اليت أعدها الطالب:
  : أغوسطيان رمحدي     االسم

  ١٩٧٢١٠١٢:   رقم التسجيل  
  تعليم اللغة العربية على: تطوير الوسائل التعليمية السمعية البصرية يف     العنوان 

   غكوفحي  ١أساس املدخل السياقي لطالب املدرسة الثانوية احلكومية   
  وافق املشرف على تقدميها إىل جملس املناقشة. 

  
  .٢٠٢١ديسمرب  ٢٠ماالنج، 

  املشرف األول، 
  
  دي املاجستري االدكتور. نور ه

  ١٩٦٤٠١٠٣٢٠٠٣١٢١٠٠١رقم التوظيف: 

  . ٢٠٢١ديسمرب  ٢٢مااليج، 
  املشرف الثاين،  

  
  الدكتور. دانيال حلمي املاجستري

  ١٩٨٢٠٣٣٠٢٠٠٨١٠١٠٠٣رقم التوظيف: 
  االعتماد

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية  
  

  الدكتور شهداء املاجستري  
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١رقم التوظيف: 
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 املناقشةملوافقة واالعتماد من جلنة 
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إقرار الطالب 
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  استهالل 
  

  قال هللا تبارك وتعاىل: 
  

َا   َل َهل َع َارًا َوَج ْ َا َأ َهل َال َل ِخ َرارًا َوَجَع َل اْألَْرَض قـَ َع مَّْن َج َأ
ًزا ۗ   ِن َحاِج َرْي ْح َب ْنيَ اْل َل َب َع َي َوَج ْل  َرَواِس َِّ ۚ َب َع ا ٌه َم لَٰ ِإ َأ
ُمونَ  َل ْع ْم َال يـَ ُرُه ثـَ ْك    َأ

  
 

  **  صدق هللا العظيم** 
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ـــــداء  ـــ  اإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  أهدي هذه الرسالة إيل: 
  

  والدي احملرتمني  
  وأيب يسرا  أمي املكرمة إرين يولينيت

هتمام كامال.  غاللذان ربياين ص   ريا، ويشجعاين وينشطاين دائما ويهتماين 
  عسى هللا يباركهما ويهديهما السعادة وحيافظهما يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة.  

  
  أساتذيت  

لعلوم الدنيوية واألخروية واألدب    الذي علموين 
  

  كافة الزمالء واصحايب  
ء   الذين ساعدوين يف كتابة هذه الرسالة وإىل مجيع إخواين املسلمني األبر
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  شكر وتقدير  
  

  الرحيم  الرمحنبسم هللا 
  

األلفاظ للمعاين حبسب ما  احلمد  الذي خلق األلسنة واللغات، والذي وضع  
اقتضته حكمة البالغات، والذي علم أدم األمساء كلها وأظهر بذلك شرف اللغة وفضلها. 
أشكره على فضلة املتوال، وأسأله جزيل النوال، والثبات يف احلال واملال، وأصلى وأسلم 

، أشرف اخلالئق عجما وعر وأزكاهم   ساعلى سيد حممد أفصح اخللق ل  م بيا وأعر
حسان إىل يوم الدين.    حسبا ونسبا، وعلى أله وأصحابه والتابعني هلم 

حلمد  النتهاء من إعداد هذا البحث العملي، فله سبحانه أهلج  وقد من هللا على 
-والثناء، فلك احلمد  ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشفين.  

لشك  – بعد محد هللا تعاىل   ر والتقدير والعرفان إىل مجيع من كان هلم فضل يف  أن أتقدم 
راءه ومجيع زمالء الذين  إعداد هذا البحث العملي وم ن شارك يف املراجعة، ومن زودين 

فعة. ومل يبخل أحدهم بشي طلبت ومل يكن حيدوهم إال العمل   ء يساعدوين ومساعدة 
  اجلاد املخلص. ومنهم:  

املاجستري، مدير جامعة موال مالك إبراهيم    فضيلة األستاذ الدكتور زين الدين   -١
 االسالمية احلكومية ماالنج 

لة األستاذ الدكتور واحد مرين املاجستري، مدير كلية الدراسات العليا جبامعة  فضي -٢
 ماالنج  اإلسالمية احلكومية موال مالك إبراهيم

فضيلة الدكتور شهداء املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات  -٣
   ماالنج. اإلسالمية احلكومية العليا جبامعة موال مالك إبراهيم

أفادا   ذينال  املاجستري  دي املاجستري والدكتور دانيال حلميافضيلة الدكتور نور ه -٤
علمي منذ بدلية فكرة يل علميا وعمليا ووجها اخلطوات يف إعداد هذا البحث ال
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منه، فلم يبخال بعلمهما شيئا ومل يضيقا صدرمها يوما، فلهما   ءالبحث حىت االنتها 
 مين خالص الشكر والتقدير من هللا عظيم الثوب اجلزاء.  

كوفحيع الذي    ١فضيلة أندرى حرينتو املاجستري، رئيس املدرسة الثانوية احلكومية  -٥
 يقابلين هذا البحث وجازه هللا خري اجلزاء.  

. كوفحيع  ١العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية  فضيلة ريب نغروهو، مدرس اللغة   -٦
 اإلرشادات منه يف تطبيق هذه املسؤولية وجازمها هللا أحسن اجلزاء  

من ساهم يف إخراج هذا العمل، هلم مجيعا خالص الشكر   ولزمالئي وأصدقائي وكل -٧
 وعظيم التقدير واالمتنان.  

حسن ما عملوا ونسأله  وهللا ويل التوفيق، فحسيب أن أدعو هللا تعاىل عسى أ ن جيزيهم 
  الرمحة

  
  ٢٠٢١ديسمرب  ١٩ماالنج، 

  
  

  أغوسطيا رمحدي 
  ١٩٧٢١٠١٢ التسجيل:رقم 
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  مستخلص البحث 
: تطوير الوسائل التعليمية السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية على م ٢٠٢٠أغوسطيان رمحدي  

كوفحيع. رسالة املاجستري، قسم   ١أساس املدخل السياقي لطالب املدرسة الثانوية احلكومية  
احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موال  جامعة  العليا  الدراسات  العربية كلية  اللغة  تعليم 

دانيال حلمي دى املاجستري واملشرف الثاين: الدكتور  انور ه   ول: الدكتوراأل ماالنج. املشرف  
  املاجستري 

  الوسيلة التعليمية، فيديو التعليمي، املدخل السياقيالكلمات األساسية:  
. هو موضوع لغة أجنبية حمل اهتمامكوفحيغ   ١املدرسة الثانوية احلكومية م اللغة العربية يف يتعل
التعلم أقل تنوعا، حيث أن الكثريين من الطالب الذين ال يفهمون اللغة العربية جيدا. ويعزى لكن عملية  

ذلك إىل عدم شغف الطالب بتعلم اللغة العربية، ولذلك يتطلب األمر تطوير وسائل التعليمية وعمليات 
حث لتطوير وسائل التعلم اليت تركز على تطوير املعرفة الطالب. ويتطلب ذلك جهودا مبتكرة من قبل البا 

دة معرفة الطالب يف دروس اللغة العربية.    التعليمية لز
جا نوعية وكمية   ت البحوث مع نزع آديلبحث والتطوير  يستخدم هذا البحث  . وتتألف بيا

ت اليت تتألف من   ومجعوالطالب    رباء الوسيلة التعليمي والوسيلة املواد واملعلم واخلر املدرسة  من مدي البيا
واملقابالت   واالختباراتاملالحظات  ت  واالستبانة  البيا حتليل  تقنيات  تستخدم  اخلطاب ب.  تحليل 

  . التاءوالتحليل االستداليل مع الصيغ اإلحصائية واختبارات  
الحتياجات املدرسية يظهر أن تعلم احتليل    ) تطوير الوسيلة يتكون١وتبني النتائج ما يلي: (

العربية يف   احلكومية  اللغة  الثانوية  تعل  كوفحيغ  ١املدرسة  الدويل الم  ي هو  لالتصال  أجنبية كوسيلة  لغة 
تتكون   .سمعية الشفهية. تتضمن اسرتاتيجيات التعلم قواعد اللغة والرتمجة وال٢٠١٣ستخدام منهج عام  

و  السيناريو  من كتابة  التطوير  (مرحلة  التسجيل  أجهزة  ومكبرية استخدام  الرأس  ومساعات  كاحلاسوب 
ور بوينت وموفايف)كأوتطبيقات التحرير (  الصوت) من وصالحية  )  ٢(  دويب االختبار ومايكروسوفت 

) والتحقق من صحة جيد جدا٪ (٨٧٫٠٣من قبل خرباء وسائل اإلعالم مع نتيجة نسبة    تعليمية ال  وسائل
على أساس نتائج التقييمات   التعليميةفعالية تعلم وسائل  )  ٣(  )جيد جدا٪ (٨٥٫٧١اخلرباء من املواد  

يدل على أن الفرضية األولية مقبولة،   ١ختصص علم العامل  طالب الصف الثاين عشر  ل  وبعد  االختبار قبل
  ٠٠٥<.  ٠٫٠٠٠لذلك طورت وسائل اإلعالم فعالية وفهما أفضل للغة العربية من خالل اختبار تسجيل  

(التاء اجلدول)   ٢،٠٢٠١١(التاء احلاسب) >  ٣٣٫٢٥٢ل    التاءواختبار  
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ABSTRACT 
 

Agustian Rahmadi, 2021, Development of Audio-Visual Learning Media for 
Arabic Learning with Contextual Approach in Students of Class XII State 
High School 1 Kepahiang. Thesis, Department of Arabic Language 
Education in State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor I: Dr. H. Nur Hadi, MA, Supervisor II: Dr. Danial Hilmi, M.Pd. 

 
Keywords: Media of Learning, Video of Arabic Learning, Contextual Approach 
 Arabic language learning at State High School 1 Kepahiang is a foreign 
language subject of interest. But the learning process is less varied, so many among 
students who do not understand Arabic learning well. This is seen from the lack of 
passion of students in learning Arabic, so it takes the development of learning media 
and learning processes that focus on the development of student knowledge. This 
requires innovative efforts by researchers to develop learning media to increase 
students' knowledge in Arabic lessons. 

The purpose and formulation of the problems in this study are: how the 
development, validation and effectiveness of audio-visual learning media 
developed with a contextual approach in Students of State High School 1 
Kepahiang. 

This research uses qualitative and quantitative approaches with research and 
development (R&D) ADDIE type. Research data consists of principals, teachers, 
media validators and students with data collection techniques consisting of 
observations, interviews, questionnaires and tests. Data analysis techniques use 
discourse analysis and inferential analysis with statistical formulas and t tests. 

The results show: (1) Media development consists of an analysis of school 
needs that shows that Arabic learning at State High School 1 Kepahiang is foreign 
language learning as a means of international communication using the 2013 
curriculum. Learning strategies include grammar, translation and listening-
expressing. The development phase consists of screenwriting, the use of recording 
devices (computers, microphones, headsets) and editing applications (adobe 
audition, Microsoft power point, and movavi). (2) feasibility of learning media by 
media experts with a percentage result of 87.03% (excellent) and expert validation 
of material 85.71% (excellent) (3) The effectiveness of learning media based on the 
results of pretest and posttest summative evaluations in students of class XII science 
program 1 shows that the initial hypothesis is accepted, therefore the media 
developed effectiveness and improved understanding of Arabic with a 0.000 <.005 
signification test and a t-test of 33.252 (t-count) > 2.02011 (t table) 
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ABSTRAK 
Agustian Rahmadi, 2021. Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual 

Untuk Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pendekatan Kontekstual pada 
Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Kepahiang. Tesis, Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. H. Nur Hadi, MA, Pembimbing II: 
Dr. Danial Hilmi, M.Pd. 

Kata Kunci : Media Pembelajaran, Video Pembelajaran, Kontekstual 
Pembelajaran bahasa Arab di SMA Negeri 1 Kepahiang merupakan mata 

pelajaran bahasa asing peminatan. Namun proses pembelajaran yang kurang 
variatif, sehingga banyak di antara siswa yang kurang memahami pembelajaran 
bahasa arab dengan baik. hal ini terlihat dari kurangnya gairah siswa dalam 
mempelajari bahasa Arab, sehingga dibutuhkan pengembangan media 
pembelajaran dan proses pembelajaran yang berfokus kepada pengembangan 
pengetahuan siswa. hal ini membutuhkan upaya inovatif peneliti untuk 
mengembangkan media pembelajaran guna meningkatkan pengetahuan siswa 
dalam pelajaran bahasa Arab. 

Adapun tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
bagaimana pengembangan, validasi dan efektivitas dari media pembelajaran audio 
visual yang dikembangkan dengan pendekatan kontekstual pada siswa SMA Negeri 
1 Kepahiang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan 
jenis penelitian Research and Development (R&D) tipe ADDIE. Data penelitian 
terdiri dari kepala sekolah, guru, validator media dan siswa dengan teknik 
pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, angket dan tes. Adapun teknik 
analisis data menggunakan analisis wacana dan analisis inferensial dengan rumus 
statistik dan uji t. 

Hasil Penelitian menunjukkan  : (1) pengembangan media terdiri dari 
analisis kebutuhan sekolah yang menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab di 
SMA Negeri 1 Kepahiang adalah pembelajaran bahasa asing sebagai alat 
komunikasi internasional dengan menggunakan kurikulum 2013. Strategi 
pembelajaran meliputi tata bahasa, terjemah dan mendengar-mengungkapkan. 
Tahapan pengembangan terdiri dari penulisan naskah, penggunaan alat perekam 
(komputer, Microphone, headset) dan aplikasi pengeditan (adobe audition, 
microsoft power point, dan movavi). (2) kelayakan media pembelajaran oleh ahli 
media dengan hasil persentase 87,03% (sangat baik) dan validasi ahli materi 
85,71% (sangat baik) (3)efektivitas media pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi 
sumatif pretest dan posttest  pada siswa kelas XII MIPA 1 menunjukkan bahwa 
hipotesis awal diterima, oleh karena itu media yang dikembangkan efektif dan 
meningkatkan pemahaman bahasa arab dengan  uji signifikasi 0,000 < 0,005 dan 
uji t   33,252  (t-hitung) > 2,02011 (t tabel)
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  األول لفصلا

  اإلطار العام  
 

 مقدمة    .أ
ستحدد  اليت  البشرية  احلياة  مرحلة  يف  أجزاء  أهم  من  واحد  هو  التعليم 
احلضارة اإلنسانية يف املستقبل. ولذلك، ال بد من حتسني نوعية التعليم. اجلهود 

بثالث طرق، هي   التعليم  نوعية  والعملي  ت دخالامللتحسني  التعليمية   ةالتعليمية 
واملخرجات التعليمية. ترتبط هذه الطرق الثالث ببعضها البعض حبيث جيب أن  

  يتم التعامل معها يف وقت واحد.
مكانيه  قد يكون  العربية  لغة    اللغة  ا  واعرتف  املعاصر  العامل  لغات  بني 

هذه  استخدام  منظمتها ألن  املتحدة ويف  لألمم  العامة  اهليئة  تستخدم يف  رمسية 
  ة إندونيسي   العربية يف اللغة    ١للغة تسعة عشر عضوا من أعضاء األمم املتحدة.  اللغة،

واللغةكاللغة   اإلسالمية  واللغةالدينية    األجنبية  العربية يف الثقافية  اللغة  وتعليم   .
الرتبية والثقافية جلمهور االندونيسية كدرس   الثانوية املدرسة   احلكومية حتت وزيرة 

ويف منهج    ٢وأحد من دروس يف تعليم ختصص تعليم اللغة.  ة اللغة األجنبية املختار 
 وهي احلكومية هلا اخلصائص  الثانويةالتعليم أن درس اللغة العربية لطالب املدرسة 

اللغة العربية يركز   اللغوية مث املادة يف تعليمها خمصصا   علىالتعليم  أربع املهارات 
املوضوع   ا  كلو الحتياجات  بعضها  تدعم  لغوية  ة اءكف  فهدالبعض  مهارة 

 ٣التعلم. 

 
   ص. ٣-٤.(جامعة أم القرى, ١٩٨٦) المرجع في تعليم اللغة العربية ,رشدي طعيمة 1
2 Ahmad Muradi, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) di Indonesia,” Al-Maqoyis 1, no. 1 
(2013): h.143 
3 Muradi. H.145 
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عنها    وهذا أعرب  اليت  املعاصر  مع  املهارة  يتفق  أن  طعيبة  أمحد  رشيد 
 وبني   .والكتابة  والقراءةاالستماع والكالم    وهي:األساسية لالتصال اللغوية أربعة  
لصوت و   هذه املهارات عالقات متبادلة. بني القراءة فاالستماع والكالم جيمعها 

ألخرين.   ما لتخطى حدود الزمان وابعاد املكان عند االتصال  والكتابة يستعان 
الكالم  وبني  استقبال  مهار  أو  للخربات  مصدر  ا  أ والقراءة  االستماع  وبني 

كما أنه فيهما يبعث رسالة ومن هنا فتسميان مهار انتاج   يركب الرموز  والكتابة
وأن اللغة العربية يكون اللغة أو إبداع واملرء يف املهارتني االخريني مؤثر على غريه.  

للغة العربية و    ٤غري ذلك الدولية ويكون لغة دين اإلسالم لتعريف بعض الكتب 
احلكومية    الثانويةاملدرسة  هي إحدى    كوفحيغ  ١احلكومية    لثانويةاملدرسة ا

س اللغة و در إحدى  هي  درس اللغة العربية  و كولو.  جوالثقافة يف بن  ة الرتبيةوزير   حتت
دة فضول الطالب   ة املختار األجنبية   املقدمة للطالب. يهدف هذا الدرس إىل ز

اإلنسانية. وبطبيعة احلال، يف جماالت املعرفة والتكنولوجيا والفنون والثقافة والعلوم  
تتحقق،   اليت تريد أن  اللغوية األربعة  املهارات  التعلم يرتكز على حتسني  فإن هذا 

 ٥والقراءة والكتابة.  لكالموهي االستماع وا
ء كوفيد   مية ليست مناسبة. وتنفذ  يأنشطة العملية التعل ،  ١٩يف وقت الو

مية بطريقة النظم الصحة. ية التعل د، وتنفذ بعض العملييبعض العملية التعليم عن بع
لعملية التعل  ا املعلمون والطالب. حبيث يويؤثر ذلك األنشطة  مية اليت يضطلع 

تعلم  أنه يؤثر على  املتوقعة. كما  املطلوبة مع األهداف  التعلم  تتوافق أهداف  ال 
العربية.   العربية  على    يدلاللغة  اللغة  بتعلم  اهتمامهم  الطالب يف  وصعوبة حالة 

    ٦الطالب يف فهم بعض املواد الذي عطى من املعلم. 

 
  ٣٢صفة.  .عليم اللغة العربيةالمرجع في ت ,طعيمة ٤

5 Kemdikbud RI, Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) 
Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Arab, H. 6 

من نتائج المقابالت السابقة للبحث مع ربي نغروهو مدرس اللغة العربية عن تعليم اللغة العربية واستخدم الوسائل التعليمية، في     ٦
  م  ٢٠٢١أغسطس  ٢٨تاريخ 
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استخدام   إىل مية  يالتعل   الوسائلأدى عدم  الوصول  الطالب يف  ونشاط 
التعل ائالوس تتوافق مع الغرض من الدرس  مية يل  تحقيق لإىل صعوبة  يؤدي    ،اليت 

ا الباحث يف الصف ةأهداف التعلم. استنادا إىل نتائج املالحظ  ة الثاني اليت أدىل 
اليت مت تنفيذها مل يساعد مية  يل التعل ائيف قسم الدراسة علم العامل، أن الوس   ةعشر 

على إضافة إىل فضول الطالب حول املواد. ويؤثر على صعوبة فهم املواد املقدمة 
ثري مباشر على احلياة   لائ الوسوتنفيذها. استخدام  التعليمية أقل جاذبية ليس له 

  ٧اليومية للطالب.
أنشطة   املشكلة، هناك حاجة إىل  رة  مية  يتعل للتغلب على هذه  إ أكثر 

هو   منهم  واحد  التعل ائالوسلالهتمام.  السياقييل  مدخل  ساس  وخلص مية   .
الرسائل من   لائالوسسوكيمان أن   لتوجيه  التعليمية هي كل ما ميكن استخدامه 

أفكار ومشاعر واهتمام املتعلمني واستعدادهم حىت الذي يوجه  املرسل إىل املتلقي  
هو مفهوم السياقي    مدخل  ٨.تحقيق أهداف التعلم الفعالةلحتدث عملية التعلم  

العامل احلقيقي   ةتعليمي يساعد املعلمني على ربط املواد اليت يتعلمها الطالب حبال
السياقي    ملدخل  ٩حلياة اليومية. ويشجع املتعلمني على إجراء اتصاالت بني املعرفة  

)  ٤) االستجواب (٣ستخبار () اال٢) البنائية و (١: (وهيهلا سبعة اخلصائص  
تمع التعلمي (  ١٠) التقييم الفعايل ٧) انعكاس (٦) النمذجة (٥ا

العربية  يتعل  اللغة  رة    ملدخل م  إ أكثر  سيكون  ألن  السياقي  به  لقيام 
لعامل احلقيقي   م.  و حمتوى املادة يربط الطالب  سيكون    تعلم حمادثة املثال يف  جتار

 
ية  من نتائج المقابالت السابقة للبحث مع بغض الطالب في الصف اثنا عشرة في تخصص علم العالم ألف عن تعليم اللغة العرب  ٧

  م   ٢٠٢١أغسطس  ٢٨واستخدم الوسائل التعليمية، في تاريخ 
8 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, 1 ed. (Yogya: PT. Pustaka Insan Mandiri, 2012). 
H.28 
9 Gesti Mustikasari, Arfilia Wujayanti, dan Ferina Agustini, “Pengembangan Media Video Berbasis 
Pendekatan Konstektual Tema 7 Sub Tema 1 Kelas IV SDN Mranggen 2 Demak,” Wawasan 
Pendidikan 1, no. 1 (2021): h.38 
10 Nurdyansyah dan Eni Fariyatul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran, Nizmania Learning Center 
(Sidoarjo: NIzamial Learning Center, 2016). H.39 
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لبيئة احمليطة.   أكثر رة لالهتمام إذا كانت املواد تتعلق  ثر الوس   ١١إ ل لتعليم ائمث 
رة   اللغة العربية ثر على دافع التعليم يف درس  ائوالوس  ١٢له أكثر إ ل التعلمية له 

  مية يل التعل ائمث تطوير الوس  ١٣اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية فالوفوح ساريغا  
رة يف مهارة االستماع يف تعليم اللغة و ملدخل السياقي    السمعية يستحق أكثر إ

ىن وجب على املعلمني عي  مع مالحظات متعددةيف مهارة االستماع   االستخدام
قييم بصحائف األسئلة و األجوبة الت   استخدامالوسيلة يف تعليم مث  مشغلي  أن يكون  

الوسيلة التعليم السمعية. الستماع إىل  مث استخدام صحائف األسئلة و األجوبة  
  ١٤هذا التطوير يف تعليم اللغة اجلاوية

اخللفية  ستناد وصف  إىل  الباحثاليت  تطوير    ها  التعليمية  ائالوسأن  ل 
التعليمية.  ييف تعل   يالسياق  ملدخل م اللغة العربية يساعد املتعلمني يف فهم املواد 

السياق    ملدخل  البصرية  السمعيةتعليمية  ال  لائالوستطوير  أن  د الباحث  ار ألذلك  و 
يف تعليم   البصرية  ل التعليمية السمعيةائالوس  تطوير بعنوان "  تهللطالب يف دراس

 ١احلكومية  الثانوية  على أساس املدخل السياقي لطالب املدرسة    اللغة العربية
 " كوفحيغ 

 أسئلة البحث    .ب
من خلفية البحث أعاله، كتب الباحث بعض أسئلة البحث هلذه الرسالة  

 هي: 

 
11 M.Pdi Tamaji, Sampiri Taurus, S.Pdi, “Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pendekatan 
Contekstual Teaching And Learning (CTL),” in Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab V 
(Malang: Universitas Malang, 2019), h.49. 
12 Mahmudah, “Pengaruh Media Audio Terhadap Keterampilan Menyimak dan Berbicara Bahasa 
Arab,” Jurnal Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan 7, no. 2 (2018): 75–85,  
13 Wakhidati Nurrohmah Putri, “Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Bahasa 
Arab Siswa Madrasah Tsanawiyah,” LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature 1, no. 1 
(2017): 1–16,  
14 Ulvah Susanti, Bambang Indiatmoko, dan Sucipto Hadi Purnomo, “Pengembangan Media 
Pembelajaran Menggunakan Rekaman Siaran Radio Berbasis Kontekstual Sebagai Materi Dialog 
Berbahasa Jawa,” Piwulang : Journal of Javanese Learning and Teaching 7, no. 2 (2019): h. 61. 
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على    للغة العربية يف تعليم ا  البصرية   مية السمعية يل التعل ائكيف يتم تطوير الوس .١
 كوفحيع؟   ١احلكومية  الثانوية أساس مدخل السياقي لطالب املدرسة 

  الثانوية مية السمعية البصرية املطورة لطالب املدرسة  يل التعل ائما صالحية الوس .٢
 كوفحيغ؟   ١احلكومية 

الوس  .٣ التعل ائما فعالية  السمعيةيل  املدرسة    البصرية   مية    الثانوية املطورة لطالب 
 كوفحيغ؟   ١احلكومية 

 أهداف البحث    .ج
  بناء على األسئلة السابقة، يهدف هذا البحث إىل ما يلي: 

على   لغة العربيةيف تعليم ال  البصرية  مية السمعيةيل التعل ائالوستطوير    وصفل  .١
 كوفحيع  ١احلكومية  الثانوية أساس مدخل السياقي لطالب املدرسة 

مية السمعية البصرية املطورة يف تعليم اللغة العربية  يل التعل ائصالحية الوس   قياسل .٢
 كوفحيع   ١ الثانوية احلكوميةأساس مدخل السياقي لطالب املدرسة  على

الوسلقياس    .٣ السمعيةيالتعل   لائفعالية  املدرسة    البصرية   مية  لطالب  املطورة 
  كوفحيغ   ١احلكومية  الثانوية

  املنتج  ةمواصف  . د
 منوذج الوسيلة   .١

الوس هي  التطوير  هذا  التعل ائالوسيلة يف  السمعية  يل  البصرية بشكل مية 
الثانيفيديو   للفصل  العالية  العربية لطالب  اللغة  ساس    ةعشر   ةلتعليم درس 

 ملدخل السياقي.  ا
  ل  ائاملواصفة الوس .٢

ملدخل السياقيائالوس يساعد املعلمني على    مي اليتيهي الوسيلة التعل   ل 
الطالب حبال يتعلمها  اليت  املواد  املتعلمني على   ةربط  ويشجع  العامل احلقيقي 

) ١وهلا سبعة اخلصائص وهي: (حلياة اليومية.  إجراء اتصاالت بني املعرفة  
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تمع التعلمي (٤) االستجواب (٣) االستخبار ( ٢البنائية و ( ) النمذجة  ٥) ا
السياق يف هذه الدراسة لتلبية احتياجات  .  الفعايل) التقييم  ٧) انعكاس (٦(

  اللغة العربية كلغة للتواصل الدويل يف احلياة اليومية. 
املطورة   الوساملواد  التعل ائيف هذه  ملوضوع  يل  املواد   وغريموافق  مية هي 

العربية    املوافق اللغة  املاجستري درس  مسفلة  ملألف  العربية  اللغة   ١٥من كتاب 
لطالب فصل الثانية عشرة يف مرحلة املدرسة العالية حتت وزيرة الرتبية والثقافية  

  دقيقة.  ٢٠-١٠كل فيديو له مدة .  ٢٠١٣الذي يستعمل املنهج 
  حدود البحث   .ه

  يتحدد هذا البحث على احلدود املوضوعية والزمانية واملكانية: 
 احلدد املوضوعي   .١

يف تعليم اللغة تعليمية السمعية البصرية  البحث حتت املوضوع "تطوير الوسائل ال
العربية على أساس املدخل السياقي لطالب املدرسة الثانوية احلكومية كفحيع.  
تركز هذه البحث يف الوسائل التعليمية السمعية البصرية بشكل فيديو يف تعليم  

وافق ماللغة العربية لرتقية املهارات اللغوية. أما املادة هلذه املقصودة مبوضوع "  
  املدرسة الثانوية حتت وزيرة الرتبية والثقافية الثانية عشر يف  " لطالب  وغري موافق

   ٢٠١٣مبنهج   ١٦من كتاب اللغة العربية ملألف مسفلة املاجستري
 الزماين احلدد  .٢

وقد مت هذا البحث يف الفصل الثانية عشر لتخصص علم العامل من املدرسة 
احلكومية   الدراسي  كوفحيع    ١الثانوية  لسنة  األول  الدراسي  لفصل 

  م ٢٠٢١سنة  ديسمرب  من شهر سبتمرب حىت  ٢٠٢١/٢٠٢٢
  
  

 
15 Maspalah et al., Bahasa Arab Berbasis Karakteristik SMA Kelas XII, ed. oleh Maman 
Abdurrahman dan Yayan Nurbayan, 1 ed. (Subang: Royyan Press, 2018). 
16 Maspalah et al. 
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 احلدد املكاين  .٣
ختصص علم هذا البحث لدى الطالب يف الفصل الثانية عشر  الباحث  قام  

  كوفحيع  ١من املدرسة الثانوية احلكومية  ١العامل 
 أمهية البحث  . و

 النظري  .١
ل التعليمية املستدام خصوصا يف  ائالوسنتائج هذه الدراسة كأساس لتطوير    )أ

 ملدة اللغة العربية   البصرية ل السمعيةائالوس
اللغة العربية   )ب  لرتقية املهارات  خصوصا    يضيف ثروة املعرفة يف جمال تعليم 

 اللغوية 
 العملي  .٢

  البصرية   السمعيةل التعليمية  ائالوس كيف تطوير    يعرفالباحث  للباحث،    )أ
 اللغة العربية ملدخل السياقي وفاعليتها يف تعليم 

يف فهم ات اللغوية  اللغة العربية ولرتقية مهار   فهمهم لدرسلرتقية  لطالب،    )ب 
 اللغة العربية

اللغوية ات  عمالية التدريس يف مهار لل اليت يساعد املعلمني  ائكالوسملعلم،    )ج
 درس اللغة العربية  ملادة

لتطوير    )د اخرين  لطالب  الدراسة كمرجع  هذه  نتائج  استخدام  اجلامعة، 
 الدراسات اخرين وإلضافة جمموعة املكتبة ومواد القراءة لطالب 

 فروض البحث   .ز
السياقي أساس املدخل    على  البصرية  ل التعليمية السمعيةائالوساستخدام  

لطالب الفصل صاحل وعملي  يكون    قدو له التأثري اإلجيايب    اللغة العربيةتعليم    يف
  كوفحيع    ١الثانية عشر من املدرسة الثانوية احلكومية 
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 السابقة اتالدراس  .ح
تعليم  يف    املدخل السياقياستخدام  ملوضوع    ٢٠١٩سنة  إندة فوجي أستويت   .١

العربية االبتدائي  اللغة  املدرسة  ن    ةيف  حارا فطرا  املتكملة  اإلسالمية 
ساس املدخل السياقي  يهدف هذه الدراسة كيف العملية التعليمبويوكرتو.   ية 

ن بويوكرتو.   يف درس اللغة العربية لطالب املدرسة االبتدائية املتكملة فطرا حارا
لراحلة وأسلوب مجع  صفي  بطريقة الو دراسة  ال  ذهستخدام ها ت  املقابلة  و   البيا

والتوثيق. أما النتائج من هذه الدراسة أن جهود املعلم يف حتسني فهم الطالب  
مبدخل  تعليم  ألن  تعظيمها.  مت  قد  السياقي  مبدخل  العربية  اللغة  درس  يف 

دة مشاركة املتعلمني مباشرة للمواد التعلمية.   ١٧السياقي قد يكون فعال لغاية لز
  مية السمعية البصرية يل التعلائالوس"فاعلية  مبوضوع    ٢٠١٧سيت عالية سنة   .٢

يف املدرسة الثانوية املعهد اإلسالمية السالم   تعليم قواعد اللغة العربيةيف  
السابع الوسائل  "  سوركار يف الفصل  الدراسة كيف استخدام  يهدف هذه 

لطالب الفصل السابع التعليمية السمعية البصرية يف تعليم قواعد اللغة العربية  
.  يف املدرسة ال لطريقة الكمية    هذهثانوية اإلسالمية السالم سوركار الرسالة 

. أسلوب مجع تصميم التحكمجبنس التجربة احلقيقية بشكل االختبار القبلية ل
ت بطريقة  ا كفرقة التحكم. وطريقة حتليل   أخذ عينات عشوائية من النقاءلبيا

ستخدام االختبار يت.   ت من االختبار األخرة وحيللها  من هذه    ونتائج البيا
سائل التعليمية السمعية البصرية يف عملية التعليمية من  الدراسة أن استخدام الو 

خالل الصور واملتحركة والكتاب دروس اللغة العربية وفيديو احملاكاة. واسناد  
الفئة   بني  الدرجات  متوسط  فروق يف  هناك  ت. كان  البيا حتليل  نتائج  إىل 

الوسا ستخدام  االختبار  نتيجة  متوسط  وكان  التحكم.  وفئة  ئل  والتجريبية 
البصرية   السمعية  مل    ٧٢،٥٣التعليمية  اليت  االختبار  نتيجة  متوسطة  وكان 

 
17 Indah Puji Astuti, “Penerapan Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Sd 
Islam Terpadu Putra Harapan Purwokerto” (IAIN Purwokerto, 2019). H.91 
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البصرية   السمعية  التعلمية  الوسائل  آلة  ٧٢،٥٣يستخدم  من  أما حتوسب   .
SPPS 21.0  > هناك  . من هذا البيان  ٢١١٨ستخدام اختبار يت يوجد أن يت

الو  ستخدام  العربية  اللغة  القواعد  فهم  يف  الطالب  دة  التعلمية الز سائل 
 ١٨السمعية البصرية لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية السالم فصل السابع.

سوزانيت .٣ سنة   أولفا  التعليمية  مبوضوع    ٢٠١٩وأصحبها  الوسيلة  تطوير 
الكالم  ستخدا السياقي كاملدة  ملدخل  الراديو  تسجيل  جافا.  م  للغة 

الدراسة لوصف بتسجيل   يهدف هذه  التعليمية  الوسيلة  حتليل االحتياجات 
للغة جافا ولقياس مناذج تطوير الوسيلة   ملدخل السياقي كاملدة الكالم  الراديو 
التعليمية ولقياس صالحية من الوسيلة املطورة. هذه الدراسة بطريقة الكيفي  

(والكمي.   البحث  إجراءات  (١وتشمل  واملشاكل،  ت  اإلمكا مجع  ٢)   (
) مراجعة  ٥) التحقق من صحة املنتج، و (٤) تصميم املنتجات، (٣ت، (البيا

يف شكل    فاجاللغة  وار  الوسيلة التعليمية السمعية احلاملنتج. البحث الناتج هو  
تسجيالت احلوار ألمثلة    ٣األقراص املدجمة أو امللفات الناعمة اليت حتتوي على  

تسجيالت للحوار   ٧وة،  تسجيالت احلوار للتدريب على املشكل   ٧احلوار،  
الفهم. امتحان  أسئلة  ذلك   التعليميةالوسيلة  وتلقت    لالستماع  عن  الناجتة 
. وأسفر التقييم والتجربة عن الوسيلة التعليميةتصديق خرباء يف املواد وخرباء و 

التعليميةأن   ملواد    يالسياق  ملدخلاليت تستخدم تسجيالت إذاعية    الوسيلة 
ملدرسة  ستخدام كوسيلة تعليمية لطالب الصف الثامن  تستحق اال  ور اجلافااحل

 ١٩. املتوسطة
تطوير الوسيلة فيديو  مبوضوع    ٢٠٢١سنة    وأصحبهاغسطي مستيكا ساري   .٤

ملوضوع   السياقي  فرعية    ٧ملدخل  املدرسة   ٤لفصل    ١مسة  لطالب 
 

18 Siti Aliyah, “Efektivitas Penggunaan Media Audio Visual Dalam Pembelajaran Qawaid Bahasa 
Arab di MTs PPMI Assalam Surakarta,” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017),  
19 Susanti, Indiatmoko, dan Purnomo, “Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan 
Rekaman Siaran Radio Berbasis Kontekstual Sebagai Materi Dialog Berbahasa Jawa.” 
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يهدف هذه الدراسة الختيار صحة    دمياك.    ٢احلكومية مريغان    ة االبتدائي
ملدخل السياقي على املوضوع   لفصل    ١مسة فرعية    ٧الوسيلة التعليمية الفيديو 

لطالب املدرسة االبتدائية احلكومية مريغان والختبار التطبيق العملي الفائدة    ٤
السياقي ملدخل  فيديو  التعليمية  الوسيلة  والتطوير  من  البحث  الطريقة   .

