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 كلمة التمهيد
الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على احلمد هلل 

أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، 
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، 

والفهم  وفيق واهلداية واملعرفةفأنا أشكر اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والت
حىت متكنت من إهناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع "تأثري تطبيق 

تالميذ الصف احلادى عشر يف مادة  فهم لرفع Gallery walk)طريقة معرض التعلم ) 
بة " كشرط من الشروط املطلو  غووا 9 احلكومية العالية العامة اللغة العربية باملدرسة

للحصول على درجة سرجانا الرتبية اإلسالمية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية 
 الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل     
ذه الرسالة حىت انتهت كتابة هوخدمة خمتلف األقوام استطاعت الباحثة يف معاجلتها 

باجلودة. ولذالك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين 
 واملشرفني واملشجعني وهم:

فضيلة والديها الكرميني العزيزين احملبوبني، "سوكارما" و األم "فونييم" اللذين  .0
بقدر  اقد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعداهن

طاقتهما على إمتام دراستها وتسأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة 
 والعافية و يهديهما صراطا سويا.
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فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة عالء الدين  .0
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب املدير 

واألستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، واألستاذة األول، 
سيت عائشة، م.أ.، فح.د. كنائبة املدير الثالثة، واألستاذ محدا، م.أ.،فح.د.  
كنائب املدير الرابع، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه جامعة 

 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
حلاج حممد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية الرتبية وشؤون فضيلة الدكتور ا .0

التدريس ونوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م.أغ. كنائب العميد األول 
وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س.إ. كنائبة العميد الثانية وفضيلة 

، ثاألستاذ الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. كنائب العميد الثال
الذين قد بذلوا جهودهم و أفكارهم يف توجيه كلية الرتبية و شؤون التدريس 

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، والدكتورة  .0

سيت عائشة خالق، م.فد. كسكرترية قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية 
 مها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.  و

فضيلة الدكتورندوس هادينج، م.أغ. كاملشرف األول و فضيلة الدكتور حممد  .5
صابر عمر، م. أغ. كاملشرف الثاين اللذين ساعداهنا وأرشداهنا حىت انتهت 

 مني.من كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم أنعمة عليهما، اللهم آ
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مجيع األساتذة و املدرسني الذين بذلوا جهودهم و طاقاهتم يف ترقية ما عندي  .2
 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.

متام هذه إلالتحفيز والدعاء  بتقدمي بعض الذي ساعدهنأفجال الرمحن شه،.ا .7
 الرسالة.

خاص والطالب مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية بوجه  .2
اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوهنا وأعاروهنا الكتب 
املتعلقة هبذه الرسالة و أمدوهنا مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه 

 الرسالة.
و أخريا إين ال ترجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة و عونا 

 ني. التوفيق و اهلداية يف تنظيم هذه الرسالة، آمني يا رب العامللدي القراء، و تسأل اهلل
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 تجريد البحث

 : لسمي فراتاما فرتى  اسم الكاتبة
 02022000202:  امعيالرقم اجل

تالميذ الصف  لرفع فهم (Gallery Walk)تأثري تطبيق طريقة معرض التعلم :  عنوان الرسالة
 9 عالية العامة احلكوميةال احلادى عشر يف مادة اللغة العربية باملدرسة

 غووا
ذ تالمي لرفع فهم  (Gallery Walk)تأثري تطبيق طريقة معرض التعلم بحث عن تهذه الرسالة 

. املشكالت الرئيسة يف غووا 9 عالية العامة احلكوميةال الصف احلادى عشر يف مادة اللغة العربية باملدرسة
طبيق طريقة ت بغري تالميذ الصف احلادى عشر يف مادة اللغة العربية فهمهذه الرسالة هي: كيف كان 

يق تأثري تطبتطبيقها وهل هناك ب و واغو  9احلكومية  عالية العامةال باملدرسة  (Gallery Walk)معرض التعلم 
 تالميذ الصف احلادى عشر يف مادة اللغة العربية باملدرسة لرفع فهم (Gallery Walk)طريقة معرض التعلم 

 غووا. 9احلكومية  عالية العامةا ال
ة العامة عاليال باملدرسةاجملموع الكلي يف هذا البحث هو مجيع تالميذ الصف احلادى عشر  
 الصف احلادىتلميذا. والعينة النموذجية يف هذا البحث هي  20الذين كان عددهم  غووا 9 احلكومية

عشر بقسم اللغة كاجملموع اجملرب والصف احلادى عشر بقسم علم الطبيعة كاجملموع املراقب الذان كان 
دمت خ. ونوع هذا البحث هو البحث التجريبـي، وطريقة مجع املعلومات استتلميذا 00عدد كل منهما 

الباحثة هي الطريقة ملراقبة واالمتحان املبدئي واالمتحان النهائي والوثائق؛ ويف حتليل املعلومات استخدمت 
 الباحثة الطريقة اإلحصائية الوصفية.

ق فهم تالميذ الصف احلادى عشر يف االمتحان املبدئي قبل تطبيتدّل على أّن نتائج البحث  و 
هي ى النهائ ". أما فهم تالميذ يف امتحاينضعيفن يف مرتبة "يكو  22،29طريقة معرض التعلم  هي 

تقارن و  0,007هي  "thitungوأما نتيجة البحث دلت أن قيمة "  ".جيدويكون يف مرتبة " 79،20
007,0 ، إذا 0،202=  %5من احملاسبة بالقيمة من اجلدول على مستوى داللة  "tabeltالباحثة  قيمة " 

  أّن هناك الفرق بني القيمتهما والفرضية يف هذا البحث هي مقبول. ونتيجة تدّل على  0،202 <
وميكن إستنتاج أّن يوجد تأثري تطبيق طريقة معرض التعلم لرفع فهم تالميذ الصف احلادى عشر 

غووا وكلمة اخرى، رفع فهم تالميذ يف نتائج التعلم الذين يتعّلمون  9مبدرسة العالية العامة احلكومية 
معرض التعلم أعلى من فهم تالميذ الذين يتعّلمون بدوهنا.  بتطبيق طريقة
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 الباب األول 
مقدمة ال  

تالفصل األول : خلفية المشكال  
الم عن عللناس. يف الواقع، إستعماهلا حملادثة اليومية لالست اللغة هلا دور مهم     

كاداة   هوف ، الثقافة والتعليمية. أما دور اللغة يف تعليمهاةالشيئ حيتوي علي السياس
تفاعل بني املدرس والتالميذ يف عملية التعليم عن جمال دراسة اللغة  وغريها، بإضافة  

غة منطوقة ، و األمناط، وليم بشكل عام تظهر على حنوىكوسيلة لتفاعل على التعل
 ليبنّي مادة الدراسة.                              املدرسهبا  يستخدم

ستعمل لتخرب الفكرة، و الشعور، و الّرغبة، و العمل. معها اللغة هي وسيلة ت        
  0مواصلة أداة بني الناس يف شعون اجملتمع.

 واصطالحا هناك تعاريف تدور حول اللغة ّّما يلي:    

. اللغة هي نظام إعطباطي الرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار  واملشاعر  بني 0
 0 أعضاء مجاعة لغوية متجانسية.

  0لغة هي ألفاظ يعرّب هبا كلُّ قوم عن مقاصدهم.. ال0

  اللغة العربية هي اللغة اليت متلك الّصفة اخلاصة من اللغات األخرى. منها لغة القرآن
   الكرمي اليت تكون أداة توّصل رسالة نص من اهلل إىل الناس كما خترب يف اآلية التالية

                                                           
  ١  رسيدى خالد، Kajian Statistika Arab  )مكاسر : جامعة عالء الدين فرس، 0200 ( ص. 0         

 0 م( ص. 0222 -هـ  0000الطبعة الثامنة والثالثون بريوت: املكتبة العصرية، )جامع الدروس العربية، غاليني، المصطفى الشيح  2
  ص. ،جامع الدروس العربيةمصطفى غاليني، الشيح  ٣
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  0تـَع ِقُلو َن". : " إّن جعلناه قرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكم  

 الكرمي القرآن معاىن نفهم أن نستطيع العربية اللغةاألية أوضح اهلل أّن ب هذه يف    
 والعلوم الدينية مالعلو  خمتلف على حتتوى الىت العربية والكتب النبوية األحاديثو 

فإنه ينبغي على كل مسلم أن جيتهد ىف تعّلم اللغة العربية بكل جهده ، العمومية
 ته ليصل إىل كل ما يتمناه من العلوم الدينية.وطاق

. منها للتالميذ، هم سيعرفون قواعدها هايتعلم يف أغراضاللغة العربية هلا        
 فهي األخرى األغراض أماحىت يكون مجلة مفيدة.  الكلمات تركيب يف واستعماهلا

 ترمجة دورها من نونفيتمك جّيدة قراءة القرآنقراءة  او يستطيع أن لتالميذل ميكن
                                             .فردات يف مادة دراسة اللغة العربيةامل

عند التالميذ  كالم  وم اللغة العربية هي حماولة تنّمى مهارة املواصلة بكتابة أيتعل
أن يفهموا و يعربوا ما لديهم من فكرة و مع ذلك يف خالل التدريس   احىت يستطيعو 

سون يستطيعون أن يستخدموا الكتب العربية حىت حيصلوا على النتيجة كان املدر 
 املرادة.

ومع ذلك قد يكون املدرس يواجه مشكلة يف توصيل مادة التعليم منها إفتقار 
 ميكن مقارنتها ال ذيإىل الدافع والرغبة يف تعلم اللغة العربية وكذلك وقت التعلم ال

لتالميذ اليركزون على الدروس. بناء على مع مادة الدراسة حىت مل يفهموها الن ا
 ت بني اللغتنيفابسبب إختالبة دراسة اللغة العربية صعذلك، بعض التالميذ يعتربون 

                                                           
  4 القرآن الكرمي، سورة يوسف :  
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 حىت التوجد لديهم دوافع الشرتاك تعليم اللغة العربية.  العربية واإلندونيسية 
لف ختت له دبلف تعلم لغة األم فالتتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية خيعند 

تعليمها إما يف الطريقة أو يف املواد أو يف عملية تعليمها. من العوامل  باملنهج األخر
طريقة رغبة الطالب ومحاستهم يف تعلم اللغة العربية هي قلة تقدم وتطور ال تؤثراليت ال 

ومنهج تعليم اللغة العربية بذاته. وبالنظر إىل سرعة تطور علم اللغة فنحس تأخر 
  5ليم اللغة العربية.طريقة ومنهج تع

 عليم املختلفة،ا بإستخدام طرق التم مرحيياملدرس أن يعّد بيئة التعلينبغي لذلك 
لى يف الواقع نشاط التالميذ التركز ع مواد الدراسة.وفهم حىت حيصلوا على هدف 

  ٦نتائج التعليم ولكن املدرس يستطيع ان يفهم مادة للتالميذ.
خدامها لرتقية نشاط التالميذ هي طريقة معرض احدى الطرق الىت ميكن است    

هي طريقة تستخدم لتقيم و تذكر ما تعلموا خالل تعليم وهذه  (Gallery Walk)التعلم 
حيح طريقة تستطيع ان تبني تعاون جمموعة وختلق تعليم الفعاىل بتقدير املتادل و تصال

ة أخرى  يفهموا من فرقمعلومات و مادة مامل نالونبإضافة التالميذ ي. عن املادة دراسة
تعلم و بالطريقة يف ال ع ان جتعل تالميذ يشاركونو أساليب التعلم التعاوين تستطي

ميكن ان يطوروا  املهارة اللغوية . اذا كانوا فهموا مادة فيمكنون ان يكتبوا ما قد 
 تعلموا هبا من قبل.

 عشر ىادصف احلالراقب الباحثة و مقابلة مع مدرس اللغة العربية يف تبعد ان    
 ةتوضح للباحثة ان للتالميذ فرق يف خليفغووا  9احلكومية  العامةالعالية باملدرسة 

                                                           
 .00(، ص. 0972)جاكرتا: جملس الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا، ( IAINمنهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية )مجاعة املؤلفني،  ٥

html  00/ 52/0200 Rinarahmatika55.blogspot.co.id //Penerapan Metode Pembelajaran  ٦  
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بل وكانت اللغة اللغة العربية من قمل يتعلموا اهنم  ونم مثل بعض تالميذ يقولالتعلم هل
تها مثل ما يف دراس سة زيادة حىت ال يكون لديهم دافعاالعربية تدرس يف هذه املدر 

 قاموس العربية. عندهم 
 لذلك،  ترى الكاتبة ان هناك مهّا إجراء البحث عن تأثري تطبيق طريقة معرض 
  التعلم Gallery Walk لرفع فهم تالميذ الصف احلادى عشر يف مادة اللغة العربية

 .غووا 9احلكومية  العامةالعالية باملدرسة 
البحث الفصل الثاني: مشكالت  

 ةلباحثعتمد عليها اتأيت بتحديد املشكالت الىت تان  ةمن اجلدير بالباحث    
 واملشكالت ترجع اىل:

ريقةط تطبيق بغري عشر يف مادة اللغة العربية ى.  كيف فهم تالميذ الصف احلاد 0  
؟غووا  9احلكومية  العالية العامةباملدرسة    )Gallery Walk   ) معرض التعلم 

تطبيقب اللغة العربية عشر يف مادة ى.  كيف فهم تالميذ الصف احلاد 0  
؟غووا  9احلكومية  العالية العامةباملدرسة   )Gallery Walk ) معرض التعلمطريقة    

 لرفع فهم تالميذ( Gallery Walk)معرض التعلم طريقة . هل هناك تأثري تطبيق  0
 غووا؟  9مية احلكو  العامةالعالية عشر يف مادة اللغة العربية باملدرسة  ىالصف احلاد 

 : توضيح معاني الموضوع ل الثالثالفص
اخلوض يف جوهر البحث يف هذه الرسالة، كانت من األحسن للباحثة أن  قبل    

 علمالرسالة وهي "تأثري تطبيق طريقة معرض التيف وضوع امل الكلمةتشرح املعاىن 
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(Gallery Walk ) املدرسة بلرفع فهم تالميذ الصف احلادى عشر يف مادة اللغة العربية
 " غووا  9احلكومية  العامةالية الع

هو تنفيذ طريقة تستعمل يف تعليم ( Gallery Walk) تطبيق طريقة معرض التعلم    
قة تستطيع ان طريالاللغة العربية الذي يركز على تالميذ يف عملية التعليم و هذه 

  .لةسيكونون ان يفهموا مادة دراسة يف فرقة التعلم بسهو فتكيف احلصة اما التالميذ 

الميذ هو قدرة وفهم التاملعرفة الفهم ميكن أن خيتلف بإختالف بإن املقصود و 
هم التالميذ فآخر  ةر ابعباملدرس هلم و  هاالتالميذ على املعلومات أو املواد اليت عّلم

قط نتائج تعلم التالميذ على املادة التعليمية الذى ليست جمرد احلفظ أو املعرفة ف يعىن
 تالميذ من كتابة أو شرح املعلومات أو املادة بكلمة أو مجلة نفسهم.  ولكن ميكن ال

 الفروض:  رابعالفصل ال
بناء على املشكالت السابقة تقدم الباحثة نظرية ختمينية إجابة مؤقبة يعين أن       

شر تالميذ الصف احلاد عهلا تأثري لرفع فهم لدى   ( Gallery Walkاستخدام الطريقة ) 
 غووا.  9احلكومية  العامةالعالية لغة العربية باملدرسة يف مادة ال

الخامس : اغراض البحث وفوائده الفصل  
 أما األغراض اليت يراد الوصول عليه يف هذا البحث فهي : 

 تطبيق طريقة ريبغعشر يف مادة اللغة العربية  ىملعرفة فهم تالميذ الصف احلاد .أ
  . غووا 9احلكومية  العامةعالية الباملدرسة ( gallery walk)  معرض التعليم
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 طبيق طريقةتبعشر يف مادة اللغة العربية  ىملعرفة فهم تالميذ الصف احلاد .ب
  .غووا 9احلكومية  العامةالعالية باملدرسة ( gallery walk)  معرض التعليم

لرفع فهم تالميذ الصف  (gallery walk) معرض التعليمعرفة أثر تطبيق طريقة مل .ج
 .غووا 9ة احلكومي العامةالعالية  مادة اللغة العربية باملدرسة عشر يف ىاحلاد

 أما فوائد البحث اليت يراد الوصول اليها فرتجع أىل : 

 للباحثة   .أ
يف  (gallery walkتطبيق طريقة معرض التعليم )زيادة املعلومات للباحثة عن 

 تعليم اللغة العربية 
 للتالميذ  .ب

 (gallery walkيق طريقة معرض التعليم )تطبعن للتالميذ زيادة املعلومات  -
 تعليم اللغة العربية  يف

 للمدرسة . ج
كاحدى   (gallery walkطريقة معرض التعليم )أن يعطي حملة عامة عن  -

 الطرق لتدريس اللغة العربية 
 د. للقراء

اليت متكن   (gallery walkطريقة معرض التعليم )عن أن يعطى للقراء  -  
يب التالميذ تدر التعلم والتعليم وكاحدى طريقة التعلم إستخدام يف عملية 

نتائج مادة املناقشة إىل صديقهم.لتصحيح 
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 الباب الثاني 
 الدراسة المكتبية

 
Gallery walk طريقة معرض التعلم  الفصل األول :  

  Gallery walk معرض التعلم طريقةتعريف  .١

ا معينا من قق هبا هدفالطريقة مبعنها العام هي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليح
عمل من األعمال بأقل جهد ويف أقصر وقت، كطريقة الصانع يف صناعته والزارع يف 

 ته، وطريقة كل انسان يف أدائه لعمله واملقصود بالطريقة يفزراعنه والتاجر يف جتار 
الرتبية اخلطة اليت يرمسها املدرس ليحقق هبا اهلدف من العملية التعليمية يف أقصر 

 ٧بأقل جهد من جانبه ومن جانب التالميذ.وقت، و 

وهي طريقة يف فعل الشيء  Methodكلمة "الطريقة" تساوي يف اللغة االجنليزيه     
باكيفية حمططة و  ييّسرساوى كيفية  . الطريقة تستطيع ان توهي يف  اللغة العربية 
  8منظمة يف فعل الشيء.

هداف التعليم، أ تارة يف حتقيقية التعليم املخمن اسرتاتيج ثل خطوةمتالطريقة 
 فعاليا مرحيا جيب للمدرس أن يستخدم طريقة أو اسرتاتيجية التعليملذلك ليجعل 

انشطة جناح  يف باملادة الدراسيةني دقة استخدام الطريقة سوف تعالتعليم املناسبة. 
التعليم. 

                                                           
  ٧   حممد على السمان، التوجية يف تدر يس اللغة العربية ) القاهرة : دار املعرف، 0920 ( ص. 29    

  8  سيت عائشة، Metode Pembelajaran Bahasa Arab ) مكاسر:  Alauddin University press : 0200)ص. 0



8 
 

 
 

التعليم يف  عن منبأل، يف سرد املادة فقدكما   يف تطبيقها لطريقة التعليم ليس يسري
ه الواجب وعند سعة يعىن خالف كمبلغ األعالناالتعليم عنده واجب دائرة و  انشطة
 9.جبدارة حتقيق األهداف التعليميف  انشطة التعليم حىت يستطيع معّلم لريعي

 البدفهو عنصر مهم ملناهج التعليم، ولذلك و هداف يف عملية التعليم أعرفنا     
ميذ يف درس ل التالحيصم لكى يناسبة يف عملية تعليستخدم طريقة امل أن للمدرس

اللغة العربية جيدا ومرتفعا. وإحدى الطريقة املناسبة لرفع فهم التالميذ يف مادة اللغة 
 طريقة معرض التعلم.                                               فهي العربية 

، يةهداف التعليميف حتقيق اال الطريقة ميثل خطوة من اسرتاتيجية التعليم املختارة
تيجية يف استخدام الطريقة التعليم جيب ان حيسن بانوع اإلستري  حىت ملنبع التعليم

 . املستحدمة

" تتكون من كلمتني :( Gallery walk معرض التعلم )ن اسلوب "إامساعيل  قال    
تسمى   Galleryهي املعرض و  walkمان هذه طريقة ري لبيوقال أيضا س ١١هي اجلري.  

"مبعرض التعلم" هي إحدى الكيفية اليت مستحدمة إلعطاء الدرجة الدراسية ولشعر 
 هم.   ما جتيدها التالميذ بعد دراست

  دراسيةدمة إلعطاء الدرجة الاملستخمعرض التعلم" هي إحدى الكيفية اليت "تسمى   
                                      طريقة استخدامها هذهكان يف حىت   ١١ولشعر ما جتيدها التالميذ بعد دراستهم.  

                                                           
          9  سيت عائشة، Metode Pembelajaran Bahasa Arab ص. 0  

Penerapan Metode Gallery Walk untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Analytical ،١١  يو سنيدر    
http://geej.stkipgetsempena.ac.id 0 .ص Exposition Bahasa Inggris Siswa Kelas XI Ipa Man Model Banda Aceh  

  .( سبتمرب    0207 02 diakses)  
  ١١ يسنيدر، املرجع النفس، ص. 0

http://geej.stkipgetsempena.ac.id/
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 تالميذ أن يقضى عملية دراستهم اليومية يف فصلهم جيدا. للميكن 
هو  (Gallery walkحممودة توضح طريقة معرض التعلم )أّم  أيضاتسمى        

االسلوب تقّدر التالميذ لتذّكر ما درسهم. و هذه طريقة  تستخدم لتعليم كل 
هذه طريقة متكن أن يستخدمها املدرس يف تعليم  ١2غوية و عناصرها.املهارات الل

 اللغة العربية كل مهارهتا وعناصرها لكى حتصيل التالميذ يف درس اللغة العربية جيدا.  

ة معرض التعليم كطريقة قادرة على النتيجة  القوة العاطفي فإن ،يقنظرا إىل شا       
فيه  و تسهيل الذاكرة نظرت شيئ مبباشرة و للتالميذ يف حصول على العلم اجلديد

ري ذلك  التلميذ بية غسيستطيع حتليل نشاط و إبداع التالميذ يف تعليم اللغة العر 
                       بني التالميذ أو فرقة منها. سيبادل يبني

 ا متكنهبأما جهد أخرى معرض التعليم هو من إحدى الطريقة التعليمية اليت 
عليم تعليما مفرحا هذا الت لفرصة التامة لتنمية فعاليتهم يف الفصل، وتعددالتالميذ ا

وذوى العالقة باحليات اليومية، وكانت اجملموعة التعليمية يؤيد محاستهم يف التعليم 
 فع التفاعل بني التالميذ األفهم والتالميذ غري االفهم.ر الن فيه ي

(Gallery Walk ) . أهداف طريقة معرض التعلم4  
عة وتقدمي التعاون يف أعضاء اجملمو  تأسيسفهو  هذه الطريقةأما اهلدف من تطبيق     

تعليم كاسترياتيجة الإستخدامة  اإلحرتام والتصحيح بينهم. وهذا التعليم ّمكن 
م املستقلة. وّما قصدبه الباحثة يف استخدام هذه الطريقة فهو لتسهيل التالميذ يف تعل

 ها طريقة معرضمثل ةيستخدمون طريقة التعليم اجلذابسون ر اللغة العربية. إذا كان املد
                                                           

Active Learning Pembelajaran Bahasa Arab ،١2  أمي حممودة و عبد واحب 
   05( ص.   0ـ ـ  2)الطبعة األوىل : جييكرتا : جامعة اإلسالمية احلكومية : مالنج فرس،  
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 يف تعليم.  ونالتعلم ليشعر التالميذ محاسة يف انفسهم ويرغب 
الذي ينقل رود هرطونو، عملية التعلم يقال نشاط حىت هارو  تاسليمورأي     

 حيتوى بعض جوانب : ١٣

   هبا املسؤولية، سوف حتتاج الدراسة إىل السمع لتالميذ و تفكري (0
الدوافغ، التعلم البد تطوير به لعمل التعلم.  (0  

    هناك مزايا التعلم اجملتهد كما يلي :
    بطريقة مسرور حىت املادة الصعبة  اتالميذ يستطيعون أن يدرسو ال (0

   . تكون سهال
تعلم سيسطيع أن يرفع الذاكرة طويلة األجلالنشاط الذي يطلع منه ال (0  
 هد حتفيز التالميذ من كسول و نعسان.  التعلم  اجملت (0