أدى الصحة من خرباء  لنموذج  املقيمني هي  املطورة متر مبوضوع  الوسيلة   .
املصادقة  لتعزيز  املعلمني  من  ت  واالستبيا التعليمي  واملواد  التعليمية  الوسيلة 

ت خرباء  الوسيلة التعليمية.   ت اليت مت مجعها يف هذه الدراسة هي بيا البيا
ت خرباء املواد ونتائج جتربة امل ت  وسائل اإلعالم وبيا نتج. أدوات مجع البيا

ت. ت   يف شكل استبيا ت بشكل الوصفي، ونتائج من االستبيا نتائج البيا
بنتيجة   التعليمية  التعليمية    ٪٩٠من صحة اخلرباء الوسيلة  املادة  ومن اخلرباء 

ملدخل السياقي ٪٩٢ . أعلن عملي ومفيدز وألن ذلك أن الوسيلة التعليمية 
 ٢٠. ٪٩٠واستجابة الطالب  ٪٩٠ املعلماستجابة وهذه يظهر من 

  الدراسات السابقة هناك بعض العناصر املهمة هلذه الدراسة وهي:  ومن 
السياقي:   .١ العربية ميكن املدخل  اللغة  السياقية يف تعلم  النهج  يف شرح تطبيق 

 وصفها وصفيا 
السمعية البصرية يف تعلم اللغة العربية    التعليمية تطبيق وسائل    :التعلميةالوسائل   .٢

االختبار  الطريقةستخدام   خالل  من  فعالية   الكمية  وتدعم  وانتهاء.  قبل 
الوسائ وأشرطة    لاستخدام  التعلم  وكتب  املتحركة  الصور  البصرية  السمعية 
 الفيديو التعليمية. 

مراحل.  اللغة العربية تعلم من خالل عدة    الوسائل التعليمية يف درس  يف تطوير .٣
   مجيع املراحل مصممة خصيصا الحتياجات الكائن البحثي.

  

 
20 Mustikasari, Wujayanti, dan Agustini, “Pengembangan Media Video Berbasis Pendekatan 
Konstektual Tema 7 Sub Tema 1 Kelas IV SDN Mranggen 2 Demak.” 
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 حتديد املصطلحات   .ط

استخدامه لتوجيه الرسائل من املرسل إىل املتلقي ما  كلمية هي  يل التعل ائالوس .١
فعالية لتحقق أهداف  املتعلمني بطريقة    وإرادةوحتفيز العقل واملشاعر واالهتمام  

فعالالتعليم   بشكل  التعلم  أهداف  حتقيق  أجل  من  التعلم  عملية   ٢١حتدث 
التعليمية السمعية   التعلمية اليت  هي  البصرية  والوسيلة  ميكنها  جمموعة الوسيلة 

   ٢٢م.يئل تعل اعرض الصور واألصوات يف الوقت واحد. واليت حتتوي على رس
ربط املواد التعلمية    املدخل السياقي هي منوذج التعليم الذي يساعد املعلمني يف .٢

 ٢٣اليومية اة  حبي وتشجيع الطالب على ربط املواد  لعامل احلقيقي عند عملية  
) البنائية  وهي:  اخلصائص  سبعة  ا١وهلا   () و  (٢لبنائية  االستخبار   (٣  (

) (٤االستجواب  التعلمي  تمع  ا  (٥) النمذجة   (٦) انعكاس  التقييم  ٧)   (
 ٢٤الفعايل 

الثاين  و   ٢٥عملية التعلم وفقا للتصميم.تعريف التعليم:    ،األول  اللغة العربيةتعليم   .٣
  والكالم : االستماع  وهيأربع املهارات اللغوية األساسية    علىيركز  تعليم اللغة  

لذلك، أن تعليم  ٢٧اللغة يف شبه اجلزيرة وآسيا الوسط  والعربية٢٦القراءة والكتابة 
اللغة العربية هي عملية التعلم لتعرف عن اللغة يف شبه اجلزيرة وآسياه الوسطى  

ترقية أربع املهارات اللغوية األساسية    إىلهذه العملية    ويركزكاللغة االتصال،  
والقراءة والكتابة  والكالممهارة االستماع  وهي

 
21 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran. H.29 
22 Muhammad Ramli, Media dan Teknologi Pembelajaran, 1 ed. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 
2012). H. 85 
23 Nurdyansyah dan Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran. 36 
24 Ahmad Suriansyah et al., Strategi Pembelajaran, 1 ed. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014). 
H.92 
25 Sri Hayati, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning, Magelang: Graha Cendekia, 
2017. H. 14 

  ٣ص. .المرجع في تعليم اللغة العربية ,مةطعي ٢٦
27 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). H. 120 
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  الثاين  لفصلا
  اإلطار النظري 

  
 ئل التعليمية املبحث األول: الوسا 

 الوسائل التعليمية  تعريف  .أ
وسيط    مبعىنيت من الالتينية وهو مجع من كلمة املتوسطة  الوسيلة  كلمة  

اللغة العربية   ٢٨رسول من املرسل إىل مستلم الرسالة.   هي  يلة الوسأو مقدمة.     يف 
  ٢٩مجع من الوسيلة الوسائل 

AECT  ميع األشكال  الوسيلة جب(رابطة التعليم واالتصال تكنولوجي) حيد
للتعليم  الوطنية  الربطة  املعلومات. وتعرف  أو  الرسائل  لنقل  املستخدمة  والقنوات 

ا؛ ينظر،  الوسيلة مبعين   ، أو مناقشة جنبا يقراسمع،  ي كل األشياء اليت ميكن استعاد
  ٣٠إىل جنب مع الصكوك املستخدمة للنشاط 

على أنه قضية أو أداة تتدخل يف   مبعينكوسيط    الوسيلة  أنفليمنغ  ل  ويقو 
يشري إىل وظيفته أو دوره، أي لرتتيب   الوسيلةطرفني وتتصاحل بينهما. يف مصطلح  

الدرس.  املتعلمني ومضمون  التعلم  الرئيسيني يف عملية  الطرفني  بني  فعالة  عالقة 
إلضافة إىل ذلك،   نظام تعليمي يؤدي دور كل    أن يعكسوا فهم أنوسيلة  لمث او

املعدات  إىل  املعلمني  من  ف  الوساطة،  التعليميسمى  املطورة  يف  ويقول .  الوسيلة 
  ٣١أداة تنقل أو تسلم رسائل التعلم أندرسون أون الوسيلة التعلمية هي

 
28 Muhammad Ramli, Media dan Teknologi Pembelajaran, 1 ed. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 
2012) h.2 ; Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran h.27; Rodhatul Jennah, Media 
Pembelajaran, Media Pembelajaran, 1 ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2009).h.1  
29 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran; Jennah, Media Pembelajaran; Mahmud Yunus, 
Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Hidakarya Agung Jakarta, 1990). H.499 
30 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran h.27; Jennah, Media Pembelajaran h.2; Ramli, 
Media dan Teknologi Pembelajaran. H.2 
31 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran. H.28 
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  الوسيلة )  ١(التالية  هلا اخلصائص العامة    الوسيلة التعليمية أرشدوفقا ألزهر  
األجهزة، وهو أمر ميكن أن ينظر إليه، يسمع، أو ملسها   بفهم املادية مبعىنالتعليمية  
سم الربجميات،  بالتعليمية    الوسيلة  )٢(احلسية.  من قبل   فهم غري املادية املعروفة 

األجهزة   يف  الواردة  الرسائل  حمتوى  إىل و وهي  ينقل  أن  يريد  الذي  احملتوى  هي 
  الوسيلة )  ٤(  الوسيلة البصرية والسمعيةالتعليمية على    الوسيلةتركيز  )  ٣(  الطالب.
استخدام   ) ٥(  األدوات يف عملية التعلم داخل وخارج الفصول الدراسيةكالتعليمية  

التعلمية والطالب يف   الوسيلة  املعلمني  بني  والتفاعل  التواصل  إطار  التعليمية يف 
التعلم. املثال: التعليمية بشكل    الوسيلة استخدام    )٦(عملية  مجاعي (على سبيل 

موعات الصغرية (مثل األفالم أو   موعات الكبرية أو ا اإلذاعة والتلفزيون) أو ا
الشرائح أو مقاطع الفيديو) أو األفراد (على سبيل املثال: الوحدات النمطية وأجهزة 

  ٣٢الكمبيوتر وأشرطة الراديو / أشرطة الفيديو ومسجالت الفيديو). 
التعلمية    من الرأي أعاله، كل شيء يستخدم )  ١(  هينفهم أن وسائل 

واليت أن  )  ٢( الطالب)لنقل الرسالة من مرسل الرسالة (املعلم) إىل مستلم الرسالة (
ا احلواس اخلمس  التعلم)  ٣( يشعر  والغرض من  املواد  ) ٤(  الذي حيتوي على 

ل السمعية ك) ميكن بش ٥( ميكن استخدامها داخل أو خارج الفصول الدراسية.
موعات والتليفزيون) واستخدامها بشكل اجلماعي (كراديو  ٦أو البصرية ( ) أو ا

  الكبرية أو الصغرية أو ألفراد 
 الوسيلة التعلميةخصائص ووظائف   .ب

هي أدلة على سبب   جضائضثالث  ل التعليمية  ائللوس  وإىليقدم جريالش  
لمعلمون (أو أقل لال يتمكن  و القيام به  سيلة  وأي شيء ميكن لو   الوسيلةاستخدام  

  كفاءة) القيام به 
 

 
32 Sukiman. H.29 
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 ثبتامل .١
أحداث أو  بنائه.  و ث  احدأعلى تسجيل    سيلةالو   اخلصائص وصفهذه  
مثل التصوير الفوتوغرايف وشريط  يف الوسيلة اخر  ميكن إعادة ترتيبها  كائنات  

  الفيديو والشريط الصويت والقرصات احلاسوبية واألفالم.
 التالعب .٢

هلا خصائص التالعب. ميكن    الوسيلةألن    ،حتويل حدث أو كائن ممكن
ما أو أشهرا للمتعلمني يف   مخس إىل  الوقت  تقدمي األحداث اليت تستغرق أ

 عشر دقائق. 
 التوزيع  .٣

لو هذه   التوزيعية  ويف    الفضاء،بنقل كائن أو حدث عرب  سيلة  اخلصائص 
املتعلمني مع حافز جتربة مماثلة  الوقت تقدمي احلدث إىل عدد كبري من  ذلك  

حلدث.  ٣٣نسبيا فيما يتعلق 
التعليمية أن تؤدي ثالث وظائف رئيسية إذا  وسيلة  ووفقا لكيمب ودايتون، ل

حتفيز  (أ)  وهي  املستمعني،  جمموعات  أو  موعات  ا أو  األفراد  لعدد  استخدم 
لتحقيق وظيفة االهتمام أو العمل، (ب) تقدمي املعلومات، (ج) إعطاء التعليمات.  

التعلمية التحفيز، ميكن   الوسيلة  الرتفيه. والنتيجة   استخدام  من خالل الدراما أو 
(حتمل  العمل  على  املستمعني  أو  املتعلمني  وحتفيز  االهتمام  توليد  هي  املتوقعة 
املسؤولية، أو اخلدمة الطوعية، أو تقدمي مسامهات مادية). إن حتقيق هذا اهلدف  

 ٣٤لقيم والعواطف.سيؤثر على املواقف وا
 وهي:   مث طرح سودراجاد يعض الوظائف من الوسائل التعليمية

 
33 Sukiman. H. 35-37 
34 Sukiman. H.39 
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وسائل اإلعالم التعليمية تغلب على قيود اخلربة اليت ميتلكها الطالب. إذا كان    )أ
يتم   مث  دراسته،  جيري  الذي  الكائن  إىل  مباشرة  تؤخذ  أن  ميكن  ال  الطالب 

 إحضارها الكائن للطالب.
 ميكن أن تتجاوز حدود الفصول الدراسية  التعليميةوسائل   )ب 
 تتيح وسائل التعليمية الرتابط املباشر بني الطالب والبيئة.   )ج
 تنتج تنوع املالحظات  التعليميةتعلم وسائل   )د
 غرس املفاهيم األساسية اليت هي حقيقية وملموسة وواقعية  )ه
 توليد رغبات واهتمامات جديدة  ) و
 حتفيز الطالب على التعلم   ) ز
ردة يوفر جت  )ح  ٣٥ربة متكاملة من اخلرسانة إىل ا

 م يإجراءات تطوير وسائل التعل  .ج
 التعليمية  الوسيلةختطيط  .١

عداد وختطيط   الوسيلة التعليميةإذا أرد أن جنعل   اخلطوة األول هي القيام 
يلي: حتليل احتياجات    فيماالهتمام والنظر  ل  أرجودقيقني. عند وضع خطة،  

التعلم؛  بنتائج  اخلاصة  واملؤشرات  الكفاءات  صياغة  الطالب؛  وخصائص 
صياغة مواد مفصلة تدعم حتقيق الكفاءة؛ تطوير مقياس النجاح؛ كتابة نصوص  

  ٣٦؛ وإجراء االختبارات واملراجعات.يلةالوس
 الوسيلةاإلنتاج  .٢

إنتاج.   تصميم  هو  يالنصي  لنصي  وتسجيل    خذيف    رشدو الصور 
والعمالت   املوسيقى  وإدراج  واألصوات،  الصور  بني  واجلمع  األصوات، 

واألصوات   الصور  وحترير  يكوناألجنبية،  وفقا   كي  العرض  اإلجراء  تدفق 

 
35 Jepri Nugrawiyati, “Media Audio - Visual dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” Jurnal Studi Agama 
6, no. 1 (2018): h.105 
36 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran. H.54 
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للسيناريو، مثرية لالهتمام ومقبولة بسهولة من قبل اهلدف. كل هذه األنشطة  
 ٣٧تسمى أنشطة اإلنتاج

 تقييم اإلعالم الرتبوي .٣
إمل  وفقا التقييم هو عملية أساس  ،  ويدويوكو نقلتها إيكو بوتو    ستفيلو 

املعلومات   لتحديد السعر واخلدمة من األهداف و لتوفري  استخدامها كاعتبار 
 القرارات،والتأثري للمساعدة يف اختاذ  والتنفيذ، والتصميم، حتقيقها،اليت يتعني 

  ٣٨واملساعدة يف املساءلة وحتسني فهم الظواهر. 
شكالن معروفان من التقييم اإلعالمي، ومها التقييم التكويين والتقييم   هناك

فعالية  .  التلخيصي عن  ت  البيا إىل مجع  دف  عملية  هو  التكويين  التقييم 
األهداف احملددة.    وهدفه لتحقيق).  فيه الوسيلة التعلميةوكفاءة املواد التعليمية (

ت إىل حتسني   دف هذه البيا لتكون فعالية وكفاءة. التقييم    الوسيلة التعلميةو
جلمع   نشاط  هو  املستخدمة  التلخيصي  الوسيلة  هل  ت،  مناسبة  البيا

التقييم  إلضافة إىل ذلك، فإن الغرض من  لالستخدام يف حاالت معينة. و
هناك   ٣٩فعالة حقا كما ورد.  هل الوسيلة التعلمية التلخيصي هو حتديد

وتقييم   واحد،  على  الواحد  التقييم  وهي  التكويين،  للتقييم  مراحل  ثالث 
موعات الصغرية، والتقييم امليداين     .ا

يف هذه املرحلة اختيار اثنني أو أكثر من املتعلمني    تقييم واحد على واحد 
هلم بشكل فردي. إذا    التعلمية تقدمي الوسيلة  الذين متثل السكان املستهدفني.  

التعلميةتصميم   بتعلمها،    الوسيلة  للطالب  فنسمح  مستقل،  بشكل  للتعلم 
السكان  و  من  واحدا  شخصا  املختاران  الطالبان  يكون  أن  وينبغي  نراقبها. 

م عموما قليال عن املتوسط وشخص آخر فوق   املستهدفني الذين تقل قدرا
  لنحو التايل: وإجراءات التنفيذ هي على ااملتوسط. 

 
37 Sukiman. H. 77-78 
38 Sukiman. H. 78 
39 Sukiman. H.79 
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جديدا وتريد أن تعرف كيف يتفاعل    الوسيلةأخرب الطالب أنك تصمم   .١
 اليت يتم إنشاؤها الوسيلة التعلميالطالب مع 

فليس ذلك سبب   الحق،أخرب الطالب أنه إذا أخطأ الطالب يف وقت   .٢
وجود    الطالب،يف   عدم  سبب  التعلميةولكن  جيب   ، الوسيلة  لذلك 

 حتسينها. 
حني وأحرارا للتعبري عن آرائهم حول  حاول أن جتعل الطال .٣ الوسيلة ب مر

 .التعلمية
الطالب ومعرفتهم حول املوضوعات   فهمملعرفة  لطالب  ختبار أويل  قم   .٤

 فيها.  سيقوماليت 
الوس .٥ لطالب  و   يلةتقدمي  الوسيلة  الستخدام  الوقت  حالة  أكتب  وكيف 

ت يف فهم  الطالب يف استخدام الوسيلة التعلمية وأكتب األمكنة الصعو
 الوسيلة 

ختبار الثاين   .٦  قم 
معة .٧  ٤٠حتليل املعلومات ا

موعة  يف  تقييم   التقييما طالبا    ٢٠-  ١٠للطالب أعدادهم بني    وهذا 
هذا   يعكس  أن  وينبغي  املستهدفني.   السكان  متثيل  ميكنهم  النشاط  الذين 

ذكاء،  أقل  الذين هم  الطالب  من  تتكون  العينة  السكان. جرب  خصائص 
الذي  اإلجراء  احملددون يف  الطالب  ث.  واإل الذكور  من  وذكية،  متوسطة، 

 جيب أن يتم اختاذه هم على النحو التايل. 
 يف مرحلة تكوينية وحيتاج إىل تعليقات لتحسينه. الوسيلة التعليمية  اشرح أن   .١
اختبار   .٢ اليت  تقدمي  ملواضيع  ومعرفتهم  الطالب  قدرات  لقياس  مسبق 

 التوسط فيها. 

 
40 Sukiman. H.80-81 
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 تقدمي وسائل اإلعالم للتعلم  .٣
غري   .٤ أو  (املباشرة  املرتدة  التغذية  أشكال  ومجيع  املطلوب  الوقت  تسجيل 

 . يلةاملباشرة) أثناء عرض الوس
جراء  .٥  الثاين أو أخر  قم 
ممكنا، إجراء مناقشات متعمقة مع بعض   وإذاب.  طاللاالستبيان  إعطاء   .٦

 الطالب.
ت اليت مت مجعها .٧  ٤١حتليل البيا

ا.  التقييم امليداين   هي املرحلة النهائية من التقييم التكويين اليت جيب القيام 

لبيئة احلقيقي يف التعليم طالبا من   ٣٠. اخرت حوايل  واستخدام هذا التقييم 
تقدم   العمر،  اجلنس،   اخللفية،  الصف،  الذكاء، اخلصائص املختلفة (مستوى  

 ٤٢وما إىل ذلك) وفقا خلصائص السكان املستهدفني. التعلم،
 الوسيلة التعلمية السمعية البصرية    . د

السمعية والبصرية هي وسيلة لتوجيه الرسائل من خالل    الوسيلة التعليمية 
السمعية    الوسيلة التعلميةاالستفادة من حواس السمع والرؤية. بشكل عام، تتمتع  

من   أعلى  بفعالية  ديل  إلدغار  التجرييب  املخروط  لنظرية  وفقا  الوسيلة والبصرية 
 ٤٣أو الصوتية..  السمعية

وسيلة  الالسمعية والبصرية هي    التعليمة وسائل  كما قال إمام أنصري أن  
الطالب من خالل حواس ال يقبلها  اليت  املواد  لنقل  املعلمون  يستخدمها  تعليمية 

 ٤٤املستمعني والرؤية بطريقة متكاملة.

 
41 Sukiman. H. 82 
42 Sukiman. H.82-83 
43 Sukiman. H.187 
44 Jepri Nugrawiyati, “Media Audio - Visual dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” Jurnal Studi Agama 
6, no. 1 (2018): h.102 
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الفيديو    بوسيلةالسمعية والبصرية    التعلمية  ةالوسيل ومن بني هذه األنواع من  
٤٥والتلفزيون

  ٤٦مرحلة درام 
 الم  الفيديو أو أف .١

  كما قال سوكمان   مفال األاألفالم هو واحد من الوسيلة السمعية البصرية ف
لوسيلة األفالم    ٤٧هو صورة متحركة. غالبا ما تسمى األفالم، جمتمعة، السينما. 

 ٤٨هناك املزا من الوسيلة األخرى. وهي: 
ا    )أ سيحصل مستلم الرسالة بسهولة على استجابة أوضح وال ميكن نسيا

 ألنه بني الرؤية والسمع ميكن دجمها يف واحدة.  بسهولة،
 ميكن أن يتمتع األحداث لفرتة طويلة يف عملية معينة أو حدث   )ب 
النشاط الذي حيدث   )ج أو  تتبع حركة  البطيئة ميكن أن  تقنيات احلركة  مع 

 بسرعة.
 لقيود املفروضة على املكان والزمان ميكن التغلب على ا  )د
 واستحضار العواطف وتطوير املشاكل واإلجراءات،ميكن بناء املواقف   )ه

إذا نريد استخدام وسائل الفيديو للتعلم، سيكون من األفضل إذا كنا ننتج  
نفسنا، ألننا كمعلمني، حنن الذين نفهم املوضوع وعامل الكفاءة، حبيث   ذلك 

للمطلوب.   وفقا  الفيديو  اإلعالم  السهلة إلنشاء وسائل  اخلطوات  يلي  فيما 
 ٤٩فيديو التعلم اخلاص بك: 

 إنشاء سيناريو بسيط   )أ
 وغري ذلك  البتوب و  فيديو ككامريا األجهزةتوفري   )ب 
ستخدام كامريا فيديو   )ج  التقاط الصور 
لكمبيوتر   )د  تعيني الكامريا يف وضع التشغيل، مث توصيل الكامريا 

 
45 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran. H.184 
46 Nugrawiyati, “Media Audio - Visual dalam Pembelajaran Bahasa Arab.” H.102 
47 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran. H.184 
48 Nugrawiyati, “Media Audio - Visual dalam Pembelajaran Bahasa Arab.” H. 102 
49 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran. H. 190 
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  استخدام تطبيق حترير الفيديو   )ه
  التلفزيون  .٢

هو   سوكيمان  قال  والالسلكية  التلفزيون كما  السلكية  االتصاالت  وسائل 
هي مبثابة جهاز استقبال لبث الصور املتحركة جنبا إىل جنب مع  املعروفة اليت 

ألبيض واألسود) وامللونة.  مث كما قال أزهار  ٥٠الصوت، سواء أحادية اللون (
انب  جبهو نظام إلكرتوين ينقل الصور الثابتة والصور احلية  أرشد أن التلفزيون  

اليت املعدات  النظام  يستخدم  الفضاء.  أو  الكابل  الضوء   الصوت عرب  حتول 
و  مرئي  ضوء  إىل  أخرى  مرة  وحتوهلا  ئية  موجات كهر إىل  ت  اصو أ والصوت 

 .مسموعة
 فيديو كاسيت/مسجل الفيديو .٣

الوقت الصور واألصوات يف  تسجيل  األداة  احلاجة،  واحد  هلذه  أوقات  . يف 
ميكن إعادة عرض األصوات والصور اليت مت تسجيلها أو حذفها لتحل حملها  

  فيديو كاسيت أصوات وصور أخرى عند احلاجة. ألنه له مثل هذه الطبيعة،  
  ٥١  م.يميكن استخدامها كوسيلة للتعل 

٤. CCTV (الدائرة التلفزيونية املغلقة) 
م يف  تعليمية  التلفزيون كوسيلة  هو استخدام  استخداما  األكثر  حمدود.  وقع 

مج   التلفزيون املغلق أو تلفزيون الساحة احملدودة. العملية تعمل تقريبا نفس بر
 ٥٢  تلفزيوين. 

ستخدام الكمبيوتر  .٥  الوسيلة التعليمية 
اليوم أجهزة الكمبيوتر لديها وظائف خمتلفة يف جمال التعليم واملمارسة. تعمل  

م. وهناك أيضا دور أجهزة الكمبيوتر  يعملية التعل أجهزة الكمبيوتر كمديرين يف  
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م، واستخدامها يشمل تقدمي معلومات عن حمتوى ي واملساعدين إضافية يف التعل 
 ٥٣  أو كليهما. والتمارين، املوضوع، 

ستخدام االنرتنيت .٦   الوسيلة التعليمية 
للغة العربية  ميكن الوصول إىل الربامج اليت حتتوي على ملفات األفالم القصرية 
للغة العربية من خالل   أو برامج الرسوم املتحركة أو بعض الربامج ذات الصلة 

www.youtube.com ٥٤وغريها 
  لتعليم اللغة العربية الوسائل التعلمية السمعية البصرية   .ي

ا فوائد  أو  القامسي أمهية  اللغة األجنبية، طرح  تعليم  الوسائل  يف  ستخدام 
) وهي  (١التعليمية،  الرتمجة  تقنيات  استخدام  من  احلد  يفهم ٢)  أن  ضمان   (

) أن يصبحوا ٤) إضافة إىل محاس الطالب ومتعة الدرس (٣الطالب حقا املعىن (
  ٥٥ومشاركتهم.حافزا أو منبها ملشارك الطالب 

اللغة  لتعليم  التعليمية  الوسيلة  من  الفوائد  بعض  هللا  وعبد  سين  طرح 
   ٥٦األجنبة: 

رة انتباه الطالب  .١  إ
دة حتفيز الطالب للمشاركة يف األنشطة التعليمية .٢  ز
 تشجيع التفكري املنهجي .٣
طرح جمموعة متنوعة من التجارب احلقيقية اليت يصعب احلصول عليها يف حالة   .٤

 التعليمية وسائلالالتعلم بدون 
 جعل تعلم الطالب جتارب العصي دائم يف الذاكرة  .٥
 جعل تعلم اللغة أكثر أمهية   .٦
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 السياقي املدخلاملبحث الثاين:  

  السياقي   املدخلتعريف   
هو مفهوم التعلم الذي يساعد و  دى اقال نور ه كما ) CTLاملدخل السياقي (

وتشجيع الطالب على اتصاالت   من الطالب   العامل احلقيقي  معاملعلمني ربط املواد  
تمعات   تهمبني معرف م كأفراد األسرة وا التعليم السياقي  أثر  ٥٧وتطبيقها يف حيا

لدوين وطورت من قبل جان    من البنائيةعلى فلسفة   النظرة الفلسفية .  بياجيه مارك 
ولكن   حفظ، أن التعلم ليس جمرد    التعلم،للبنائية على طبيعة املعرفة تؤثر على عملية  

ا من كل فرد   ٥٨. عملية البناء اليت القيام 
"  املدخلوتعريف   ر وكينت  قبل هوي  يسمح  السياقي من  الذي  فيه  التعلم 

م األ متنوعة من   حالةكادميية يف  عملية التعلم اليت يستخدم الطالب فهمهم وقدر
  ٥٩. "اكاة أو حقيقية، بشكل فردي أو معااحملاملشاكل  منداخل وخارج املدرسة 

نور    املدخلو  قال  أنالسياقي كما  السياقي  ديشا  يسمح   التعليم  التعليم  هو 
العامل احلقيقي،  التعليم من خالل مشاكل يف  عمالية  لتطبيق وجتربة يف  الطالب 

ومتعة  مغزى  التعليم  يصبح  السياقية،   ٦٠ويكون  الدراسية  يف    عمليف  املعلمني 
واملعلومات مع االسرتاتيجيات    املعلمنيتحقيق أهدافهم. يتعامل  لمساعدة املتعلمني  

دارة الفصل الدراسي كفريق يعمل معا لصياغة واكتشاف   املعلمنيوتعمل  .  العلمية
شيء جديد للفصل الدراسي ميكن املعرفة واملهارات من نتائج "اكتشاف ألنفسهم 

  ٦١يقوله املعلمون".  مماوليس 

 
57 Nurdyansyah dan Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran. H.36 
58 Suriansyah et al., Strategi Pembelajaran. H.86 
59 Nurdyansyah dan Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran. H.37 
60 Nurdyansyah dan Fahyuni. H.37 
61 Musfiqon dan Nurdyansyah, Pendekatan Pembelajaran Saintifik, 1 ed. (Sidoarjo: NIzamial 
Learning Center, 2015); Moch. Agus Krisno Budiyanto, Sintaks 45 Metode Pembelajaran dalam 
Student Centerd Learning (SCL), 1 ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016). 



23 
 

 

مفاهيم التعلم اليت الساقي:  ملدخل  من الرأي أعاله، نفهم أن العليم وتعلم  
واد التعليمية من خالل إجياد وإدارة واكتشاف جتارب تساعد املعلمني على ربط امل

الفهم  استخدام  من  الطالب  يتمكن  حبيث  احمليطة،  البيئة  من  للطالب  التعلم 
األكادميي والقدرة يف جمموعة متنوعة من السياقات داخل املدرسة وخارجها حلل 

  املشاكل معا أو بشكل فردي. 
 السياقي  املدخل طواتاخل  

حتقيق السياقي،    املدخليف   على  الطالب  مساعدة  هي  املعلم  وظيفة 
أهدافهم. وظيفة املعلم هي إدارة الفصل الدراسي كفريق يعمل معا الكتشاف شيء 

السياقي هلا سبعة اخلصائص   ملدخل  التعليمألن يف عملية  جديد ألعضاء الصف  
تمع التع٤) االستجواب (٣) االستخبار (٢) البنائية و (١وهي: ( )  ٥لمي () ا

  ٦٢) التقييم الفعايل٧) انعكاس (٦النمذجة (
يف بداية التعليم السياقي صنع املعلمون سيناريو التعليم للتوجيهية العامة يف  
عمالية التدريس. يف جوهرها، أن تطوير تعليم وتعلم السايقي من خالل اخلطوات 

 التالية.  
كثر   .١ تعليمية  نشطة  للقيام  الطالب  أفكار  من خالل  ممكن    أمهية،تطوير 

 العمل وحده، واكتشاف ألنفسهم، وبناء املعارف واملهارات اجلديدة للطالب 

  تنفيذ أنشطة املسك جلميع املواد اليت تدرس .٢

  تطوير الفضول من خالل األسئلة. .٣

إنشاء جمتمع تعليمي، مثل من خالل مناقشات مجاعية، سؤال وجواب، وما  .٤
 إىل ذلك. 

 خالل الرسوم التوضيحية والنماذج وحىت الوسيلة الفعلية    تقدمي أمثلة للتعلم من  .٥

  التعود على التفكري يف أنشطة التعلم .٦
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٦٣تقييم القدرة احلقيقية لكل طالب.:  موضوعية إجراء تقييمات  .٧
  

  السياق  املدخلمكون   
ت التعلم السياقي تشمل ( القيام  )  ٢(  إقامة عالقات ذات مغزى  )١مكو

التفكري )  ٥(  عقد تعاون)  ٤(   القيام بعملية تعلم مرتبة ذاتيا)  ٣(  بعمل ذي مغزى
السعي من أجل معايري  )  ٧(   تقدمي اخلدمات بشكل فردي )  ٦(  النقدي واإلبداعي

 ٦٤استخدام التقييمات األصلية) ٨( عالية
اليساقي يتم    املدخل  ما  بتطبيق وجتربة  للطالب  يسمح  الذي  التعلم  هو 

التعلم أكثر متعة.  تدريسه مع اإلشارة إىل مشاكل ا لعامل احلقيقي، حبيث يصبح 
م ومعرفتهم لبناء معارف جديدة. وإعادة االستفادة من  يستخدم الطالب خرب
املدرسة حلل   خارج  السياقات  من  متنوعة  وقدراته يف جمموعة  ملعرفته  الفهم  هذا 
املشاكل املعقدة يف العامل احلقيقي، سواء بشكل مستقل أو مع جمموعات خمتلفة  

موعة.  ٦٥وهياكل ا
  السياقي  املدخلمبادئ   

 ٦٦م السياقي جيب أن يضعها املعلمون، وهي:يهناك سبعة مبادئ للتعل 
 البنائية  .١

التفكري يف   أساس  السياقي،  البنائية هي  والتعلم  يبنيها  التعليم  املعرفة  أن 
فشيئا   شيئا  ليست   وتوسيعالبشر  املعرفة  نتائجهم من خالل سياق حمدود. 

الختاذ وتذكرها. جيب   ةستعداداملجمموعة من احلقائق أو املفاهيم أو القواعد  
  ٦٧ على اإلنسان بناء تلك املعرفة إلعطاء معىن من جتربة حقيقية.
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 االستخبار .٢
أساسي  االستخبار  إن نشاط  هو  السياقي،  والتعلم  خالل التعليم  من   ،

املعرفة   إىل  حاجة  هناك  أن  على  كيدا  سيوفر  إلجيادها،  املبذولة  اجلهود 
موعة من احلقائق لكن  ،  واملهارات والقدرات األخرى ليس من النتائج نظرا 

  ٦٨النتائج جتد نفسها
  التأثري يف تدريس االستخبار  ١رسم توضيحي 

  
  
  
  
  

 

 االستجواب .٣
األخرى الرئيسية  اخلصائص  السياقي هو    ومن  والتعلم  تعليم  القدرة اليف 
املعرفة   األسئلة.  لذلك،    لناس والعادة على طرح  األسئلة.  ا من طرح  يبدأ 

وينبغي أن يسهل    التعليم والتعلم السياقي.  يسأل هو اسرتاتيجية رئيسية يف  
أن قدرة الطالب   ،لتعليم والتعلم السياقياملعلم تطبيق عنصر االستجواب يف ا

دام األسئلة اجليدة ستشجع على على طرح األسئلة أو قدرة املعلم على استخ
  ٦٩ حتسني نوعية التعلم وإنتاجيته.

 تدفق أنشطة االستجواب على النحو التايل
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 أنشطة االستجواب يف تعليم والتعلم السياقي ٢رسم توضيحي 

   

 

  

  

 

  

  

تمع التعلمي  .٤  ا
اليت   التعلم االتصال  تعتمد كثريا على منوذج  التعلم سوف  تمع  ا تطبيق 

املعلم.   التواصل ايل  وضعها  لتطوير  املعلمني  ومهنية  مهارات  األمر  يتطلب 
املتعدد املسالك، وهو منوذج اتصال ليس فقط العالقة بني املعلم والطالب أو  

تعلم العالقة التواصل بني الطالب والطالب  العكس، ولكن نطاق واسع مسار  
  ٧٠اآلخرين
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 النمذجة  .٥
توقعات  تليب  أن  الطالب  تعلم  لتطوير  النمذجة كبديل  مرحلة  استخدام 

 ٧١وتساعد على التغلب على القيود اليت لدى املعلمني ككل،الطالب  
 انعكاس .٦

  انعكاس تعلمه. وبعبارة أخرى  ما  حدث أو    فيماهو طريقة للتفكري    انعكاس
هو التفكري إىل الوراء حول ما القيام به يف املاضي، الطالب يعجل ما تعلمه  

انعكاس،  جديدة من املعرفة اليت هي إثراء أو مراجعة املعرفة السابقة. يف وقت  
العيش،    إعطاء مقارنة،  وزن،  هلضم،  الفرصة  مع    وإجراء الطالب  مناقشات 

 ٧٢.  أنفسهم (تعلم أن تكون)
 التقييم الفعايل  .٧

هي إجراء تقييم. التقييم كجزء ال يتجزأ    املرحلة األخرية من التعلم السياقي
من التعلم له وظيفة حامسة للغاية للحصول على معلومات عن نوعية العملية 

 ٧٣تعليم والتعلم السياقي ونتائج التعلم من خالل تطبيق 
  السياقيملدخل م يسيناريو التعل  

ملدخل   التعليم  بداء  تصميم    أوال  السياقي، قيل  جعل  املعلم  على  جيب 
ميكن  جوهرها،حتكم يف تنفيذه. يف  وكأداة كمبدأ توجيهي عام   م،يالتعل (سيناريو) 

    : على النحو التايل تعليم وتعلم السياقي كل عنصر  تطوير
نشطة التعلم بشكل أكثر جدوى سواء بطريقتهم   .١ تطوير تفكري الطالب للقيام 

أن  أنفسهم،واكتشاف    اخلاصة، جيب  وبناء  جديدة  ومهارات  معرفة  فسهم 
 امتالكها

 تنفيذ قدر اإلمكان أنشطة التحقيق جلميع املواضيع اليت تدرس .٢
 تطوير الطبيعة الفضولية للطالب من خالل طرح األسئلة. .٣
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إنشاء جمتمع تعليمي، مثل من خالل أنشطة مناقشة مجاعية، سؤال وجواب،   .٤
 .وما إىل ذلك 

خ .٥ من  للتعلم  النماذج كأمثلة  وحىت  تقدمي  والنماذج  التوضيحية  الرسوم  الل 
 الفعلية. ائلالوس

 تعويد األطفال على التفكري يف كل نشاط تعليمي مت القيام به  .٦
 ٧٤إجراء تقييمات موضوعية، أي تقييم القدرة الفعلية لكل طالب .٧

ا نشاط  هو خطة  التعلم  مج  بر السياقي،  التعلم  التعلمييف  اليت   لفصل 
 عند   شكل سيناريو مرحلة خبطوة ملا سيتم القيام به مع الطالب بصممها املعلم،  

ت السبعة ل مج يف تطبيق املكو التعلم. جيب أن ينعكس الرب تعليم أثناء عملية 
يكون لكل معلم إعداد كامل للخطة اليت سيتم تنفيذها   حىتبوضوح،    وتعلم السياق

 ٧٥يف الفصول الدراسية.يف توجيه أنشطة التدريس والتعلم 
  غة العربيةل لاتعليم  املبحث الثالث: 

 تعليم  ال تعريف   
  وكلمة   .٧٦عملية العطاء وشرح للناس الذين ال يعرفون عن العلم  يهتعليم لغة  

ًماتـَْعِلْيًما  –تعليم أخذ من َعلََّم  كما قال    ٧٧َجَعَلُه يـَْعَلْمَها  وغريها:ُه الصْنعة  وِعالَّ
هو مهمة ونشاط يقوم به املعلمون والطالب بشكل مشرتك.    التعليمنور اهلاشم أن  

ستخدام األساليب والتقنيات  تصميم التدريس بشكل منهجي من قبل املعلمني 
شكل صريح  بنتيجة التدريس هو تغيري    التعلم. حيدث املناسبة خللق بيئة تسمح أن  

ضمين. ستمرار   وحتسني  أو  وتعزيز   التعليم  املعرفة  وتطوير  البحث  خالل  من 
تتضمن  أن  ينبغي  ختصار،  و الصلة.  املهنية  املمارسات  إىل  واإلشارة  املهارات 
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املعلم أو   التالية، أي  التدريس اخلصائص  اليت تشكل عملية  ت األساسية  املكو
  ٧٨م. واحملتوى، واألسلوب، والغرض، والنتيجة (التغيري الدائم نسبيا) والتقيي  الطالب،

التعلم لن   صياغته عنصرا هاما يف أنشطة التدريس، دون واحدة من عمليات 
  ٧٩التعلم. النوى األربعة هي الطالب واملواد وقواعد التعلم ونتائج التعلم.   فيهاجتري  

من  ٨٠) ٤( َعلََّم اإلْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ : ٤يف القرآن الكرمي من سورة األعلى اآلية 
  تعلم  حىتهذه اآلية أن التعلم هي العملية للناس من أنه ال يعلم 

التعليم هي  بيان أعاله،    ومن للطالب عن  أن  املعلم  أنشطة منهجية صممها 
نتيجة   والتقييم.الذي يتكون من احملتوى واألسلوب والغرض والنتيجة    شيء ال يعرفه

   .من املتعلمني هلذا التعلم، هناك تغيري مستمر يف السلوك
  ف تعليم اللغة العربية يتعر   

ا  تتكون اللغة العربية من كلمتني مها اللغة والعربية. تعريف اللغة على أ
لََغا يـَْلُغو لَْغًوا   لغو:أخذ من كلمة    واللغة  ،٨١الكلمات املستخدمة من قبل األمة  

 . ٨٣هي أمة ولغة يف شبه اجلزيرة العربية وآسيا الوسطى   والعربية   ٨٢َتَكلَُّم ِبهِ   ِبَكَذا:
لَعَربية َوملَْ يـَْلحن  ِ : َتَكَلُم  وهي من كلمة ُعُرَب ـُـــ ُعُرْوبًَة َوُعُرْوبِيًَّة َوَعرَابًَة َوَعَرً َوُعُرْوً

اللغة العربية هي الكلمات اليت يستخدمها عرب شبه اجلزيرة العربية   ولذلك     ٨٤
  وآسيا الوسطى.  

ريخ تيال  طور اإلسالم. اللغة العربية  فصل اللغة العربية يف إندونيسيا عن 
عند   واألغراض كاللغة  واإلدارية  الدينية  للثقافة  الرمسية  اللغة  اإلسالمية  اخلالفة 
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لغة  ٨٥العلمية إندونيسيا هي  العربية يف  اللغة  الدراسات اإلسالمية  ل.   ولفهم فهم 
القرآن واحلديث. وجود اللغة العربية كلغة عاملية تستخدمها منظمة األمم املتحدة  

  ٨٦اليت تتوسط لغة التعليم والثقافة
ستخدام اللغة اليهدف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا إىل إعداد الطالب  

ستخدام   أصيلة،العربية كأداة اتصال عاملية وأداة الستكشاف الدين من مصادر  
وهو   األصلي،لغة العربية عموًما ومن خالل سلسلة علمية تستمر إىل مصدرها  ال

  ٨٧واحلديث القرآن الكرمي
ً َعَربِيا لََعلَُّكْم   وهذا يتماشى مع اآلية القرآنية.  َّ أَنـْزَْلَناُه قـُْرآ (سورة   تـَْعِقُلونَ ِإ

  ٨٨) ٢يوسف: 
اللغة العربية  نومن بيان أعالها   اجلهود اليت يبذهلا املعلمون  علم أن تعليم 

العربية  اللغة  اهلامة يف  العناصر  دف إىل معرفة  اليت  التعلم  أنشطة  والطالب يف 
 كلغة للتواصل الدويل ولغة تعليم العلوم اإلسالمية.

 ايف إندونيسي وتعليم اللغة العربية تعليمأهدف   
يف قانون مجهورية إندونيسيا رقم  كما كتب  الغرض من التعليم يف إندونيسيا  

التعليم الوطين، اجلهود الواعية واملخطط لتحقيق   ٢٠٠٣لعام    ٢٠ املتعلق بنظام 
م على أن   جو عملية التعلم والتعلم حىت يتمكن املتعلمون بنشاط من تنمية قدرا
النبيلة   تكون لديهم روحانية ودينية وضبط النفس والشخصية والذكاء واألخالق 

  ٨٩واملهارات املطلوبة من قبل أنفسهم واألمة والبالد.
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تعليم اللغة العربية إحدى املواد لتعليم اللغة األجنبية، وألن ذلك يهدف  
يل:     تعليم اللغة لطالب املدرسة الثانوية فما 

يركز تعليم اللغو العربية إىل املهارات اللغوية اليت تتضمن مهارات اللغة الشفوية   .١
 يدة املتقبلة منتجة.  والكتابة اجل

الحتياجات    .٢ وفقا  اللغوية  املواد  التعبريات   املوضوع،توضيح  تقدمي  يتم  مث 
 إشارة املوضوع.  إىلالتواصلية وأمناط اجلملة واملفردات 

العربية   .٣ اللغة  تعلم  والقراءة أربعة  يتضمن  والتحدث  االستماع  وهي  جوانب، 
األربعة للمهارة بطريقة متكاملة. كل جانب والكتابة. يتم عرض مجيع اجلوانب  

الكفاءات   لتحقيق  البعض  بعضها  يدعم  اللغوية  املهارات  جوانب  من 
 ٩٠األساسية 

للغات األجنبية، املتعلقة  الوطنية  السياسات  العربية يف    وفيه  توفر  اللغة 
مهارات  تنمية  هو  األجنبية  اللغات  تدريس  من  الغرض  ن  التوجيه  إندونيسيا، 

  :اللغات األجنبية، حىت يتمكن من ذلك طالب 
 يتحدث بتلك اللغة   .١
 تعريف ويفهم عن األمة والثقفية األجنبية  .٢
املكتوبة بلغات أجنبية من   لتفهم .٣ العلوم والثقافة األجنبية من خالل الكتب 

  أجل الدراسة
 مهارات يف تعليم اللغة العربية    

طعيبة رشدي  أمحد  قال  املهارات   كما  أن  السباق  النموذج  ضوء  يف 
أربعة هي: االستماع والكالم والقراءة والكتابة. وبني  اللغوية  األساسية لالتصال 

  ٩١هذه املهارات عالقة متبادلة يوضحها.  
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فاستماع والكالم جيمعها الصوت. إذا مثل كالمها املهارات الصوتية اليت 
اآلخرين. بينها جتمع الصفحة املطبوعة    حيتاج إليها الفرد عند االتصال املباشر مع

الزمان   حدود  لتخطى  ما  ويستعان  والكتابة.  القراءة  عند  بني  املكان  وأبعاد 
ا مصدر للخربات،  ألخرين. وبني االستماع والقراءة صالت من أمهها أ االتصال 

تصال إذا مها املهارات استقبال ال خيار للفرد أمامهما يف بناء املادة أو حىت يف اال
ن  مهار ا  املهارتني  هلاتني  وصفهم  اخلرباء  بعض  يربر  هنا  ومن   . أحيا ا 
سلبيتان. واحلق غري ذلك. والفرد يف كلتا املهارات يفك الرموز بينها هو يف املهارتني  

(الكالم   فيهما  أنه  الرموز كما  الكالم والكتابة يركب  يبعث والكتابة األخريني.   (
مهار إنتاج أو إبداع واملرء يف املهارات األخرين مؤثر على    رسالة ومن هنا فتسمان

  ٩٢ليني، االستماع والكالم. غريه املهارات األو 
 املهارة االستماع   .١

االستماع إىل اللغة املنطوقة بعناية وفهم وتقدير.    ة االستماع هي مهار   رةمها
ا البشر يف اكتساب   هذه املهارة هي أول نشاط يف مجيع اللغات اليت يقوم 

يف تعليم االستماع وجب ملتعلمني أن يفهم بعض العناصر،  ٩٣املهارات اللغوية. 
  وهي: 

ستخدام الذاكرة على املدى القص  )أ  ري ختزين / تذكر عناصر اللغة مسعت 
 حماولة متييز األصوات اليت متيز املعاين يف اللغة املستهدفة  )ب 
واحلد من    التجويد،ولون صوت   والنربة، االعرتاف بوجود أشكال الضغط    )ج

 أشكال الكلمة
 ة.عمتييز وفهم معىن الكلمات املسمو   )د
 تعرف على أشكال حمددة من الكلمات  )ه
 املوضوعات واألفكارالكشف عن الكلمات الرئيسية اليت حتدد   ) و

 
  ٣٣ص.  .طعيمة ٩٢

93 Miftachul Taubah dan Ilzam Dhaifi, “Reseptif dan Produktif dalam Bahasa Arab,” Lahjah Arabiyah 
1, no. 2 (2020): h.33 



33 
 

 

 ختمني معىن السياق   ) ز
 أعرف دروس الكلمات   )ح
 أن تكون على بينة من األشكال األساسية لبناء اجلملة  )ط
 تعرف على األجهزة املتماسكة  ) ي
 ٩٤الكشف عن عناصر اجلملة  )ك

  لوسيلة التعليمية    اخلطوات يف تعليم املهارة االستماع
 املطلوبة إعداد املواد وفقا ألهداف التعلم   )أ

 االستماع إىل وسائل التعليمية املقدمة   )ب 
 من الوسيلة التعليمية  املستمعني كتابة املفردات املعروفة  )ج
ستخدام اللغة العربية.   )د  وخيتتم الطالب القصة يف الفيديو 
 . يتعلم الطالب من الفيديو الذي يشاهدونه  )ه
 تقدمي التقييم    ) و

 املهارة الكالم   .٢
هي عملية لنقل الرسائل من املصادر إىل املستلمني من خالل   ة الكالممهار 

مهار  مثرة  هي  املهارة  هذه  اللغوية.  اإلعالم  تتكرر    ة وسائل  اليت  االستماع 
 ٩٥ستمرار وتقليدها.

  ٩٦وجب ملتعلمني أن يفهم بعض العناصر، وهي:  قراءةيف تعليم ال
عن بعضها  ينطقون أصوات خمتلفة بوضوح حبيث ميكن للمستمع متييزها    )أ

 البعض.
استخدام الضغط والنربة والتجويد واضحة ودقيقة حبيث ميكن للمستمع    )ب 

 فهم ما يقوله املتكلم 

 
94 Taubah dan Dhaifi. H.33-34 
95 Taubah dan Dhaifi. H.35 
96 Taubah dan Dhaifi. H.35 



34 
 

 

الكلمات    )ج واختيارات  الكلمات  وتسلسالت  الكلمات  مناذج  استخدام 
 املناسبة 

 ستخدام جمموعة متنوعة من اللغات املناسبة حلاالت االتصال،  )د
 لمستمع؛ كد من أن اجلمل الرئيسية واضحة ل  )ه
فكار أو معلومات إضافية لشرح األفكار الرئيسية؛   ) و  حماولة اخلروج 
احملادثة    ) ز متابعة  للمستمع  ميكن  حبيث  حماذ  اخلطاب  جتعل  أن  حاول 

 بسهولة. 
 ٩٧كالم بوسيلة التعليمية اخلطوات يف تعليم املهارة ال 

نتباه    )أ  يستمع الطالب إىل مواد احملادثة من خالل وسيلة التعلم 
 التكرار االستماع مع فهم حمتوى احملادثة من خالل النظر إىل الصورة املدرجة    )ب 
نتحال مجاعي   )ج  تكرار السمع مصحو 
تكرار االستماع مرة أخرى تليها انتحال الشخصية يف جمموعة معينة ومن   )د

 مث بشكل فردي.  
 احملادثة من قبل مجيع الطالب   قراءة نص  )ه
 يطلب من بعض الطالب متثيل األدوار ولعبها وفقا لنص احملادثة.    ) و
 كالم بوسيلة التعليمية اخلطوات يف تعليم املهارة ال   ) ز

 مهارة القراءة  .٣
القراءة هي فعل يقوم على التعاون بني عدة مهارات، وهي املراقبة والفهم 

القراءة يف شكل أنشطة تستمد معىن من جمموعات والتفكري. هذه املهارة يف  
(احلروف)  الصوت  رمز  معرفة  من  النشاط  هذا  يبدأ  احلروف.  من  خمتلفة 
ألصوات   وربطها  ت،  واخلطا واجلمل  والعبارات  والتعبريات  والكلمات 

 ٩٨ومعانيها. 
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  :٩٩وجب ملتعلمني أن يفهم بعض العناصر، وهي القراءةيف تعليم 
 ة املستخدمةمعرفة نظام الكتاب  )أ

 معرف املفردات  )ب 
 حتديد الكلمات الرئيسية اليت حتدد املوضوع والفكرة الرئيسية  )ج
 حتديد معاين الكلمات، مبا يف ذلك تقسيم املفردات، من السياق املكتوب   )د
 معرفة فئة الكلمات النحوية: األمساء والصفات، وهلم جرا  )ه
ت يف اجلملة،   ) و  حتديد املكو
 األساسية لبناء اجلملة معرفة األشكال   ) ز
 إعادة بناء واستنتاج املواقف واألهداف واملشاركني  )ح
 استخدام أجهزة متماسكة معجمية وحنوية الستخالص النتائج   )ط
استخدام املعرفة واألجهزة املعجمية واملتماسكة حنو لفهم املواضيع الرئيسية    ) ي

 أو املعلومات الرئيسية
 قدمةمتييز الفكرة الرئيسية عن التفاصيل امل  )ك
 استخدام اسرتاتيجيات قراءة خمتلفة مقابل أهداف قراءة خمتلفة )ل

  بوسيلة التعلمية السمعية البصرية   القراءةاخلطوات يف تعليم املهارة 
 إعداد املواد وفقا ألهداف التعلم املطلوبة   )أ

ا ال تعرف ما تعنيه، واكتبها على   )ب  اخرت مفردات جديدة يعتقد الطالب أ
 مناقشة معناها مع الطالب.اللوحة. مث 

 يطلب من الطالب قراءة النص دون صوت لإلدراك والفهم  )ج
 ممارسة استيعاب وفهم املفردات والكلمات واجلمل   )د
 اقرأ النص بصوت   )ه
 اإلجابة على األسئلة يف الكتاب املدرسي.   ) و
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 مهارة الكتابة  .٤
الكتابة هي نشاط صب األفكار من خالل سلسلة من الرسائل اليت    ةمهار 
ذلك يف مجلة كاملة.تصبح   بعد  ترتيبها  يتم  رموز    كلمات  الكتابة هي رسم 

  الرسم اليت تصف لغة يفهمها أحدها حبيث ميكن لآلخرين قراءة رموز الرسم. 
تبدأ هذه املهارة من كتابة الرسائل والكلمات والتعبريات واجلمل واملقاالت. 

فإن عملية اكتساب مهارات الكتابة تتطلب تدرجييا    القراءة،  ةمهار   يفكما  
  ١٠٠أيضا علوم األدوات اللغوية 

 ١٠١: وجب ملتعلمني أن يفهم بعض العناصر، وهي كتابةيف تعليم ال
 استخدام هجاء الكلمات بشكل صحيح    )أ

 اختيار الكلمة املناسبة   )ب 
 استخدام منوذج الكلمة بشكل صحيح  )ج
 فرز الكلمات بشكل صحيح  )د
 بنية اجلملة املناسبة والواضحة للقارئ استخدام   )ه
 اختيار النوع الكتابة الصحيح  ) و
السعي للحصول على أفكار أو معلومات أساسية تدعمها بوضوح أفكار    ) ز

 أو معلومات إضافية
 نسعى جاهدين إلنشاء الفقرات والكتابة متماسكة كاملة   )ح

 ١٠٢بوسيلة التعليمية  كتابةال اخلطوات يف تعليم املهارة 
 املواد وفقا ألهداف التعلم املطلوبة إعداد   )أ

ت ودية، بطريقة أسئلة وأجوبة للوصول    )ب  قش مع الطالب يف شكل حماد
 إىل عنوان املادة اجلديدة. 

 
100 Taubah dan Dhaifi. H.35 
101 Taubah dan Dhaifi. H.35 
102 Sembodo Ardi Widodo, “Model - Model Pembelajaran Bahasa Arab,” Al-arabiyah 2, no. 2 (2006). 
H.13 
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ا ال تعرف ما تعنيه، واكتبها على   )ج اخرت مفردات جديدة يعتقد الطالب أ
 اللوحة. مث مناقشة معناها مع الطالب.

 وت واضح قراءة النص الذي ستتم كتابته بص  )د
 شرح معىن النص.  )ه
 اكتب نصا    ) و
األخطاء   ) ز على  حتسينات  إدخال  طريق  عن  الطالب  من كتابة  حتقق 

 املوجودة. 
  يف عملية التعلمية  األشاء  

فإنه   تقدميها،  اليت  التعلم  أهداف  عملية   حيتاجلتحقيق  مهمة يف  بعض 
 ١٠٣وهي: املادة ومعلم والطريقة والواسلة وتقومي.  والتعلمالتدريس 

  املواد التعليمية  .١
التعليمية هي أداة هامة يف التعلم ويتعلق مبعىن اللغة وأهداف .  املواد 

التعلم، حتديد املواد يف االعتبار اجلانبني املذكورين أعاله. ألن التصميم املادي  
حتقيقها.  يتعني  اليت  األهداف  على  يتعلق  يعتمد  من    املتعلمني،حلالة    املواد 

خالل االهتمام بعوامل العمر واخللفية. األساس الذي يقوم عليه حتديد املواد 
  التعليمية: 

أساليب   ماالهتما  )أ ستخدام  إلسالم  املتعلق  غري    هحملتوى  أو  مباشرة 
 مباشرة. 

 سهل.  مر استخدام الكالم والنحوية     )ب 
   التمرين كمادة تقييم  )ج
 الوسيلة التعلمية  جيب استخدام   )د
   درجييةاملواد ت  )ه

 
103 Ahmad Muradi, Bahasa Arab dan Pembelajarannya Ditinjau Dari Berbagai Aspek, ed. oleh 
Muhaimin, 1 ed. (Yogyakarta, 2011). H.153-168 
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   ألخطاءجتنب   ) و
عمال اليومية   مواد  ) ز  ملهارة الكالم يتعلق 
 ١٠٤املواد املقدمة علمية وعملية   )ح

  املعلمون .٢
لمعلمني لوينبغي   املعلمون أحد العوامل اهلامة يف عملية تعلم جيدة.

 ثالث كفاءات، هي الكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية والكفاءة املهنية. 
ملالكفاءة   معرفة عميقة مبادة تربية املشاركني    علمنيالشخصية هي أن يكون 

 الكفاءة االجتماعية هي حول قدرة املعلم على التواصل اليت هي مسؤوليته.
    لمعلمني القدرة على:لاملهنية جيب أن يكون  والكفاءة

 ختطيط نظام تعليمي    )أ
 تنفيذ نظام تعليمي    )ب 
 تقييم نظام التعلم   )ج
  ١٠٥تعليميتطوير نظام   )د

 أساليب تعلم  .٣
دف تدريس اللغة. الغرض من تدريس اللغة هناك  تتأثر أساليب تعلم اللغة 

ت.  اللغة كغا وفئات  اللغة كأدوات  فئات  اللغة   هناك  فئتني،  لتعلم  طرق 
منها:  (١( العربية،  والرتمجة  القواعد  (٢) طريقة  املباشرة  ) وطريقة  ٣) طريقة 

  ١٠٦) طريقة معرفية٥السمعية والصفوية () طريقة ٣القراءة (
  الوسائل التعليم  .٤

التعليمية عملية    الوسيلة  يف  والطالب  للمعلمني  أداة  كون  ي  كيهو 
يف تعلم اللغة   من الوسيلة التعلمية بعض األمثلة    .هاألهداف  حيقق  العملية والنتائج

 
104 Muradi. H. 153-155 
105 Muradi. H. 155-156 
106 Muradi.156 - 163 
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التعلمية  ١(  :العربية الوسيلة  (٢(  البصرية)  السمعية  التعلمية  الوسيلة   (٣  (
  ١٠٧الوسيلة التعلمية البصرية والسمعية

  التفييم  .٥
هو عملية منهجية جلمع وحتليل وتفسري   كما قال غرونلون ولينيالتقييم  

لتحديد   ت  قد    هلالبيا اليت  يتالطالب  املهارات  أو  املستهدفة  املعرفة  حقق 
معرفة العملية اليت حتدث   الغرض من التقييم هو التدريس.  صيغت يف أهداف  

التعلم املدخالت والتحول . ليف عملية  التعلم ثالثة أشياء هامة، وهي  عملية 
استعداد   واملخرجات. وعلى  قدرته  تقييم  مت  الذي  الطالب  هو  املدخالت 

بعملية   املتعلقة  العناصر  هو كل  التحول  التعلم.  عملية  خالل  من  للذهاب 
ملواد التعليمية وطرق التدريس واملرافق املساندة  ا  التعلم، وهي: املعلمون واإلعالم

مبادئ  .  والنظم اإلدارية. يف حني أن الناتج هو اإلجناز الناتج عن عملية التعلم
) الرتبوية  ٤(  التماسك )  ٣الطالب (مشاركة  )  ٢(  متكامل)  ١: (التقييم هي

 ١٠٨) ٦) املساءلة (٥(

  اللغة العربية  يف تعليم  (All In One System) الوحدةالنظرية   
لغة مبعىن الوحدة  واحد النظرية  نظام  ستخدام  مبعىن   التعلم  واصطالحا 

ا وحدة ال تنفصل ج يف تدريس لغة ينظر إىل اللغة على أ كما قال .  نظام أو 
 يف الوحدةرؤية اللغة اليت تدرس كجزء معبأة  عبد الكرمي حفيط، النظرية الوحدة  

اللغوية يف جزء واحد   ليست فرعا منفصال وخمتلفا. املهارات  التعليم  وألن ذلك 
  ١٠٩بدون فرع بينها.  

املبادئ    علىيف استخدام النظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية ال يفصل  
وتستخدم  تعليم اللغة وهي مبادئ علم النفس واملبادئ الرتبوية واملبادئ اللغوي.  

 
107 Muradi. 164-165 
108 Muradi. 166 - 168 
109 Muhammad Rusydi Rasyid, “ALL IN ONE SYSTEM (Pendekatan dan Prinsip Psikologis 
Pengajaran Bahasa Arab Terintegrasi),” Lentera Pendidikan 12, no. 1 (2009): h.36 
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الصحيحة.  التعليمية  واألساليب ووسائل  االسرتاتيجيات  لتحديد  النفسية  النهج 
تقان اللغة العربية بشكل جيد وتستخدم املبادئ الرتبوية    ١١٠.  حىت يهتم الطالب 

١١١أربع مهارات لغوية.  علىللغة العربية  التعليم  
ن اللغة هي نتيجة     املبدأ اللغوي 

مل املعلم أن الطالب التواصل  لألفكار اليت التعبري عنها من خالل الكالم. حىت 
 ١١٢للغة العربية بشكل جيد. 

  طريقة النظرية الوحدة يف   تعليم اللغة العربية هي: 
ستخدام الوسائل  واد تعريف امل .١ اللغة العربية، مثل االستماع إىل اجلمل العربية 

 التعليمية. 
العربية .٢ احلروف  نطق  جبملة.    شرح كيفية  ومجلتا  بكلمة  حرف حبرف، كلمتا 

 حاول استخدام التعبريات اليومية اليت متس حياة املتعلمني
   مهارات القراءة. ال ينبغي فصل املتعلمني عن إشراف املعلم. يف .٣
ت أفكارهم يف  ويف تعليم املهارة الكتابة    .٤ يطلب من املتعلمني التعبري عن حمتو

شكل مكتوب. بدء مبمارسة ترمجة اجلمل إىل اإلندونيسية أو العكس مث إنشاء  
 كتابة مع موضوع خفيف. 

 لكل مرحلة. القاعدة اللغويةيقدم املعلم بعض املواد املتعلقة  .٥
خلق عالقات التفاعل االجتماعي يف الفصول الدراسية .٦

 
110 Rasyid. H. 37 
111 Rasyid. H. 38-39 
112 Rasyid. H. 40 
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  الثالث  فصلال
  ية البحثج منه

  
 ونوعه  مدخل البحث   .أ

ملدخل الكيفي   ملدخل الكيفي لوصف . يراد  والكمييقوم هذا البحث 
الوسائل التعلمية السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية على ولصالحية  كيفية تطوير  

ملدخل الكمي ملعرفة املدى فعالية استخدام أساس املدخل السياقي لطالب. ويراد  
  على أساس املدخل السياقي.   ةالوسائل التعلمية السمعية البصرية لتعليم اللغة العربي

البحث وان منهج  على  البحث  هذا  اعتمد  البحث.  مدخل  من  طالقا 
الدراسة  و   والتطوير فعاليهذه  واختبارات  املنتجات  يف كتاب    ١١٣تها. تنتج  وجاء 

تم بدراسة التغيريات  البحث العلمي لذوقان عبيدات وآخرون أن البحث التطوير 
والتطوير يناسب ومنعج البحث    ١١٤اليت متر ظاهرة من الظواهر عرب مرحلة من الزمن 

  إلجراء هذا البحث العلمي.  
السمعية   التعلمية  الوسائل  بتطوير  الباحث  تقوم  ن  البحث  وجترى هذا 

ترقية البصر  ألجل  التعليم  يف  بتجربتها  يقوم  وبعد  السياقي.  املدخل  ساس  ية 
عشر يف ختصص علم   اثيناستيعاب املهارات اللغوية يف تعليم اللغة العربية يف فصل  

  كوفحيغ.    ١العامل من املدرسة الثانوية احلكومية 
  متغريات البحث   .أ

قيمة شخص أو كائن  املتغرية كما قال سوغيون هو   أو  له بعض مسة  أو نشاط 
   ١١٥االختالفات اليت وضعها الباحث ليتم دراستها مث استخالص استنتاجات. 

 
113 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2013). H.297 

  ) ٢٦٣ص.  .(١٩٩٣دار الفكر, عمان:  )البحث العلمي ,كايد عبد الحق dan ,ذوقان عبيدات, عبد الرحمن عدس ١١٤
115 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. h. 38 
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ن ومها   . املتغرية املستقلة  املستقلة واملعتمدة   ة املتغري ويف هذه الدراسة يكون من املغري
اليت  ة املعتمدة واملتغرية املعتمدة  تغري املوهو متغري يؤثر على سبب تغيريه أو ظهور  

 ١١٦احلرة.  ةتتأثر أو اليت ترجع إىل وجود متغري 
واملتغرية املعتمدة    البصرية،املتغرية املستقلة يف هذه الدراسة الوسيلة التعليمية السمعية  

العربية اللغة  تعليم  السياقي  هي  املدخل  ساس  الطالب    األمر، لتسهيل  .  لدى 
  :يتواجد الباحث يف الصورة التالية

 : املتغرية املستقلة واملعتمدة يف هذه الدراسة٣رسم توضيحي 

 
 
 

 
  وعينته  جمتمع البحث  .ب

يف فصل    كوفحيغ  ١احلكومية    ثانويةاملدرسة ال جمتمع البحث يعين الطالب  
.  رجاال  ١٧ونساء    ٢٥كون من  يتشخص    ٣٧ختصص علم العامل وعددهم    ١٢

مقازنة   العربية  اللغة  تعلم  يف  األفضل  الطالب  فهم  على  تمع  ا هذه  يعتمد 
األخرى.   الفصول  البحث هلذه  لطالب يف  عينة  يكون  البحث  وكل جممتع 

    الدراسة فيسمى عينة مشبعة.
ت   .ج   اومصادرهالبيا

الذين   فهم  اإلنسانية  املصادر  أما  إنسانية.  وغري  إنسانية  إما  فاملصدر 
ختصص علم   ا البحث. ومنهم الطالب يف الفصل الثانية عشر يفيشرتكون يف هذ

كوفحيغ واخلرباء يف تطوير املواد الوسائل   ١من املدرسة الثانوية احلكومية    ١العامل  
وهو ريب نوغروهو املاجستري وهو اللغة العربية    ومدرساملدرسة    ورئيس  والتدريس

 
116 Sugiono. H.39 

 املتغرية املستقلة 
 وسيلة التعلمية السمعية البصرية 

 املتغرية املعتمدة 
 تعليم اللغة العربية لدى الطالب

   ساس املدخل السياقي
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ته واضاملعلم الوحيد لدرس اللغة العربية يف تلك املدرسة   حة لعل هذا البحث بيا
عن ودقيقة والدراسات  والكتب  الدراسي  منهج  هي  اإلنسانية  غري  املصادر   .

  الوسائل التعليمية وتعلم اللغة العربية  
احملصولي ت  البيا املادة    ة أما  لتحصيل  معيارا  وستكون  املقابالت  من 

ت من تصديق اخلرباء سيكون معيارا لصالحية الوسائل سوف املطورة. وأ ما البيا
إحصائيا.   وحتليلها حتليال  ألرقام  وتقوم  العربية.  اللغة  تعليم  استخدامها يف  يتم 

التجريبي ت من االختبارات يف مرحلة  البيا لقياس فعالية   ةوكذلك  ألرقام  يقوم 
  ة يف تعليم اللغة العربية  استخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصري

ت ومصادر١جدول    : البيا

ت    رقم ت    مصادر البيا   البيا
نتائج املقابلة عن حاالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة    رئيس املدرسة    ١

  ومشكالته 
واملشكالت يف تعليم  ت نتائج املقابلة عن االحتياجا   مدرس اللغة العربية    ٢

  اللغة العربية 
نتائج االستبانة عن فعالية واستخدام الوسيلة التعليمية  

  لرتقية فهم درس اللغة العربية  
اخلرباء يف تطوير   ٣

  املواد والوسائل واللغة
نتائج االستبانة عن صالحية تطوير الوسائل التعلمية  

  لرتقية فهم درس اللغة العربية  
نتائج املقابلة عن االحتياجات واملشكالت يف تعليم   الطلبة   ٤

  اللغة العربية 
نتائج االختبارات واالستبانة واملالحظة عن فعالية  

ساس املدخل السياقي يف  استخدام الوسائل التعلمية 
  تعليم اللغة العربية 
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ت    . د   أسلوب مجع البيا

ألسالي   التالية:   بجيمع البحث 
 املالحظة   .١

خلرباته  اكتساب  يف  العادي  االنسان  يستخدمها  وسيلة  هي  املالحظة 
ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن  

يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظته أساسا ملعرفة الباحث حني تالحظ فإنه 
  ١١٧واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة

أل الباحث  يستخدمها  هنا  املدرس  واملالحظة  بني  حدث  ما  يناب  ن 
تغري  معرفة  ألجل  العامل  علم  ختصص  يف  عشر  الثانية  الفصل  يف  والطالب 
الطالب بعد استخدام الوسيلة التعليمية على أساس املدخل السياقي يف تعليم  

ت احملصول ت اإلضافية لقياس ظاهرة الفاعلية    ةاللغة العربية. والبيا هي البيا
ساس املدخل  عند الطالب يف تعليم ا ستخدام الوسيلة التعلمية  للغة العربية 

  السياقي
 بلة  ااملق .٢

املقابلة أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية، 
مؤهال فانة سيحصل على املعلومات هامة  وإذا كان الباحث شخصا مدر و 

ت أخرى يفوق يف أمهيتها ما ميكن ان حنصل عليه من خالل استخدام أدوا
ل املالحظة او االستبيان، ذلك ألن املقابلة متكن الباحث من دراسة وفهم  مث

ملعلومات  ثريه  التعبريات النفسية للمفحوص االطالع على مدى انفعاله و
  ١١٨اليت تقدمها.