(gallery walk معرض التعلم ) إجراء التنفيذ . 7  
 ص.  اشخأأربعة  أعضاءها إثنني أولتالميذ دّرس بعض الفرقات املم يقسّ  (0
 تأمر كّل فرقة لّنقاش ما ُحصل أعضائها عن الدراس ، الدراس يستطيع  (0

 حيتوى على بعض املشكالت، كما يلي : 
علم جديد  .    
. مهارة جديدة     
. تطوير على ) مثال : مهارات لصنع برناميج (    

                                                           
http://www.ibnu faqih.blogspot.co.id//0200/02 ،Metode Pembelajaran Gallery Walk ،١٣   ابن الفقيه 

(  0207أغسطس  02)  Terakhir diakses 

   
 

http://www.ibnu/
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. رغيبة جديدة     
      . إعطقاد.١4

ّملوء حصل التعلم و يعطيون املوضوعدفتار  يأمر هم ليصنع مدرس مث   
  .   الدفتار 

 يعلق الدفتار على جدار (0
ى احلصل عالمة التجزئة عليأمر هم ليمشى كّل الدفتار حبيث التلميذ يعطي  (0

 التعلم من فرقة أخرى 
  متسح احلصلهم، مث نظرة على نتائج التعلم اكثر شيوعا. يبنّي بعضه غري عادي. (5

Gallery walk   التعليم معرضطريقة مزايا و عيوب . 0 
:  مزايا منها    

 ثقافة التعاون حيلُّ املسأَلَة يف التعلم  لتأسيس ّوديعالتالميذ  (0
 هدف التعلم فهم يف  تآزراالتالميذ  انك (0
 يف فرقتهم املناقشةانتيجة  وايقدير و  ونحيرتمان  يعّودالتالميذ  (0
  بتكارياإلالعقلي يف عملية التعلم  متكني هلم البدنية و (0
 تلقي اإلنتقادات ء و إعطايف يُعوِّد التالميذ  (5
 ١٥ .يركب موقف اإلعتماد على الّنفس (2

  عيوب منها :
                                                           

      Active Learning Pembelajaran Bahasa Arab ،١4  أمي حممودة و عبد واحب     
   05( ص.   0ـ ـ  2)الطبعة األوىل : جييكرتا : جامعة اإلسالمية احلكومية : مالنج فرس،   

Pengertian, Langkah-langkah, dan Kelebihan serta Kelemahan Gallery Walk   ،١٥ حممد شهر السريا 

  diakses dari http://wawasanpendidikan.blogspot.com (00 إبريل 0207 ( 

http://wawasanpendidikan.blogspot.com/
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إذا أعضاء الفرقة أكثر ميكن بيضهم معّلق العمل صديقه   (0  
إسشراف و تقييم حيوية األراد و اجملموعة  يف املدّرس جيب ان يهتمّ  (0  
أصعب  الفصلتنظيم  (0  

ذالتالمي فهم : الثانيالفصل   
   . تعريف فهم 0

 اشيئ ون. التالميذ يوضحعلى من معرفالذى أالفهم هو شكل إجناز التعلم     
األخر من  مثل برتكيب كلمتهم بالنفس موافق ما ظهر و مسع عليهم. يعطى مثل

                      األخر.  مثل السابقة أو يستخدم إشارة التطبيق على قضية
فهم هو مستوي القدرة اليت يرجو التلميذ يستطيع أن يفهم معىن وضع ، و حقيقة 

 نو ال حيفظون فقط بقويل، ولكن يفهم عرف عليه . ويف هذه احلالة التالميذتاليت 
شخص ملك له  الشيئ من املشكلة أو احلقيقة اليت طرحت. االدله علي الدليل  

 مهارة الفهم، كقدرة ييّب مادة اللغة العربية يتعلمها.

الفهم   درجة .0  

      وميكن التمييز بني نتائج الدراسة والفهم اهلرمي يف ثالث فئات١٦، علي النحو 
                                                                             :التايل

 ةترمج  هباملعين األصح ، مثل ةترمجه جيدفهم مستوي املنخفض هو فهِم الرتمجة، و  -أ 
                                                             .االجنليزيه إىل العربية ةمجل

                                                           
 ١٦  سييت منية، Pengantar Evaluasi Pengajaran )مكاسر : عالء الدين جامعة فرس : 0200 ( ص. 00-00
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ملالحظة أن يوصل ربط مع ا ا، من يبتداملتوسط هو فهم تفسريستوي فهم امل -ب
الفرق يف  ، الكائن حبيث ميكن معرفه، وربط املعرفة حول هذا املوضوع، املسندالتالية

                                           اجلمل النشطة والسلبية
  وبةكتملاة علي املشاهدة القدر  والفهم العايل املستوي هو فهم االستقراء ، وه -ج

األشياء باللغة النفس برموز اخلاص إىل  .وميكن ان تقدم تنبؤات حول عواقب احلدث
رتمجة . يستطيع أن يوصل مواصلة بني عنصر من مجيع توصيلة اإلنشاء إىل الفهم 
لى حتديد الفهم هو القدرة عان يقون إن  رسلة ) سري هاريتط (ما يف أ . تفسريالفهم 

ميكن أيضا القدرة لتفسري نظرية أو رؤية النتائج و مة صعبة مع كلماته ، وضع كل
 . التوريط

يء بعد ش معرفةفهم ان يف أفهم هو قدوة الرجل ال ،يف رأي بنيامني بلوم
ذكره. قيل تلميذ يفهم شيئا عندما يستطيع ان يعطي بيانا أكثر تفصيال عن احلال ت

 ١٧ بإستخدام لغة اخلاصة.
 ملفيدةا، كما يبنّي شيء جبملة  اللغة عروفةم مها علم مهارة اللغة و عاننو  فهمال      

لكن املعرفة ال  لىأع املعرفةالفهم  مهارة. يف تصنيف بلوم ، أو يصنع املثال كتجريب
         علم اللغة و مهارة اللغة ومها إتقان اللغوي قسمان ١8 .لفهمهاينبغي ان يسأهلا 

مهارة اللغة  نأ نظري، يف حنيالاخلطاب اللغوي  على يحيتو  علم اللغة يف املعريف
ثل مهارة معن األفكار  لغة للتعبري إستخدامتوي على جوانب اإلختصاص و أداء حت

مهارة  هيو  اضافاهتا ، مهارة احملادثة وهناك، مهارة اإلستماعءةالكتابة، مهارة القر 
                                                           

Sistem Pemberian Balikan Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Perolehan Belajar ،١٧ عبد الرحيم 

92( ص.  0200عالء الدين جامعة فرس : مكاسر :  )الطبعة األول :    Mata Kuliah Bahasa Arab    
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رى قدرة ين بعبارة أخاملعقدرة تلميذ لفهم اعن فهم ال ،سابقةبناء على ال١9الرتمجة.
                                                                          .للّتعليمنظريّة و الفكرة الى على حتتو حوال اليت األاملعاين فهم 

فهم للتالميذ رفع .0  

ا كم  وهيحماولة متنّوعة يف التعليم،الذي يوجد هناك ناحية لرفع فهم التالميذ 
:  يلي  

رفع الدؤوب  أ(  
ان  بينهم للتنّمي مهارة للتالميذ اليت تباد ةحيتوى على حماولة نافع التعلم الفعايل

لق بيئة تعليم ان خي املدرسعلى  الة ينبغياحليف هذه و يشرتاك معرفة ومهارة وجتربة، 
 مرتفعا. يكون و شرة انشاط ليعطى جتربة مبيقومون بالتفضى حيت 

 آلخرانافذ التعليم مبعنه ت يتصر الاعنالالدافع هو احدى  ، ع دافع التالميذفب( ر 
سلوك املتأّكد وهذه حالة مدرس ينبغي ان ينّسط دافع  لتغيري هو الدفعكمحاولة 

   محاسة  من نفسهم.يف تالميذ التعلم التالميذ ويصري 

                                     هو نتائج يعكس علي جناح تعلم التالميذ يفو  متعلالة مج( رفع نتيجة التعلم قي
التعلم. هدف التحقيق   

مادة اللغة العربيةالفصل الثالث:   
لتعلم.        اقدم أوال تعريف ت تعليم اللغة العربيةبتعاريف  ةأيت الباحثأن تقبل         

 التعلم هو حماولة ملعرفة، نشاط التلميذ القيادي الذي سوف يتعلم بفعالة وكفاءة. 
                                                           

 ١8  هاشيم حداد، Reformasi Kurikulum Bahasa Arab )  مكاسر : عالء الدين جامعة فرس : 0200 ( ص. 2
 ١9 هاشيم حداد، مراجع النفس، ص.2
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العربية مادة اللغة ريفتع-أ  
جل ن أم تالميذا الهبواقف جيب ان يتحكم مو  رةهامعرفة و مهي  مادة التعلم      

ناهج التعليمية من املمادة التعليم يف مكان مهمة و  ةالوفاء مبعيار الكفاءة احملدد
يذ التعلم إىل لتنفعلى املدرس يتسىن  حىتاعدادها  أن  الدراسية الشاملة ، اليت جيب

ان حيققها  اليت ينبغية . وجيب ان يكون اهلدف وفقا للكفاءة االساسياملرجو دفاهل
ؤشرات م نبغي ان تصل إىلتم يالتعل ةاحملددة ألنشط ادةامل. وهذا يوحي بان تالميذال

  .املطلوبة
ومواقف  ةار همعرفة و ممن  مجع املواد العربية هي اللغةمادة تعليم وهكذا ، فان 

تعلم اللغة  يةمليف ع تالميذوال املدّرساستخدامها مع  ظام خاصّ لنيتم ترتيبها بشكل 
   .العربية

اللغة العربية مادةغرض -ب  
  ويف سياق الغرض املتوخي من املنهج الدراسي ، هدف مؤسسات التعليمية هلا

 ، مبا يف ذلك :2١فرق يف حتديد هذه األهداف  
واليت  يةكالم  ة أمكانت كتابي. تطوير القدرة علي التواصل باللغة العربية ، سواء  0
 .والقراءة والكتابة ادثةلغوية هي االستماع واحمل مهارة ةأربععلى  توىحت
داه الرئيسية من لغات أجنبيه تصبح اال ةاللغة العربية باعتبارها واحد ة. الوعي بامهي0

 .ةللتعلم ، وال سيما يف دراسة مصادر التعاليم االسالمي
اللغة والثقافة ، فضال عن توسيع ثقافة األفق.الصلة بني  عن تطوير فهم  .0 

                                                           
 ،Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif ، 2١  امحد مراد 

00ص.(  0205   Kencana   الطبعة األول : جكرتا :) 
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جمي ، صرف، معمن كلمتني لغة جمموعة الصوت، حنو شتقاللغة العربية مو       
اللغة العربية يتم  نأ هلا معىن بني الناس . حىتاليت املكّلم معه لتوليد التعبري أو اجلمل 

 م.ن أهدافهالكلمات و استتخدامها أشخاص عريب للتعبري عيكون ترتيب 
ط م اللغة العربية نفوذ طّيبا هبا كيفية. مادة الدرسة ليس بكتاب فقيكى تعلل       

ّرس من جتريبة التلميذ يف خارج الفصل. يف هذه احلالة ينبغى أن حيرت مد يوجدولكّنها 
ياق سعن مسألة البيئة اإلجتماعية، يف إهّنا يعطى التالميذ  22م ماهرا.يمادة التعل

 . مادة التعلم هم فالتالميذ يف يوّرطلغة العربية، س اليتدر 
، فقطاده العربية أو م مباهيةوأظهرت النتائج ان صعوبة تعلم اللغة العربية ليست       

 :تكون من اسباهبا أيضاولكن 
 عدم االهتمام. 0
 لتالميذ . ال متلك اخللفية لتعلم اللغة العربية0
 /املناهج الدراسية. املادة0
 باللغة العربية ملادةفهم ا متاعب .0
 بيئة الفصول الدراسية اليت ال تفضي. 5
، م النفس االنطباع السليب حنو علصعوبة تعلم اللغة العربية هو عامل يف سبب. 2

 2٣العريب.
سة مجعت منهجي، إستعملها مدّرس مع ام هي مادة در يمادة التعلأوضح عن بان  

 عامل املوقف.و ارة، مهو هلا مركب بني املعرفة،  بعبارة أخرىأو تلميذ يف عملية التعّلم. 
                                                           

Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab dari Pendekatan Konversional  ،22 فتح اجمليب 
92( ص.  0202،  Pustaka Insan Madani ( : الطبعة األول : جييكرتا  Humanis  ke intregratif    

 2٣  فتح اجمليب، رجع النفس، ص.22 
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قال شيخ مصطفى الغليني :" اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن 
. من املعنني ان تعلم اللغة العربية هو عملية التفاعل املدّرس و التلميذ 24أغراضهم"

 هبدف الفهم تسهيل التالميذ.
       و فقال بادونو هو تطوير املادة كعملية لتحقيق هدف خطة طبعا متلك 

 هدف اخلاصة :2٥ 

 حاجة التالميذ. إىلنظر ب. يعّد املادة املناسبة مبناهج الدراسة 1  

 صول على مادة التعلم البديلة. احل. مساعدة التالميذ يف 0
درس يف تنفيذ التعلم.امل. تسهيل 0  

علم هي :أهداف مادة التعن أّما رأي وزارة الرتبية الوطنية،   
ةتبسيط عرض الرسالة حبيث ال تكون املادة لفظيو . توضيع 0  
الوقت القليل  إستعمار. 0  

 وميكن تلخيص الغرض من تطوير مادة تعلمية كمحاولة لتقدمي املادة اليت
.بشكل فعالة و كفاءة لتفهمهمالتالميذ ستدرسها       
  غووا 9مية احلكو  العامةالعالية منهج اللغة العربية يف املدرسة  ج.