 
  ١٤٩ص.  .البحث العلمي  ,الحق و ,عبيدات, عدس ١١٧
  ١٣٥ص.  .الحق و,عبيدات, عدس ١١٨
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ذه املقابلة مع رئيس املدرسة الثانوية احلكومية   كوفحيغ   ١ويقوم الباحث 
مع   أيضا  ا  املدرسة ومشكالته ويقوم  العربية يف  اللغة  تعليم  ملعرفة حاالت 
مدرس اللغة العربية وبعض الطلبة يف هذه املدرسة ألن ينال ما حدث يف عملية 

املدرسة والطلبة يف تعليم اللغة  التعلمية واالحتياجات واملشكالت اليت تواجهها  
  العربية

 ان ياالستب .٣
معلومات   على  للحصول  مالئمة  أداة  االستقصاء  أو  االستبيان  يعترب 
ت وحقائق مرتبطة بواقع معني، ويقدم االستبيان بشكل عدد من األسئلة   وبيا

  يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد املعنيني مبوضوع االستبيان.  
ت حول مناسبة الوسائل  وقد استخد ام الباحث هذه االستبيان جلمع البيا

رباء ويقدم أيضا التعلمية. فيقدم الباحث هذه االستبيان ألجل التصديق من اخل
هذا  ومن  استخدامها.  فعالية  معرفة  ألجل  والطلبة  العربية  اللغة  مدرس  إىل 

  اعرض، ميكن تلخيصه مما يلي: 
  أمحد مكي حسن املاجستري ة: بري يف تطوير املواد التعليمياخل

  الدكتور سيف املصطف املاجستري   اخلبري يف تطوير الوسائل التعليمية:
  كوفحيغ  ١مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية 

نية عشرة يف ختصص علم العامل   يف املدرسة الثانوية    ١الطلبة يف الفصل 
  كوفحيغ.   ١احلكومية 

 االختبارات   .٤
موعة من امل  أسئلة شفوية أو كتابة أو صور أو رسم)  ثريات (االختبار هو ا

اعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما، واالختبار يعطي درجة ما أو  



46 
 

 

قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص، وميكن االختبار جمموعة من األسئلة أو جهازا  
  ١١٩معينا.  

أو   العربية  اللغة  تعليم  الطالب يف  استيعاب  درجة  لقياس  هنا  فاالختبار 
املطورة، وهو االختبار    ملعرفة البصرية  السمعية  التعلمية  الوسائل  فعالية  مدى 

ت   التحريري الذي يعطي قبل جتربة الوسائل التعليمية املطورة وبعدها. والبيا
ت الكمية أو اإلحصائية. ومن هنا تعترب فعالية   ألرقام، أي البيا فيه تقدم 

اللغ درس  فهم  لرتقية  التعليمية  الوسائل  الوسائل  تطوير  ستخدام  العربية  ة 
لطالب املدرسة الثانوية  أساس املدخل السياقي    علىالتعليمية السمعية البصرية  

  كوفحيغ.   ١احلكومية 
ت ٢جدول    : أسلوب مجع البيا

أسلوب مجع   رقم 
ت     البيا

مصادر 
ت     البيا

ت     البيا

نتائج املالحظة عن فعالية استخدام الوسيلة   الطلبة   املالحظة    ١
التعليمية السمعية البصرية علي أساس املدخل  

  السياقي يف تعليم اللغة العربية  
رئيس    املقابلة    ٢

  املدرسة  
نتائج املقابلة عن حاالت تعليم اللغة العربية يف  

  املدرسة ومشكالت 
مدرس اللغة  

  العربية 
نتائج املقابلة عن االحتياجات واملشكالت يف 

  تعليم اللغة العربية 
نتائج املقابلة عن االحتياجات واملشكالن يف    الطلبة 

  تعلم اللغة العربية  

 
  ١٥٨ص.    .الحق dan ,عبيدات, عدس ١١٩
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اخلرباء   االستبانة    ٣
 تطوير

    الوسائل 

ت عن صالحية تطوير الوسائل   نتائج االستبا
  التعليمية السمعية البصرية على أساس املدخل

  السياقي يف تعليم اللغة العربية.  
مدرس اللغة      

  العربية 
نتائج االستبانة عن فعالية استخدام الوسائل 

التعليمة على أساس املدخل السياقي لتعليم اللغة  
  الغربية 

نتائج االستبانة عن فعالية استخدام الوسائل   الطلبة     
التعليم السمعية البصرية على أساس املدخل  

  السياقي يف تعليم اللغة العربية  
نتائج االختبارات عن فعالية استخدام الوسيلة    الطلبة   االختبار    ٤

التعلمية البصرية غلي أساس املدخل السياقي  
  لتعليم اللغة العربية. 

  
  البحث والتطوير خطوات   .ه

طرق البحث ،  تطوير البحثه الدراسة بطريقة البحث والتطوير بهذ  تقدمي
 ADDIE  منوذج  ،ADDIEوالتطوير املطبقة يف هذه الدراسة هي التطوير مع منوذج

الوسيلة التعلمية السمعية    يوههو منوذج يستخدم إلنتاج منتجات تعليمية فعالة  
ملدخل السياقي هو منوذج تصميم تعليمي يستخدم جلميع   ADDIEمنوذج.  البصرية 

ت بسيطة نسبيا. كلمة    ADDIEأنواع التعليم واستخدام منوذج   يتكون من مكو
ADDIE  هي اختصار ألحرف الكلمات: التحليل)analysis(  والتصميم )design ( 
  ١٢٠)evaluation( والتقييم )implementation( والتنفيذ )development(والتطوير

 
120 Robert Maribe Branch, Instructional Design: The ADDIE Approach, Department of Educational 
Psychology and Instructional Technology University of Georgia, vol. 53 (London: Springer New 
York Dordreecht Heidelberg London, 2009). H. 82 
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  البحث  إجراءات  عرض أعاله، املذكورة والتطوير البحث طرق عرض بعد
 :التالية والتطوير

 التحليل  .١
وحتليل  التعليمية  وسائل  تطوير  احلاجة  لتحليل  مرحلة  هي  املرحلة  هذه 

اهلامة يف تطوير   التعليمية.ال الظروف  بنماذج    وسائل  املتعلقة  العناصر  وتشمل 
م، واملتعلمني  يم، وبيئات التعل يم، واحتياجات التعل يم، واسرتاتيجيات التعليالتعل 

 . غريهاالصدأ و 
املتعلمني من من رئيس املدرسة و   الباحث احتياجات ، حيدد  ملرحلةيف هذه ا

، واليت ميلكها حاليا املتعلمون،  من الطالب   حيث املعرفة واملهارات والسلوكيات 
 .هؤالء املتعلمني املتوقعة من النتائج و 

 التصميم .٢
مرحلة   من  العملية  على  احلصول  حتديد كيف  عملية  هي  املرحلة  هذه 

اليت سيتم دراستها بشكل   أكرب. يف هذه اخلطوة، حتديد اسرتاتيجية  التحليل 
ت اليت   . يف هذه املرحلة، سيحدد يف مرحلة التحليل  وجدالتنمية وفقا للبيا

األهداف اليت سيتم حتقيقها يف عملية التعلم من خالل حتديد تصميم    ثالباح
 التعلم. 

 التطوير .٣
ملرحلة   املرتبطة  ت  املكو دارة مجيع  الباحث  سيقوم  املرحلة،  هذه  يف 

وسائل واملواد التعليمية اليت تتكون من  الالسابقة. هذه املرحلة هي عملية صنع  
الداعمة.   املواد  أنواع  ومجيع  املستخدمة  األدوات  ومجيع  املخطوطات،  إعداد 

 ووضع خطة لألنشطة التعليمية اليت ستنفذ. 
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لتحقق من صحة األمر مع خبريين، ومها    يف هذه املرحلة، يقوم الباحث 
الوسيلة    . واالختبارات من الوسيلة التعليميةوخرباء احملتوى    الوسيلة التعليمخرباء  

  التعليمية إىل بعض الطالب 
 التنفيذ .٤

طالب الصف ليف أنشطة التعلم  التعليمية  وسائل  اليف هذه املرحلة، تطبيق  
تعديل   فحيع.ك  ١م العامل يف املدرسة الثانوية احلكومية  ختصص عل   الثاين عشر

 م اليت مت حتديدها وفقا ألهداف التعلم املطلوبة يم مع أنشطة التعل يالتعل عملية 
 التقييم .٥

تنفيذ   املطورة بعد  التعليمية  الباحث    الوسائل  يقوم  التعلم  أنشطة  يف 
جراء تقييمات تتكون من تقييم تكويين وتلخيصي. وجيري التقييم التكويين يف  

املباشر،   التقييم  عمليات  من  عملية  بشأن  و اية كل  للتعلم  النهائي  التقييم 
 املوضوع الفرعي الذي مت حتديده. التقييم مطلوب لتقدمي مالحظات للباحث 

  رة التحسني مل تلب وكذلك تقدمي املشو 
  ADDIEوصف البحث والتطوير الرسم البياين مع منوذج    ذلك،لتسهيل  
 ١٢١على النحو التايل

 
 
 
 
 
 
  

 
121 Cepi Safruddin Abd. Jafar, “Desain Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (Pengemabngan 
Diklat Sistemik Model ADDIE),” in Seminar Penyususnan Draft Desain Kurikulum Diklat Manajemen 
Perkantoran Pada Badan diklat DI Yogyakarta (Yogyakarta, 2011), h.3. 
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 : منوذج آدي٤رسم توضيحي 

 
  
 

  
  
  

  
  
  
  

 
  أسلوب حتليل البينات   . و

ت من تصديق اخلرباء  .١  حتليل نتائج االستبا
ا  واملراد به أن يعرب الباحث حتصل الوسيلة التعليمية ا ومز   ويف .  وحمتو

ت عن املنتج إيل اخلرباء لعلهم يقومون هذه الق ضية، يقدم الباحث االستبا
  بتعديالت املنتج بعده.  

ويستخدم الباحث املعيار اآليت إلعطاء املعىن القرار بتحليل الرمز السابق 
ت من اخلرباء:    يف االستبا

ت ٣جدول    : معيار النتيجة لالستبا

  التصنيفات   التقدير   النتيجة    رقم 
  ميكن استخدامه بدون التعديل   موافق جدا   ٤  ١
  ميكن استخدامه بقليل من التعديل   موافق    ٣  ٢

 مرحلة التحليل

 مرحلة التطوير

 مرحلة التصميم

 مرحلة التنفيذ

وميمرحلة التق  

 مرحلة البحث

التعليمعملية   

 عملية صنع الوسائل، التحقق من الصحة

 حتديد االسرتاجتية وأهداف التعليم 

 حتليل احلاجة والظروف اهلامة الوسيلة املطورة وألنشطة التعليم

 تقييم تكويين وتلخيصي
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  ميكن استخدامه بكثري من التعديل   غري موافق   ٢  ٣
غري موافق   ١  ٤

  جدا
  ال ميكن استخدامه أو يبدل 

  
ت    ستخدام الرمز التايل:وحتليل الباحث تلك االستبا

𝑝 =  
𝑓

𝑛
 𝑥 100% 

𝑝    =  نسبة اإلجابة من االستبانة    
    𝑓  من االستبانة   اإلجابة = درجة  
    𝑛  موع الكلي   = ا
      

يف  البحث كما  هذا  يف  املائوية  لنسبة  ت  لالستبا النتيجة  معيار  وأما 
  اجلدول التايل: 
لنسبة املائوية  :٤جدول  ت    معيار النتيجة لالستبا

  التقدير   النتيجة    رقم 
  ممتاز     ٪١٠٠ - ٪٩١  ١
  جيد جد    ٪ ٩٠-٪٨١  ٢
  جيد  ٪ ٨٠-٪٧١  ٣
  مقبول    ٪ ٧٠-٪٦١  ٤
  قص   ٪ ٦٠-٪٥١  ٥
قص  ٪ ٥٠-٪٠  ٦   أكثر 
  

 حتليل االختبارات  .٢
  أما معيار النتيجة لالختبارات يف هذا البحث كما ورد يف اجلدول التايل: 
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  : معيار النتيجة لالختبارات ٥جدول 

  التقدير   النتيجة    رقم 
  ممتاز    ١٠٠-٩٠   ١
  جيد جدا    ٨٩-٨٠   ٢
  جيد    ٧٩-٧٠  ٣
  مقبول   ٦٩-٦٠  ٤
  قص  ٥٩-٥٠   ٥ 

  أكثر النقص  ٤٩-٠  ٦
  الباحث   استخدم  اإلعالم،  وسائل  عرض  وبعد  قبل  بني  الفرق  الختبار 

test-t ١٢٢الصيغة مع: 
 

 

 
 ١متوسط العينة = 

  ٢متوسط العينة  = 
 ١عينة االحنراف املعياري  =  

  ٢عينة االحنراف املعياري   =
  ١منوذج البديل  = 
 ١منوذج البديل  =
ت جمموعتني = العالقة بني بيا

 
122 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. H. 307 
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  الفصل الرابع 
ت وحتليلها      واملناقشةعرض البيا

  
املبحث األول: تطوير الوسائل التعلمية السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية على  

 كوفحيغ.    ١أساس املدخل السياقي لطالب املدرسة الثانوية احلكومية 
تطوير   لكيفية  تصميما  الباحث  يقدم  الدراسة،  هذه  السمعية    التعليميةوسائل  اليف 

السياقيوالبصرية   املدخل  التعل   ساس  أنشطة  يف  تنفيذها  هذا  يوكيفية  يف  الدراسة  م. 
 تصميم و : حتليل  وهيالتالية    األسلوب آدي الذي يتكون من اخلطوات   الباحث  استخدام

 نفيذ والتقييم. و  تطويرو 
كان هذا املبحث حيضر ما اجتذه الباحث يف تطوير الوسائل التعليمية وهي الوسائل 

ملدخل ا البصرية  السمعية  لتطوير هذه  التعليمة  الباحث  ذه القضية، اعتمد  لسياقي. و
حتليل  من  النشاطات  ألمكنته  مبا  والتطوير  البحث  إجراءات  عن  آدي  مبدخل  الوسيلة 

ا البالغة:     االحتياجات والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم. وفيما يلي بيا
 حتليل االحتياجات    .أ

ملقابلة املبدئية مع رئيس املدرسة الثانوية   ت قام الباحث بتحليل االحتياجا ين  ن 
املدرسة ومشكالته.    غكوفحي  ١احلكومية   العربية يف تلك  اللغة  تعليم  ملعرفة حاالت 

ت من  ويليها املقابلة مع املدرس اللغة العربية وهو ريب نغرهو لعل الباحث حصل البيا
الن اآلتية: االحتياجات واملشكالت يف تعليم اللغة العربية يف    هذه ا

 املنهج التعلمي وأهدف التعليم اللغة العربية  )١
املنهج   "أن  املدرسة  رئيس  املهج    الذيقال  هي  املدرسة  هلذه  يستخدم 

املختار   ٢٠١٣ العربية كدرس  اللغة  اللغة األجنبية، ل  ةودرس  طالب لرتقية معرفة 
وثقافيتها"  اإلسالم  دين  عن  ورسالة  .  ١٢٣ولتعريف  رؤية  مثل  ئق  و إىل  استنادا 

 
  ٢٠٢١  سبتمبر ٦كوفحيع، التاريخ  ١من نتائج مع رئيس المدرسة الثانوية  ١٢٣
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استنتاج املدرسة،  قدمته  الذي  الدراسي  واملنهج  تعل   الباحث  املدرسة  اللغة يأن  م 
،  ٢٠١٣يستخدم منهج عام    الذي  غكوفحي  ١املدرسة الثانوية احلكومية    العربية يف

دة فضول الطالب يف جماالت املعرفة والتكنولوجيا والفنون    يهدف هذا الدرس إىل ز
 . والثقافة والعلوم اإلنسانية

الطريقة واالسرتاتيجيات   )٢ الثاين عشر يف املدرسة جمال  العربية لطالب  اللغة  تعليم 
 كوفحيع ١الثانوية احلكومية 
التعريف   اللغة األجنبية    سكاملدر   ريب نوغروهو  الباحث  يلتقيال  هذه 

"أن طريقة التدريس لتعليم اللغة العربية فقد تدور حول الطريقة    للغة العربية. فقال:
الشفهية".   السمعية  أو طريقة  والرتمجة  ن    ١٢٤القواعد  الباحث  هنا وجد  ومن 

العربية يف  اللغة  تستخدمها مدرس  اليت  التعليم  اسرتاتيجيات  أو  التدريس  طريقة 
لغة العربية بطريقة القواعد تعليم اللغة العربية هي الطريقة التقليدية حيث يدرس ال

  والرتمجة أو طريقة السمعية الشفوية. 
االستخدام   حالة  ال  ولتعريف  ا الباحث  هذه  ايلتقي  طالب، لبعض 

اللغة العربية.    ويستند اختيار هؤالء الطالب على مستوى فهم الطالب يف تعلم 
الذي ميلل  ف التعليم  العربية هو  اللغة  تعليم  أن  الطلبة:"  الدرس  قال  وأنه من  هلم 

فعلم الباحث أن استجابة الطلبة على تلك الطريقة أو اسرتاتيجيات   ١٢٥الصعب" 
م يشرتكون مبجرد متابعة الدروس بدون الرغبة واالهتمام.     غري مبال وأ

 الوسائل التعليمية   )٣
وعن الوسائل التعليمية فقد قال ريب نوغروهو: "أما الوسائل التعليمية اليت  

التعليم هي األدوات اليت وجدت يف الفصل أو يف أيدي الطالب،   استخدمها يف
ن تضر السامات  " فقد استخدام املدرس الوسائل التعليمية دون استعداد قبله 

 
  ٢٠٢١سبتمبر  ٧تاريخ من نتائج مع ربي نغرهو مدرس اللغة العربية عن الطريقة واالستراتيجيات،  ١٢٤

125  
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الطلبة فجأة   يدي  أو  الفصل  ا يف  اليت ختدا  التعليمية  أو األدوات كالوسائل 
  كسبورة وحقيبة وقلم وما إىل ذلك. 

نوغورهو قول  ويليه ريب  "    هيف  التعليمية:  الوسائل  يستخدم عن  ما  درا 
صعوبة يف العثور    والسباب م اللغة العربية.  ييف تعل   الوسائل التعليمية السمعية البصرية

مث، إذا كنت ترغب يف إنشاء   .على املوضوع الذي يناسب املواد اليت سيتم تدريسها
خذ الكثري من الوقت واملهارات اخلاصة. ال سمعية  الوسيلة تعليمية     بصرية، فإنه 

ستخدام وسائل لو   ١٢٦" هو احلل األفضل يف أنشطة التعلم. التعليمية كما ذلك 
البصرية   السمعية  التعليمية  الوسائل  استخدام  أن  نوغورهو  ريب  رأى  مث 

يؤدي   السياقي  الوسيلة ملدخل  ألن  العربية.  اللغة  تعليم  يف  الطلبة  رغبة  إىل 
  املستخدمة مل يظهر كيف استخدام املواد التعليمية يف حياة حقيقي من الطالب. 

 العوائق يف التعليم   )٤
ريب   فقال  العربية.  اللغة  تعليم  يف  املدرس  تواجهها  اليت  العوائق  وهناك 
نوغورهو " األول: بعض الطالب مل تتعلم اللغة العربية قبل دخل إيل هذه املدرسة  

األساسي العربية  اللغة  درس  يتعلم  الطالب  بعض  ذلك  األحرف   ةوألن  كتعريف 
وألن   طلعربية ليس من مسلم فقاهلجائية، الثاين: الطالب الذي يتعلم درس اللغة ا

ذلك علم املتعلم كيف رسم األحرف اهلجائية. مث الثالث: لطالب فقري املفردات 
العربية ال قدرة على  الربيع: نطق  تعترب غري أحسن.  التعليم  وألن ذلك رغبة يف 

وألن هذا الوقعة فتأمل الباحث إيل تفحصها بتطوير الوسائل    ١٢٧صحيح سليم" 
السمعية   التعليمية  الوسائل  تطوير  وهي  الطالب  لدى  املمتعة  السمعية  التعليمية 

  البصرية يف تعليم اللغة العربية على أساس املدخل السياقي. 
الباحث ظواهر االحتياجات   ومن نتائج املقابالت املبدئية فيما سبق، فوضع 

  شكالت التعليم، وهي كما يلي: وم

 
  ٢٠٢١سبتمبر  ٧مدرس اللغة العربية عن الطريقة واالستراتيجيات، تاريخ  من نتائج مع ربي نغرهو ١٢٦
  ٢٠٢١سبتمبر  ٧من نتائج مع ربي نغرهو مدرس اللغة العربية عن الطريقة واالستراتيجيات، تاريخ  ١٢٧
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العربية   )١ اللغة  األجنبية  تعليم  اللغة  احلكومية  كدرس  الثانوية  املدرسة    ١يف 
املنهج   ستخدام  الرتبوية    ٢٠١٣كوفحيع  الوزيرة  جلمهور    والثقافيةمن 

دة فضول الطالب يف جماالت املعرفة والتكنولوجيا   يهدف إىلو   ةاإلندونيسي ز
 والفنون والثقافة والعلوم اإلنسانية

التقليدية    ةاسرتاتيجي )٢ اللغة العربية املستخدمة بطريقة  يتكون  التعليم يف درس 
من الطريقة القواعد والرتمجة والسمعية الشفهية وهذه الطريقة مل مبل ليحسن 

تعليم   ذلك  وألن  الطالب.  مسهال فهم  املدخل  سيكون  السياقي  ملدخل 
 لرتقية فهم الطالب يف تعليم اللغة العربية

التعليمية املستخدمة هي الوسائل البسيطة اليت سهل احلصول على  )٣ الوسيلة 
يف    الوسائل التعليمية السمعية البصريةدرا ما يستخدم  مجيع أحناء الطالب.  

خذ كثري من الوقت واملهارة اخلاصة.  م اللغة العربيةيتعل   ، ألنه 
العوائق يف تعليم اللغة العربية بعض الطالب مل يتعلم اللغة العربية قبل دخل إىل  )٤

هذه املدرسة واملتعلمون ليس من مسلمون فقط ولطالب فقري من املفردات 
 مل ينطق العربية صحيحا سليما.  و 

ناك حاجة كبرية إىل االبتكار  ومن تلك املشكالت واالحتياجات، يظهر أن ه
  يف تعليم اللغة العربية. 

 الوسائل التعليم التصميم    .ب
تصميم  أن  إىل  فتأمل  واالحتياجات،  املشكالت  علي  الباحث  اكتشاف  وبعد 
اللغة العربية يف هذه   التعليمية ألن تفرض املالل قبل الطلب الذين يتعلمون  الوسيلة 

  املدرسة الثانوية احلكومية. 
فبدأ الباحث بتعيني البحث ومنهجية ووقع إىل البحث والتطوير بعنوان " تطوير 
ومتتاز   السياقي"  املدخل  على  العربية  اللغة  لتعليم  البصرية  السمعية  التعلمية  الوسيلة 

قال إلدغار ديل   البصرية كما  السمعية  التعليمية  الوسيلة  أعلى من    تها فعاليالوسائل 
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ساس  أما    ١٢٨أو الصوتية   السمعية تعليم املواد هلذه الوسائل من الكتاب اللغة العربية 
من    ٢٠١٣من املدرسة الثانوية احلكومية حتت املنهج    ١٢لطالب فصل   الشخصية

وزير الرتبية والثقافية جلمهور اإلندونيسي الذي كتبة مسفلة واصدقائها. واملدة اليت هلذه  
ملوضوع موافق وغري موافق لدرس الثاين، وفيه تعليم املهارات اللغوية من مهرة   الوسائل 

 االستماع والكالم والقراءة والكتابة. 
  ١٢لدرس اللغة العربية لطالب  غالف الكتاب املدرسي : ٥رسم توضيحي 

  
  

كي يكون أهداف عملية التعليمية واضحا كتب الباحث منهج التعليم وأهدفه يف   
  هذا اجلدول: 

  منهج التعليم  :٦جدول 

  الكفاءات األساسية الربعة   الثالثة  الكفاءات األساسية
املوافقة  .  ٣٫١ عن  التعبري  غري فهم كيفية  أو 

وااملوافقة   على   لدعاءواألمل  الرد  وكيفية 
ت   اهلوا  / الرتفيهية  األنشطة  موضوع 
اللغة   بعناصر  االهتمام  خالل  من  والسياحة 

ومكتوبة  .  ٤٫١ شفوية  بسيطة  نصوص  ترتيب 
 لدعاءوا  واألملأو غري املوافقة  املوافقة  للتعبري عن  

مو  على  الرد  /  وكيفية  الرتفيهية  األنشطة  ضوع 
ت والسياحة من خالل االهتمام بعناصر   اهلوا
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مع  تتوافق  اليت  الثقافية  والعناصر  النص  وبنية 
  سياق استخدامها. 

بشكل  الثقافية  والعناصر  النص  وهيكل  اللغة 
  صحيح ووفقا للسياق. 

  
التعل  لعملية  األساسية  الكفاءات  على  احلصول  التعليمية   ميبعد  الطريقة  ساس 

ا خيلص الباحث إىل بعض مؤشرات التعل   اليتالنظرية الوحدة   وأهداف  م  يسيتم القيام 
االتعليم    : اليت سيتم القيام 

 الذي مت االستماع إليه.  أو احلوار عن املوضوع املوافق وغري املوافق نصالفهم  .١
 تكرر النص أو احلوار عن املوضوع املوافق وغري املوافق الذي مت االستماع إليه.  .٢
 وار عن املوضوع املوافق وغري املوافق من الكتاب. قراءة النص أو احل .٣
 كتابة أو إنشاء اجلمل البسيطة عن املوضوع املوافق وغري املوافق.  .٤

دقيقة    ٤٥الساعات الدراسيات ولكل الساعة    ٤ويف املنهاج التعليم هلذ املوضوع  
  م إىل اجتماعني.يقسم الباحث أنشطة التعل ولكل اللقاء الساعتني وألن ذلك 

الثاين عشر   بعد فصل  العربية لطالب  اللغة  التعليم يف درس  األهداف  التصميم 
ملدخل السياقي    ١لطالب املدرسة الثانوية   كوفحيع، تصميم الباحث أنشطة التعليم 

  يف هذا اجلدول: 
ملدخل السياقي :٧جدول   تصميم أنشطة التعليم 

أنشطة التعليم    املوضوع 
  غري موافق   موافق   ملدخل السياقي

  البنائية   املقدمة   املقدمة 
  االستخبار     ةفهم النص أو احلوار املسموع فهم النص أو احلوار املسموعة 

  االستجواب    تكرر النص أو احلوار    تكرر النص أو احلوار  
تمع التعلمي   قراءة النص أو احلوار من الكتاب   قراءة النص أو احلوار من الكتاب    ا

  النمذجة وانعكاس   كتب أو إنشاء اجلمل البسيطة   كتب أو إنشاء اجلمل البسيطة 
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 التقييم الفعاىل  التقييم اليومية    التقييم اليومية  
 

السمعية   التعليمية  الوسيلة  تصميم  اللغة  يف  الباحث كتاب  استخدام  البصرية، 
ملوضوع املوافق وغري موافق.   العربية ين عشر الذي كتبته مسفلة  يتم تكييف  لفصل 

الذي ميكن للمادة أن تقدم حملة عامة عن استخدام    اختيار املواد مع النهج السياقي
يف تطوير الوسيلة التعليمية تؤكد الباحث املدخل السياقي   اللغة العربية يف احلياة اليومية.

 كالبنائية واالستخبار واالستجواب والنمذجة وانعكاس.
 الوسيلة التعليمية  تطوير  .ج

الت الوسائل  صنع  بعملية  البحث  سيقوم  املرحلة  اليت هلذه  التعليمية  واملواد  عليمية 
ومجع األدوات املستخدمة ومجيع أنواع املواد الداعمة.  تتكون من إعداد املخطوطات،  

لتحقق من صحة  وصنع خطة   الباحث  اليت ستنفذ. مث سيقوم  التعليمية  لألنشطة 
التعليم الوسيلة  التعليمية وخرباء احملتوى من  الوسيلة  ية  األمر مع خبريين، ومها خرباء 

  واالختبارات لطالب.   
العربية املخطوطات    إعداد  لتطوير اللغة  لتعليم  البصرية  السمعية  التعليم  لوسيلة 

  ساس املدخل السياقي، فكتب الباحث يف جدول التالية:  
  : إعداد املخطوطات لوسيلة التعليمية ٨جدول 

  نوع النشاط 
  احملتوى

  املوافق غري   املوافق 
 حتيايت  -  املقدمة 

 تسليم املوضوع الدراسي   -
 تسليم أهداف التعليم  -

  البنائية  

 حتيايت  -
 تسليم املوضوع الدراسي   -
 تسليم أهداف التعليم  -

  البنائية  
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حلياة اليومية -  يربط الراوي املواد 
ملواد قدمية    و

حلياة اليومية -  يربط الراوي املواد 
ملواد قدمية    و

األنشطة 
  األساسية 

 االستخبار 
حلوار النبيلة   - مسع املفردات املتعلقة 

 وليلى عن الرأي يوافق 
مسع احلوار النبيلة وليلى عن الرأي   -

 يوافق 
  االستجواب 

ت   - اسأل عن فهم الطالب للبيا
 احلواريف  املوافق

   وافقة من احلوارتقدمي اجلمل امل -
  النمذجة 

يدل إىل إعطاء أمثلة اجلمل األخرى  -
 املوافق معىن 

تمع التعلمي     ا
دعوة الطالب لتكرار النص الذي   -

  مسعوه.

 االستخبار 
حلوار البائع   - مسع املفردات املتعلقة 

 واملشرتى عن الرأي غري املوافق 
مسع احلوار البائع واملشرتى عن الرأي  -

 غري املوافق 
  االستجواب 

ت  - غري اسأل عن فهم الطالب للبيا
 احلواريف  املوافق

   من احلوار غري املوافقتقدمي اجلمل  -
  النمذجة 

يدل إىل إعطاء أمثلة اجلمل األخرى  -
 غري املوافق معىن 

تمع التعلمي     ا
  دعوة الطالب لتكرار النص الذي مسعوه. 

أنشطة 
  اإلغالق

  االنعكاس
  اسأل عن فهم وتوفري الدافع لتعلم الطالب

  االنعكاس
اسأل عن فهم وتوفري الدافع لتعلم 

  الطالب
  الفعايلالتقييم  

  قام تقييم الفعايل من املدرس يف أنشطة التعليم  -
  



61 
 

 

سيناريوهات وسائل اإلعالم السمعية البصرية    الباحث  يكون وضحا تطوير  كي
 التعلم يف املرفقات البحثية

  األدوات املستخدمة ومجع أنواع املواد الداعمة، كما تلي:  مجعو 
 احلاسوب   )أ

  : احلاسوب   ٦رسم توضيحي 

  
على  للحصول  ومعاجلتها  البينات  ستقبال  يقوم  إلكرتونية  جهاز  هو 

ت هي املواد اخلام أو املدخالت اليت تدخل اىل   لبيا نظام معلومات. واملقصود 
يتم من خالهلا حتويل  اليت  الالزمة  العمليات  واملعاجلة هي  تعاجل.  احلاسوب كي 

ت وحتويلها اىل املعلومات يستفاد منها    البيا
 مساعات الرأس   )ب 

  مساعات الرأس : ٧رسم توضيحي 
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هي أداة تستخدم لالستماع بصورة خاصة للصوت. كانت السماعة ذات 
النظام  األخرى ومسى  منفصل عن  للصوت تصدر من كل مساعة صوت  قناتني 

األنواع احلديث من مساعات الرأس تستطيع عرض الصوت احمليطي حيث .  وبستريي
تعطى األحساس احلقيقي الجتاه مصدر الصوت اال انه يلزم هلا عتاد خاص ومادة 

  صوتية حتتوي على مسارات صوت حميطي.  
 مكرب الصوت    )ج

  مكرب الصوت : ٨رسم توضيحي 

  
ئية. وينتقي هذه الطاقة   هو جهاز يعمل على حتويل الصوت إىل طاقة كهر
مباشرة عرب سلوك أو خالل موجات راديو، إىل مستقبل إما بغرض النقل كما يف 
اهلاتف أو لتسجيله كما يف املسجل أو إخراجه املبشرة إىل مكربات صوت بغرض 

 إعادة إنتاجه بصورة أعلى كما يف قاعات املؤمترات. 
م. يستخدم الباحث العديد من التطبيقات. ي حترير أشرطة الفيديو التعل يف

  موفايف  فوتوشوب، السلطة،مايكروسوفت نقطة  االختبار،أدويب 
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 (Adobe Audition)ختبار أدويب اال  )أ
  الشعار ألدويب االختبار : ٩رسم توضيحي 

 
أدويب االختبار هو حمطة عمل الصوت الرقمي اليت وضعتها شركة أدويب  

مزيج غري مدمرة / تعديالت وطرق حترير   املسارات، الذي يعرض بيئات متعددة  
   املوجي من النهج املدمرة.

استخدم الباحث التطبيق لتسجيل األصوات وتوفري املؤثرات الصوتية وقطع  
    ع السيناريو.بعض أجزاء الصوت اليت ال تتناسب م

ستخدام   الصوت  الباحث  املبكرة سجل  املراحل  الصوت يف  مت   مكرب 
لكمبيوتر ومعاجلته يف تطبيق   . بعد االنتهاء من  أدويب االختبارتوصيله مباشرة 

ثريا على الصوت  التسجيل، اختار الباحث بعض األجزاء غري األساسية وأعطوا 
وضوحا.   أكثر  يبدو  الصويت  جلعله  التسجيل  اعترب  أن  الباحث   مثاليا،بعد  قام 

 .mp3بتخزين ملف الصوت يف شكل 

  عرض تطبيق أدويب االختبار  :١٠رسم توضيحي 
 

  
  

ستخدام تطبيق أدويب االختبار :١١رسم توضيحي    عملية حترير الصوت 
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 mp3عملية ختزين الصوت يصبح  :١٢رسم توضيحي 

 
ور بوينت  )ب    (Microsoft Power Point) مايكروسوفت 

 ور بوينت توسوفر الشعار مايك: ١٣رسم توضيحي 

 
ور بو  مج كمبيوتر للعرض التقدميي مت تطويره  ينت هو  مايكروسوفت  بر

ستخدام شرائح متعددة   مايكروسوف بواسطة   .  مفيد كوسيط عرض تقدميي 
  .  إلنشاء حركات استخدام الباحث هذه تطبيق 
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ور بوينت١٤رسم توضيحي  ستخدام مايكروسوفت    : عرض احلركة 
  

  
 

  (Movavi) موفايف  )ج
 : الشعار ملوفايف١٥رسم توضيحي 

  
واألصوات   موفايف والصور  الفيديو  أشرطة  لتحرير  يستخدم  تطبيق  هو 

واحد.  ومجعها يف  املتحركة  التطبيق    والرسوم  هذه  حث  ا نتائج  استخدام  جلمع 
أدويب أداء  جتربة  يف  الصوتية  املتحركة  االختبار  التسجيالت  والصور  من ، 

ور بوينت والعديد من الصور املتحركة األخرى اليت تدعم إنشاء   ، مايكروسوفت 
    . التعليميةوسائل 

 استخدام تطبيق موفايف : ١٦رسم توضيحي 
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نتائج   الباحث بعد اكتمال عملية التحرير على وسائل اإلعالم، مث شرح

  : الفيديو على النحو التايل
 فتح الفيديو  .٢

 غطاء الفيديو :١٧رسم توضيحي 

 
  التعلم  : مؤشرات ١٨رسم توضيحي 

  
  

 املواد األساسية الفيديو  .٣
  :تقدمي املفردات١٩رسم توضيحي 
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 تقدمي احلوار  :٢٠رسم توضيحي 

 
  

 عرض التعلم الكالم :٢١رسم توضيحي 

 
 غطاء .٤

  الفيديوغطاء  : ٢٢رسم توضيحي 

  
  
  
  
  
  



68 
 

 

  
املبحث الثاين: صالحية الوسيلة التعليمية السمعية البصرية املطورة لطالب املدرسة 

  يغكوفح   ١الثانوية احلكومية 
حيث تتباين به  بعد تطوير فديو لوسيلة التعليمية قام الباحث بتصديقها من اخلرباء  

  و من فديو التعليمية. واخلرباء يصدقان هذا الفيدي   بالتعليقات واالقرتاحات وما ال يتناس
 وفضيلةاملصطف املاجستري وهو اخلبري يف تطوير الوسيلة التعليمية    فمها: فضيلة الدكتور سي

  ستري وهو اخلبري يف تطوير املواد.مكي حسن املاجأمحد 
م و  ا اخلرباء اقرتاحا ت اليت يعطي  م. وتصديق الفيديو جترى بوسيلة االستبا تعليقا

ت من اخلرباءو ويستخدم الباحث املعيار اآليت إلعطاء املعىن     : القرار بتحليل املز يف االستبا
ت  :٩جدول    معيار النتيجة لالستبا

  التصنيفات   التقدير   النتيجة    رقم 
  ميكن استخدامه بدون التعديل   موافق جدا   ٤  ١
  ميكن استخدامه بقليل من التعديل   موافق    ٣  ٢
  ميكن استخدامه بكثري من التعديل   غري موافق   ٢  ٣
غري موافق   ١  ٤

  جدا
  ال ميكن استخدامه أو يبدل 

لنسبة يف هذا البحث كما يف اجلدول التايل:   ت    وأما معيار النتيجة لالستبا
لنسبة املائوية  :١٠جدول  ت    معيار النتيجة لالستبا

  التقدير   النتيجة    رقم 
  ممتاز     ٪١٠٠ - ٪٩١  ١
  جيد جد    ٪ ٩٠-٪٨١  ٢
  جيد  ٪ ٨٠-٪٧١  ٣
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  مقبول    ٪ ٧٠-٪٦١  ٤
  قص   ٪ ٦٠-٪٥١  ٥
قص  ٪ ٥٠-٪٠  ٦   أكثر 

  وقد عرض الباحث ما أهم من نتائج هذه العمليات فيما يلي:  
 التعليمية   وسيلةتصديق اخلرباء يف تطوير ال  .أ

 نتائج االستبانة   .١
تصديق الدكتور سيف املصطف وهو  وقد عرض الباحث نواحيات 

  اخلرباء يف تطوير الوسيلة التعليمية، هذه هي نتائجها:  
  التعليمية الوسيلة ري يف تطوير نتائج االستبانة من اجلب :١١جدول 

  التقدير   النتيجة    املؤشرات   رقم 
  اجلوانب العامة

اإلبداعية واملبتكرة (جديدة ومرنة وجذابة وذكية    ١
 وليس من أي أصل خمتلف)  نوعها،وفريدة من 

  موافق جدا  ٤

التواصل (سهل الفهم واالستخدام لغة جيدة    ٢
 وصحيحة وفعالة)

  موافق جدا   ٤

أو   الوسائل التعليميةمتفوقة (له مزا على غريها من   ٣
  بطرق تقليدية) 

  موافق   ٣

 الوسائل التعليمية السمعية البصريةجوانب 
التواصل: تدعم العناصر البصرية والصوتية املواد    ٤

ا من قبل الطالب   التعليمية، حبيث يسهل استيعا
  موافق   ٣

يتم تقدمي التصور بشكل فريد وليس   اإلبداعية:  ٥
 مبتذلة من أجل جذب االنتباه 

  موافق   ٣
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بسيطة: التصور ليس معقدا، حىت ال تقلل من   ٦
 وضوح احملتوى، واملواد التعليمية وسهلة التذكر

  موافق جدا   ٤

الوحدة: استخدام لغة بصرية وصوتية متناغمة    ٧
ملواد التع ة، حبيث يوصى متاما   ليمية وسليمة ومشا

  موافق   ٣

تطوير الكائنات يف شكل صور واقعية ورمزية على    ٨
 حد سواء 

  موافق   ٣

اختيار األلوان املناسبة، من أجل دعم التوافق بني   ٩
 املفاهيم اإلبداعية واملواضيع املختارة 

  موافق جدا   ٤

الطباعة، لتصور اللغة اللفظية لدعم حمتوى الرسالة،    ١٠
 القراءة والوظيفة النفسيةسواء من حيث وظيفة 

  موافق   ٣

التخطيط: يتم التحكم بشكل جيد يف وضع وترتيب    ١١
من أجل توضيح الدور اهلرمي لكل   البصرية،العناصر 

 عنصر من هذه العناصر

  موافق جدا   ٤

العناصر البصرية تتحرك، وميكن استخدام الرسوم   ١٢
واألفالم لتوضيح املواد  املتحركة حملاكاة املواد التعليمية 

ل مدريد  لر

  موافق جدا   ٤

  موافق   ٣ املالحة املألوفة واملتسقة لتكون فعالة يف استخدامه  ١٣
العناصر الصوتية (احلوار، املونولوج، السرد املوسيقي  ١٤

والتأثري الصويت/اخلاص) وفقا لشخصية املوضوع  
  واستخدامها إلثراء اخليال

  موافق   ٣

  ٤٨  جمموع 
 

  :    ووجد من ذلك اجلدول  



71 
 

 

  ٤٧:     جمموع نتيجة اإلجابة  
    ٥٦=  ٤ x ١٤:     جمموعة الكلي 

  
االهتمام بضمة والكتابة مث االهتمام  أن رأى الدكتور سيف املصطف 

  وعلى كل حال جيد.   ٢٠١٣مبناسبة املهج املستخدم فب املنهج 
   ةحتليل نتائج االستبان .٢

ستخدام الرمز التايل:   ت    وحيلل الباحث تلك االستبا
𝑝 =  

𝑓

𝑛
 𝑋 100% 

P    نسبة اإلجابة من االستبانة = 
F    نتيجة اإلجابة من االستبانة =  

 n موع الكلي  = ا  
𝑝 =  

𝑓

𝑛
 𝑋 100% 

𝑝 =  
47

54
 𝑋 100% 

𝑝 =  87.03% 
 

التعليمية   املواد  تطوير  يف  اخلبري  تصديق  من  ت  االستبا نتائج  كانت 
  وتقدميها هو جيد جدا.   ٪٨٧،٠٣استنتجت على نتيجة وتقديرها هو 

سيف   الدكتور  التعليمية  الوسيلة  تطوير  يف  اخلبري  موافقة  ظهر  هنا  ومن 
الثان املدرسة  لطالب  العربية  اللغة  لتعليم  الفيديو  استخدام  أن  على  وية مصطف 

  كوفحيع.   ١احلكومية 
 تصديق من اخلبري يف تطوير املواد    .ب
 نتائج االستبانة    .أ

مكي حسن املاجستري وهو اخلبري  أمحد  وقد عرض الباحث نواحيات تصديق  
  يف تطوير املواد التعليمية، هذا هو نتائجها:  
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  نتائج من اخلبري يف تطوير املواد التعليمية  :١٢جدول 

  التقدير   النتيجة    املؤشرات   رقم 
  مالئمة التعليمية  

  موافق جدا   ٤ م يوضوح أهداف التعل   ١
أمهية أهداف التعلم يف املناهج الدراسية والكفاءات    ٢

 األساسية 
  موافق جدا   ٤

  موافق جدا   ٤ م يعمق أهداف التعل   ٣
  موافق   ٣ مياسرتاتيجيات التعل دقة استخدام   ٤
  موافق   ٣ التفاعل   ٥
  موافق   ٣ السياقية  ٦
والتقييم مع  سيلة التعليمية و والالتوافق بني املواد  ٧

  أهداف التعلم 
  موافق   ٣

  موافق جدا   ٤ سهولة يف الفهم   ٨
  موافق   ٣ املنهجيات املنطقية والواضحة  ٩
  موافق   ٣ واحملاكاة والتدريب وضوح الوصف واملناقشة واملثال   ١٠

 جوانب املادة اجلوهرية
  موافق جدا   ٤  احلقائق واملفاهيم النظرية  ١١
  موافق جدا   ٤ دقة املادة من الناحية النظرية واملفهوم  ١٢
  موافق   ٣ عمق املادة   ١٣
  موافق   ٣ الواقع   ١٤

  ٤٨  جمموع  
  :    ووجد من ذلك اجلدول 
  ٤٨:   جمموع نتيجة اإلجابة  
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موع الكلي     ٥٦=  ٤ x ١٤:     ا
مكي حسن املاجستري وهو اخلبري يف تطوير املواد التعليمة؛ أن  أمحد ورأى 

وإدخال حتسينات    م،يالتعل حتسينات على غالف وسائل ا  ،  الوسيلة التعليمية
  على الصوت / السرد.

a.    حتليل نتائج االستبانة 
ستخدام الرمز التايل:   ت    وحيلل الباحث تلك الستبا

𝑝 =  
𝑓

𝑛
 𝑋 100% 

P    نسبة اإلجابة من االستبانة = 
F    نتيجة اإلجابة من االستبانة =  

 n   موع الكلي   = ا
𝑝 =  

𝑓

𝑛
 𝑋 100% 

𝑝 =  
48

56
 𝑋 100% 

𝑝 =  85.71% 
  

ت من   تصديق اخلبري يف تطوير املواد الوسيلة التعليم  كانت نتائج االستبا
نتيجة  استنتج . ومن هنا ظهر موافقة جيد جدا   وتقديرها  ٨٥،٧١ت على 

مكي حسن املاجستري على أن تعليم    أمحد  اخلبري يف تطوير الوسائل التعليمية
لوسيلة التعليمية السمعية البصرية لتعليم املدخل السياقي على  اللغة العربية 

  كوفحيع    ١ب املدرسة الثانوية الطال
لتعديالت األوىل إىل ما يقبله من تصديق اخلرباء، فقام  أضاف الباحث 

الفيدي التعليمية وحتسينها لكي صارت جيدة. ومن أطراف    و بتكميل  لويلة 
  التعديالت هنا سوف يعرضها الباحث فيما يلي:  
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 الوسيلة التعليمية املطورة  التعديالت   .ج
حية الوسيلة التعليمية  .١  من 

الكتابة على بعض املفردات  ورأى الدكتور سيف املصطف املاجستري أن  
بشكل   والكتابة  القراءة  مع  تتفق  ال  ال    بعضو  صحيح اليت  اليت  الكلمات 

الرتقيم عالمات  على    النطقو   تستخدم  غري    ماركات والرتكيز  الذي  النهائي 
  بعد.   افقام الباحث بتعديله. مناسب

حية تطوير ١٣جدول    الوسيلة التعليمية : التعديالت من 

  قبل التعديل   قبل التعديل   رقم 
١  

 

  

 

  
بعض النطق غري صحيحة   ٢

قصة  وبعض النطق كلمة 
  ُمَفضََّلةُ مثال : 

  mufadholahقراءةه :  

 وغري ذلك

 بعد إجراء اإلصالحات 
  الكلمة : ُمَفضََّلةٌ 

  Mufadholatunقراءةه : 

  وغري ذلك

حية تطوير مواد الوسيلة التعليمية   .٢  التعديالت من 
املاجستري    مكيورأى   الوسيلة  حسن  مواد  اخلبري يف تطوير  وهو 

التعليميةالتعليمية؛   الوسيلة  النطق    التعلم،حتتاج إىل حتسني    أن  وبعض 
  ملفردات العربية  واسرتاتيجيات التدريس فيها،العربية اليت حتتاج إىل النظر  

 اليت جيب تعديلها
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حية تطوير الوسيلة التعليمية ١٤جدول    : التعديالت من 

  بعد التعديل   قبل التعديل   رقم 
١  

    
  طريقة يف تعليم املفردات   ٢

عرض املفردات املتكررة مرتني مع 
 عرض الصور والكتابة 

املفردات  تعليم  يف  طريقة 
 مراحلستخدام ثالث 

بصوة  املفردات  : عرض  األول 
و    فقط بدون الصورة و الرتمجة

    الكتابة  
بصوة الثاين :  عرض املفردات  

  و الكتابة بدون الرتمجة و الصورة 
الثالث : عرض املفردات بصوة 

 و الكتابة والرتمجة والصورة  
 

موعة   هذا ويقال  الصغرية،    وجاء الباحث بتجربة الوسيلة التعليمية يف ا
التعليمية املصممة مبدئية    والعمل هنا بتجربة مبدئية حيث جترب الباحث الفيدي
موعة   والطالب   من سبعة طالب قبل انتقال إىل امليدان أي املدرسة. وتتكون ا

وهم:    املختارين بناء على نتائج التقديرات املختلفة يف مرحلة ما قبل االختبار
ين راحيو و  حممد رمضان   لوال متارا و فارق الذكي و  شندي هديتيا و  انغسيت 

يطلب من كل طالب مشاهدة فيديو  .  سيسيليا انتان  ديسي لسرتي و  فرضيا و
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مث احلصول على متوسط ملء االستبيان على    تعليمي، مث ملء االستبيان احملدد.
 النحو التايل

  االسنبانة من الطالبنتائج  ١٥جدول 

  التقدير   النتيجة    املؤشرات   رقم 
  الوسائل التعليمية  

  موافق جدا   ٤ استخدام وسائل اإلعالم التعلم دون صعوبة.   ١
لوسائل التعليمية نقل املواد بشكل جيد وفقا   ٢

 ألهداف التعلم املطلوبة. 
  موافق   ٣،٦

  موافق   ٣،٤  وسائل اإلعالم ميكن أن توفر الدافع التعلم.   ٣
وسائل اإلعالم التعلم يف أي مكان ويف الوصول إىل   ٤

  أي وقت
  موافق جدا   ٤

م بشكل فردي أو يف يالتعل  الوسيلةاستخدام   ٥
  جمموعات

  موافق جدا   ٤

 الوسيلة التعليمية السمعية البصرية  
  موافق   ٣،١ ميكن مساع الصوت بوضوح   ٤
ميكن أن تصف املرئيات املقدمة املواد اليت متت   ٥

 دراستها. 
  موافق   ٣،٦

  موافق   ٣،٧ التعليمية يقرأ بشكل جيد وواضح  الوسائلإن حمرف   ٦
السمعية البصرية التعلم بطريقة   لتعليمية تقدمي وسائل ا  ٧

 تتألف ومتكاملة 
  موافق جدا   ٤

  :   ووجد من ذلك اجلدول 
  ٢٩،٤٥:   جمموع نتيجة اإلجابة  

موعة الكلي    ٣٢=  ٤ x ٨:     ا
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أن   الطالب  الفيديورأى  العربية    واستخدام  اللغة  اللغة لتعليم  تعلم  يسهل  أن  ميكن 
املقدمة يف أي وقت ويف   التعليمية العربية. وعالوة على ذلك، ميكن الوصول إىل وسائل  

  أي مكان. 
ستخدام الرمز التايل:   ت    وحتليل الباحث تلك االستبا
𝑝 =  

𝑓

𝑛
 𝑋 100% 

P    نسبة اإلجابة من االستبانة = 
F    نتيجة اإلجابة من االستبانة =  

 n   موع الكلي   = ا
𝑝 =  

29,45

32
 𝑋 100% 

𝑝 = 92%  
  

احلكومية   الثانوية  املدرسة  الطالب  بعض  من  ت  االستبا نتائج   ١فكانت 
 تقديرها هو جيد جدا.  و  ٪٩٢كوفحيع لفيديو التعليم استنتجت على نتيجة 

البصرية املطورة لطالب املدرسة  السمعية  التعليمية  الوسائل  فعالية  الثالث:  املبحث 
  كوفحيع  ١الثانوية احلكومية 

الباحث ي التعل  بعد أن تعترب وسائل الصحة، مث  التحقق من  م قد اجتمع اختبار 
(التنفيذ).  الرابعة  تنفيذها يف املرحلة  اليت سيتم  التعلم  كتابة خطط  لتسهيل    جيعل تصميم 

  :التعلم للباحث يف اجلدول التايل
ساس املدخل السياقي١٦جدول    : خطط التعليم 

معلومات    شكل النشاط نوع النشاط 
  ختصيص الوقت 

 املعلم حييي الطالب.  -  مقدمة 
لتحقق من وجود الطالب. -  يقوم املعلم 

 دقيقة  ٢٠
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 البنائية 
 سابق. يطلب املعلم التعلم يف اجتماع  -
 يقدم املعلم موضوع التعلم اليوم. -
  م  يطلب املعلم من الطالب ربط املادة حبيا -

األنشطة 
  األساسية 

  االستخبار 
 علم الوسيلة التعليمية لطالب امل تقدمي -

  االستجواب 
فيديو   - وحمتوى  رسالة  نقل  الطالب  من  املعلم  يطلب 

 م الذي مت مالحظته. يالتعل 
 رأي الطالب الذي مت نقلهاملعلم يرد على  -

تمع التعلمي     ا
املعلم والطالب يناقشون معا لرتمجة احلوار ونص احملادثة  -

  املستمع إليها 
 النمذجة 

املوافق وغري ويعطي املعلم عدة أمثلة على اجلمل  -
 املوافق 

  دقيقة  ٥٥

األنشطة 
  األخر 

  انعكاس  
استنتاجات من ومبساعدة املعلم، يتوصل الطالب إىل  -

 نتائج التعلم.
 التقييم الفعاىل 

يقوم املعلمون بتقييم الطالب من خمتلف جوانب  -
  أنشطة التعلم 

  دقيقة  ١٥
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 وعالوة على ذلك، الباحث يضع خطة نشاط التعلم يف التذييل املقدم
اللقاء األول لتعرف فهم الطالب ، وهي  حضر الباحث ألربعة لقائتيف هذا التنفيذ  

ت الطالب عن تعليم  ستخدام االختبار ما قبل ولتعريف الصعو عن تعليم اللغة العربية 
تطبيق وسائل التعليمية  كوفحيع. وللقاء الثانية ل  ١اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية  

وسائل التطبيق    وللقاء الثالث:  "تعريف الكلمة واجلمل املوافقوضوع "يف عملية التعليمية مب
  ث األخري، اخترب الباحاللقاء  ويف    "تعريف الكلمة واجلمل غري املوافق م مع موضوع "يالتعل 

، فضال عن األخر   مرة أخرى فهم الطالب من خالل تقدمي العديد من األسئلة االختبار
  م.يإجراء تقييمات خالل أنشطة التعل 

 نتائج االختبار القبلى    .أ
  نتائج االختبار القبلي :١٧جدول 

  نتيجة    الفصل    اسم   رقم 
  ٣٥  ١أ – ١٢ عابد جوزيندي ديليسيا   ١
  ٣٠  ١أ – ١٢  إيد سوالسرتي  ٢
  ١٥  ١أ – ١٢  أجيتا مرضى يف هللا   ٣
  ٤٥  ١أ – ١٢  أغنيس نبيلة   ٤
  ٣٥  ١أ – ١٢  يان فاضلة مبارك تأمحد غس   ٥
  ٤٥   ١أ – ١٢  الفريز الطريق    ٦
  ٤٥   ١أ – ١٢ أجنيليسا   ٧
  ١٠  ١أ – ١٢  نغيسيت سانيا راهايو   ٨
  ٣٥  ١أ  – ١٢  دية إفندي   بنتايغ  ٩
  ٤٥  ١أ – ١٢  ديسي الستاري   ١٠
  ٢٠   ١أ – ١٢  إلسا وتري آين  ١١
  ٣٠  ١أ – ١٢  إندانغ سوالسرتي  ١٢
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  ٣٠  ١أ – ١٢  الذكي  فاروق   ١٣
  ٥٠   ١أ – ١٢  راما أرهان كارين فيناز  ١٤
نيت  ١٥   ٢٠   ١أ – ١٢  فريزي أبر
  ١٥   ١أ – ١٢  غوميا سوشي إندة ساري    ١٦
  ٥٠   ١أ – ١٢  هانف رضى عبدهللا     ١٧
  ٥٠  ١أ – ١٢  هانز سيرتا أدماجا   ١٨
  ٤٥   ١أ – ١٢  هاري موزالدي أسيديقي   ١٩
  ١٥  ١أ – ١٢  هيلفيا كالروزا   ٢٠
  ٢٥   ١أ – ١٢  اهلام رشدي    ٢١
  ٣٠  ١أ – ١٢  لوال متارا   ٢٢
ن   ٢٣   ٥٥  ١أ – ١٢  حممد رمضاين فرد
  ٣٥  ١أ – ١٢  مريانيت رمحةدو  ٢٤
  ٤٠  ١أ – ١٢  رايف أمحد اهريزا  ٢٥
  ٢٥  ١أ – ١٢  كالرا سيندي أوكتافيا    ٢٦
  ١٥   ١أ – ١٢  سيلفي إجنلينا   ٢٧
  ٢٠   ١أ – ١٢  سيلفيا مهراين   ٢٨
  ٢٠  ١أ – ١٢  سيندي هاديتيا    ٢٩
  ٤٠  ١أ – ١٢  رية  إنتان مخ سيسيليا  ٣٠
  ٣٠  ١أ – ١٢  سيا بواري ميالين   ٣١
  ٣٠  ١أ – ١٢  تيشا أغنيستاز   ٣٢
  ٢٠   ١أ – ١٢  تيارا أجنيليا   ٣٣
  ٢٠  ١أ – ١٢  ويلينساه يوسات ويكا   ٣٤
  ٣٠  ١أ – ١٢  ووالن دي وايدستيال   ٣٥
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  ١٠  ١أ – ١٢  هيلني ليستاليا  ٣٦
  ٥٥ أعلى قيمة
  ١٠  أدىن قيمة

 ٣٠،٨٣  متوسط
جتصص لطالب الصف الثاين عشر يف  قبلاالختبار من استنادا إىل نتائج 

العامل   التالية: علم  ت  البيا يتم احلصول على  قيمة    جمال،  الطالب   ٥٥أعلى  من 
  طالبا.   ٣٦من  ٣٠،٨٣والناجتة املتوسطة   الطالبني،من  ١٠قيمة  وأدىنوحد 

 
 لالجتماع األولتنفيذ الوسيلة التعليمية يف أنشطة التعليم    .ب

  اللقاءيف هذا  يف هذه اللقاء قام الباحث أنشطة التعليم مبوضوع " موافق".  
وكتب واملتعلمني،  املعلمني  أنشطة  مجيع  الباحث  مجيع جوانب   الباحث  الحظ 

  الطالب، وهي املواقف واملعرفة واملهارات. مث حتصل على القيمة التالية: من تقييم 
  : نتائج الطالب من اللقاء األول ١٨جدول 

  متوسط   الفصل    اسم   رقم 
  املهارات  املعرفة   املواقف

  ٧٨  ٩٠  ٨٠  ٦٣ عابد جوزيندي ديليسيا   ١
  ٧٦  ٩٠  ٧٥  ٦٣  إيد سوالسرتي  ٢
  ٧٥  ٩٠  ٨٠  ٥٤  أجيتا مرضى يف هللا   ٣
  ٧١  ٩٠  ٦٠  ٦٣  أغنيس نبيلة   ٤
  ٧٨  ٩٠  ٨٠  ٦٣  يان فاضلة مبارك تأمحد غس   ٥
  ٨١  ٩٠  ٨٠  ٧٢  الفريز الطريق    ٦
  ٨١  ٩٠  ٨٠  ٦٣ أجنيليسا   ٧
  ٧٨  ٩٠  ٧٠  ٣٦  نغيسيت سانيا راهايو   ٨
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  ٧٣  ٩٠  ٦٥  ٦٣  دية إفندي   بنتايغ  ٩
  ٧١  ٩٠  ٦٠  ٦٣  ديسي الستاري   ١٠
  ٧٨  ٩٠  ٨٠  ٦٣  إلسا وتري آين  ١١
  ٧١  ٩٠  ٦٠  ٦٣  إندانغ سوالسرتي  ١٢
  ٧٨  ٩٠  ٨٠  ٦٣  الذكي  فاروق   ١٣
  ٧٦  ٩٠  ٦٥  ٧٢  فيناز راما أرهان كارين  ١٤
نيت  ١٥   ٧٥  ٩٠  ٨٠  ٥٤  فريزي أبر
  ٧٧  ٩٠  ٨٠  ٣٦  ساري   غوميا سوشي إندة  ١٦
  ٧٧  ٩٠  ٧٠  ٧٢  هانف رضى عبدهللا     ١٧
  ٧٦  ٩٠  ٧٥  ٧٢  هانز سيرتا أدماجا   ١٨
  ٧٦  ٩٠  ٧٥  ٦٣  هاري موزالدي أسيديقي   ١٩
  ٦٢  ٩٠  ٦٠  ٣٦  هيلفيا كالروزا   ٢٠
  ٧٤  ٩٠  ٧٠  ٦٣  اهلام رشدي    ٢١
  ٧٤  ٩٠  ٨٠  ٦٣  لوال متارا   ٢٢
ن   ٢٣   ٨١  ٩٠  ٨٠  ٧٢  حممد رمضاين فرد
  ٧٤  ٩٠  ٧٠  ٦٣  مريانيت رمحةدو  ٢٤
  ٧٤  ٩٠  ٧٠  ٦٣  رايف أمحد اهريزا  ٢٥
  ٧٣  ٩٠  ٦٥  ٦٣  كالرا سيندي أوكتافيا    ٢٦
  ٦٧  ٩٠  ٧٥  ٣٦  سيلفي إجنلينا   ٢٧
  ٦٧  ٩٠  ٦٥  ٥٤  سيلفيا مهراين   ٢٨
  ٧٠  ٩٠  ٦٥  ٥٤  سيندي هاديتيا    ٢٩
  ٧٣  ٩٠  ٦٥  ٦٣  رية  إنتان مخ سيسيليا  ٣٠
  ٧١  ٩٠  ٦٠  ٦٣  بواري ميالين   سيا  ٣١
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  ٧٦  ٩٠  ٧٥  ٦٣  تيشا أغنيستاز   ٣٢
  ٧٣  ٩٠  ٧٥  ٥٤  تيارا أجنيليا   ٣٣
  ٦٨  ٩٠  ٦٠  ٥٤  ويلينساه يوسات ويكا   ٣٤
  ٦٩  ٩٠  ٨٠  ٣٦  ووالن دي وايدستيال   ٣٥
 ٦٤  ٩٠  ٦٥  ٣٦  هيلني ليستاليا  ٣٦

  ٨١  أعلى قيمة 
  ٦٢  أدىن قيمية  
  ٧٣  متوسطة 

نتائج   إىل  األولاستنادا  االجتماع  يف    من  عشر  الثاين  الصف  لطالب 
العامل   التالية:جتصص علم  ت  البيا من   ٨١أعلى قيمة    جمال، يتم احلصول على 

الط  ٣٦من    ٧٣، والناجتة املتوسطة  الطالب وحدمن    ٦٢قيمة    وأدىن  الب لثة 
  طالبا.  

ال الذين  الطالب  بعض  هناك  األول، كان  االجتماع  جيدون   يف  يزالون 
  ) ١(صعوبة يف فهم أنشطة التعلم. هناك بعض املالحظات يف االجتماع األول.  

بعض الطالب مل )  ٢(ال يزال بعض الطالب ال ميلكون شغفا يف أنشطة التعلم.  
الطالب ال يزال لديهم الكثري من االرتباك )  ٣(جيمعوا املهام يف الوقت املناسب.  

 يف فهم بعض املواد.
خذ روح املعلم يف تشكيل أنشطة تعليمية أكثر متعة. وإيالء    لذلك، فإنه 

 املزيد من االهتمام للطالب الذين حيتاجون إليها أكثر.
 ثانية تنفيذ الوسيلة التعليمية يف أنشطة التعليم لالجتماع ال  . د

يف هذا  موافق".    غرييف هذه اللقاء قام الباحث أنشطة التعليم مبوضوع "
وكتب  اللقاء واملتعلمني،  املعلمني  أنشطة  مجيع  الباحث  مجيع    الباحث  الحظ 

يف هذه األنشطة قام الطالب، وهي املواقف واملعرفة واملهارات.  من  جوانب تقييم  
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الباحث مع حتسينات على مالحظات االجتماع مع إدخل حتسينات على سجل 
  مث حتصل على القيمة التالية:االجتماع التعليمي األول.  

  : نتائج الطالب من اللقاء الثانية ١٩ جدول

  متوسط   الفصل    اسم   رقم 
  املهارات  املعرفة   املواقف

  ٩٤  ١٠٠  ١٠٠١  ٨١ عابد جوزيندي ديليسيا   ١
  ٨٩  ١٠٠  ٩٥  ٧٢  إيد سوالسرتي  ٢
  ٨٩  ١٠٠  ٩٥  ٧٢  أجيتا مرضى يف هللا   ٣
  ٩٠  ١٠٠  ٩٠  ٨١  أغنيس نبيلة   ٤
  ٩١  ١٠٠  ١٠٠  ٧٢  يان فاضلة مبارك تأمحد غس   ٥
  ٩٢  ١٠٠  ٩٥  ٨١  الفريز الطريق    ٦
  ٩٢  ١٠٠  ٩٥  ٨١ أجنيليسا   ٧
  ٨٣  ١٠٠  ٩٥  ٥٤  نغيسيت سانيا راهايو   ٨
  ٨٦  ١٠٠  ٨٥  ٧٢  دية إفندي   بنتايغ  ٩
  ٩٠  ١٠٠  ٩٠  ٨١  ديسي الستاري   ١٠
  ٩١  ١٠٠  ١٠٠  ٧٢  إلسا وتري آين  ١١
  ٨٧  ١٠٠  ٩٠  ٧٢  إندانغ سوالسرتي  ١٢
  ٨٩  ١٠٠  ٩٥  ٧٢  الذكي  فاروق   ١٣
  ٨٩  ١٠٠  ٨٥  ٨١  فيناز راما أرهان كارين  ١٤
نيت  ١٥   ٨٣  ١٠٠  ٩٥  ٥٤  فريزي أبر
  ٨٣  ١٠٠  ٩٥  ٥٤  غوميا سوشي إندة ساري    ١٦
  ٩٢  ١٠٠  ٩٥  ٨١  هانف رضى عبدهللا     ١٧
  ٩٢  ١٠٠  ٩٥  ٨١  هانز سيرتا أدماجا   ١٨
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  ٩٢  ١٠٠  ٩٥  ٨١  هاري موزالدي أسيديقي   ١٩
  ٨١  ١٠٠  ٩٠  ٥٤  هيلفيا كالروزا   ٢٠
  ٨٩  ١٠٠  ٩٥  ٧٢  اهلام رشدي    ٢١
  ٨٩  ١٠٠  ٩٥  ٧٢  لوال متارا   ٢٢
ن   ٢٣   ٩٤  ١٠٠  ١٠٠  ٨١  حممد رمضاين فرد
  ٨٩  ١٠٠  ٩٥  ٧٢  مريانيت رمحةدو  ٢٤
  ٩٢  ١٠٠  ٩٥  ٨١  رايف أمحد اهريزا  ٢٥
  ٩٢  ١٠٠  ٩٥  ٨١  كالرا سيندي أوكتافيا    ٢٦
  ٨٣  ١٠٠  ٩٥  ٥٤  إجنليناسيلفي    ٢٧
  ٨٦  ١٠٠  ٨٥  ٧٢  سيلفيا مهراين   ٢٨
  ٨٩  ١٠٠  ٩٥  ٧٢  سيندي هاديتيا    ٢٩
  ٨٩  ١٠٠  ٨٥  ٨١  رية  إنتان مخ سيسيليا  ٣٠
  ٨٧  ١٠٠  ٩٥  ٧٢  سيا بواري ميالين   ٣١
  ٨٩  ١٠٠  ٩٥  ٧٢  تيشا أغنيستاز   ٣٢
  ٨٩  ١٠٠  ٩٥  ٧٢  تيارا أجنيليا   ٣٣
  ٨٧  ١٠٠  ٩٠  ٧٢  ويلينساه يوسات ويكا   ٣٤
  ٨٥  ١٠٠  ١٠٠  ٥٤  ووالن دي وايدستيال   ٣٥
 ٨٠  ١٠٠  ٨٥  ٥٤  هيلني ليستاليا  ٣٦

  ٩٤  أعلى قيمة 
  ٨٠  أدىن قيمة  
  ٨٨  متوسطة 
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جتصص  لطالب الصف الثاين عشر يف    من االجتماع الثاين استنادا إىل نتائج  
ت التالية:علم العامل   من طالبني وأدىن   ٩٤أعلى قيمة    جمال، يتم احلصول على البيا

  طالبا.   ٣٦من  ٧٣من الطالب وحد، والناجتة املتوسطة  ٨٠قيمة 
واستنادا إىل نتائج اجلدول ومالحظات الباحثني، ميكن استنتاج أن هناك  

دة يف فهم الطالب ونشاطهم يف تعلم اللغة العربية  ز
 والتقييم   النهائي االختبار  .ه

العديد من األسئلة يف هذا االجتماع، أجرى   اختبار فهم الطالب مع  الباحثون 
  حتصل على نتائج التعلم التالية. و   املوضوعية. 