املنهج الدراسي يعترب املنهج الدراسي من املواضيع الرتبوية املهمة؛ ألنه أساس        
الرتبية، كما أنه حيل جانباً متميزاً يف الدراسات الرتبوية القدمية واحلديثة، وسبب ذلك 

                                                           
  24  الشيح مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية ، ص.0       

Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Bergambar untuk Siswa Kelas IV MIN ،2٥ سالسة انس        
,Klagenserut Jiwan Madiun, Skripsi, PGMI, STAIN Ponorogo 00ص.   0205   
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، عأنَّه ُيستخدم كأداة جمتمعية ودولية لتحقيق األهداف اليت يسعى إليها لبناء اجملتم
وحتقيق اخلطط التنموية الشاملة على املدى الطويل والقصري، وهو وسيلة لتشكيل 
وتقومي سلوكيات أفراد اجملتمع يف احلاضر واملستقبل؛ ألنه يزود الطلبة باملفاهيم 
واحلقائق اليت حتفزهم على البحث واالستمرارية يف طلب العلم والتعلم، كما أنّه حيد 

أخذ املنهج  .نقل والتقليد إن كانت أسسه متطورة وفعالةمن ظاهرة االعتماد على ال
الدراسي جمموعة من التعريفات بناًء على اختالف آراء ووجهات نظر الكتاب 
والباحثني، فمنهم من اعتربه خطة مكتوبة، ومنهم من اعتربه جمموعة من املواد اليت 

وقتنا الراهن  ت يفيدرسها التالميذ، ونتيجة للتطورات العلمية والدراسات اليت ظهر 
توسََّع مفهوم املنهج الدراسي، وأصبح أكثر مشولية وموضوعية ّما كان عليه يف السابق، 

 الدراسي. املفاهيم املرتبطة باملنهج لذلك سنعرض يف مقالنا أهم
ج هو النقطة احليوية اليت تصل الطفل بالعامل احمليط به. اهمنهج ومجعه من   

الشعب اىل ما ينبغيه من أهداف، وامال فإذ كان فساد وهو الوسيلة اليت يصل هبا 
واملنهج  . ريسوالتد الرتبية طرق أمهر إصالحه عجزت املنهج أساسه الرتبية والتعلم

ا متينا رتكز عليه بناء الرتبية والتعلم فإن كان قوييكما أمجع املربون هو األساس الذى 
اصري هيا اهنحار البناء أمام أعثابتا صلح البناء فأصبح كالطود الراسخ، وإن كان وا

                                                         الزمن.
بني أمرين هامني فهي :   املنهاج جيب ان نفرق  

فق تيأ( خطة الدراسة وتطلق على تعيني مواد الدراسة، وتوزيع الزمن عليها توزيعا 
 وقيمها يف تربية.
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حتديد املوضوعات اليت تدرس يف كل مادة من جهة  شمليب( املنهاج التفسيلية و 
 النوع واحلكم. 

ذ. منهج اللغة العربية حيتوى على هنج التعليم وعملية التعلم لتطوير مهارة التالمي      
إن املنهج غووا.  9 العامةالعالية يستحدم يف تعليم اللغة العربية مبدرسة  0200منهج 

إىل املوقف واملهارات، ومبادئ التعليم يف  هو املنهج الذي يوجها الطالب 0200
متساو مع املنهج قبله. يف أساسه هو تطوير من املناهج السابقة  0200املنهج 

يعطى  وكذلك للمواد اليت مع املناهج السابقة هي النقطة للتعلم 0200والفرق منهج 
يسعى إىل اجلمع بني املواقف  0200املدرس للتالميذ. كما نعرف أن املنهج 

واملهارات واملعارف. وبعبارة أخرى، املوقف املواقف واملهارات االزمة لتكون أولوية 
   عليا أكثر من املعرفة. 

 د. صعوبة فهم مادة التعلم 
 ةكّل ناحية اللغ  إتقان يطلب على التالميذيف تعلم اللغة، خاصة اللغة العربية        

. و مهارة الكتابة و مهارة الكالم اليت حتتوى على مهارة اإلستماع و مهارة القراءة
لم اللغة العربية حىت هدف تع أربع نواحى اللغة العربيةىف احلقيقة ليس كّلهم أتقن 

ئج بطّيب. ظاهرة التعلم صعوبة التلميذ عدة ينظر اليها من النتا حيصل على درجةمل 
ة ق افخفاض بل الصعوبة عنه ميكن أن يستطيع مثبّت مبخالفة موافيتالدراسة ال
 التالميذ.
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 ينقسم العوامل على قسمني:2٦ 

  لغوى. عامل 0

هذا عامل هو حال معّلق املبشرة باللغة تتعلم أن حتتوى على كتابة مفراد       
ة غريها. و معّلق مفرد بعض التالميذ سيجّرب صعوبة يف شكل اجلمللغوى و وتركيب 

تغرّي  عن م الذي يبحثاللغة هلم استخدام اإلندونسية و اللغة العربية تسرف العل
من الكلمة أسكاهلا خمتلفة من مرعيبة اجلملة التالميذ جيرّبون صعوبة  الهنا قيادة 

 اإلصابة يف اللغة اإلندونسية خمتلفة باللغة العربية. 

. عامل غري اللغوي 0  

الميذ  الت عند ر تعلم اللغة العربيةثال، هناك بعض ناحية اليت تأاحليف هذا         
ي:كما يل  

فيها  كثري  بيئة جمتمع هي بيئة.بيئة، فيها أسرة و فيها جمتمع و فيها مدرسة . 0 

وجود مشكلة  ولذلك، فإّن تعلم اللغة العربية اجملاالت. مبختلف الثّقايّف منه و اللغة 
 بنداء أو متحمس اجملتمع ضد اللغة العربية.

رغبة و وافع التالميذ .0  

مثابة دافعة اإلنسان لتعلم أو تعدد الفعل كي ما فعلهدافع التالميذ يف التعلم مب    

                                                           
 2٦ حممد عرفان زيدين، الدراسة التحليلية يف مشكالت فهم مواد املقروء يف تدريس مهارة القراءة لتالميذ الصف 00 قسم الدينية باملدرسة العالية

، 0205)جوكجاكرتا : كلية الرتبية و تاهيل املعلمني جامعة اإلسالمية احلكومية سونان كاليجاكا  0200/0205احلكومية ماجناع جالجاب عام الدرس    

05ص.    
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مهتمة يف متابعة تعلم اللغة  غري موجدة افعو ولكن عندما الددهم ادف أر هلو فقا  
 العربية.

طريقة التعلم  .0  

ون إعالم التالميذ ينقلربط اجلسور بني املدرس و  هوتعلم  فمن املعروف أن        
ظهر دافع ت لتالميذ سوفاسأثر لقة طّيبة يف التعلم طريفإن لذلك . أو مادة التعلم

مسرور  غريالميذ تعلم تفحالة  حيّددالتعلم اليهم و تعزيز اإلبداع اليهم، أّما طريقة مل 
 .ديّ جب تهمدراس وايستطيعون أن يّتبعال وسّليّب و إطراد الّنغم حىت 

. مدرس 0  

مدرس  ألنّ  لم مسرورا لتالميذأن ميلك فعالية يف خلق حالة التع سدر امل ينبغي      
ية التعلم فتسري عملعلى النفس و خيلق التعلم رتابة  يكون للمدرس اعتمادامل 

  والتعليم تكون ملال. 

. مادة التعلم 5  

يذ.أن يفهمها التالممادة لتصميم طيبا حىت فإن التعلم،  ائلبإعتبارها واحدة من وس 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

نوع البحثالفصل األول :   
حوث النهج الكلي. الب ذات وهو يبحث التجريبـي حبث هذا البحث هونوع       

تجريبة هي البحوث اليت أجريت لدراسة امكانية وجود عالقة سببية متغري نوعة ال
 جتريبة تواجه الطريق على بعض أنواع من شروط العالج ومقارنة النتيجة مع واحد أو

البحوث مع الرتكيز على   وتعاجل 2٧ الختضع للعالج.أكثر من جمموعات السيطرة اليت
                                    النهج الكمي لتحليلة يف البيانات أو األرقام الرقمية بأساليب بأساليب احصائية. 

جمموعني جمموع جمرب وجمموع مراقب. اجملموع اجملرب  يوّرطالبحث التجرييب 
                                                   ض التعلم. بغري تطبيق طريقة معر اجملموع املراقب و  بتطبيق طريقة معرض التعلم

 ذي معىن بني خالف تطبيقها يف عملية التعليم فتمكن أن تعرف الباحثةبعد 
طريقة تخدام الباحثة هل تطبيق أو اس نّي عتبعبارة أخرى  أو فرقة وغريها، جمموعني عن

الباحثة م ستخدتيف القيام هبذا البحث و  ؟أثر ليس هلاأم  أثرهلا  معرض التعلم
 عملية يف حالة اختالف بينهماالباحثة معرفة املبدئي والنهائي و  ومها االختبارين

يف هذا  ةلباحثا . فعدم اختالف كبري بينهما بيان عن نتيجة االختبار اجليدة.التعليم
                           آلتية:البحث ال بد أن يوجه اهتمامهم باخلطوات ا

  طط خطة ختقوم بدراسة املراجع املتعلقة بالبحث وتكوين فروض البحث أن تأن
 البحث اليت تشمل على:

                                                           
 2٧ سيفودي عزور، Metode Penelitian )جغياكرتا :Pustaka Belajar: 0220 ( ص. 02 



24 
 

 

  الكيفية ملراقبتهاتعنّي  -
 اختيار تصميم البحث املصيب -
  موضوع البحثتعنّي  -
 تقسيم املوضوع إىل اجملموعني اجملرب واملراقب -
ناسبة وتصحيحها للحصول على األدوات التـي تفي أدوات البحث امل تقوم -

 الشروط املطلوبة لسحب املعلومات احملتاج إليها
  بالتجرييبقوم تأن 
  التجرييبصنع املعلومات املؤقتة من عملية تأن 
  قوم بتحليل املعلومات بالطريقة اإلحصائية املناسبةتأن 

       مكان البحثالفصل الثاني : 
                                                  يف بالنجا.   وهوغووا  9احلكومية  العامةالعالية  درسةاملث يف ومكان هذا البح      

       المجموع الكلي:  الثالث  الفصل
للحصول على املعلومات احملتاج إليها يف هذا البحث فيكون اجملموع الكلي        

ي يف هذا عن اجملموع الكل ةتكلم الباحثتكموضوع البحث شيئا ال بد منه. قبل أن 
للمجموع  ريفسحرسيمىى أركنتوا تعالبحث يقوم على تقدمي تعاريفه عند املؤهلني. 

لعناصر ا عن أريد البحثالكلى هو: كل شيئ أو مصدر من املواد للبحث العلمى إذا 
 ري بالبحث الكلى. والية فبحثه يعت املوجودة ىف

دات أو وحدات الظاهرة حتت البحث فقد يكون اجملتمع يقصد به مجيع مفر  
اجملتمع من سكان مدينة أو جمموعة من املزارع يف منطقة معينة أو وحدات معرفة 



25 
 

 

بصورة واضحة حبيث ميكن متييز الوحدات اإلحصائية اليت تدخل ضمن هذا اجملتمع 
 ،راسةددون غريها ويعرف بأنه كل األفراد الذين حيملون بيانات الظاهرة اليت حتت ال

  28فهو جمموع وحدات البحث اليت يراد منها احلصول على البيانات.
 Pengantarوغري املؤهلني السابقني جاء الدكرتاندوس حرمان ورسيتو يف كتابه 

Metodologi Penelitian :موصل مناهج البحث" بتعريف تفصيل عن اجملموع الكلي" 
 وأان و حيو أون من إنسان "اجملموع الكلي هو مجيع موضوعات البحث اليت تتك

نبات وظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات هلا شخصيات أو خصائص 
 29يف البحث"

لحصول ل وعات البحث اليت تكون مركز البحثاجملموع الكلي هو مجيع موض    
يف هذا   الباحثة اجملموع الكلينّي على املعلومات. مبناسبة موضوع هذه الرسالة فع

 9ومية احلك العامةالعالية مجيع تالميذ الصف احلادى عشر باملدرسة البحث هو 
 غووا. 

 العينة النموذجية :  الفصل الرابع
هي جزء من اجملتمع الذي جترى عليه الدراسة، ويتم اختيارها وفق قواعد  العينة      

 خاصة لكي متثل اجملتمع متثيال صحيحا، فالعينة هي بعض مفردات اجملتمع تؤخذ منه
وتطبق عليها الدراسة للحصول على معلومات صادقة يهدف الوصول إىل تقديرات 

                                                           
 28  علي معمر عبد املؤمن، مناهج البحث يف العلوم اإلجتماعية : األساسيات والتقنيات واألساليب )الطبعة األوىل : القاهرة : اجملموعة العربية للتدريب

(0202مايو  9)     http://books.google.co.id     020( ص.  0222والنشر،  

( ص.     ،PT. Gramedia Pustaka Utama: جاكرتا( Pengantar Metodologi Penelitian ،29  هريمان وارسيط 
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بت منه وإهنا األجزاء اليت تستخدم يف احلكم على على متثل اجملتمع الذي سح
   ٣١الكل.

قبل ان تشرح الباحثة العينة النموذجية يف هذا البحث ينبغى هلا ان تشرح أوال 
 حث العلمي كما قالت سحرسيمى اركنتو : تعريف العينة النموذجية يف هذا الب

الباحثة يف  هالعينة النموذجية هي جزء ينوب عن اجملمون الكلى الذي تبحثاملعىن : 
العينة النموذجية. إذا ارادت الباحثة ان تعم حاصالت بما يسمى وهو هذا البحث 

ليت تعتري نموذجية انة الحبثها، يعىن هي تأخذ احلالصة من حبثها الذى يتمثل يف العي
ات اساسية صف يصفتموع الكلى والبد ان تكون هذه العينة النموذجية تمتثال جمل

 ٣١موع الكلى. جمل
 عند سوحرسيمي أريكنتو هي: النموذجية

Sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. ٣2 
ء مناما سوغيونو فريى أهنا جز  "جزء أو نائب اجملموع الكلي املراد حبثه"   

 عدد اجملموع الكلي ومتييزاته.
 العامةلعالية ااحلادى عشر باملدرسة الصف تالميذ فالعينة يف هذا البحث هي 

فالصف اخلادي عشر يف قسم علم  تلميذا. 00غووا الذين كان عددهم  9احلكومية 
 .اللغة كاجملموع اجملرب والصف احلادى عشر يف قسم علم الطبيعة كاجملموع املراقب

                                                           
    ٣١  علي معمر عبد املؤمن، املرجع السابق. ص. 020    

  ٣١  سوغيونو املرجع السابق. ص. 90. 
.  ٣2  سوهارسيمي أريكنطا،  Prosedur Penelitian  )جاكرتا :Bumi Aksara ،  ( ص. 
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طريقة جمع المعلومات:  ل الخامسالفص  
 أما الطرائق املستخدمة يف مجع معلومات البحث امليداين فهي:

عرض ماملراقبة أي طريقة مجع املعلومات باملراقبة املباشرة على تطبيق طريقة  -0
يف ارتفاع فهم التالميذ الصف احلادى عشر يف مادة اللغة  (Gallery Walk) التعلم

 غووا تنفيذ العملية التعليمية. 9احلكومية  لية العامةالعاالعربية باملدرسة 
واملعلومات املتعلقة باستجابات التالميذ عن ارتفاع فهم التالميذ يف مادة اللغة 

 العربية.
بل تطبيق ق التالميذ يف مادة اللغة العربيةاالمتحان املبدئي، يقام به ملعرفة فهم  -0

 (Gallery Walk) طريقة معرض التعلم
 التالميذ. يف تدريس معرض التعلمبتطبيق طريقة  ةأي قيام الباحث املعاملة -0
عد ب االمتحان النهائي، يقام به ملعرفة ارتفاع فهم التالميذ يف مادة اللغة العربية -0

 (Gallery Walk) تطبيق طريقة معرض التعلم
ق مبسائل مع الباحثة املعلومات بتسجيل األشياء اليت تتعلجتالطريقة الوثيقية أي  -5

الباحثة املعلومات عن أحوال املدرسة واملباين ومكمالت  أخذتلبحث. ا
 املدرسة وغريها من األشياء اليت تتعلق مبباحثة هذه الرسالة.

 أدوات جمع المعلومات:  الفصل السادس
يار تهو وسيله للحصول علي املكونات. وهذا يعين اخ مجع املعلوماتأداه      

                                                                          ٣٣جة.ااالمتثال لنوع أو بيان احل
                                                           

 ٣٣ نفس املرجع.
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 Istrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data, ini harus dipilih sesuai dengan 
data yang diinginkan. 

 باألدوات اليت يستخدمها الباحث جلمع املعلومات على حس تقنيات مجع البيانات
 املسائل اليت يراد حبثها يف هذا البحث هي:

املراقبة هي تعمل الباحثة املراقبة على موضوع البحث مث يقيدا حلاالت  .أ
 اليت تعتقدها واجبا ومتصال مبشكلة اليت تبحث عنها . 

من االسئلة أو ّمارسة مستخدم لقياس اهلمراة و  اختبار هو سلسلة  .ب
ما السؤال أ ليت ميلكها شخصا أو فرقة.املعريفة، الذكاء، القدرة أو موهبة ا

يف إختبار تالعم كتاب دراسة اللغة العربية الذي استخدام املدرس عن 
 ل صعوبة. وحصو  و تسعد سؤال من السهلةتركيب اجلملة )فعلية وإمسية( 

 (Reabilitas)المصداقية و  (validitas) ةيالصح : الفصل السابع

م استخدإالبد هلا شروط جيدة. لذلك قبل القياس  ةأدالبحث، بام و تق أنوقبل         
 بعض قام يفتأداة البحث هي  أداة البحث تقام هلا بأداة اإلحتبار. أداة اإلحتبار

ي تلبية أداة البحث خمترب صالحية املصداقية ملعرفه مد هي اجملتمع أما نتيجة اإلحتبار
 بارأداة البحث اليت تركيبها للبحث مأل الشروط أداة جيدة. إحت

                                                  :بنتيجة التالية  for windows 02.2spss باستخدامالصحة واملصداقية يف هذه البحث 
 (validitas)ة ي. الصح1

 ياسالق ةجينتإعطاء أو  ظيفةو القياس الصحة هي صائبة أداة القياس يف أداء 
عبري ت علي ةدر فقط ق تليس ةيحصالقياس  ةأدا .تاسب بقصد قيام القياستاليت  
 .البينةن أبش ةصورة واضحينبغي أيضا ان تعطي ولكن  ةصائبب بيئة



29 
 

 

 ٣4:Product      Moment ارتباط الصيغةيستخدم صر العن لةلتحديد ص 

  
𝑟𝑋𝑌 =

𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2
}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)

2
}

 

Keterangan: 

𝑟𝑋𝑌 : koefisien korelasi product moment 

𝑁   : Jumlah peserta 

𝑋    : Variabel bebas 

𝑌    : Variabel terikat 

 

: وصفال   

r_XY: عامل االرتباط املنتج حلظهم  
N: عدد املشاركني 
X: متغري حر 
Y: متغري 

  تفسري قيمة معامل االرتباط حلظة منتج   𝑟𝑋𝑌 (  koefisien korelasi) املعايري 
  ٣٥املستخدمة نورغانا :

 الرقم القيام مرتبات
2,92 ّمتاز < 𝑟00 ≤ 0,22 0 

2,72 جيد جدا < 𝑟00 ≤ 2,92 0 
2,02 جيد < 𝑟00 ≤ 2,72 0 

                                                           
 ٣4   فرونتو،Evaluasi Hasil Belajar  )الطبعة 2، سوركرتا :  Pustaka Pelajar 0200 ( ص. 022 

 ٣٥ أسف جهاد،  Evaluasi Pembelajaran )الطبعة 0، يغياكرتا : 0200 (، ص. 022 
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2,02 مقبول < 𝑟00 ≤ 2,02 0 
امقبول جد  𝑟00 ≤ 2,02 5 

 (Reabilitas). المصداقية 4
هي عدد النتيجة من املقياس املصّدق. نتيجة املقياس ميكن ملصّدق  املصداقية     

إال إذا كان عدد قيام قياس إىل املبحوث املستوي وجيد فيه نتيجة املستوي ما دام 
 اجلانب املقاس يف املبحوث مل يتغري. 

 :  ٣٦الصيغة كما يلي ،α( أو معامل alphaإختبار املصداقية بإستخدام صيغة )

𝑟١١ = (
𝑘

𝑘 − ١
) ( ١ −  

∑ 𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2

) 

 الوصف :
𝑟١١ : reliabilitas yang dicari (الصداقية اليت تبحث) 
∑ 𝜎𝑡

2 : jumlah varians total ( يعدد التنوّع كل ) 

𝜎𝑡
2 : varians total ( يتنوّع كل ) 

k  : banyaknya item.(عدد الرقم) 
 تفسري القيمة إىل فكر غويلفد : ٣٧

١,9١ < 𝑟١١ ≤  ّمتاز : ١,١١

١,٧١ < 𝑟١١ ≤  جيد جدا : 9١,١

١,4١ < 𝑟١١ ≤  جيد : ١,٧١

١,2١ < 𝑟١١ ≤   مقبول : 4١,١

                                                           
 ٣٦ سوهرسيمى أريكنتو،  Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan، ص. 020

  ٣٧ أسف جهاد،  Evaluasi Pembelajaranص. 020
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𝑟١١ ≤  راسب :                2١,١

 طريقة تحليل المعلومات الفصل السابع :
 ائية الوصفية.صباستخدام الطريقة االح ةاملعلومات اليت مت مجعها حيللها الباحث     

االحصائية الوصفية هي االحصائية املستخدمة لتحليل املعلومات عن طريق وصف 
 املعلومات كما كانت دون أي قصد لسحب االستنباط املطّرد للعام أو التعميم.