  : نتائج االختبار القبلي٢٠جدول 

  نتيجة    الفصل    اسم   رقم 
  ٨٥  ١أ – ١٢ عابد جوزيندي ديليسيا   ١
  ٨٠  ١أ – ١٢  إيد سوالسرتي  ٢
  ٧٥  ١أ – ١٢  مرضى يف هللا  أجيتا  ٣
  ٩٠  ١أ – ١٢  أغنيس نبيلة   ٤
  ٨٥  ١أ – ١٢  يان فاضلة مبارك تأمحد غس   ٥
  ٨٥   ١أ – ١٢  الفريز الطريق    ٦
  ٨٠   ١أ – ١٢ أجنيليسا   ٧
  ٧٥  ١أ – ١٢  نغيسيت سانيا راهايو   ٨
  ٨٥  ١أ  – ١٢  دية إفندي   بنتايغ  ٩
  ٩٠  ١أ – ١٢  ديسي الستاري   ١٠
  ٩٠   ١أ – ١٢  وتري آين إلسا  ١١
  ٧٥  ١أ – ١٢  إندانغ سوالسرتي  ١٢
  ٨٥  ١أ – ١٢  الذكي  فاروق   ١٣
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  ٩٥   ١أ – ١٢  فيناز راما أرهان كارين  ١٤
نيت  ١٥   ٨٠   ١أ – ١٢  فريزي أبر
  ٩٠   ١أ – ١٢  غوميا سوشي إندة ساري    ١٦
  ١٠٠   ١أ – ١٢  هانف رضى عبدهللا     ١٧
  ٩٠  ١أ – ١٢  هانز سيرتا أدماجا   ١٨
  ٨٠   ١أ – ١٢  هاري موزالدي أسيديقي   ١٩
  ٧٠  ١أ – ١٢  هيلفيا كالروزا   ٢٠
  ٨٠   ١أ – ١٢  اهلام رشدي    ٢١
  ٨٥  ١أ – ١٢  لوال متارا   ٢٢
ن   ٢٣   ٩٠  ١أ – ١٢  حممد رمضاين فرد
  ٨٥  ١أ – ١٢  مريانيت رمحةدو  ٢٤
  ٩٠  ١أ – ١٢  رايف أمحد اهريزا  ٢٥
  ٨٠  ١أ – ١٢  كالرا سيندي أوكتافيا    ٢٦
  ٨٠   ١أ – ١٢  سيلفي إجنلينا   ٢٧
  ٧٥   ١أ – ١٢  سيلفيا مهراين   ٢٨
  ٨٠  ١أ – ١٢  سيندي هاديتيا    ٢٩
  ٩٠  ١أ – ١٢  رية  إنتان مخ سيسيليا  ٣٠
  ٨٠  ١أ – ١٢  سيا بواري ميالين   ٣١
  ٧٥  ١أ – ١٢  تيشا أغنيستاز   ٣٢
  ٨٠   ١أ – ١٢  تيارا أجنيليا   ٣٣
  ٨٠  ١أ – ١٢  ويلينساه يوسات ويكا   ٣٤
  ٩٠  ١أ – ١٢  ووالن دي وايدستيال   ٣٥
  ٧٠  ١أ – ١٢  هيلني ليستاليا  ٣٦
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  ١٠٠  أعلى القيمة 
  ٧٠  أدىن القيمة 
  ٨٣  متوسطة 

جتصص علم العامل لطالب الصف الثاين عشر يف    من االختبار الثايناستنادا إىل نتائج  
ت التالية:جمال، يتم احلصول على  من الطالب واحد و أدىن قيمة   ١٠٠أعلى قيمة  البيا

  طالبا.   ٣٦من  ٨٣والناجتة املتوسطة  الطالبني،من  ٧٠
بتقييمني ومها   الباحث  قام  التقييم  وهذا  التقييم.  آدي هي  األخرة من  ويف خطوات 

  التقييم تكويين وتلخيصي
  التقييم تكويين   .أ

اية كل درس. واالنتهاء التقييم التكويين هو عملية   مستمرة. ويتم هذا التقييم يف 
  من نتائج التقييم التكويين على النحو التايل: 

 : النتيجة التقييم التكوين٢١جدول 

  الثانية  نتيجة    نتيجة أالوىل  اسم   رقم 
  ٩٤  ٧٨ عابد جوزيندي ديليسيا   ١
  ٨٩  ٧٦  إيد سوالسرتي  ٢
  ٨٩  ٧٥  مرضى يف هللا  أجيتا  ٣
  ٩٠  ٧١  أغنيس نبيلة   ٤
  ٩١  ٧٨  يان فاضلة مبارك تأمحد غس   ٥
  ٩٢  ٨١  الفريز الطريق    ٦
  ٩٢  ٧٨ أجنيليسا   ٧
  ٨٣  ٦٥  نغيسيت سانيا راهايو   ٨
  ٨٦  ٧٣  دية إفندي   بنتايغ  ٩
  ٩٠  ٧١  ديسي الستاري   ١٠
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  ٩١  ٧٨  إلسا وتري آين  ١١
  ٨٧  ٧١  إندانغ سوالسرتي  ١٢
  ٨٩  ٧٨  الذكي  فاروق   ١٣
  ٨٩  ٧٦  فيناز راما أرهان كارين  ١٤
نيت  ١٥   ٩١  ٧٥  فريزي أبر
  ٨٣  ٦٩  غوميا سوشي إندة ساري    ١٦
  ٩٢  ٧٧  هانف رضى عبدهللا     ١٧
  ٩٢  ٧٩  هانز سيرتا أدماجا   ١٨
  ٩٢  ٧٦  هاري موزالدي أسيديقي   ١٩
  ٨١  ٦٢  هيلفيا كالروزا   ٢٠
  ٨٩  ٧٤  اهلام رشدي    ٢١
  ٨٩  ٧٨  لوال متارا   ٢٢
ن   ٢٣   ٩٤  ٨١  حممد رمضاين فرد
  ٨٩  ٧٤  مريانيت رمحةدو  ٢٤
  ٩٢  ٧٤  رايف أمحد اهريزا  ٢٥
  ٨٦  ٧٣  كالرا سيندي أوكتافيا    ٢٦
  ٨٣  ٦٧  سيلفي إجنلينا   ٢٧
  ٨٦  ٧٠  سيلفيا مهراين   ٢٨
  ٨٩  ٧١  سيندي هاديتيا    ٢٩
  ٨٩  ٧٣  رية  إنتان مخ سيسيليا  ٣٠
  ٨٧  ٧١  بواري ميالين   سيا  ٣١
  ٨٩  ٧٦  تيشا أغنيستاز   ٣٢
  ٨٩  ٧٣  تيارا أجنيليا   ٣٣
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  ٨٧  ٦٨  ويلينساه يوسات ويكا   ٣٤
  ٨٥  ٦٩  ووالن دي وايدستيال   ٣٥
  ٨٠  ٦٤  هيلني ليستاليا  ٣٦

  :ميكن رؤية تطور نتائج تعلم الطالب من الرسم البياين التايل
  والثاينالرسم البياين من نتائج تعلم الطالب من االجتماع األول  ٢٣رسم توضيحي 

  
ال يزال بعض الطالب ال    )١(وهي  ،  هذا التقييم هناك بعض املدخليف  

التعلم.   أنشطة  الوقت )  ٢(ميلكون شغفا يف  املهام يف  الطالب مل جيمعوا  بعض 
الكثري من االرتباك يف فهم بعض املواد. )  ٣(املناسب.   لديهم   الطالب ال يزال 

خذ روح املعلم يف تشكيل أنشطة تعليمية أكثر متعة. وإيالء املزيد    لذلك، فإنه 
  من االهتمام للطالب الذين حيتاجون إليها أكثر. 

 ي صالتقييم تلخي .١
التقييم    يصتلخيالتقييم   واختبارات  هي  اختبارات  شكل  ويتخذ  رمسي 

الختبار فبلي ة االختبار بعدي. ومن هذا وجد  مكتوبة . قام الباحث هذا التقييم 
  الباحث الناجتة التالية:  

  : نتائج االختبار التلخيص ٤،١٧اجلدول 
  نتيجة الثانية    نتيجة أالوىل   اسم   رقم 
  ٨٥  ٣٥ ديليسيا عابد جوزيندي   ١
  ٨٠  ٣٠  إيد سوالسرتي  ٢
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  ٧٥  ١٥  أجيتا مرضى يف هللا   ٣
  ٩٠  ٤٥  أغنيس نبيلة   ٤
  ٨٥  ٣٥  يان فاضلة مبارك تأمحد غس   ٥
  ٨٥  ٤٥  الفريز الطريق    ٦
  ٨٠  ٤٥ أجنيليسا   ٧
  ٧٥  ١٠  نغيسيت سانيا راهايو   ٨
  ٨٥  ٣٥  دية إفندي   بنتايغ  ٩
  ٩٠  ٤٥  ديسي الستاري   ١٠
  ٩٠  ٢٠  وتري آين إلسا  ١١
  ٧٥  ٣٠  إندانغ سوالسرتي  ١٢
  ٨٥  ٣٠  الذكي  فاروق   ١٣
  ٩٥  ٥٠  فيناز راما أرهان كارين  ١٤
نيت  ١٥   ٨٠  ٢٠  فريزي أبر
  ٩٠  ١٦  غوميا سوشي إندة ساري    ١٦
  ١٠٠  ٥٠  هانف رضى عبدهللا     ١٧
  ٩٠  ٥٠  هانز سيرتا أدماجا   ١٨
  ٨٠  ٤٥  هاري موزالدي أسيديقي   ١٩
  ٧٠  ١٥  هيلفيا كالروزا   ٢٠
  ٨٠  ٢٥  اهلام رشدي    ٢١
  ٨٥  ٣٠  لوال متارا   ٢٢
ن   ٢٣   ٩٠  ٥٥  حممد رمضاين فرد
  ٨٥  ٣٥  مريانيت رمحةدو  ٢٤
  ٩٠  ٤٠  رايف أمحد اهريزا  ٢٥
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  ٨٠  ٢٥  كالرا سيندي أوكتافيا    ٢٦
  ٨٠  ١٥  سيلفي إجنلينا   ٢٧
  ٧٥  ٢٠  سيلفيا مهراين   ٢٨
  ٨٠  ٢٠  سيندي هاديتيا    ٢٩
  ٩٠  ٤٠  رية  إنتان مخ سيسيليا  ٣٠
  ٨٠  ٣٠  سيا بواري ميالين   ٣١
  ٧٥  ٣٠  تيشا أغنيستاز   ٣٢
  ٨٠  ٢٠  تيارا أجنيليا   ٣٣
  ٨٠  ٢٠  ويلينساه يوسات ويكا   ٣٤
  ٩٠  ٣٠  ووالن دي وايدستيال   ٣٥
  ٧٠  ١٠  هيلني ليستاليا  ٣٦

  
  :التايلميكن رؤية تطور نتائج تعلم الطالب من الرسم البياين 

  الرسم البياين من نتائج الطالب االختبار قبل واالختبار بعد٢٤رسم توضيحي 

  

قبلي واالختبار    الختبارلم  يتبسيط لنتائج التعل   هناك  يتتلخص  التقييميف  
تطوير وسائل  يف  . عالوة على ذلك، قيمة الطالب من خالل رؤية فعالية  بعدى
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سياقي لطالب ال  مدخل  على أساسالسمعية البصرية لتعلم اللغة العربية    التعليمية
 .كوفحيع  مدرسة الثانوية احلكومية

يف هذه الدراسة، افرتض الباحث أن استخدام الوسيلة التعليمية السمعية  
دخل السياقي يف تعليم اللغة العربية له التأثري اإلجيايب وقد البصرية على أساس امل

هذه    والختبارطوفحيع.  ١يكون صاحل وعملي لطالب املدرسة الثانوية احلكومية  
مث يتم احلصول على .  spssتطبيق  التاءيفالفرضية استخدم الباحثون االختبارات  

   :النتائج التالية 
 : االختبار التاء ٢٥رسم توضيحي 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre Test 30.83 36 12.621 2.103 

Post Test 83.19 36 6.882 1.147 

 
 

االختبار   يفواستنادا إىل اجلدول أعاله، كان متوسط نتيجة تعلم الطالب 
نتيجة  ٣٠٫٨٣  قبلي متوسط  بعدي، يف حني كان  االختبار  . وألن  ٨٣٫١٩  يف 

التعلم  ٨٣٫١٩< ٣٠٫٨٣النتائج أظهرت   نتائج  يف ، كان هناك فرق يف متوسط 
 . االختبار قبلي وبعدي

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre Test & Post Test 36 .676 .000 

 

. وعالمة ٠٫٠٠والتوقيع على    ٠٫٦٧٦يف اجلدول أعاله، هناك قيمة ارتباط  
   .بعدي  وما االختبار قبليهناك عالقة بني االختبار ف٠٫٠٥< ٠٫٠٠قيمة 

الذي يتعلق  يستخدم الباحث نتائج اجلدول أعاله الختاذ قرارات حبثية
ملدخل السياقي.    بفعالية استخدام الوسيلة التعليمية يف أنشطة التعليم 
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لنسبة للمبادئ التوجيهية يف صنع القرار   أما 
مث رفض فرضية صفر وفرضية    ،٠٫٠٥الذيل) <    ٢. (سيغإذا كانت قيمة  

صفر ٠٫٠٥<الذيل)    ٢(  قيمة.إذا كانت    مقبولة،  أوىل فرضية  قبول  يتم  مث   ،
  . رفض أوىلوفرضية 

ملدخل   البصرية  السمعية  التعلمية  الوسيلة  استخدام  ضفر:  فرض  أما 
ين عشر يف املدرسة  ليس  السياقي   ثر يف تعليم اللغة العربية لطالب الصف  له 

  .  غكوفحي  ١الثانوية احلكومية 
الوسي استخدام  أوىل:  السمعيوفروض  التعليمية  ملدخل لة  البصرية  ة 

ين عشر يف املدرسة  ثر إجايب يف تعليم اللغة العربية لطالب الصف  السياقي له 
  كوفحيغ.  ١الثانوية احلكومية 

وإلن ذلك الفروض   ٠،٠٥<    ٠،٠٠ومن اجلدول أعاله. وجد قيمة سيغ  
  األوىل مقبولة. 

التاء احلاسب > من التاء اجلدول رفض فرضية صفر وفرضية  مث إذا كانت  
الدول فرفص فرضية األوىل  التاء  التاء احلاسب < من  مقبولة. وإذا كانت  أوىل 

  ورفض فرضية صفر.  
احلاسب   التاء  وجد  أعاله.  اجلوال  اجلدول    ٣٣،٢٥٢ومن   والتاء 

 مقبولة.  ذلك التاء احلاسب > من التاء اجلدول ففرضية اويل. وألن  ٢،٠٣٠١١

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 

-52.361 9.448 1.575 -55.558 -49.164 -33.252 35 .000 
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ثر إجايب يف  ملدخل السياقي له  فاستخدام الوسيلة التعليمية السمعية البصرية 
  . غكوفحي  ١تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية احلكومية 

  املناقشة 
يف  البصرية  السمعية  التعليمية  السيلة  تطوير  ملوضوع  البحث  النتائج  على  بناء 

ع العربية  اللغة  احلكومية  التعليم  الثانوية  املدرسة  لطالب  السياقي  املدخل  أساس    ١لى 
. من حتليل االحتياجات هناك أن تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية كوفحيغ

ملنهج    ١ دة فضول الطالب يف جماالت    ٢٠١٣كوفحيع  املعرفة والتكنولوجيا والفنون  لز
التعليم   ة. واسرتاتيجياإلنسانية. ولتعريف اللغة العربية كاللغة االتصال الدويلوالثقافية والعلوم  

العربية   التقليدية.  اللغة  الطالب   وتعليملطريقة  املدرسة يكون من  العربية يف هذه  اللغة 
 .وعامةاملختلفة بعضهم من املسلم وغري املسلم ومتخرجني من املدرسة اإلسالمية 

د مردي أن أهدف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية مع النظرية أمحمناسب و  
للغة   ليكون اللغة العربية كاللغة االتصالية الدويل ولتعريف الثقافية العربية ولتعريف املراجع 

  ١٢٩العربية.  
التعليم.    وأما املدخل السياقي وهذا ما تشري إليه  قد يساعد املعلم يف ربط املواد 

دة يف كل اجتماع.  من الفوزان  وتعزز هذه الرأي    نتائج تعلم الطالب اليت تستمر يف الز
العريب جيدة بسماعة احلالة احلقيق  والناقة أنوالطعمة    وأصدقائه اللغة  من تلك   يلتفهم 

الل اللغة مباسرة من  املتعلمنياللغة. وتكلم تلك  اللغة العربية بسهولة  سان  بفهم .  قراءة 
 ١٣٠.  للغة الوظيفية والتعبري والكتابة وفقااملعىن من النص 

 
129 Muradi, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) di Indonesia.” H.147 
130 Muradi. H. 142 
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ملدخل   التعليمية  الوسيلة  التطوير  أن  السابقة  الدراسة  قد من  يكون   السياقي 
ويظهر ذلك أيضا يف تطوير .  ١٣١جافامناسب وفعال يف حتسن مهارة الكالم يف تعليم اللغة  

العربية.  اللغة  تعلم  يف  السياقية  النهج  ستخدام  اإلعالم  التعلم   تعلم  يف  السبعة  املبادئ 
ثري إجيايب على حتسني فهم الطالب يف املهارات اللغوية األربعة يف تعليم اللغة  السياقي هلا 

كوفحبغ.   ١ املدرسة الثانوية احلكومية تدرس يف اليتالعربية 

 
131 Susanti, Indiatmoko, dan Purnomo, “Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan 
Rekaman Siaran Radio Berbasis Kontekstual Sebagai Materi Dialog Berbahasa Jawa.” 
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  الفصل اخلامس
  خامتة 

  
 امللخص   .أ

ولقد أكتفي هذه العملية ووصل الباحث إىل النتائج اهلامة يف إجراء هذا البحث 
  والتطوير سوف يقدمها فيما يلي:  

أساس   علىأن تطوير الوسائل التعليمية السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية   .١
ين عشر   لصف  احلكومية  الثانوية  املدرسة  لطالب  السياقي  جتري املدخل 

املدرسة   من  االحتياجات  حتليل  لية:  العربية كدرس جراء  اللغة  تعليم  أن 
مل الدوايل  ولغة  االتصالية  األجنبية كاللغة  وإسرتاتيجية  ٢٠١٣نهج  اللغة   .

تتكون  الشفوية.  اللغوي والطريقة الرتمجة والسمعية    لطريقة والقواعدالتعليم  
) التسجيل  أجهزة  السيناريو واستخدام  التطوير من كتابة  كاحلاسوب مرحلة 

الصوت) ومكبرية  الرأس  (  ومساعات  التحرير  االختبار    كأدويبوتطبيقات 
ور بوينت وموفايف)   ومايكروسوفت 

التعليمية    أن .٢ الوسيلة  التعليمية  صالحية  الوسيلة  اخلرباء  الوسيلة  هلمن  ذه 
ومن اخلرباء املادة اللغة العربية أن هذه    ٪٨٧،٠٣جيد جدا بنتيجة  التعليمية  

. الوسيلة املطورة بشكل فيديو الذي قسم ٪٨٥،٧١الوسيلة جيد جدا بنتيجة  
م ياختيار يوتيوب، حبيث ميكن الوصول إىل وسائل التعل . ب الباحث يف يوتيو 

يف أي وقت ويف أي مكان. يف عملية التحقق من الصحة هناك العديد من 
التعلم. اإلعالم  لتطوير وسائل  إدخاهلا  يتم  اليت  االهتمام    السجالت  وهي 

 ٢٠١٣بضمة والكتابة. واالهتمام مبنهج التعليمية 
الوسيلة التعليمية لرتقية تعليم اللغة العربية لطالب الصف    ستخدامأن فعالية  .٣

الثانوية   الطالب    اإلجيايبله أثر    غكوفحي  ١ين عشر املدرسة  لتحسن فهم 
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الذي يظهر أن الفرضية األولية   التاءويدعم هذا االختبار    عن درس اللغة العربية
سينج    مقبولة التاء    ٠،٠٠٥<    ٠،٠٠بنقيمة  (التاء    ٣٣،٢٥٢واالختبار 

  (التاء اجلدول)  ٢،٠٢٠١١احلاسب) > 
 ت االقرتاحا  .ب

بعض   يت  العربية،    ت االقرتاحاوفيما  اللغة  يتعلمون  الذي  الطالب  إىل 
  ومدرس اللغة العربية، ومجيع القراء هلذا الرسالة كلهم.  

 للطالب   .١
ليست اللغة العربية بدعة من اللغات يف هذا الشأن، وكانت هي لغة سهلة. 
وينبغي على مجيع الطالب الذين يتعلمون العربية أن يهتموا يف تعليم هذه اللغة 

للغة العربية.   التعليم  الفيديو  ألن يؤدي إىل  ي وسيلة، حىت يستمعون إىل 
  حتسن فهم اللغة العربية جيدا.  

  ملدرس اللغة العربية  .٢
وبطبيعة احلال، فإن تعلم اللغة العربية ال يركز فقط على وسائل الدفاع التقليدية.  

اليت ميكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية.   تعليميةهناك العديد من وسائل ال
واحد منهم هو شريط فيديو التعلم اليت ميكن الوصول إليها من خالل شبكة  

يوب. وهذا ميكن أن يسهل على املعلمني تدريس اللغة العربية االنرتنت مثل يوت
   ويسهل على الطالب تعلم اللغة العربية.

 ملن يقرؤون هذه الرسالة   .٣
الدارسا من  بعدد  اللغة    ت يرد  تعليم  غي  املشكالت  إىل حل  ال  ا هذا  يف 

ب من أجل احلصول على هذا البحث مفيدا لتعميق فهم الطال  وكانالعربية.  
والتعليمية،   اللغوية  ت  النظر حول  واملعارف  التعليم   ت واسرتاتيجيااملعلومات 

اللغة العربية لتناول   وتطوير الوسائل، وخصوصا على الطالب الذين يتعلمون 
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كفاءة التدريس فيصبحون مدرسا كافيا إن شاء هللا تعاىل. وهذا البحث مناسبة  
األدبية، ومراجع البحوث العلمية، ومواد الدراسات التعليمية األخر للقراءة 
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 Audio Visual" ألفي, سوسانيت لطيفة. “فعالية استخدام الوسائل السمعية البصرية 
جومبانج.” جامعة موال   ٣يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية احلكومية   "
 .٢٠١٩لك إبراهيم مااليج, ما

ستخدام فيديو لتنمية كفائة قواعد  الفيت, حممد ريقي سلطان. “تطوير الوسائل التعلمية 
إبراهيم االسالمية احلكومية  اهلداية مااليج.” جامعة موال مالك  النحو يف معهد 

 .٢٠٢٠مااليج, 

 .٢٠٠٥, قرآن جميدهللا. 

. “تطوير الوسيلة التعلم لرتقية مهارة  (Big Book) ’ية ‘ الكتاب الكبريسفتريا, ليد
الشرقية.”   تو جاوى  االبتدائية االسالمية  العلوم  املدرسة مفتاح  العربية يف  القراءة 

 .٢٠١٤جامغة موال مالك إبراهيم مااليج, 

 .١٩٨٦. جامعة أم القرى, املرجع يف تعليم اللغة العربيةطعيمة, رشدي. 

الرمحن   عبد  ذوقان,  احلق.   و  ,عدسعبيدات,  عبد  العلميكايد  دار  البحث  عمان:   .
 .١٩٩٣الفكر, 

, أنيس عيون نو. “تطوير وسيلة الفيديو املدونة  لتعلم املفردات عند تالميذ   (vlog) لد
االسالمية سينجون جومبانج.” جامعة موال مالك  املتوسطة  السالم  دار  مدرسة 

 .٢٠٢١إبراهيم االسالمية مااليج,  

ستخدام ينطا,   يو كس فري. “تطوير الوسائل التعلمية لرتقية استيغاب املفردات العربية 
االسالمية  املتوسطة  املدرسة  من  "األول  الصف  يف  الطلبة  علي  لتطبيق  األغنية 

 .٢٠١٨احلكومية مسنب.” جامعة موال مالك إبراهيم مااليج, 
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 العربية واألدب العريب (الفائدة)  لتعليم اللغة منهج  ١امللحق 
SILABUS BAHASA DAN SASTRA ARAB  (PEMINATAN) 

 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Kepahiang 

Kelas    : XII (dua belas) 
Kompetensi Inti  :  
 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

KI 3 :  Memahami ,menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4    : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

1.1 Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 

 
 
 
 

Pembelajaran KI 1 dan KI 2 
dilakukan secara tidak langsung 
(terintegrasi) dalam pembelajaran 
KI 3 dan KI 4. 

Penilaian KI dan 
KI 2 dilakukan 
melalui 
pengamatan, 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

pengantar komunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar. 

2.1 Menunjukkan 
perilaku santun dan 
peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi antar 
pribadi dengan guru 
dan teman. 

2.2 Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional dengan 
guru dan teman. 

2.3 Menunjukkan 
perilaku tanggung 
jawab, peduli, kerja 
sama, dan cinta damai, 
dalam melaksanakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

penilaian diri, 
penilaian teman 
sejawat oleh 
peserta didik dan 
jurnal. 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

komunikasi 
fungsional 

2.4 Menunjukkan 
perilaku santun, 
antusias, kreatif, 
ekspresif, interaktif, 
kerja sama, dan 
imajinatif dalam 
menghargai budaya 
dan karya sastra. 

3.1 Memahami cara 
mengungkapkan 
persetujuan/tidak 
setujuan, harapan, dan 
doa serta cara 
meresponsnya terkait 
topik kegiatan pada 
waktu senggang/hobi 
(al hiwayah) dan 
wisata (al rihlah) 
dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur 
teks, dan unsur budaya 
yang sesuai dengan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topik : 

kegiatan 
pada waktu 
senggang/ho
bi (al 
hiwayah) dan 
wisata (al 
rihlah). 
 

 Wacana yang 
memuat 
kosa-kata, 
pola kalimat 
dan ungkapan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati : 

 Mengamati dan menyimak 
pelafalan kosa kata dan kalimat 
sesuai topik yang dibaca oleh 
guru/model/native speaker. 

 Mendengarkan kata-kata yang 
mengandung makna sesuai tema.

 Mengamati cara 
mengungkapkan 
persetujuan/ketidaksetujuan, 
harapan, dan doa serta cara 
meresponsnya dalam bahasa 
Arab sesuai topik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikap. 
Teknik  Observasi 
tentang: 
 Cara siswa 

berperilaku 
santun dalam 
berkomunikasi 
di hadapan 
teman-teman 
dan guru. 

 Percaya diri 
tugas siswa 
dalam 
menyimpulkan 
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 Buku Teks 

Bahasa 
Arab 

 Buku 
Bahasa 
Arab yang 
relevan  

 Kaset/CD / 
DVD 
Pembelajar
an 

 Kamus 
Bahasa 
Arab 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

konteks 
penggunaannya. 

 
4.1 Menyusun teks lisan 

dan tulis sederhana 
untuk  
mengungkapkan 
persetujuan/ketidakset
ujuan, harapan, dan 
doa serta cara 
meresponnya terkait 
topik kegiatan pada 
waktu senggang/hobi 
(al hiwayah) dan 
wisata (al rihlah) 
dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur 
teks, dan unsur budaya 
secara benar dan 
sesuai konteks. 

komunikatif 
sesuai 
tema.Misalny
a: 
أناأوافق, أرجو  

أن ...,  منكم
 نتمنى أن ...

لكم,   هللا ,بارك
 مبروك!, حياكم

  هللا!,
dan 
sebagainya. 
 

 Teks Sastra 
Arab 

 
 Struktur 

kalimat 
yang 
mengandun
g: 
o Idhafah 
o Na’at - 

man’ut 
o Masdar 
 

 Menyimak cara memberitahu 
dan menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap, serta 
meminta dan menawarkan 
barang dan jasa sesuai topik. 

 Membaca kalimat per kalimat 
dalam teks sesuai topik. 

 Membaca kaidah tentang 
idhafah dan na’at-man’ut, dan 
masdar. 

 Menyimak penjelasan guru 
tentang idhafah, na’at-man’ut 
dan idhafah. 

  Membaca isi wacana tulis 
sesuai tema. 

  Mencari informasi 
umum/tema dari suatu wacana 
lisan/tulisan. 

 Membaca kaidah tentang 
idhafah dan  na’at-man’ut, dan 
masdar. 

  Memperhatikan kalimat-
kalimat yang  terdapat idhafah, 
na’at-man’ut, dan masdar 

isi film Arab 
sesuai topik 
secara 
perorangan/kel
ompok 

 Tanggung 
jawab tugas 
siswa dalam 
mencari 
kosakata, teks, 
pesan, budaya 
dan nilai sesuai 
topik. 

 Imajinasi dan 
penghayatan 
siswa terhadap 
teks sastra 
Arab. 

 
Pengetahuan:  
 Tes 

pengetahuan 
kosakata 

 tes tata bahasa 
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 Internet, 
Koran, 
Majalah, 
dan 
sebagainya. 

 
 

3.2 Memahami cara 
memberitahu dan 
menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan 
sikap, serta meminta 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

dan menawarkan 
barang dan jasa terkait 
topik kegiatan pada 
waktu senggang/hobi 
(al hiwayah) dan 
wisata (al rihlah) 
dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur 
teks, dan unsur budaya  
yang sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya.   

4.2 Menyusun teks lisan 
dan tulis sederhana 
untuk 
mengungkapkan cara 
memberitahu dan 
menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan 
sikap, serta meminta 
dan menawarkan 
barang dan jasa terkait 
topik kegiatan pada 
waktu senggang/hobi 
(al hiwayah) dan 

 
 

dalam isi teks lisan sesuai 
konteks. 

 Mengamati contoh-contoh 
sastra Arab misalnya, kata-kata 
bijak, dan sebagainya. 

 Membaca teks sastra Arab, 
misalnya teks yang 
mengandung kata-kata bijak, 
dan sebagainya. 

 
Menanya: 
 Melakukan tanya jawab 

sederhana tentang topik 
kegiatan di waktu 
senggang/hobi dan wisata yang 
dipelajari.  

 Melakukan tanya jawab 
tentang cara mengungkapkan 
persetujuan/ ketidaksetujuan, 
harapan, dan doa serta cara 
meresponnya dalam bahasa 
Arab sesuai topik. 

 Melakukan tanya jawab 
tentang cara memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, 

 tes pemahaman 
makna, dan 
sebagainya.  

 
Keterampilan:   - 
Teknik Portofolio: 
 Tugas dan 

kreativitas 
berbahasa Arab 
siswa sesuai 
topik.  

 Membuat 
media gambar 
dengan kosa 
kata sesuai 
tema/topik, 
misalnya 
membuat 
jadwal 
keberangkatan 
wisata, 
karangan siswa 
tentang hobi 
dan wisata, dan 
sebagainya. 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

wisata (al rihlah) 
dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur 
teks, dan unsur budaya 
secara benar dan 
sesuai konteks. 

perasaan dan sikap, serta 
meminta dan menawarkan 
barang dan jasa sesuai topik. 

 Menjawab pertanyaan dari 
wacana sederhana secara 
tertulis/lisan. 

 Melakukan tanya jawab dalam 
role play sesuai topik. 

 Menjawab pertanyaan lisan 
yang diajukan lawan bicara 
sesuai topik. 

 Secara berpasangan 
melakukan percakapan sesuai 
konteks tentang 
keadaan/deskripsi sesuatu 
sesuai tema secara lisan. 

 Melakukan tanya jawab 
tentang jenis sastra Arab yang 
dipelajari dan padanannya 
dalam bahasa Indonesia 

 
 
Mengumpulkan Informasi: 
 Mengumpulkan kosakata 

tentang kegiatan di waktu 

 Kumpulan 
tugas mencari 
kalimat yang 
mengandung 
sastra Arab 
yang dipelajari 
dalam al-
Quran, hadits, 
dan teks 
keagamaan 
berbahasa 
Arab. 

 
- Teknik: Tes 

Unjuk kerja: 
 Tes praktik 
 Tes lisan/tulis,  
 Tes unjuk 

kerja/perform
ansi 
(presentasi 
dalam bahasa 
Arab, dan 
sebagainya) 
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3.3.Menilai unsur 
kebahasaan, struktur 
teks, dan unsur budaya 
yang terdapat dalam 
teks sederhana terkait 
topik kegiatan pada 
waktu senggang/hobi 
(al hiwayah) dan 
wisata (al rihlah) 
sesuai konteks 
penggunaannya.  

4.3 Memproduksi teks 
lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan 
informasi terkait topik 
kegiatan pada waktu 
senggang/hobi (al 
hiwayah) dan wisata 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

(al rihlah) dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur 
teks, dan unsur budaya 
secara benar dan 
sesuai dengan 
konteks. 

senggang/hobi dan wisata 
dari  buku, majalah, internet 
dan sumber lain. 

 Menyimpulkan makna dalam 
teks 

 Melafalkan kata sesuai tema 
yang diperdengarkan. 

 Merangkaikan kata yang 
mengandung idhafah, na’at-
man’ut dan masdar  sesuai 
dengan kaidah 

 Menentukan kata yang 
mengandung idhafat dan 
na’at man’ut, dan masdar. 

 Menentukan isi wacana lisan 
maupun tulisan secara 
perorangan maupun 
berkelompok. 

 Mengumpulkan kalimat yang 
mengandung idhafah, na’at-
man’ut, dan masdar dari 
berbagai sumber. 

 Menggunakan idhafah, na’at-
man’ut, dan masdar dalam 
kalimat. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20 JP 

3.4 Menilai secara 
sederhana unsur 
kebahasaan dan 
budaya yang terdapat 
dalam karya sastra. 

4.4 Menyusun teks lisan 
dan tulis sederhana 
sesuai dengan unsur 
kebahasaan dan 
budaya yang terdapat 
dalam karya sastra. 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 Mengubah bentuk mashdar 
sharih menjadi masdhar 
muawwal dan sebaliknya. 

 Mengumpulkan teks-teks 
yang didalamnya terdapat 
sastra Arab yang dipelajari, 
misalnya terdapat kata-kata 
bijak, dan sebagainya. 

 Menemukan makna kalimat, 
nilai dan budaya dalam teks 
sastra Arab yang dipelajari. 

 
Menalar/Mengasosiasi: 
 Membandingkan na’at-

man’ut dan idhafah. 
 Membandingkan ciri-ciri 

masdar sharih danmasdar 
muawwal. 

 Menemukan persamaan dan 
lawan kata. 

 Menemukan makna kata dan 
kalimat 

 Menemukan makna umum 
dan rinci dalam teks. 

 Menganalisis secara 
sederhana ciri-ciri idhafah 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

dan na’at-man’ut, dan 
masdar. 

 Menemukan informasi 
umum/tema dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 

 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 

 Mencari persamaan dari teks 
sastra Arab dalam bahasa 
Arab dan bahasa Indonesia. 

 Menemukan nilai dan budaya 
dalam sastra Arab yang 
dipelajari. 

 
Mengomunikasikan: 
 Menyampaikan isi wacana 

secara lisan maupun tulisan. 
 Menyimpulkan isi wacana 

secara lisan maupun tulisan. 
 Menyusun karangan 

sederhana sesuai tema dengan 
kosa kata yang tepat. 

 Menyusun karangan berupa 
dialog sederhana yang 
didalamnya terdapat 
ungkapan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

persetujuan/ketidaksetujuan, 
harapan, dan doa.  

 Menyusun kalimat sederhana 
yang didalamnya terdapat 
ungkapan memberitahu dan 
menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap, serta 
meminta dan menawarkan 
barang dan jasa. 

 Menceritakan 
keadaan/kegiatan/diagram/ta
bel yang tampak pada gambar 
sesuai wacana secara lisan 
maupun tulisan. 

 Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema secara lisan 
maupun/tulisan. 

 Menyusun kalimat yang 
mengandung idhafah dan 
na’at ma’ut serta masdar. 

 Menjelaskan isi ungkapan 
teks sastra Arab yang 
dipelajari. 

 menyampaikan makna 
kalimat, pesan, nilai, dan 
budaya dalam teks sastra 
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Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Arab yang dipelajari secara 
lisan maupun tulisan. 
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  مقابلة مع املدير  ٢امللحق 
PEDOMAN WAWANCARA  

 

Nama Peneliti  

 Nama    : Agustian Rahmadi 

 NIM    : 19721012 

 Judul Penelitian :  

تطوير الوسائل التعليمية السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية على أساس املدخل السياقي 

  كوفحيع  ١لكالب املدرسة الثانوية احلكومية 

Identitas Narasumber   

 Nama    : Andry Heryanto M.Pd 

 Jabatan   : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepahiang 

Waktu     : 

Tempat    : SMA Negeri 1 Kepahiang 

Daftar Pertanyaan  

1. Secara umum, apa tujuan Institusional SMA Negeri 1 Kepahiang? 

____________________________________________________________ 

2. Sebagai salah satu SMA Negeri, di bawah kementerian pendidikan dan 

kebudayaan, apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di SMA Negeri 1 

Kepahiang? 

____________________________________________________________ 

3. Dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai pembelajaran bahasa Asing, apa 

strategi yang digunakan sekolah untuk meningkatkan pembelajaran bahasa 

Arab? 

____________________________________________________________ 

4. Bagaimana kompetensi guru khususnya guru bahasa Arab di SMA Negeri 

1 Kepahiang? Apakah ada kualifikasi tertentu dalam rekrutmennya? 

____________________________________________________________
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  مقابلة مع املعلم  ٣امللحق 
PEDOMAN WAWANCARA  

 

Nama Peneliti  

 Nama    : Agustian Rahmadi 

 NIM    : 19721012 

 Judul Penelitian :  

تطوير الوسائل التعليمية السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية على أساس املدخل السياقي 

  كوفحيع  ١لكالب املدرسة الثانوية احلكومية 

Identitas Narasumber   

 Nama    : Robi Nugroho, M.Pd 

 Jabatan   : Guru Bahasa Arab SMA Negeri 1 Kepahiang 

Waktu     : 

Tempat    : SMA Negeri 1 Kepahiang 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Sebagai guru bahasa Arab, bagaimana cara bapak mengajar bahasa Arab 

kepada peserta didik? 

____________________________________________________________ 

2. Dalam Pengajaran, Metode apakah yang bapak gunakan untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa Arab Siswa? 

____________________________________________________________ 

3. Bagaimana sikap/tanggapan/sikap siswa terhadap metode/strategi yang 

bapak gunakan? 