ات حىت تكون يف تنظيم املعلوم ةستخدمها الباحثتأما الطريقة التحليلية اليت 
 تركيب نظام البحوث فهي:

يل اإلحصائي الوصفي؛ يستخدم إلتيان بوصف نتائج الدراسة اللغوية التحل .0
 العربية اليت عثر عليها تالميذ اجملموعني املختربين. فنتائج هذه الدراسة تقارن

 باستخدام ترتيب املرتبات فيما يلي:
 0،0جدول   

 "ادة"ترتيب فهم امل

 مرتبات ادةدرجة فهم الم
 ّمتاز 022 – 92

 جيد جدا 29 – 22
 جيد 79 – 72
 ضعيف 29 – 22
 راسب 59 – 52

 طريقة الوصفي الكمي .0
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 تستخدم هذه الطريقة لوصف املعلومات الكمية خبطوات فيما يلي:
 ر؛ تعيني معدل الدرجة برموز:اجدول تكر  (أ

𝑀𝑥  = 
∑𝑋

𝑁
    

Keterangan 

𝑀𝑥 = Nilai rata-rata 

∑𝑋  = Jumlah dari hasil perkalian antara dari masing-masing kelompok 

𝑁    = Jumlah sampel 

(Gay, L.R., ١99٣٦١ :١) 

 

 :حيث
Mx  رجة = معدل الد 
∑ 𝑋  مجلة حاصل الضرب من كل جمموع = 

N    مجلة العينة = 
 االحنراف اجملموعي (ب

𝑆𝐷 = √
𝑆𝑆

𝑁−١
  dimana  𝑆𝑆   =  ∑ 𝑥 =  

(∑ 𝑥)2

𝑁
  

Keterangan : 

𝑆𝐷  =  Standar deviasi 

∑ 𝑥     =  Jumlah nilai rata-rata 

(∑ 𝑥)2   =  Jumlah nilai rata-rata setelah dikuadratkan 

𝑁                  =  Jumlah sampel 

𝑆𝑆                =  Standar skor 

(Gay, L.R., ١99٣٦ : ١2) 
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  :حيث
SD      = مستوى االحنراف 

∑ 𝑋     مجلة معدل الدرجة = 
 (∑ 𝑥)0 مجلة معدل الدرجة املربعة = 

N      مجلة العينة = 
ss      مستوى الدرجة = 

تعيني فرق كبري بني اجملموعني اجملرب واملراقب. هذا النوع من االختبار يقام  .0
 " برموز فيما يلي:uji tباستخدام "

t = 
−
𝑋0 −   

−
𝑋0

 √
𝑆𝑆0+ 𝑆𝑆0

𝑛0 + 𝑛0 −0
 (

0
𝑛0

 + 
0

𝑛0
)

     

 Keterangan:  

t =Hasil perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dengan kelompok 
kontrol 
−
𝑋0

 =  Nilai rata-rata kelas eksperiment 

−
𝑋0

 =  Nilai rata-rata kelas kontrol  

𝑆𝑆 0 =  Jumlah standar skore dari kelas eksperiment 

𝑆𝑆 0 =  Jumlah standar score dari kelas eksperiment 

𝑛 0     =  Jumlah sampel pada kelompok eksperimen 
𝑛 0     =  Jumlah sampel pada kelompok kontrol  
١ =  Constant number 
2 =  Number of class 
(Gay, L.R., 0992 : 022)  
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 حيث:
  T =  حاصل فرق كبري بني اجملموع اجملرب واجملموع املراقب 

−
𝑋0

 =  معدل الدرجة للمجموع اجملرب  
−
𝑋0

 =  معدل الدرجة للمجموع املراقب  

𝑆𝑆 0  مجلة مستوى الدرجة من اجملموع اجملرب  = 

𝑆𝑆 0  من اجملموع املراقب=  مجلة مستوى الدرجة 

𝑛 0 مجلة العينة عند اجملموع اجملرب  = 

         𝑛 0  املراق=  مجلة العينة عند اجملموع
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 الباب الرابع 
 نتائج البحث 

 
 غووا 9الحكومية  العامةالعالية مدرسة اللمحة عن  الفصل األول :

 اغوو  9احلكومية  العامةالعالية درسة امل عن حملة قصرية .0
غووا هي احدى املدارس العامة الىت تقع ىف  9احلكومية  سالميةاملدرسة اإل        

حمافظة غووا أي ىف شارع باسو دايغ غاونغ. بالنسبة إىل موقع املدرسة هو اسرتاتيجي 
ويسي احلكومية يف حمافظة سوال العامةالعالية جدا وسهلة للوصول إىل احدى املدارس 

يم نفسها املدرسة بشكل عام يف اندونيسيا فرتة التعل اجلنوبية ، وهذه املدرسة هي
إىل الدرجة  عشر تغطيها يف غضون ثالث سنوات من الدروس ترتاوح من الدرجة

مرت مربع من األرض. مت وضع  02،222الثانية عشر. تقف املدرسة على مساحة 
 0225ديسمرب  5احلجر األول من قبل إحسان يس ليمبو، كأمري حمافظة غووا يف 

 .                               0222نوفمرب  02وافتتح يف 

فقط  0225غووا يف عام  9 احلكومية العامةبداية نشأة املدرسة العالية       
سونغوميناسا ملدة سنة واحدة ال  0احلكومية  العامةالعالية استقل املبىن يف املدرسة 

لى املكان يف منطقة بالنجا عفصول الدراسية، وبعد احلصول على  0يزال يتكون من 
فصول ومعمل  0بنيت  0222وجه التحديد ىف شارع باسو دايغ غاونغ يف عام 

                                                  فصال. 00ويستمر يف النمو حىت يكون هناك 
    غووا ورسالتها 9رؤية املدرسة العالية احلكومية العامة . 0
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رؤيةأ(   

غووا هلا رؤية وهي مؤهلة ومبتكرة على أساس  9احلكومية العامة العالية  املدرسة
 لصدارةا القيم الدينية والثقافية. وتلك الرؤية البعثة املثل العليا للمدرسة املوجهة حنو

. للمجتمع احلالية والتوقعات املعايري إمكانات مراعاةمن خالل   
مأموريّة ب(       

  ا يلي:أما رسالة هذه املدرسة ففيم

. تشكيل شخصية على أساس اإلميان والتقوى0   

.  حتسني األداء املهين على كل مكون من مكونات املدرسة 0   

  . إنشاء االهتمام بالتعلم من خالل حتسني تقنيات التعلم وموارد التعلم0

جتماعيةملواصلة الدراسة اجلامعية واإل تالميذالتحصيل العلمي لل إرتفاع. 0  

شاء إدارة املدرسة املفتوحة . إن5  

قائمة املدرسني واملوظفني. 0  

يصل اىل  ما 0207/0202مدرسو املدرسة العالية احلكومية العامة يف عام      
ون من م ىف مرحلة سرجان ويعلمون وفقا جملاهلم. ويتكة هل، وخلفية تعليميتلميذا 50
 العامةالية عيف املدرسة البناء على الوثيقية، عدد املدرسني  مدرسة. 02مدرسا و 02

 غووا.  9احلكومية 
 غووا  9احلكومية  العامةالعالية  املدرسة . املكمالت0
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غووا  9احلكومية  العامةالعالية الوسائل واملكمالت املدرسية يف املدرسة           
 تزداد وترتقى سنة بعد سنة بسبب املعونة اجليدة من املشرفني ورئيس املدرسة واملدرسني

لعالية اواملوظفني واملسامهة الكبرية من قبل احلكومة. أما الوسائل املتوفرة يف املدرسة 
 غووا ففيما يلي: 9احلكومية  العامة

 0.0جدول 
 غووا 9احلكومية  العامةالعالية ة أحوال الوسائل املدرس

 البيان اجملموع الغرف الرقم
 جيدة 0 غرفة رئيس املدرسة .0
 جيدة 0 غرفة املدرسني  .0
 جيدة 0 الغرفة اإلدارية .0
 جيدة 00 الفصول .0
 جيدة 0 غرفة احلواسيب .5
 جيدة 0 املكتبة .2
 جيد 0 امليدان الرياضي .7
 جيد 0 املسجد .2
 جيد 0 املطعم .9

 جيدة 0 َتبَـَراتخم   جخُم َتبَ  .02
 جيدة 0 غرفة التوجية املشورة .00
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 0و  انجيد 0 0 احلمام .00
  انفاسد

 جيدة 0 املستودع .00
 

 نتائج البحث الفصل الثاني : 
 (reabilitas)والمصداقية  (validitas) الصحةإختبار . نتائج 0

  (validitas) ةيأ( الصح
معين البند )السؤال( صحة   %5يف مستوى كبري بني   rxy > rtabelإذا كانت       

ة يس هلا شروط. فيما يلي هو نتيجمث السؤال غري صحة معها ل  rxy < rtabelوضّده إذا 
ة مقياس إجادة فهم عن مادة اللغة العربية لدى التالميذ بعد اختبار احملاولة يصح

 SPPS 00.2 for windowsقيم مبساعدة ت يتأداة ال

 0.0جدول 
 ةينتائج السؤال الصح

 بالغ r hitung r tabel رقم السؤال

 غري صحة  28١,١ ١

 صحة  ١,٦4١ 2

 غري صحة  ١,١٦4 ٣

 غري صحة  ١،١2١ 4

 صحة  ١,٦١٧ ٥
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 صحة  ١,٦٥٣ ٦

 غري صحة  ١,١٣٧ ٧

 غري صحة  ١,١٦4 8

 غري صحة  ١,١٧١ 9

 غري صحة  ١,١8٣- ١١

 صحة  ١,٦٣٣ ١١

 غري صحة  ١،١٥١ ١2

 صحة  ١,٥٧٥ ١٣

 صحة 4٦8 ,١ ١,٥8١ ١4

 صحة  ١,٥9١ ١٥

 صحة  ١,٦٧4 ١٦

 صحة  ١,٥98 ١٧

  صحةغري  4١2,١ ١8

 غري صحة  ١,٣٥٧ ١9

 صحة  ١,٦٧4 2١

 صحة  ١,٥98 2١

 صحة  ١,٦٣4 22

 صحة  ١,٦٥٣ 2٣

 صحة  ١,٥8١ 24
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 صحة  ١,٦١٧ 2٥

 صحة  ١,٦2٣ 2٦

 صحة  ١,٥98 2٧

 صحة  ١,٦٣٣ 28

له مقياس عالقة   0،5،2،00،07 - 00، 02-02 من اجلدوال السابقة الرقم     
 02، 9، 2، 7، 0، 0، 0ة، ضدة الرقم يالرقم الصح هو من rxy > 2،052متبادلة 

ة. يهو من الرقم غري الصح rxy < 2،052مقياس عالقة متبادل  هل 09،  02، 00،
ة وهي يصحغري  يف قول أّن إختبار صحة أداة البحث مقياسنحىت استطاع أن 

 اليستخدم يف البحث. 
 (reabilitas)ب( املصداقة 

 SPPS 00.2 forل أداة يف هذا البحث بستخدام مساعدة أما احتبار املصداقية لك    

windows  : نستطيع أن نرى يف جدوال اآلتية 
  0.0جدوال 
 ((Reliability Statisticاملصداقة واإلحصائية 

Cronbach’s Alpha N of Items 

 2،257 02 
يوجد معامل املصداقة فيها  Cronbach’s Alphaنتيجة اختبار املصداقة بتقنيك 

 . 2،022معامل مقياسه اكرب من  2،257



41 
 

 
 

تالميذ لرفع فهم  gallery walkتطبيق الطريقة  بغيرنتائج تعلم اللغة العربية .  4
 9حكومية ال العامةعالية البالمدرسة العربية  في مادة اللغة الصف الحادى عشر

 غووا
اختبار مسبق  ذيتم إعطاء التالمي بقسم الطبيعة اجملموع املراقبقبل التعلم يف       
مة من كل العينات لدراسة. البيانات التالية قي تالميذالقدرة األولية لل عرفةأوال مل

رة يف عملية باحثة الطريقة احملاضوبعد ذلك، استخدمت ال تالميذ.لل بادئياالختبار امل
تائج نالتعليم اجملموع املراقب وبعد تطبيقها أعطاءت الباحثة إمتحان النهائي حىت 

  ادةثة على املالباح تواملراقب فحصل عند اجملموعوإمتحان النهائي حان املبدئي االمت
 كما يلي:

 0.0جدول 
 اجملموع املراقبوإمتحان النهائي عند نتائج االمتحان املبدئي 

 إمتحان النهائي االمتحان املبدئي املستجيبون رقم
 25 22 املستجيب األول .0
 75 00 املستجيب الثاين .0
 70 29 ستجيب الثالثامل .0
 72 20 املستجيب الرابع .0
 75 09 املستجيب اخلامس .5
 72 52 سادساملستجيب ال .2
 72 50 سابعاملستجيب ال .7
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 22 75 ثامناملستجيب ال .2
 22 70 تاسعاملستجيب ال .9

 20 27 العاشراملستجيب  .02
 70 70  احلادي عشراملستجيب  .00
 22 75 شرثاين عاملستجيب ال .00
 79 72 الثالث عشراملستجيب  .00
 22 25 رابع عشراملستجيب ال .00
 22 79 امس عشراملستجيب اخل .05
 75 55 سادس عشراملستجيب ال .02
 90 90 سابع عشراملستجيب ال . 07