____________________________________________________________ 

4. Dalam kegiatan pengajaran, apakah bapak menggunakan media 

pembelajaran? 

____________________________________________________________ 
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5. Seberapa intens bapak menggunakan media pembelajaran dalam 

pembelajaran bahasa arab? 

____________________________________________________________ 

6. Media apa yang bapak gunakan untuk memudahkan siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

____________________________________________________________ 

7. Pernahkah bapak menggunakan media pembelajaran audio visual dalam 

pembelajaran bahasa dengan pendekatan kontekstual?  

____________________________________________________________ 

8. Bagaimana pendapat bapak jika pembelajaran bahasa arab disampaikan 

dengan media pembelajaran audio visual dengan pendekatan kontekstual?  

____________________________________________________________ 

9. Adakah kendala/ hambatan yang bapak hadapi dalam proses pembelajaran 

bahasa arab? mohon jelaskan. 

____________________________________________________________ 

10. Upaya apa saja yang bapak lakukan untuk mengatasi kendala / hambatan 

tersebut? 

____________________________________________________________ 

11. Adakah upaya lain yang bapak lakukan di luar jam pelajaran bahasa Arab? 

Mohon jelaskan! 

____________________________________________________________ 

12. Bagaimana alokasi waktu untuk pembelajaran bahasa Arab cukup atau 

tidak? 

____________________________________________________________ 

13. Bagaimana evaluasi dan ketuntasan belajar siswa?  

____________________________________________________________ 
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 حول االختبار املسبق  ٤امللحق 
SOAL PRE TEST 

PENGEMBANGAN  MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL UNTUK 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DENGAN PENDEKATAN 
KONTEKSTUAL PADA SISWA SMA NEGERI 1 KEPAHIANG 

 

Nama    :  
Kelas    :  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab Peminatan 
 

 الَنص املقدم مث َأِجب ِمْن اِألْسِئَلِة الَتالية! ِاْمسَع 
 .هاتسمعاليت  كلمةاخرت اإلجابة الصحيحة على ال   .١

   .ب     .أ
  

 ج. 
  

 د.  
 

 ه. 

  
  

 
 

 . تسمعهااليت  كلمةاخرت اإلجابة الصحيحة على ال .٢

   .أ
  

   .ب 
  

  ج. 

 د.  

  
    ه. 

 

 اخرت اإلَجابَُة الَصِحْيَحُة ِمْن اِحلَوار اليت تسمعها   .٣
ْوِسيَقى   .أ

ُ
َلى َمجُْع الطََّواِبع وَمجُْع الُعْمَالت َوامل  حتُِبُّ لَيـْ
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ْوِسيَقى   .ب 
ُ
َلة َمجُْع الطََّواِبع وَمجُْع الُعْمَالت َوامل  حتُِبُّ نَِبيـْ

َلى السََّفَر َوالّرِْحَلِة َوزِرَاَعِة الزُُّهوْ   .ج  ِر حتُِبُّ لَيـْ
َلة السََّفَر َوالّرِْحَلِة َوزِرَاَعِة الزُُّهْوِر   .د  حتُِبُّ نَِبيـْ
ْوِسيَقى  .ه

ُ
 حتَِبُّ نَِبْيلة ولَيَـَلى َمجُْع الطََّواِبع وَمجُْع الُعْمَالت َوامل

 . تسمعهااليت  من احلواراخرت اإلجابة الصحيحة  .٤
 َتزِْيَد َمجَاَل البَـْيتَ زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َال َتِصيحُّ البَدِن َوَال   .أ

 وَتزِْيَد َمجَاَل البَـْيتَ زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َال َتِصْيحُّ الَبَدِن   .ب 
 زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َال َتِصيحُّ البَدِن َوَتزِْيَد َمجَاَل البَـْيتَ   .ج
 زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َتِصيحُّ البَدِن وَتزِْيَد َمجَاَل البَـْيتَ   .د
 َتِصيحُّ البَدِن فـََقط زِرَاَعِة الزُُّهْورِ   .ه

  . تسمعهااليت  من احلواراخرت اإلجابة الصحيحة  .٥
 َضيُِّق وَطوْيٌل    .أ

 َواِسٌع وَقصْريٌ   .ب 
 َضيٌِّق وَقِصْريٌ   .ج
 َواسٌع وَطِوْيلٌ   .د
  َقِصْريٌ وَطِوْيلٌ   .ه

 اجلُْملُة ِمبْعَىن مواقع هي:  .٦
 َما َصَدْقُت   .أ

 َهِذِه اقرتاح َممَْتاُز ِجدا  .ب 
َ َغْريُ ُمَواِفِق   .ج  َأ
َ َغْريُ ُمَواِفق القرتاحك  .د  َأ
 خطاء    .ه

 اجلُْمَلة ِمبَْعَىن َغْريُ ُمَواِفق ِهَي:   .٧
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 اَُواِفُق َعَلى رَاُْيَك    .أ
 َهِذِه اقرتاح َممَْتاُز ِجد   .ب 
 َما َصَدْقُت   .ج
 َصَدْقتُ   .د
 َصِحْيحُ   .ه

 َالِحُظ َهِذِه الّنُص!  .٨
  الَقْريَِة. َهَناَك َسَنَمتَُّع رِْحَلتَـَنا  : َهيَّا نـَْقِصي الُعْطَلِة ِيف   أَِمْنيُ  
  :.....................   َكرِميِْ 
ِفَعًة لََنا   أَِمْنيَ  َ   : َوَسَنُكوَن َهِذِه الّرِْحَلُة 
  : ِإْن َشاَء هللا   َكرِميِْ 

َناِسَبُة اِحلَوار ِهَي .....  
ُ
  الِعَباَرة امل

 رَأُْيَك َغْريُ َصِحْيٌح    .أ
 َال أَُواِفُق َعَلى َذِلكَ   .ب 
 َوافـَْقُت َعَلى َما تـَُقْولُ   .ج
َفرًِدا    .د  تـََفضَّْل اذهب ُمنـْ
 َوافـَْقُت َعَلى نـَْفِسكَ   .ه

؟ .٩  ِإَىل أَْيَن َسَيْذَهُب أَِمْنيُ وَكِرميِْ
 َشِطِئ الَبْحِر   .أ

 َحِديـَْقُة الزُُّهْوِر    .ب 
َت   .ج  َحِديـَْقُة احليَـَوا
 القْريَةِ   .د
ْتَحفْ   .ه

َ
 امل

َبِغي لََنا أَْن ُحنَْضَر النََّظَرِة النَّظََّرِة ِلرِْحَلِة ِإَىل َشاِطِئ الَبحرِ   َصاِلحُ  . ١٠  : يـَنـْ
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َ ُمَواِفق  َأْمحَْد    :أ
َنْنيِ ِمْن .....   ِبَق ِهَي ِحلَمايَِة الَعيـْ   فَائَِدُة النَّظََّرة ِيف النص السَّ

 بـََرِد اهلََواِء    .أ
 نـُْوُر الًقَمِر    .ب 
 َمَياُه الَسَماءِ   .ج
 ِضَياِء الشَّْمسِ   .د
 َحرَاَرة اَألْرضِ   .ه

 : وَكْيَف ِبزِرَاَعِة الزُُهْوِر، َما رَأُْيِك؟   نَِبيَلُة   . ١١
َلى    : زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َتِصحُّ الَبَدَن وَتزِْيُد َمجَاَل البَـْيِت    لَيـْ
َلة َ خاليت  نَِبيـْ ُتِك َهَذا   : اَُواِفق َعَلى رَْأِيك َوَشَهْدُت َمجَاَل بـَيـْ

َلة؟   َماذا فـََعَل الَنِبيـْ
َلُة َعن الَسَفرِ   .أ  َيْسَئُل رَْأي نَِبيـْ

َلى عن زِرَاَعُة الزُّهُ   .ب   ْورتـَُواِفُق رْأيَ لَيـْ
َلُة ِبزرَاَعِة الزُُّهْوِر    .ج  حتُِبُّ نَِبيـْ
َلى الزُُّهْوِر   .د َلُة ولَيـْ  َشاَهَدْت نَِبيـْ
َلةِ   .ه َلى ونـَبَـيـْ  َسَفَر لَيـْ

 ١٤و ١٣و ١٢احلوار لرقم 
َ َأِخي؟      الَباِئع    : أَْهًال وَسْهًال. َماَذا تُرِْيُد 

ْشَرتِى
ُ
  : أُرِْيُد َقِمْيًصا ُقْطنَـًيا     امل

  : َهْل َهَذا يـَُناِسُبَك؟     الَباِئِع  
ْشَرتِى 

ُ
  : َال، َهَذا َضيُِّق َوَلِكنَّ َطِوْيُل. أُرِْيُد الَواِسِع َوَلِكنَُّه َقِصْريٌ   امل
 َكْيَف َكاَن الَقِمْيُص الذي يـُْعِرُضُه الباَِئُع؟   . ١٢
 َضيُِّق وَطوْيٌل    .أ
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 َواِسٌع وَقصْريٌ   .ب 
 َضيٌِّق وَقِصْريٌ   .ج
 َواسٌع وَطِوْيلٌ   .د
 ِصْريٌ وَطِوْيلٌ قَ   .ه

ْشَرتِى؟ . ١٣
ُ
 َكْيَف َكاَن الَقِمْيُص الَِّذى يُرِْيُد امل

ْشَرتِى َقِمْيًصا َكِبْريا وَطِوْيال   .أ
ُ
 أرَاَد امل

ًعا وَطِوْيال   .ب  ْشَرتِى َقِمْيًصا َوِسيـْ
ُ
 أرَاَد امل

ْشَرتِى َقِمْيًصا َكِبْريا وَطِوْيال   .ج
ُ
 أرَاَد امل

ْشَرتِى َقِمْيًصا َكِبْريا وقَ   .د
ُ
 ِصْريًا أرَاَد امل

ًعا وَقِصْريًا   .ه ْشَرتِى َقِمْيًصا َواِسيـْ
ُ
 أرَاَد امل

 أََيَن َجتْرِْي اِحلَوار . ١٤
 يف البَـْيِت   .أ

 يف السوق    .ب 
 َشِطِئ الَبْحِر   .ج
 َحِديـَْقُة الزُُّهْوِر    .د
َت   .ه  َحِديـَْقُة احليَـَوا

شرتى  . ١٥
ُ
َ َال أَُواِفُق َعَلى رَاُْيَك، أُِحبُّ الَقِمْيص العادي  امل  : َأ

  األَبـَْيُض. لَْيَس ُمْزَهرًا َوَغْري َمنـُْقوٍش.  
َذا؟ َهَذا ُهَو القِمْيُص اجلَيُِّد الذي     البائع   َِْس. وََكْيَف ِ  : َال 

َ أخي.   تـَْبَحُث َعْنَك. ُخْذ 
  : نـََعْم َسآُخُذُه      املشَرتِي

ُصَّوَرة؟   .١
ْشَرتِى الَقِمْيص امل

ُ
 َهْل حتُِبُّ امل

 َال، َبل ُأِحبُّ املشرتى َقِمْيَص العادي األبيض    .أ
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 نـََعم، ُأِحبُّ املشرتى َقِمْيَص العادي األبيض    .ب 
 َال، َبل ُأِحبُّ املشرتى َقِمْيَص املصورة     .ج
 نـََعم، ُأِحبُّ املشرتى َقِمْيَص املصورة     .د
 َقِمْيَص منقوشَال، َبل ُأِحبُّ املشرتى   .ه

1. Fungsi kata  َلَْيس dalam sebuah kalimat adalah  
a. Menashabkan isim dan merafa’kan khabar 
b. Menrafa’kan isim dan khabar 
c. Menashabkan isim dan khabar 
d. Merafa’kan isim dan menashabkan khabar 
e. Menjarkan isim dan menjazamkan khabar 

2. Berikut ini kalimat yang benar adalah  

a.   لَْيَس الَقِمْيُص َطِوْيًال 
b.  ٌلَْيَس الَقِمْيَص َطِوْيل 
c.  ٌلَْيَس الَقِمْيُص َطِوْيل 
d.   لَْيَس الَقميَص َطِوْيًال 
e.  ٍلَْيَس الَقِمْيِص َطِوْيل 

3. Berikut ini kalimat yang salah adalah  

a.   لَْيَس الطَّاِلُب ُجمْتِهًدا 
b.  َِغْريُ ُجمَْتِهَدْيِن الطَِّلَبان  

c.  ٍُب َغْريُ ُجمَْتِهد  الُطالَّ
d.  ًلَْيَس الطَّالَِبُة ُجمَْتِهَدة 
e.  ٍالطَّالَِباُت َغْريُ ُجمَْتِهَدات 

4.  Berikut ini kalimat yang salah adalah  

  : هذا َقِمْيٌص ُمْزَهر يناِسُب ِجْسُمَك َوَسْوَف حتُِبُُّه      البائع  
شرتى 

ُ
َ َال :   امل  لَْيَس ُمْزَهرًاَعَلى رَاُْيَك، أُِحبُّ الَقِمْيص العادي األَبـَْيُض.  أَُواِفقُ َأ

ُقوشً    . َوَغْري َمنـْ
َذا؟ َهَذا ُهَو     البائع   َِْس. وََكْيَف ِ الذي تـَْبَحُث َعْنَك. ُخْذ   القِمْيُص اجلَيِّدُ : َال 

  َ أخي. 
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    نـََعْم َسآُخُذهُ :     املشَرتِي
َ َال   .أ  أَُواِفقُ َأ

 لَْيَس ُمْزَهرًا   .ب 
 َوَغْري َمنـُْقوشً   .ج
 القِمْيُص اجلَيِّدُ   .د
 نـََعْم َسآُخُذهُ   .ه

 اجلملة الصحيحة إىل ترتيب الكلمات التالية  .٥

)١ َ   ) أِخي ٥(  –) ُخمْطٌئ ٤(  –) أَْعَتِذُر ٣( –) أَْنَت ٢( –) 
 ٥- ٤-٣-٢-١  .أ

 ١- ٢-٣-٤-٥  .ب 
 ٥- ١-٤-٢-٣  .ج
 ٤- ٢-٥-١-٣  .د
٤- ٣-٢-٥-١  .ه



125 
 

 

NARASI PRETEST KETERAMPILAN MENDENGARKAN 

  للمدرسة الثانوية   ١٢األسئلة ملهارة االستماع لطالب فصل 

  درس اللغة العربية  
 

 امسع النص املقدمة مث اخرت اإلجابة الصحيحة
  السؤال األول: 

 
ُ
  ى  قَ يْـ سِ وْ امل
 
ُ
 ى  قَ يْـ سِ وْ امل

 

  الثاين:السؤال 
َ َال أَُواِفُق    َأ
َ َال أَُواِفُق   َأ

 
  السؤال الثالث: 

َفضََّلة؟   لَيَلى 
ُ
َلة َما ِهَوايـَُتِك امل َ نَِبيـْ  :  

َلةُ    : ُأِحبُّ َمجُْع الطََّواِبُع َوَمجُْع الُعْمَالت واملوسيـَْقى    نَِبيـْ
  

َفضََّلة؟   لَيَلى 
ُ
َلة َما ِهَوايـَُتِك امل َ نَِبيـْ  :  

َلةُ    : ُأِحبُّ َمجُْع الطََّواِبُع َوَمجُْع الُعْمَالت واملوسيـَْقى    نَِبيـْ
 

  ما هواية نبيلة املفضلة؟
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  احلوار لسؤال الرابع 
  : وَكْيَف ِبزِرَاَعِة الزُُهْوِر، َما رَأُْيِك؟   نَِبيَلُة  
َلى    : زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َتِصحُّ الَبَدَن وَتزِْيُد َمجَاَل البَـْيِت    لَيـْ
َلة َ خاليت  نَِبيـْ ُتِك َهَذا    : اَُواِفق َعَلى رَْأِيك َوَشَهْدُت َمجَاَل بـَيـْ

َلى ِبزرَاَعِة الزُُهْوِر؟   : َما رَْايُ   السؤال    لَبـْ
  
  

  احلوار لسؤال اجلامس  
  َهَذا يـَُناِسُبَك؟  : َهلْ       الَباِئِع  

ْشَرتِى
ُ
  : َال، َهَذا َضيٌِّق َوَلِكَنُه َطِوْيٌل. أُرِْيُد الَواِسَع َوَلِكنَُّه َقِصْريَ.    امل
  

  َهَذا يـَُناِسُبَك؟  : َهلْ       الَباِئِع  
ْشَرتِى

ُ
  َهَذا َضيٌِّق َوَلِكَنُه َطِوْيٌل. أُرِْيُد الَواِسَع َوَلِكنَُّه َقِصْريَ.: َال،     امل

  السؤال : ماذا القميص الذي أراد املشرتى 
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 ) ١السيناريو (االجتماع  ٥امللحق 
Naskah dan Skenario 

التعليمية السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية على أساس املدخل تطوير الوسيلة 
كوفحيع١السياقي لطالب املدرسة الثانوية احلكومية   

 
Pertemuan   : Ke 1 (Pertama) 

Materi    : Menyampaikan Kalimat Persetujuan Dalam Bahasa Arab  

Kelas    : XII 

 

PEMBUKAAN  

Media pembelajaran bahasa Arab, Untuk siswa SMA Negeri 1 Kepahiang 

  بُ َال طُ لِ  رَ شَ عَ  اِينَ الثَّ  فِّ صَ لَ  ةِ يَ بِ رَ العَ  ةِ غَ اللُ  سُ رْ دَ 
َ
    ةِ يَ وِ انَ الثَّ  ةِ سَ رَ دْ امل

  قٌ افِ وَ : مُ َىل وْ األُ  ةُ دَ حْ الوِ 
Music Pergantian Sesi 

    مْ كُ ائِ قَ لِ بِ  تُ رْ رُ سُ  ةمحَْ رَ  َ ، أَ بُ الَّ طُ ا الهَ يـُّ ا، أَ بً حَ رْ مَ 
Hai, saya Rahmad senang bertemu dengan anda.  

Pada pertemuan kali ini kita mempelajari bagaimana memahami dan 

mengungkapkan kalimat setuju dalam bahasa Arab. adapun indikator pembelajaran 

hari ini adalah: 

1. Memahami ungkapan setuju berdasarkan teks / percakapan yang didengar terkait 

kegiatan di waktu senggang 

2. Menyampaikan ungkapan setuju berdasarkan teks / percakapan  

3. Membaca teks / percakapan dengan memperhatikan unsur kebahasaan  

4. Menyusun teks sederhana dengan memperhatikan unsur kebahasaan, susunan 

teks, dan unsur budaya. 

Apakah kalian siap?  

  أ؟ دَ بْ نَـ  ؟ َحيَّ متُْ دْ دَ تَ سْ َهل اِ 

Musik Pergantian Sesi 
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Ayuha Thulab, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan kalimat 

setuju. Kalimat ini  digunakan untuk mendukung pendapat orang lain. Sama halnya 

dengan percakapan antara Ahmad dengan pamannya. Percakapan ini terjadi di 

depan rumah mereka yang berisikan tentang: bagaimana sang paman menanyakan 

kegiatan Ahmad di waktu senggang dan bagaimana Ahmad mengungkapkan 

pernyataan setuju.  

Sebelum mendengarkan percakapan antara Ahmad dan Pamannya 

dengarkan dan catat beberapa kosa kata yang berhubungan dengan percakapan yang 

akan didengarkan.  

Music Pergantian Sesi 

Mengumpulkan 
mata uang 

 َمجُْع الُعْمَالتِ 
Mengumpulkan 

prangko 
   َمجُْع الطََّواِبعِ 

Hobi  ٌِهَوايَة 
Musik ُمْوِسيـَْقى 

Setuju  يـَُواِفُق َعَلى  –َواَفَق 
Utama  ٌُمَفضََّلة 

Informasi  ٌج َمْعُلْوَماتٌ  َمْعُلْوَمة 
Sesuai  َِبةٌ ُمَناس 

Menyehatkan  ََّيِصحُّ   –َصح 
Artistik, Seni  ٌُِّة) (فـَنِّيَّ  َفين 

 

Setelah kamu memahami beberapa kosa kata, selanjutnya kamu akan 

mendengarkan percakapan antara Ahmad dengan pamannya, dengarkanlah dengan 

seksama.  

Music Pergantian Sesi 

Backsound  

َ     أمحد َفضََّلُة؟  ، َما ِهَوايـَُتكَ َأْمحَدُ : 
ُ
  امل

وِسيـَْقى وَمجُْع الُعْمَالتِ   عِ َمجُْع الطََّوابِ : ُأِحبُّ     خال
ُ
  وامل

تٍ     أمحد َ   اُألْخَرى؟ يـَُتكَ ا. َوَما ِهوَ : َثَالُث ِهَوا
  : ُأِحبُّ السََّفَر َوالّرِْحَلَة َوزِرَاَعَة الزُُّهْوِر حْوَل البَـْيِت      خال 
  َلكَ  ِذِه ُمَناِسَبةٌ : َوافـَْقُت َعَلى الثَالََثِة اَألِخْريَِة. هَ     أمحد
َ     خال   ؟اَيل  خَ : ِلَماَذا 
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لسََّفِر َسَتْحُصِلْنيَ َعَلى الَكِثْريِ     أمحد ِ ْعُلْوَماِت واِخلربَْ  ِمنَ  : 
َ
  الَفنِّيَِّة   اِت َوالُصَورِ امل

َلةِ      َواجلَِميـْ
  ؟ كَ : وََكْيَف ِبزِرَاَعِة الزُُهْوِر، َما رَأْيُ     خال
  : زِرَاَعُة الزُُّهْوِر َتِصحُّ الَبَدَن وَتزِْيُد َمجَاَل البَـْيِت      أمحد
َ خَ وَ : أَُواِفُق َعَلى رَاُْيِك     خال  ِيل ا َشاَهْدُت َمجَاَل بـَْيِتِك َهَذا 

Backsound 

Ayyuha syabab, Bagaimana? Apakah kamu menemukan kalimat yang menyatakan 

persetujuan?  

Dalam percakapan, kita menemukan kalimat  

كِ أَُواِفُق َعَلى رَاْيِ   

Saya setuju dengan pendapatmu.  

Selain contoh kalimat di atas kamu dapat menggunakan ungkapan lainnya untuk 

menyampaikan pendapat persetujuan, seperti  

  الرتمجة    العبارات   رقم 
 Ini saran yang sangat bagus  ِجدا   ُممَْتازٌ  اِْقِرتَاحٌ  اَهذَ   ١

َ ُمَواِفقٌ   ٢  Saya Setuju  َأ

َ ُمَواِفقٌ   ٣ ْقِرتَاِحكَ  َأ  Saya setuju dengan saranmu  ِالِ

 Setuju  َصَدْقُت   ٤

 Saya setuju dengan perkataanmu  َوافـَْقُت َعَلى َما تـَُقْوُل   ٥

  Betul    َصِحْيحٌ   ٦

 Saya mendukung rencanamu  أَُواِفُق َعَلى ُخطَِّتَك   ٧

 

Mari kita ulangi bersama-sama 

  الرتمجة    العبارات   رقم 
 Ini saran yang sangat bagus  َهَذا اِْقِرتَاٌح ممَُْتاٌز ِجدا    ١



130 
 

 

َ ُمَواِفقٌ   ٢  Saya Setuju  َأ

ْقِرتَاِحكَ   ٣ َ ُمَواِفٌق ِالِ  Saya setuju dengan saranmu  َأ

 Setuju  َصَدْقُت   ٤

 Saya setuju dengan perkataanmu  َوافـَْقُت َعَلى َما تـَُقْوُل   ٥

  Betul  َصِحْيٌح    ٦

 Saya mendukung rencanamu  أَُواِفُق َعَلى ُخطَِّتَك   ٧

 

Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami ungkapan setuju dalam bahasa Arab, 

selanjutnya agar lebih memahami ungkapan persetujuan dalam bahasa Arab, kamu 

dapat bertanya kepada guru atau menggunakan ungkapan bersama teman / 

kelompok belajar.  

 

Terus belajar dan tetap semangat.  

Semoga berjumpa di lain waktu 

  َمَع الَنَجاح وإىل اللقاء

Musik Penutup 
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 ) ٢السيناريو (االجتماع ٦امللحق 
Naskah dan Skenario 

تطوير الوسيلة التعليمية السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية على أساس املدخل 
كوفحيع١السياقي لطالب املدرسة الثانوية احلكومية   

 
Pertemuan   : Ke 2 (Kedua) 

Materi    : Menyampaikan Kalimat Tidak Setuju Dalam Bahasa Arab  

Kelas    : XII 

 

PEMBUKAAN  

Media pembelajaran bahasa Arab, Untuk siswa SMA Negeri 1 Kepahiang 

ْدَرَسِة الثَّانَِويَِة  
َ
  َدْرُس الُلَغِة الَعَربَِيِة َلَصفِّ الثَّاِينَ َعَشَر ِلُطَالُب امل

  ُمَواِفقٍ َغْريُ : ثَّانَِيةُ الوِْحَدُة ال
Music Pergantian Sesi 

بُ ا الهَ يـُّ ا، أَ حً رْ مَ      مْ كُ ائِ قَ لِ بِ  تُ رْ رُ سُ  ةمحَْ رَ  َ ، أَ ُطالَّ
Hai, saya Rahmad senang bertemu dengan kalian semua.  

Pada pertemuan kali, ini kita mempelajari bagaimana memahami dan 

mengungkapkan pernyataan tidak setuju dalam bahasa Arab. adapun indikator 

pembelajaran hari ini adalah: 

1. Memahami ungkapan tidak setuju berdasarkan teks / percakapan yang didengar 

terkait kegiatan dalam sebuah perjalanan 

2. Menyampaikan ungkapan tidak setuju berdasarkan teks / percakapan  

3. Membaca teks / percakapan dengan memperhatikan unsur kebahasaan  

4. Menyusun teks sederhana dengan memperhatikan unsur kebahasaan, susunan 

teks, dan unsur budaya. 
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Apakah kalian siap?  

  َهل ِاْسَتَدْدُمتْ؟ َحيَّ نـَْبَدأ؟ 

Musik Pergantian Sesi 

Ayuha Thulab, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan 

ungkapan tidak setuju. Kalimat ini  digunakan untuk membantah atau menolak 

pendapat orang lain. Sama halnya dengan percakapan antara pedagang dan pembeli. 

Percakapan ini, terjadi di dalam sebuah pasar yang berisikan tentang: bagaimana 

pedagang menawarkan dagangannya dan bagaimana pembeli memilih barang 

diinginkan. Dalam percakapan ini, kamu juga akan mendengarkan bagaimana 

penjual dan pembeli saling tawar menawar sehingga terdapat beberapa ungkapan 

yang berhubungan dengan pernyataan tidak setuju.  

Sebelum mendengarkan percakapan antara pedagang dan pembeli 

dengarkan dan catatlah beberapa kosa kata yang berhubungan dengan percakapan 

yang akan didengarkan.  

Katun  ٌُقْطِين Kemeja  ٌَقِمْيص 
Longgar  ٌَواِسع Sempit  ٌَضيِّق 

Pendek  ٌَقِصْري Panjang  ٌَطِوْيل 
Ukuran  ٌَمَقاس Sedang  ٌط  ُمتَـَوسِّ

Polos, sederhana  ٍَعاد Kotak-kotak  ٌُقْوس  َمنـْ
 

Setelah kamu memahami beberapa kosa kata, selanjutnya kamu akan 

mendengarkan percakapan antara Pedagang dan Pembeli, dengarkanlah dengan 

seksama.  

Music Pergantian Sesi 

Backsound 

َ َأِخي؟      الَباِئعِ      : أَْهًال َوَسْهًال. َماَذا تُرِْيُد 
ْشَرتِي

ُ
    : أُرِْيُد َقِمْيًصا ُقْطِنيا      امل
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  َناِسُبَك؟ َهَذا يُـ  : َهلْ     الَباِئِع  
ْشَرتِى

ُ
    . َوَلِكنَُّه َقِصْريَ  َوَلِكَنُه َطِوْيٌل. أُرِْيُد الَواِسعَ  : َال، َهَذا َضيِّقٌ     امل

طٌ  أَْم َصِغْريٌ  الَِّذي تُرِْيُد، َكِبْريٌ  لَقِمْيصِ : َما َمَقاُس ا    البائع    ؟  أَْو ُمتَـَوسِّ
ْشَرتِى 

ُ
    : اُرِْيُد َقِمْيًصا ُمتًـَوِسطًا    امل

  َك َوَسْوَف حتُِبُُّه.  ْزَهٌر يـَُناِسُب ِجسمَ َذا َقِميٌص مُ : هَ     الباَِئِع  
ْشَرتِى 

ُ
َ َال أَُواِفُق َعَلى رَاْيِ   امل   . ُأِحبُّ الَقِمْيَص الَعاِدي األَبـَْيضَ َك. : َأ

    لَْيَس ُمْزَهرًا َوَغْريَ َمنـُْقوٍش       
ََذا؟     الَباِئُع   ََْس. وََكْيَف ِ   ُهَو الَقمْيُص اجلَّيُِّد الذْي تـَْبَحُث َعْنَك َهَذا : َال 

َ َأِخي          ُخْذ 
ْشَرتِى 

ُ
  : نـََعْم َسَاُخُذُه    امل

Musik pergantian sesi 

Ayyuha syabab, Bagaimana? Apakah kamu menemukan kalimat yang menyatakan 

ungkapan tidak setuju?  

Dalam percakapan, kita menemukan kalimat  

َ َال أَُواِفُق َعَلى رَاْيكَ   َأ

Saya tidak setuju dengan pendapatmu. 

Selain contoh kalimat di atas kamu dapat menggunakan ungkapan lainnya untuk 

menyampaikan pendapat tidak setuju, seperti  

  الرتََّْمجَة  اَألَسالِْيُب   َرْقم 
  Kamu salah  َأْخطَْأتَ   ١

  Ini salah  َهَذا َخطَأٌ   ٢

  Dia salah  ُهَو ُخمِْطئٌ   ٣

  Ini salah  َهَذا َغَلطٌ   ٤

  Perkataanmu tidak benar  َكَالُمَك َغْريُ َصِحْيحٌ   ٥
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  Ini tidak masuk akal  َهَذا َغْريُ َمْعُقْولٍ   ٦

َ َأِخي. أَنْ   ٨   Maaf, Saudaraku. Kamu salah  َت ُخمِْطئٌ أَْعَتِذُر، 

 

Mari kita ulangi bersama-sama  

  الرتََّْمجَة  اَألَسالِْيُب   َرْقم 
  Kamu salah  َأْخطَْأتَ   ١

  Ini salah  َهَذا َخطَأٌ   ٢

  Dia salah  ُهَو ُخمِْطئٌ   ٣

  Ini salah  َهَذا َغَلطٌ   ٤

  Perkataanmu tidak benar  َكَالُمَك َغْريُ َصِحْيحٌ   ٥

  Ini tidak masuk akal  َهَذا َغْريُ َمْعُقْولٍ   ٦

َ َأِخي.   ٨   Maaf, Saudaraku. Kamu salah  أَْنَت ُخمِْطئٌ أَْعَتِذُر، 

َ َال أَُواِفُق َعَلى    ٩ َ َأِخي. َأ أًْعَتِذُر، 
  رَاِْيكَ 

Maaf, saudaraku. Saya tidak setuju 
dengan pendapatmu  

 

Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami ungkapan tidak setuju dalam bahasa 

Arab, selanjutnya agar lebih memahami ungkapan tidak setuju dalam bahasa Arab, 

kamu dapat bertanya kepada guru atau menggunakan ungkapan ini bersama teman 

/ kelompok belajar.  

 

Terus belajar dan tetap semangat.  

Semoga berjumpa di lain waktu 

  َمَع الَنَجاح وإىل اللقاء

Musik Penutup 
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 خبري إعالمي  ٧امللحق 

تطوير الوسائل التعليمية السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية على أساس املدخل 
 كوفحيع  ١الب املدرسة الثانوية احلكومية طالسياقي ل

INSTRUMEN PENILAIAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

ANGKET PENIALAIAN AHLI MATERI 

Petunjuk : 

Pilih salah satu angka pada kolom penilaian dengan kriteria di bawah dengan 

melingkari 

Keterangan : 

1 : sangat tidak setuju 

2 : tidak setuju 

3 : Setuju 

4 : Sangat Setuju 

No. Kriteria Penilaian Penilaian 

Aspek Pembelajaran   

1 Kejelasan Tujuan Pembelajaran  4    3    2    1  

2 Relevansi tujuan pembelajaran dengan kurikulum / SK / KD 4    3    2    1 

3 Cakupan kedalaman tujuan pembelajaran  4    3    2    1 

4 Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran  4    3    2    1 

5 Interaktivitas 4    3    2    1 

6 Kontekstualitas  4    3    2    1 

7 Kesesuaian antara materi, media dan evaluasi dengan tujuan 

pembelajaran  

4    3    2    1 

8 Kemudahan untuk dipahami 4    3    2    1 

9 Kemudahan untuk dipahami 4    3    2    1 

10 Sistematika yang runut, logis dan jelas 4    3    2    1 

11 Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi dan latihan 4    3    2    1 

Aspek Substansi Materi 

12 Kebenaran materi secara teori dan konsep 4    3    2    1 

13 Ketepatan penggunaan istilah sesuai dengan bidang keilmuan 4    3    2    1 

14 Kedalaman Materi 4    3    2    1 
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15 Aktualitas 4    3    2    1 

 

Saran dan Rekomendasi (Untuk Keperluan Perbaikan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan Penilaian  

 Layak Digunakan  

 Layak Setelah Dilakukan Perbaikan  

 Belum Layak 

 

      ................,................................ 

      Ahli Materi 

 

 

      _________________________ 
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 اخلرباء ملواد  ٨امللحق 

تطوير الوسائل التعليمية السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية على أساس املدخل 
 كوفحيع  ١الب املدرسة الثانوية احلكومية طالسياقي ل

INSTRUMEN PENILAIAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

ANGKET PENIALAIN AHLI MULTIMEDIA 

Petunjuk : 

Pilih salah satu angka pada kolom penilaian dengan kriteria di bawah dengan 

melingkari 

Keterangan : 

1 : sangat tidak setuju 

2 : tidak setuju 

3 : Setuju 

4 : Sangat Setuju 

No. Aspek dan Indikator Penilaian  
Aspek Umum  
1 Kreatif dan Inovatif (baru, luwes, menarik, cerdas, unik dan tidak asal 

beda) 
4    3    2    1 

2 Komunikatif (Mudah dipahami serta menggunakan bahasa yang baik, 
benar dan efektif) 

4    3    2    1 

3 Unggul (Memiliki kelebihan dibandingkan multimedia pembelajaran 
lain ataupun dengan cara konvensional) 

4    3    2    1 

Aspek Media Audio Visual  
4 Komunikatif : Unsur visual dan audio mendukung materi ajar, agar 

mudah dicerna oleh siswa  
4    3    2    1 

5 Kreatif : Visualisasi diharapkan disajikan secara unik dan tidak klise 
(sering digunakan), agar menarik perhatian.  

4    3    2    1 

6 Sederhana ; Visualisasi tidak rumit, agar tidak mengurangi kejelasan isi 
materi ajar dan mudah diingat 

4    3    2    1 

7 Unity : Menggunakan bahasa visual dan audio yang harmonis, utuh, 
senada, agar materi ajar dipersepsi secara utuh (Komprehensif) 

4    3    2    1 

8 Pengembangan objek dalam bentuk image (citra) baik realistik maupun 
simbolik 

4    3    2    1 

9 Pemilihan warna yang sesuai, agar mendukung kesesuaian antara 
konsep kreatif dan topik yang dipilih 

4    3    2    1 

10 Tipografi (font dan susunan huruf), untuk memvisualkan bahasa verbal 
agar mendukung isi pesan, baik secara fungsi keterbacaan maupun 
fungsi psikologisnya 

4    3    2    1 
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Saran dan Rekomendasi (Untuk Keperluan Perbaikan ) 

Kesimpulan Penilaian  

 Layak Digunakan  

 Layak Setelah Dilakukan Perbaikan  

 Belum Layak 

 

      ................,................................ 