 95 72 من عشراملستجيب الثا . 02
 20 50 تاسع عشراملستجيب ال .09
 25 79 عشروناملستجيب ال .02
 79 22  ونعشر و احلادي املستجيب  .00
 29 22 ثاين وعشروناملستجيب ال .00
 20 72 الثالث وعشروناملستجيب  .00
 70 27 رابع وعشروناملستجيب ال .00
 72 70 امس وعشروناملستجيب اخل .05
 70 52 سادس وعشروناملستجيب ال .02
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 20 22 سابع وعشروناملستجيب ال .07
 72 72 من وعشرونااملستجيب الث .02
 22 50 تاسع وعشروناملستجيب ال .09
 20 22 الثالثوناملستجيب  .02
 77 55 احلادي وثالثوناملستجيب  .00
 22 22 الثاين وثالثوناملستجيب  .00

 
 ∑ 𝑋١= 

0022  
∑ 𝑋2= 

0052 
 ةمعاجليف  ةمرجعي ةأعاله كنقط 0.0وتستخدم البيانات الواردة يف اجلدول       

 التحليل الوصفي. وميكن النظر إىل التحليل الشامل للنتائج يف جدول التوزيع أدناه
 معدل درجات الفصل املراقب .أ

 االمتحان املبدئي .0

𝑋١ =  
∑ 𝑋١

𝑁
 

𝑋١ =  
2١8١

٣2
 

𝑋١ =  ٦8,١٣ 
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 االمتحان النهائي .0

 

𝑋2 =  
∑ 𝑋2

𝑁
 

           𝑋2 =  
24٥١

٣2
=  ٧٦,٥٦  

بناء على معدل درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف احلادى عشر 
غووا فنرى أن نتائج االمتحان املبدئي لدى تالميذ  9احلكومية  العالية العامةباملدرسة 
 .52،27ونتائجهم عند االمتحان النهائي هي  00،22هي  راقبالفصل امل

 0.5جدول 
 (املراقبج امتحاين اجملموع النسبة املائوية )نتائ

 
 

 الرقم

 
 

 املرتبات
 

 
 

 فاصلة

 املراقب اجملموع
إمتحان 
 املبادئي

إمتحان 
 النهائي

F % F % 

 9 0 9 0 27-95 ّمتاز 0
 00 7 05 2 20-22 جدا جيد 0
 02 00 00 7 75-22 جيد 0
 00 7 2 0 29-70 ضعيف 0
 9 0 02 00 22 > راسب 5

 022 00 022 00  جمموع 
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 غريبنتيجة تعلم التالميذ يف فهم مادة تركيب اجلملة  أعاله 5.0يف اجلدول إذا نظرنا 
املرتبة املمتاز  براقاجملموع امل ينالتطبيق طريقة معرض التعلم لدى الكاتبة، أّن عدد 

( %00تلميذا ) 7جيد ( واملرتبة %05تلميذا ) 2( واملرتبة جيد جدا %9تلميذا ) 0
 . (%02تلميذا ) 00راسب ( واملرتبة %2تلميذا ) 0 ضعيفواملرتبة 
تلميذا  0ينال اجملموع املراقب املرتبة املمتاز يعد تطبيق طريقة احملاضرة أما  

( واملرتبة %02تلميذا ) 00جيد ( واملرتبة %00تلميذا ) 7( واملرتبة جيد جدا 9%)
نتاج أّن يوجد وميكن إست(. %02تلميذا ) 9راسب ( واملرتبة %00تلميذا ) 7 ضعيف

تلميذا الذين مل تاّم  00رفع نتائج التعلم الجملموع املراقب يف إمتحان النهائي هو 
  تلميذا أيضا.  02لتقدير و إمتحان النهائي يوجد 

 Uji Normalitas))أ( إختبار االستواء 

عرفة ململعرفة هل البيانات دالة على احلالة العادية أم ال.  إستعمال إختبار االستواء      
 sppsالستواء ب إختبار اتوزيع البيانات اليت مت احلصول عليها فاستعملت الباحثة 

00.2 for windows ختبار االستواء من فصل "اجملموع اجملرب" ونتيجة بيانات إ
 و"اجملموع املراقب" كما ياىل :

 0،2جدوال 
 إختبار االستواء

 الشرح Dhitung Dtabel الفصل الرقم
 عاديّ  2،000 2،027 ربجمموع اجمل 0
 عاديّ  2،000 2،000 جمموع املرقب 0
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 vSmirno-olmogorovKنظر يف جدول نستطيع ان ن  tabelD القيمة منملعرفة        

 . ينفاجملمعني عاد  Dtabel = 2،000حىت  D(α, n-0) = D (2،25, 00-0)حبكام 
 (Homogenitas)ب( اختبار التجانس 

جملرب بني اجملموع ا يملعرفة اجملتمع اإلحصائاختبار التجانس استعمال 
 taraf signifikan  55 (2،25و  uji Fبإستخدام أما اختبار التجانس  .واملموع املراقب

α=) إختبار التجانس لفهم تالميذ ب نتائج for window spps 00.2 

 0،7جدوال 
 إختبار االستواء

 ع املراقبجممو  جمموع اجملرب  variant))مصدر التباين  الرقم
 0022 0000 نتجة 0
0 N 00 00 
0 Xrata-rata 22،29 22،00 
 000،200 020،200 (s²التباين) 0

 احلساب من إختبار التجانس كما يلي : 
 Fhitung ( لتحديد قيمة -

Fhitung = 𝑠²𝑏
𝑠0𝑘 

020،200  

000،200 = 0،00 =                        

Ftabel (α=55) ألن 0،50ه فقيمت Fhitung > Ftabel  فمجتمع اإلحصائ بني اجملموعني
 . نيمتجانس
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تالميذ لرفع فهم  gallery walkتطبيق الطريقة بنتائج تعلم اللغة العربية .  7
لحكومية ا العامةعالية البالمدرسة العربية  في مادة اللغة الصف الحادى عشر

 غووا 9
 0،2جدول 

 جموع اجملرب للمتحان النهائي واالمنتائج االمتحان املبدئي 
 االمتحان النهائي االمتحان املبدئي املستجيبون رقم

 75  52 املستجيب األول .0
 79 55 املستجيب الثاين .0
 25 77 املستجيب الثالث .0
 72 50 املستجيب الرابع .0
 70 55 املستجيب اخلامس .5
 22 27 سادساملستجيب ال .2
 20 22 سابعاملستجيب ال .7
 79 70 ثامناملستجيب ال .2
 75 52 تاسعاملستجيب ال .9

 22 22 العاشراملستجيب  .02
 79 25  احلادي عشراملستجيب  .00
 22 20 ثاين عشراملستجيب ال .00
 20 50 الثالث عشراملستجيب  .00
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 72 27 رابع عشراملستجيب ال .00
 22 72 امس عشراملستجيب اخل .05
 92 92 ادس عشرساملستجيب ال .02
 75 25 سابع عشراملستجيب ال . 07
 75 72 من عشراملستجيب الثا . 02
 22 52 تاسع عشراملستجيب ال .09
 20 52 عشروناملستجيب ال .02
 79 72  ونعشر و احلادي املستجيب  .00
 22 25 ثاين وعشروناملستجيب ال .00
 25 52 الثالث وعشروناملستجيب  .00
 72 75 رابع وعشروناملستجيب ال .00
 75 75 امس وعشروناملستجيب اخل .05
 20 22 سادس وعشروناملستجيب ال .02
 22 57 سابع وعشروناملستجيب ال .07
 75 72 من وعشروناملستجيب الثا .02
 22 25 تاسع وعشروناملستجيب ال .09
 22 79 الثالثوناملستجيب  .02
 25 75 احلادي وثالثوناملستجيب  .00
 79 70 الثاين وثالثوناملستجيب  .00
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 ∑ 𝑋١= 

0000 
 

∑ 𝑋2= 

0502  

 معدل درجات فصل اجملرب

 االمتحان املبدئي .0

𝑋١ =  
∑ 𝑋١

𝑁
 

𝑋١ =  
2١٣4

٣2
 

𝑋١ =  ٦٦,٦9 

 االمتحان النهائي .0

𝑋2 =  
∑ 𝑋2

𝑁
 

𝑋2 =  
2٥٣١

٣2
 

𝑋2 =  ٧9,١٦ 

ات نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف احلادى عشر بناء على معدل درج
غووا فنرى أن نتائج االمتحان املبدئي لدى  9احلكومية  العالية العامةباملدرسة 

 .79،22ونتائجهم عند االمتحان النهائي هي  22،29تالميذ الفصل اجملرب هي 
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 0،9جدول 
 جملرب(لمجموع الالنهائي  اينامتحو  امتحاين املبدئيالنسبة املائوية )نتائج 

 

 الرقم
 

 املرتبات
 

 

 فاصلة
 اجملموع اجملرب

 امتحاين النهائي امتحاين املبدئي

F % F % 

 2 0  0 0 27-95 ّمتاز 
 02 9 0 0 20-22 جدا جيد 
 52 02 02 9 75-22 جيد 
 2 0 9 0 29-70 ضعيف 
 0 0 52 02 22 > راسب 

 استنبطت الباحثةالذين  تلميذا 00اله ان من بني أع 0.9يبني اجلدول  وبينما
بل تطبيق يف مادة تركيب اجلملة قكاجملموع اجملرب التالميذ  من جدولني السابقني أّن 

طريقة معرض التعلم مبعدل درجة الراسب وبعد تطبيقها أن فهم التالميذ يف مادة 
لباحثة ارت . لكن قدّ (%52تلميذا ) 02بعدد  يداجلتركيب اجلملة مبعدل درجة 

  تلميذا.  0تلميذا إىل  02من نتائج امتحان النهائي توجد أن ترقية باملرتبة الراسب 

تحليل اختبار الفرضية. 7  
اختبار الفرضية ملعرفة  هل هناك تأثري أم ال بتطبيق طريقة معرض التعلم ىف فهم 

ملة االمسية.اجلملة الفعلية و اجلالتالميذ ملواد الدراسية خاصة ىف   
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صياغة فرضية( أ  

لرفع فهم   (gallery walk) ليس هناك تأثري تطبيق طريقة معرض التعلم   Ho   -  

غووا.  9تالميذ الصف احلادى عشر باملدرسة اإلسالمية احلكومية    

لرفع فهم   (gallery walk) هناك تأثري تطبيق طريقة معرض التعلم   Ha -      

غووا. 9ة احلكومية تالميذ الصف احلادى عشر باملدرسة اإلسالمي  

uji t ب(     

  : uji t   معايري        

ال يوجد تأثري معني  همقبول فيمكن االستنتاج أن  Ho  ف t tabel  > t hitung   إذا  -  

 بطريقة معرض التعلم (gallery walk) تالميذ الصف احلادى عشر لرفع فهم 

  غووا. 9احلكومية  امةالعالعالية باملدرسة                                   

t tabel  < t hitung ف  Ho يوجد تأثري معني  همقبول فيمكن االستنتاج أن        إذا  -         

(gallery walk) تالميذ الصف احلادى عشر لرفع فهم  بطريقة معرض التعلم     

   غووا. 9احلكومية  العامةالعالية باملدرسة  

. عرض التعلممتطبيق طريقة  تأثريملعلومات  اخلطوة اآلتية تعيني معدل الدرجة
نتائج حساب معدل درجات التالميذ ومستوى احنرافها من نتائج االمتحانني 

 املبدئي والنهائي باشتخدام الرموز:
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 معدل درجات فصل اجملرب .ب

 االمتحان املبدئي .0

𝑋١ =  
∑ 𝑋١

𝑁
 

𝑋١ =  
2١٣4

٣2
 

𝑋١ =  ٦٦,٦9 

 االمتحان النهائي .0

𝑋2 =  
∑ 𝑋2

𝑁
 

𝑋2 =  
2٥٣١

٣2
 

𝑋2 =  ٧9,١٦ 

 معدل درجات الفصل املراقب .ت

 االمتحان املبدئي .0

𝑋١ =  
∑ 𝑋١

𝑁
 

𝑋١ =  
2١8١

٣2
 

𝑋١ =  ٦8,١٣ 

 

 االمتحان النهائي .0

 

𝑋2 =  
∑ 𝑋2

𝑁
 

           𝑋2 =  
24٥١

٣2
=  ٧٦,٥٦  
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ج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف احلادى بناء على معدل درجات نتائ
غووا فنرى أن نتائج االمتحان املبدئي لدى  9احلكومية  العامةالعالية عشر باملدرسة 