      Ahli Multimedia 

 

 

      _________________________ 

 

11 Tata letak (Layout): peletakan dan susunan unsur-unsur visual 
terkendali dengan baik, agar memperjelas peran dan hierarki masing-
masing unsur tersebut  

4    3    2    1 

12 Unsur visual bergerak (animasi dan/atau movie), animasi dapat 
dimanfaatkan untuk menyimulasikan materi ajar dan movie untuk 
mengilustrasikan materi secara nyata 

4    3    2    1 

13 Navigasi yang familiar dan konsisten agar efektif dalam penggunaannya 4    3    2    1 
14 Unsur audio (dialog, monolog, narasi, ilustrasi musik dan sound/ special 

effect) sesuai dengan karakter topik dan dimanfaatkan untuk 
memperkaya imajinasi 

4    3    2    1 
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 تقييم املعلم  ٩امللحق 

تطوير الوسائل التعليمية السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية على أساس املدخل 
 كوفحيع  ١الب املدرسة الثانوية احلكومية طالسياقي ل

INSTRUMEN PENILAIAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

ANGKET PENIALAIN GURU MATA PELAJARAN  

Petunjuk : 

Pilih salah satu angka pada kolom penilaian dengan kriteria di bawah dengan 

melingkari 

Keterangan : 

1 : sangat tidak setuju 

2 : tidak setuju 

3 : Setuju 

4 : Sangat Setuju 

No. Kriteria Penilaian Penilaian 

Media Pembelajaran  

1 Media pembelajaran dapat digunakan tanpa kesulitan  4    3    2    1  

2 Media pembelajaran dapat menyampaikan materi dengan baik sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan 

4    3    2    1 

3 Media pembelajaran dapat memberikan motivasi belajar 4    3    2    1 

4 Media pembelajaran dapat diakses di mana pun dan kapan pun 4    3    2    1 

5 Media pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu pembelajaran 4    3    2    1 

6 Media pembelajaran sesuai dengan strategi pembelajaran  4    3    2    1 

7 Media pembelajaran efektif dan efisien dalam kegiatan pembelajaran 4    3    2    1 

8 Media pembelajaran dapat digunakan secara individu maupun 

kelompok 

4    3    2    1 

Media Audio Visual  

9 Audio dapat didengar dengan jelas dan jernih 4    3    2    1 

10 Visual yang disajikan dapat menggambarkan materi yang dipelajari 4    3    2    1 

11 Jenis huruf media pembelajaran terbaca dengan baik dan jelas 4    3    2    1 

12 Media pembelajaran audio visual disajikan secara tersusun dan terpadu 4    3    2    1 
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Saran dan kritik untuk media pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan Penilaian  

 Layak Digunakan  

 Layak Setelah Dilakukan Perbaikan  

 Belum Layak 

 

      ................,................................ 

      Guru Mata Pelajaran  

 

 

      _________________________ 
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 تقييم الطالب ١٠امللحق 

تطوير الوسائل التعليمية السمعية البصرية يف تعليم اللغة العربية على أساس املدخل 
 كوفحيع  ١الب املدرسة الثانوية احلكومية طالسياقي ل

INSTRUMEN PENILAIAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

ANGKET SISWA 

Nama    : 

 

Petunjuk : 

1. Isilah angket ini dengan penuh kejujuran dan kesungguhan  

2. Angket ini hanya ditujukan untuk penelitian semata dan tidak akan 

mempengaruhi nilai apa pun 

3. Bacalah dan pahami pernyataan dengan hati-hati dan seksama 

4. Pilihlah salah satu dari empat jawaban yang menurut Anda paling sesuai 

dengan pernyataan lalu lingkarilah pada alternatif jawaban tersebut 

5. Periksalah kembali jawaban dan setiap butir soal, pastikan tidak ada 

pernyataan yang terlewat 

6. Terima kasih atas kesediaan waktu dan tenaga untuk membantu penelitian 

ini 

 

Keterangan : 

1 : sangat tidak setuju 

2 : tidak setuju 

3 : Setuju 

4 : Sangat Setuju 

 

No. Kriteria Penilaian Penilaian 

Media Pembelajaran  

1 Media pembelajaran dapat digunakan tanpa kesulitan  4    3    2    1  

2 Media pembelajaran dapat menyampaikan materi dengan baik sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan 

4    3    2    1 

3 Media pembelajaran dapat memberikan motivasi belajar 4    3    2    1 
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4 Media pembelajaran dapat diakses di mana pun dan kapan pun 4    3    2    1 

5 Media pembelajaran dapat digunakan secara individu maupun 

kelompok 

4    3    2    1 

Media Audio Visual  

6 Audio dapat didengar dengan jelas dan jernih 4    3    2    1 

7 Visual yang disajikan dapat menggambarkan materi yang dipelajari 4    3    2    1 

8 Jeni huruf media pembelajaran terbaca dengan baik dan jelas 4    3    2    1 

9 Media pembelajaran audio visual disajikan secara tersusun dan terpadu 4    3    2    1 

Pendekatan Kontekstual 

10 Media pembelajaran mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari 4    3    2    1 

11 Media pembelajaran memberikan pengalaman yang nyata dalam belajar 4    3    2    1 

12 Media pembelajaran melibatkan rasa keingintahuan  4    3    2    1 

13 Media pembelajaran mampu memberikan motivasi 4    3    2    1 

14 Media pembelajaran melibatkan kelompok belajar (siswa, guru dll) 4    3    2    1 

15 Media pembelajaran mengaitkan materi dengan teknologi kekinian  4    3    2    1 

 

Saran dan kritik untuk media pembelajaran  
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 ١خطة التعلم  ١١امللحق 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Jenjang Sekolah   : SMA Negeri 1 Kepahiang 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (Peminatan) 

Kelas / Semester   : XII / MIPA 1 

Alokasi Waktu   : 2 X 45 Menit  

 

A. Kompetensi Dasar  

3.1 Memahami cara mengungkapkan persetujuan serta meresponsnya terkait 

kegiatan di waktu senggang dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks, dan unsur budaya yang sesuai dengan konteks kegunaannya  

4.1 Menyusun teks sederhana baik lisan maupun tulisan untuk mengungkapkan 

kalimat setuju serta cara meresponsnya terkait topik di waktu senggang 

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, unsur budaya 

secara benar dan sesuai konteks  

 

B. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu memahami teks dan unsur teks persetujuan berdasarkan teks 

yang didengarkan  

2. Siswa mampu mengungkapkan kalimat persetujuan berdasarkan teks atau 

percakapan yang didengarkan  

3. Siswa mampu membaca teks berbahasa Arab dengan baik dan benar. 

4. Siswa mampu menulis teks sederhana dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 

 

C. Materi Pembelajaran  

Mengungkapkan Kalimat Persetujuan Dalam Bahasa Arab  
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D. Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan   : Kontekstual 

2. Metode   : Terjemah dan Samiyyah Syafawiyah 

3. Model Pembelajaran  : Pembelajaran langsung dan CTL 

 

E. Langkah-langkah  

Kegiatan pendahuluan  

1. Guru memberi salam dalam menyapa siswa. “Assalamualaikum Wr.Wb. 

Selamat pagi anak-anak......” 

2. Guru Mengecek kehadiran siswa. “baiklah hari ini siapa yang tidak hadir? 

Kalau begitu saya akan mengecek kehadiran satu persatu.....” 

3. Guru bertanya kepada siswa tentang bentuk kegiatan persetujuan dalam 

kehidupan sehari-hari serta ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan 

persetujuan “baiklah sekarang coba kalian sebut beberapa bentuk kegiatan 

yang mengandung ungkapan persetujuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa menjawab dan seterusnya” 

4. Guru menyampaikan tema pembelajaran pada hari ini.  

Kegiatan Inti 

1. Guru meminta siswa untuk duduk perkelompok yang telah ditentukan 

2. Guru meminta setiap kelompok untuk memperhatiakn video pembelajaran 

yang berhubungan dengan ungkapan kalimat setuju.  

3. Peserta didik memperhatikan beberapa kosakata, percakapan dan ungkapan 

yang berhubungan dengan materi ungkapan setuju.  

4. Peserta didik mengikuti instruksi sesuai dengan video pembelajaran yang 

disajikan 

5. Setelah peserta didik memperhatikan video pembelajaran, guru dan murid 

saling berdiskusi tentang video pembelajaran yang telah didengarkan.  

6. Guru meminta siswa untuk menyampaikan isi dan pesan dalam video yang 

berhubungan dengan ungkapan setuju.  

7. Guru dan siswa lainnya saling berdiskusi tentang tanggapan yang telah 

diberikan.  
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8. Setelah siswa dirasa mulai paham dengan isi dan pesan video guru kembali 

mengulang isi dengan memberikan contoh. 

9. Siswa mengikuti ungkapan yang telah dibacakan guru.  

Kegiatan Inti 

1. Dengan dibantu guru, siswa membuat kesimpulan dan hasil teks 

pembelajarannya 

2. Guru memberikan tugas rumah dengan kembali mempelajari video 

pembelajaran yang bisa diakses melalui situs youtube 

3. Guru memberikan tes tertulis untuk mengecek pemahaman siswa  

 

F. Media Pembelajaran  

1. Video pembelajaran yang telah dikembangkan dan divalidasi oleh tim ahli 

 

G. Sumber Belajar 

1. Maspalah dkk, 2018. Bahasa Arab Berbasis Karakter SMA Kelas XII. 

Subang: Royyan Press. 

 

H. Penilaian 

1. Skala sikap 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi 

pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi  

No. Nama siswa Aspek 

yang 

dinilai  

Skor Nilai Ketuntasan  Skor 

Maks 

Tindak 

Lanjut 

1 2 3   T TT  R P 

            

            

a. Kejelasan dan rubrik penilaian  

- Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 30 

- Jika kelompok tersebut dalam memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 20 
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- Jika kelompok tersebut dalam memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi kurang lengkap, skor 10 

b. Keaktifan dalam diskusi  

- Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 

30 

- Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20 

- Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10 

c. Kejelasan dan kerapian presentasi 

- Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan rapi, skor 40 

- Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

rapi, skor 30 

- Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan kurang rapi, skor 20 

- Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang 

jelas dan tidak rapi, skor 10 

2. Penilaian pengetahuan 

Kolom menyebutkan isi teks yang ada 

Skor nilai:  

a. Apabila peserta didik bisa menyebutkan isi teks secara lengkap, skor 2 

b. Apabila peserta didik hanya bisa menyebutkan sebagian isi teks, skor 1 

Nilai =  
Skor yang diperoleh x 100

Skor Maksimal
 

c. Kolom pilihan ganda dan uraian. 

- Pilihan ganda : Jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10x1 = 1) 

- Uraian : Rubrik Penilaian  

Nilai =  
Jumlah skor yang diperoleh (pilhan ganda dan isian)𝑥100

90
 

d. Tugas/Portofolio 

Skor penilaian sebagai berikut: 

 

 



147 
 

 

- Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya pada tepat waktu 

yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, 

nilai 100 

- Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu 

yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar 

nilai 90 

- Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu 

yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit 

ada kekurangan, nilai 80 

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut:  

a. Jumlah nilai rata-rata pilihan ganda / uraian dan tugas x 50% 

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50% 

Nilai akhir = nilai a + nilai b 

 

 

 

Guru Bidang Studi 

Robi Nugroho, S.Pd, M.Pd 

Kepahiang, 10 September 2021 

Peneliti 

Agustian Rahmadi 
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 ٢خطة التعلم  ١٢امللحق 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Jenjang Sekolah   : SMA Negeri 1 Kepahiang 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (Peminatan) 

Kelas / Semester   : XII / MIPA 1 

Alokasi Waktu   : 2 X 45 Menit  

 

A. Kompetensi Dasar  

3.1 Memahami cara mengungkapkan pertidaksetujuan serta meresponsnya 

terkait kegiatan di waktu senggang dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya yang sesuai dengan konteks 

kegunaannya  

4.1 Menyusun teks sederhana baik lisan maupun tulisan untuk mengungkapkan 

kalimat tidak setuju serta cara meresponsnya terkait topik di waktu 

senggang dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, unsur 

budaya secara benar dan sesuai konteks  

 

B. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu memahami teks dan unsur teks tidak setuju berdasarkan teks 

yang didengarkan  

2. Siswa mampu mengungkapkan kalimat tidak setuju berdasarkan teks atau 

percakapan yang didengarkan  

3. Siswa mampu membaca teks berbahasa Arab dengan baik dan benar. 

4. Siswa mampu menulis teks sederhana dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 

 

C. Materi Pembelajaran  

Mengungkapkan Kalimat tidak setuju Dalam Bahasa Arab  
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D. Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan   : Kontekstual 

2. Metode   : Terjemah dan Samiyyah Syafawiyah 

3. Model Pembelajaran  : Pembelajaran langsung dan CTL 

 

E. Langkah-langkah  

Kegiatan pendahuluan  

1. Guru memberi salam dalam menyapa siswa. “Assalamualaikum Wr.Wb. 

Selamat pagi anak-anak......” 

2. Guru Mengecek kehadiran siswa. “baiklah hari ini siapa yang tidak hadir? 

Kalau begitu saya akan mengecek kehadiran satu persatu.....” 

3. Guru bertanya kepada siswa tentang bentuk kegiatan tidak setuju dalam 

kehidupan sehari-hari serta ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan 

tidak setuju “baiklah sekarang coba kalian sebut beberapa bentuk kegiatan 

yang mengandung ungkapan persetujuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa menjawab dan seterusnya” 

4. Guru menyampaikan tema pembelajaran pada hari ini.  

Kegiatan Inti 

1. Guru meminta siswa untuk duduk perkelompok yang telah ditentukan 

2. Guru meminta setiap kelompok untuk memperhatiakn video pembelajaran 

yang berhubungan dengan ungkapan kalimat tidak setuju.  

3. Peserta didik memperhatikan beberapa kosakata, percakapan dan ungkapan 

yang berhubungan dengan materi ungkapan tidak setuju.  

4. Peserta didik mengikuti instruksi sesuai dengan video pembelajaran yang 

disajikan 

5. Setelah peserta didik memperhatikan video pembelajaran, guru dan murid 

saling berdiskusi tentang video pembelajaran yang telah didengarkan.  

6. Guru meminta siswa untuk menyampaikan isi dan pesan dalam video yang 

berhubungan dengan ungkapan tidak setuju.  
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7. Guru dan siswa lainnya saling berdiskusi tentang tanggapan yang telah 

diberikan.  

8. Setelah siswa dirasa mulai paham dengan isi dan pesan video guru kembali 

mengulang isi dengan memberikan contoh. 

9. Siswa mengikuti ungkapan yang telah dibacakan guru.  

Kegiatan Inti 

1. Dengan dibantu guru, siswa membuat kesimpulan dan hasil teks 

pembelajarannya 

2. Guru memberikan tugas rumah dengan kembali mempelajari video 

pembelajaran yang bisa diakses melalui situs youtube 

3. Guru memberikan tes tertulis untuk mengecek pemahaman siswa  

 

F. Media Pembelajaran  

1. Video pembelajaran yang telah dikembangkan dan divalidasi oleh tim ahli 

 

G. Sumber Belajar 

1. Maspalah dkk, 2018. Bahasa Arab Berbasis Karakter SMA Kelas XII. 

Subang: Royyan Press. 

 

H. Penilaian 

1. Skala sikap 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi 

pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi  

No. Nama siswa Aspek 

yang 

dinilai  

Skor Nilai Ketuntasan  Skor 

Maks 

Tindak 

Lanjut 

1 2 3   T TT  R P 

            

            

a. Kejelasan dan rubrik penilaian  

- Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 30 
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- Jika kelompok tersebut dalam memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 20 

- Jika kelompok tersebut dalam memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi kurang lengkap, skor 10 

b. Keaktifan dalam diskusi  

- Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 

30 

- Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20 

- Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10 

c. Kejelasan dan kerapian presentasi 

- Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan rapi, skor 40 

- Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 

rapi, skor 30 

- Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan kurang rapi, skor 20 

- Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang 

jelas dan tidak rapi, skor 10 

2. Penilaian pengetahuan 

Kolom menyebutkan isi teks yang ada 

Skor nilai:  

e. Apabila peserta didik bisa menyebutkan isi teks secara lengkap, skor 2 

f. Apabila peserta didik hanya bisa menyebutkan sebagian isi teks, skor 1 

Nilai =  
Skor yang diperoleh x 100

Skor Maksimal
 

g. Kolom pilihan ganda dan uraian. 

- Pilihan ganda : Jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10x1 = 1) 

- Uraian : Rubrik Penilaian  

Nilai =  
Jumlah skor yang diperoleh (pilhan ganda dan isian)𝑥100

90
 

h. Tugas/Portofolio 

Skor penilaian sebagai berikut: 
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- Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya pada tepat waktu 

yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, 

nilai 100 

- Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu 

yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar 

nilai 90 

- Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu 

yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit 

ada kekurangan, nilai 80 

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut:  

c. Jumlah nilai rata-rata pilihan ganda / uraian dan tugas x 50% 

d. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50% 

Nilai akhir = nilai a + nilai b 
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 جمموعة الدراسة ١٣امللحق 
PEMBAGIAN KELOMPOK BELAJAR 

PERTEMUAN 1 DAN 2 

 

Kelompok 1 

 

Abid Josandy Delesia 

Ahmad Gustian FD 

Elsa Witriani 

Frezi Apriyanti 

M. Ramadhani Ferdian 

Wulan Dwidestela  

Kelompok 2 

 

Bintang Nadia E 

Finaz Rama Arha Carni 

Klara Cindy Oktavia 

Sisilia Inta Khumairoh 

Sylvia Maharani 

Helen Listilia 

Kelompok 3 

 

Anggesti Sania Rahayu 

Hanif Ridho Abdillah 

Ilham Rusdi  

Miranty Ramadona 

Rafi Ahmad F 

Sindy Aditia 

 

 

Kelompok 4 

 

Ade Sulastry 

Hans Citra Admaja 

Harry Muzaldi  

Selvia Anjelina 

Tesha Agnestasia 

Tiara Anjelia 

Kelompok 5 

 

Agnes Nabila 

Desi Lastari 

Endang Sulastry 

Helvia Claroza 

Tasya Putri Mailani 

Wliansyah Yusat Wika 

Kelompok 6  

 

Agita Marda Fila 

Alfarizi At-Thariq 

Angelisa  

Fariq Azzaky 

Gumaya Suci Indah Sari 

Lola Tamara 
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 حول اختبار ما بعد ١٤امللحق 
SOAL POST TEST 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL UNTUK 

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DENGAN PENDEKATAN 

KONTEKSTUAL  

 

Nama    :  
Kelas   :  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab  
 

 ِاْمسَع الَنص املقدم مث َأِجب ِمْن اِألْسِئَلِة الَتالية! 
 . هاتسمعاليت  كلمةاخرت اإلجابة الصحيحة على ال .١

   .ب     .أ

  

    .ج

   .د

  

   .ه

  

  

 
 . هاتسمعاليت  كلمةاخرت اإلجابة الصحيحة على ال .٢

   .ب     .أ

  

    .ج

   .د

  

   .ه
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 تسمعها اخرت اإلَجابَُة الَصِحْيَحُة ِمْن اِحلَوار اليت  .٣
 َضيُِّق وَطوْيٌل    .أ

 َواِسٌع وَقصْريٌ   .ب 
 َضيٌِّق وَقِصْريٌ   .ج
 َواسٌع وَطِوْيلٌ   .د
  َقِصْريٌ وَطِوْيلٌ   .ه

 . تسمعهااليت  من احلواراخرت اإلجابة الصحيحة  .٤
ْوِسيَقى   .أ

ُ
َلى َمجُْع الطََّواِبع وَمجُْع الُعْمَالت َوامل  حتُِبُّ لَيـْ

َلة َمجُْع الطََّواِبع   .ب  ْوِسيَقى حتُِبُّ نَِبيـْ
ُ
 وَمجُْع الُعْمَالت َوامل

َلى السََّفَر َوالّرِْحَلِة َوزِرَاَعِة الزُُّهْوِر   .ج  حتُِبُّ لَيـْ
َلة السََّفَر َوالّرِْحَلِة َوزِرَاَعِة الزُُّهْوِر   .د  حتُِبُّ نَِبيـْ
ْوِسيَقىحتَِبُّ نَِبْيلة ولَيَـَلى َمجُْع الطََّواِبع وَمجُْع الُعْمَالت   .ه

ُ
 َوامل

  . تسمعهااليت  من احلواراخرت اإلجابة الصحيحة  .٥
 زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َال َتِصيحُّ البَدِن َوَال َتزِْيَد َمجَاَل البَـْيتَ   .أ

 وَتزِْيَد َمجَاَل البَـْيتَ زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َال َتِصْيحُّ الَبَدِن   .ب 
 َد َمجَاَل البَـْيتَ زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َال َتِصيحُّ البَدِن َوَتزِيْ   .ج
 زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َتِصيحُّ البَدِن وَتزِْيَد َمجَاَل البَـْيتَ   .د
  زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َتِصيحُّ البَدِن فـََقط  .ه

 اجلُْمَلة ِمبَْعَىن َغْريُ ُمَواِفق ِهَي:   .٦
 اَُواِفُق َعَلى رَاُْيَك    .أ

 َهِذِه اقرتاح َممَْتاُز ِجد   .ب 
 َما َصَدْقُت   .ج
 َصَدْقتُ   .د
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 َصِحْيحُ   .ه
 اجلُْملُة ِمبْعَىن مواقع هي:  .٧

 َما َصَدْقُت   . و
 َهِذِه اقرتاح َممَْتاُز ِجدا  . ز
َ َغْريُ ُمَواِفِق   .ح  َأ
َ َغْريُ ُمَواِفق القرتاحك  .ط  َأ
 خطاء    . ي

َبِغي لََنا أَْن ُحنَْضَر النََّظَرِة النَّظََّرِة ِلرِْحَلِة ِإَىل َشاِطِئ الَبحرِ   َصاِلحُ  .٨  : يـَنـْ
َ ُمَواِفق  َأْمحَْد    :أ

َنْنيِ ِمْن .....   ِبَق ِهَي ِحلَمايَِة الَعيـْ   فَائَِدُة النَّظََّرة ِيف النص السَّ
 بـََرِد اهلََواِء    . و
 نـُْوُر الًقَمِر    . ز
 َمَياُه الَسَماءِ   .ح
  الشَّْمسِ ِضَياءِ   .ط
 َحرَاَرة اَألْرضِ   . ي

 َالِحُظ َهِذِه الّنُص!  .٩
  : َهيَّا نـَْقِصي الُعْطَلِة ِيف الَقْريَِة. َهَناَك َسَنَمتَُّع رِْحَلتَـَنا   أَِمْنيُ  
  :.....................   َكرِميِْ 
ِفَعًة لََنا   أَِمْنيَ  َ   : َوَسَنُكوَن َهِذِه الّرِْحَلُة 
  هللا : ِإْن َشاَء   َكرِميِْ 

َناِسَبُة اِحلَوار ِهَي .....  
ُ
  الِعَباَرة امل

 رَأُْيَك َغْريُ َصِحْيٌح    . و
 َال أَُواِفُق َعَلى َذِلكَ   . ز
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 َوافـَْقُت َعَلى َما تـَُقْولُ   .ح
َفرًِدا    .ط  تـََفضَّْل اذهب ُمنـْ
 َوافـَْقُت َعَلى نـَْفِسكَ   . ي

؟ . ١٠  ِإَىل أَْيَن َسَيْذَهُب أَِمْنيُ وَكِرميِْ
 َشِطِئ الَبْحِر   . و
  الزُُّهْوِر  َحِديـَْقةُ   . ز
َت   .ح  َحِديـَْقُة احليَـَوا
 القْريَةِ   .ط
ْتَحفْ   . ي

َ
 امل

 ١٣و ١٢و ١١احلوار لرقم 
َ َأِخي؟      الَباِئع    : أَْهًال وَسْهًال. َماَذا تُرِْيُد 

ْشَرتِى
ُ
  : أُرِْيُد َقِمْيًصا ُقْطنَـًيا     امل

  : َهْل َهَذا يـَُناِسُبَك؟     الَباِئِع  
ْشَرتِى 

ُ
  َضيُِّق َوَلِكنَّ َطِوْيُل. أُرِْيُد الَواِسِع َوَلِكنَُّه َقِصْريٌ : َال، َهَذا   امل
 َكْيَف َكاَن الَقِمْيُص الذي يـُْعِرُضُه الباَِئُع؟   . ١١

 َضيُِّق وَطوْيٌل    . و
 َواِسٌع وَقصْريٌ   . ز
 َضيٌِّق وَقِصْريٌ   .ح
 َواسٌع وَطِوْيلٌ   .ط
 َقِصْريٌ وَطِوْيلٌ   . ي

شْ  . ١٢
ُ
 َرتِى؟َكْيَف َكاَن الَقِمْيُص الَِّذى يُرِْيُد امل

ْشَرتِى َقِمْيًصا َكِبْريا وَطِوْيال   . و
ُ
 أرَاَد امل

ًعا وَطِوْيال   . ز ْشَرتِى َقِمْيًصا َوِسيـْ
ُ
 أرَاَد امل
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ْشَرتِى َقِمْيًصا َكِبْريا وَطِوْيال   .ح
ُ
 أرَاَد امل

ْشَرتِى َقِمْيًصا َكِبْريا وَقِصْريًا   .ط
ُ
 أرَاَد امل

ًعا وَقِصْريًا   . ي ْشَرتِى َقِمْيًصا َواِسيـْ
ُ
 أرَاَد امل

 أََيَن َجتْرِْي اِحلَوار . ١٣
 يف البَـْيِت   . و
 يف السوق    . ز
 َشِطِئ الَبْحِر   .ح
 َحِديـَْقُة الزُُّهْوِر    .ط
َت   . ي  َحِديـَْقُة احليَـَوا

 : وَكْيَف ِبزِرَاَعِة الزُُهْوِر، َما رَأُْيِك؟   نَِبيَلُة   . ١٤
َلى    : زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َتِصحُّ الَبَدَن وَتزِْيُد َمجَاَل البَـْيِت    لَيـْ
َلة َ خاليت  نَِبيـْ ُتِك َهَذا   : اَُواِفق َعَلى رَْأِيك َوَشَهْدُت َمجَاَل بـَيـْ

َلة؟   َماذا فـََعَل الَنِبيـْ
َلُة َعن الَسَفرِ   .أ  َيْسَئُل رَْأي نَِبيـْ

َلى عن زِرَاَعُة الزُّهُ   .ب   ْورتـَُواِفُق رْأيَ لَيـْ
َلُة ِبزرَاَعِة الزُُّهْوِر    .ج  حتُِبُّ نَِبيـْ
َلى الزُُّهْوِر   .د َلُة ولَيـْ  َشاَهَدْت نَِبيـْ
َلةِ   .ه َلى ونـَبَـيـْ  َسَفَر لَيـْ

َ َال أَُواِفُق َعَلى رَاُْيَك، ُأِحبُّ الَقِمْيص العادي . ١٥ شرتى : َأ
ُ
 امل

  األَبـَْيُض. لَْيَس ُمْزَهرًا َوَغْري َمنـُْقوٍش.  
َذا؟ َهَذا ُهَو القِمْيُص اجلَيُِّد الذي     البائع   َِْس. وََكْيَف ِ  : َال 

َ أخي.   تـَْبَحُث َعْنَك. ُخْذ 
  : نـََعْم َسآُخُذُه      املشَرتِي
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ُصَّوَرة؟  
ْشَرتِى الَقِمْيص امل

ُ
 َهْل حتُِبُّ امل

 َال، َبل ُأِحبُّ املشرتى َقِمْيَص العادي األبيض    .أ
 نـََعم، ُأِحبُّ املشرتى َقِمْيَص العادي األبيض    .ب 
 َال، َبل ُأِحبُّ املشرتى َقِمْيَص املصورة     .ج
 نـََعم، ُأِحبُّ املشرتى َقِمْيَص املصورة     .د
 َقِمْيَص منقوشَال، َبل ُأِحبُّ املشرتى   .ه

16. Fungsi kata  َلَْيس dalam sebuah kalimat adalah  
a. Menashabkan isim dan merafa’kan khabar 
b. Menrafa’kan isim dan khabar 
c. Menashabkan isim dan khabar 
d. Merafa’kan isim dan menashabkan khabar 
e. Menjarkan isim dan menjazamkan khabar 

17. Berikut ini kalimat yang benar adalah  

a.   لَْيَس الَقِمْيُص َطِوْيًال 
b.  ٌلَْيَس الَقِمْيَص َطِوْيل 
c.  ٌلَْيَس الَقِمْيُص َطِوْيل 
d.   لَْيَس الَقميَص َطِوْيًال 
e.  ٍلَْيَس الَقِمْيِص َطِوْيل 

 اجلملة الصحيحة إىل ترتيب الكلمات التالية  .١٨

)١ َ   ) أِخي ٥(  –) ُخمْطٌئ ٤(  –) أَْعَتِذُر ٣( –) أَْنَت ٢( –) 
 ٥- ٤-٣-٢-١  .أ

 ١- ٢-٣-٤-٥  .ب 
 ٥- ١-٤-٢-٣  .ج
 ٤- ٢-٥-١-٣  .د
 ٤- ٣-٢-٥-١  .ه

19. Berikut ini kalimat yang salah adalah  

a.   لَْيَس الطَّاِلُب ُجمْتِهًدا 
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b.  الطَِّلَباِن َغْريُ ُجمَْتِهَدْيِن 
c.  ٍُب َغْريُ ُجمَْتِهد  الُطالَّ
d.  ُجمَْتِهَدةً لَْيَس الطَّالَِبُة  

e.  ٍالطَّالَِباُت َغْريُ ُجمَْتِهَدات 
20.  Berikut ini kalimat yang salah adalah  

  : هذا َقِمْيٌص ُمْزَهر يناِسُب ِجْسُمَك َوَسْوَف حتُِبُُّه      البائع  
شرتى 

ُ
َ َال أَُواِفقُ :   امل  لَْيَس ُمْزَهرًاَعَلى رَاُْيَك، أُِحبُّ الَقِمْيص العادي األَبـَْيُض.  َأ

ُقوشً    . َوَغْري َمنـْ
َذا؟ َهَذا ُهَو     البائع   َِْس. وََكْيَف ِ الذي تـَْبَحُث َعْنَك. ُخْذ   القِمْيُص اجلَيِّدُ : َال 

  َ أخي. 
    نـََعْم َسآُخُذهُ :     املشَرتِي

َ َال   .أ  أَُواِفقُ َأ
 لَْيَس ُمْزَهرًا   .ب 
 َوَغْري َمنـُْقوشً   .ج
 القِمْيُص اجلَيِّدُ   .د
 نـََعْم َسآُخُذهُ   .ه
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NARASI KETERAMPILAN MENDENGARKAN  

 

  للمدرسة الثانوية   ١٢األسئلة ملهارة االستماع لطالب فصل 

  درس اللغة العربية  
 

 اإلجابة الصحيحةامسع النص املقدمة مث اخرت  
 السؤال األول: 

 يـَُواِفُق َعَلى  –َواَفَق 
 يـَُواِفُق َعَلى  –َواَفَق 

 
  السؤال الثاين: 

  ُقْطِينٌ 
  ُقْطِينٌ 

 
  السؤال الثالث: 

  َهَذا يـَُناِسُبَك؟  : َهلْ       الَباِئِع  
ْشَرتِى

ُ
  َوَلِكنَُّه َقِصْريَ.: َال، َهَذا َضيٌِّق َوَلِكَنُه َطِوْيٌل. أُرِْيُد الَواِسَع     امل
  

  َهَذا يـَُناِسُبَك؟  : َهلْ       الَباِئِع  
ْشَرتِى

ُ
  : َال، َهَذا َضيٌِّق َوَلِكَنُه َطِوْيٌل. أُرِْيُد الَواِسَع َوَلِكنَُّه َقِصْريَ.    امل

  السؤال : ماذا القميص الذي أراد املشرتى 
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 احلوار لسؤال الرابع 

َفضََّلة؟   لَيَلى 
ُ
َلة َما ِهَوايـَُتِك امل َ نَِبيـْ  :  

َلةُ    : ُأِحبُّ َمجُْع الطََّواِبُع َوَمجُْع الُعْمَالت واملوسيـَْقى    نَِبيـْ
  

َفضََّلة؟   لَيَلى 
ُ
َلة َما ِهَوايـَُتِك امل َ نَِبيـْ  :  

َلةُ    : ُأِحبُّ َمجُْع الطََّواِبُع َوَمجُْع الُعْمَالت واملوسيـَْقى    نَِبيـْ
 

 واية نبيلة املفضلة؟ما ه
  

  احلوار لسؤال اخلامس  
  : وَكْيَف ِبزِرَاَعِة الزُُهْوِر، َما رَأُْيِك؟   نَِبيَلُة  
َلى    : زِرَاَعِة الزُُّهْوِر َتِصحُّ الَبَدَن وَتزِْيُد َمجَاَل البَـْيِت    لَيـْ
َلة َ خال   نَِبيـْ ُتِك َهَذا    يت: اَُواِفق َعَلى رَْأِيك َوَشَهْدُت َمجَاَل بـَيـْ

َلى ِبزرَاَعِة الزُُهْوِر؟     السؤال   : َما رَْاُي لَبـْ
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 توثيق  ١٥امللحق 
 

 

Gambar 1 :  

Wawancara peneliti bersama kepala kurikulum SMA 

Negeri 1 Kepahiang 

 

Gambar 2 : 

Kegiatan pembelajaran siswa pada observasi kebutuhan 

siswa dalam pembelajaran bahasa arab 

 

 

 

Gambar 3: 

Wawancara Individual terhadap beberapa siswa 

 

 

 

Gambar 4 : 

Uji Coba media pembelajaran  
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Gambar 5: 

Implementasi media pada pembelajaran kontekstual 

Gambar 6: 

Uji coba Media Pembelajaran 

 

 

 

Gambar 7: 

Uji coba media pembelajaran pada kelompok kecil 

 

Gambar 8: 

Posttest 
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 املعلومات الشخصية  
    رمحدي  ن: أغوسطيا  االسم 

  : كوفحيع   مكان الوالدة 
    ١٩٩٥أغسطس  ٢٠:   ريج الوالدية  

  : كوفحيع، بنجكولو    العنوان 
  : إندونسية    اجلنسية 
  : مسلم    الدين 

    : يسرا    اسم الوالد 
  : إرين يولينيت   اسم الوالدة  
    ٠٨٥٣٨٤٤٨٦٢٨٣:   رقم اجلوال  

 agustianrahmadi@gmail.com:   الربيد االلكرتوين  

 

  ٢٠٠٨ ، سلوك بسومطرة عربية سنةكيناري  ٤درس يف املدرسة االبتدائية احلكومية 
  ٢٠٠٦ ، سلوك بسومطرة غربية سنةدرس يف املدرسة الدينية األولية كينارى 

سري، أغام بسومطرة غربية   ملعهد الديين املعاصر  درس يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
  ٢٠١١سنة 

سري، أغام بسومطرة غربية   ملعهد الديين املعاصر  درس يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
  ٢٠١٤سنة 

كومية درس يف مرحلة البكالوريوس قسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احل
  ٢٠١٩ببنجكولو 

حرس يف مرحلى املاجستري قسم تعليم اللغة العربية جامعة موال ملك إبراهيم ماالنج  
 ٢٠٢١سنة 

 