. 79،22ونتائجهم عند االمتحان النهائي هي  22،29تالميذ الفصل اجملرب هي 
ائجهم عند ونت 22،00أما نتائج االمتحان املبدئي لدى تالميذ الفصل املراقب هي 

. مبناسبة التنويع الوصفي لنتائج امتحان التالميذ، 72،52االمتحان النهائي هي 
 ( كما يلي:PAPفنوافق جدول تقييم مرجع املقياس )

 0،02جدول 

 (PAPجدول تقييم مرجع املقياس )

 الرقم مرتبات درجة فهم المواد
 .0 ّمتاز 022 – 92

 .0 جدا جيد 29 – 22
 .0 جيد 79 – 72
 .0 ضعيف 29 – 22
 .5 راسب 59 – 52

 9بناء على جدول تقييم املرجع املستخدم يف املدرسة اإلسالمية احلكومية        
نتائج االمتحان املبدئي لدى تالميذ الفصل اجملرب غووا، فيمكن النظر إىل أن 

يف  79،22ونتائجهم عند االمتحان النهائي هي " ضعيفمبرتبة "  22،29هي 
 ".  مرتبة "جيد
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ام فاخلطوة اآلتية هي تعيني مستوى القيم ويليه تعيني مستوى االحنراف باستخد
 الرموز كما يلي:

 مستوى القيم .0

 اجملموع اجملرب -

𝑆𝑆١  = ∑ 𝑋١
2- 

(∑ 𝑋١)2

𝑁١

  𝑆𝑆2  = ∑ 𝑋2
2- 

(∑ 𝑋2)2

𝑁
 

 = ١4٥٧٧2 – 
(2١٣4)2

٣2
                         = 2١١8٦٧ – 

(2٥29)2

٣2
  

 = ١4٥٧٧2 – 
4٥٥٣9٥٦

٣2
    = 2١١8٦٧ – 

٦٣9٥84١

٣2
 

     𝑆𝑆١ = ١4٥٧٧2 – ١42٣١١،١٣       𝑆𝑆2 = 2١١8١ – ٦٧998٧١،١٣ 

 =  ٣4٦١،8٧    = 99٦،9٧  

 اجملموع املراقب -

𝑆𝑆١  = ∑ 𝑋١
2- 

(∑ 𝑋١)2

𝑁١

  𝑆𝑆2  = ∑ 𝑋2
2-

(∑ 𝑋2)2

𝑁2

 

 = ١٥٣٥١2 – 
(2١8١)2

٣2
                               = ١89٣٣2 – 

(24٥١)2

٣2
 

 = ١٥٣٥١2 – 
4٧٥24١١

٣2
     = ١89٣٣2 – 

٦١١2٥١١

٣2
 

 = ١٥٣٥١2 – ١48٥١2،١ =    ٥89٣٣2 – ١8٧٥٧8،١٣ 

 = 4999,١٧٥٣ =     ٥،8٧ 

 

 مستوى االحنراف .0

 اجملموع اجملرب -
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𝑆𝐷١     = √
𝑆𝑆١

𝑁−١
       𝑆𝐷2     = √

𝑆𝑆2

𝑁−١
 

 = √
٣4٦١,8٧

٣2−١
                                                        = √

99٧,8٧

٣2−١
 

 = √
٣4٦١,8٧

٣١
                                                        = √

99٧,8٧

٣١
 

 = √١١١,٦4      = √٣2,١9  

=  ٥،٦٧  =     ١١،٥٧   

 اجملموع املراقب -

𝑆𝐷١     = √
𝑆𝑆١

𝑁−١
       𝑆𝐷2     = √

𝑆𝑆2

𝑁−١
 

 = √
4999,٥

٣2−١
                                                        = √

١٧٥٣,8٧

٣2−١
 

 = √
4999,٥

٣١
                                                        = √

١٧٥٣,8٧

٣١
 

 = √١٦١,2٥٦,٥٧√ =     ٧ 

 = ١2،٧,٥ =     ٧١2 

لرموز كما يلي: ا"  uji t"  ستخدامبإجتربة الفروض يقام ويف  

 

t      =  

−
𝑋١ −  

−
𝑋2

√
𝑆𝑆١ +  𝑆𝑆2
𝑛١ + 𝑛2

− 2
(
١

22
+ 

١

22
) 

 

        =  
٧9,٧٦,٥٦−١٦

√
99٧,8١٧٥٣+٧,8٧

٣2+٣2−2
(
١

٣2
+ 

١

٣2
)

 

        = 
2,٥

√
2٧٥١,٧4

٦2
 (

2

٦4
)

 

        =       
2,٥

√(44,٣82) (١,١٣١)
 

    t    =       
2,٥

√١,٣8
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         =      
2,٥

١,١٧
 

         =      2,١٣٧ 

  t hitung ستخدامبإم اقتنتائج جتربة الفروض اليت  "uji t  " حيصل عليها قيمة  

              20 = dk  2،25على رتبة معىن   مع =α t tabel   ، أما قيمة2،١٣٧هي 

مقبولة وهي   𝐻𝑎، فإن  𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔أصغر من     𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙هذا التحليل يدل على أن إذا 
مردودة. ونستنتج أن تطبيق طريقة معرض  𝐻𝑜 مقبولة و 𝐻𝑎(. ولذا ١4١،2 < ١٣٧،2)

 العامةالعالية سة باملدر لرفع فهم تالميذ يف مادة اللغة العربية  تأثرييوجد التعلم 
وع اجملرب النهائي جملممن إمتحان املبدئي وعملية التعليم وإمتحان  غووا 9احلكومية 

   هلما فرق يف عملية التعليم ونتائج التعلم. واجملموع املراقب 
وملعرفة تطبيق طريقة معرض التعلم لرفع فهم تالميذ الصف احلادى عشر يف 

غووا اإل  ميكن معرفته من خالل  9احلكومية  العامةالعالية مادة اللغة العربية باملدرسة 
 القيم التاىل :

 
𝑆١     = √

(𝑛𝑡−0)𝑆𝐷𝑡+(𝑛𝑐−0)𝑆𝐷𝑐

𝑛𝑡+𝑛𝑐
    

        = √
31(5,67)+31(7,52)

٣2+٣2
   

        = √
31(5,67)+31(7,52)

٣2+٣2
 

        = √
175,77+233,12

٦4
 

        = √6,389 
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        =  2،٥2٧  

D = 
𝑋𝑡−𝑋𝑐 

𝑆
𝑋 0225 

D = 
79,22−72,52 

0,502 𝑋 0225  

D = 2،92 x 0225 = 92 %  

 واستنادا إىل هذه احلسابات ، ميكن اخللوص إىل ان تاثري طريقة معرض          
ه يف فهم التالميذ مبواد العربية عن مجلة فعلية ومجلة امسية ومفعول ب رفع التعلم يف

وميكن  5 90غووا هي  9احلكومية  العامةعالية الصف احلادي عشر باملدرسة ال
                                       : التاليةكتاثري املعايري يف تفسري املعايري الواردة  بأن ظة تالحم

00،0جدوال   

 الرقم مرتبات نتائج

 0 ضعيف  2١2 - % ١
 0 وسط  4١2 -2١2
 0 جيد  ٦١2 - 4١2
 0 جيد جدا  8١2 - ٦١2
 5 ّمتاز  ١١١2 - 8١2

ا ىف الوارد أعاله للمعايري ميكن االستدالل علي ان تأثريهواستنادا إىل التفسري       
  .للغاية "ّمتاز"مرحلة 
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  بحث النتائج:  لثالفصل الثا
بعد نتائج حتليل البيانات البحثية ، والتايل هو وصف نتائج البحث يف شكل      

ض التعلم معر  جدول يوضح الفروق يف ترقية فهم مجلة فعلية وامسية بتطبيق طريقة
لصف ا لرتقية فهم التالميذ تهطريقالشاكل يف هذا البحث هي عن تاثري تطبيق امل

.                                 غووا 9احلكومية  سالميةباملدرسة اإلاحلادى عشر   

 غووا 9كومية احل العامة العاليةالبيانات القيام بالبحوث يف املدرسة  تاسرتجاع      
اليت تنفيذ  كاجملموع املراقب رب  ويف قسم علم الطبيعةيف قسم اللغة كاجملموع اجمل

لفعلية و ا طريقة احملاضرة ىف عملية التعلم. األساس املادي ملوضوع التعلم هو مجلة
ت املستخدمة يف هذا البحث هي املراقبة املباشرة واالختبارات ، آاالدمجلة اإلمسية. 

 السلوكيات بية ، ملعرفة التغيريات يفوكالمها يهدف إىل معرفة قدرة التالميذ للغة العر 
                                                       اليت تنشا من عملية التعلم

اجتماعات ، ىف بداية البحث  5اجتماعات التنفيذ اليت قام هبا ما يصل إىل       
ئة من السيطرة ة وفبقامت الباحثة بتوفري االختبار املسبق احملفوظة يف الطبقة التجر 

. من نتائج حتليل اهملعرفه قدرات التالميذ فيما يتعلق مبوضوع اللغة العربية اليت مت درس
وعة التجريبية مجمقيمه البيانات اخلاصة باالختبار السابق لالختبارات اليت كانت 
النتائج السابقة  .وجمموعه التحكم لديها نفس القدرات االوليه أو ال ختتلف كثريا

ا ار يف كال الفئتني هلا متوسط صغري وحيتوي علي فئة ذات إتقان منخفض )مبلالختب
فيه الكفاية(. وهذا يشري إىل ان إتقان الطالب من املواد يف الدرجة الثانية قبل بعد 
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التعلم املنخفض. هذا شيء طبيعي الن التالميذ لديهم خلفيات تعليمية خمتلفه 
 يف ادة اللغة العربية درسا صعبا. مثمتربون وخالل هذه الفرتة ال يزال التالميذ يع

 .                        االجتماع الثاين واالجتماع الرابع تنفيذ التعلم

يذ دراسة الطبقة التجريبية تطبيق طريقة معرض التعلم ، حيث قبل تطبيقها، التالم    
سم املدرس قيستمعون إىل شرح املدرس عن املواد يف الكتاب التعليم . بعد ذلك ، ي

املفردات الىت تتكون من االسم والفعل وموضوع التعلم لكل فرقة. مث املعلم يوجه 
التالميذ لوصف ومناقشه جتميع املفردات يف اجلملة. وهتدف جمموعه املناقشة إىل 
تبادل اآلراء بشان هذه املسالة من قبل املدرس حىت يتمكن التالميذ من بناء فهمه 

 .اخلاص

ناقشة من كل جمموعة أو الفرقة  امللصقة علي جدران الفصول الدراسية نتائج امل    
وسارت كل جمموعة حول رؤية نتائج جمموعة األخرى لتسجيل األشياء اجلديدة 

وتصحيح كل أوراق عمل اجملموعة  .اليت حتصل علي مثل معين املفردات وعالمة له
 استنتاجات من اياألخرى. وبعد ذلك ، يوجه املدرس التالميذ إىل استخالص 

 . من األوراق األخرى اليت مت احلصول عليها
واستنادا إىل نتائج حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من متوسط القيمة       

مدرجا يف هذه الفئة هي قيم متوسطة بينما كانت  79.22كان اجملرب  اجملموعة 
ذ للمواد ان فهم التالمي حيتوي علي فئة منخفضة. وهذا يبني 72.52املراقب  جمموعة

العربية عن مجلة فعلية وامسية باستخدام هذه الطريقة أفضل من تعليم باستخدام طريقة  
ة كان ، جتعل الباحثة األساس ملعرفة نتائج الدراسالنهئاحملاضرة. نتائج من االختبار 
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ئة ف هناك تالميذ بعد العالج علي الطبقة التجريبية وليس العالج اندوانيا عليحيث 
 التحكم. 

 ،  t. احلساب علي أساس tوبعد ذلك حتليل البيانات باستخدام االختبار      
احلسابات اليدوية اليت   ttabel. thitung و thitungتظهر النتائج ان هناك فرقا كبريا بني 

هو  55اجلدول علي مستويات كبريه من  ttabelو  0،007مت احلصول عليها من اي 
0.205. 

لرفع  ض التعلممعر إىل ان هناك تاثريا كبريا ىف تطبيق طريقة  صةكن اخلالمتو      
ى ان قسم اللغة. وهذا يدل عل احلادى عشرالصف  اللغة العربية لتالميذ مادةفهم 

 أهداف التعلم يتم احلصول عليها أساسا من التغيري يف سلوك التالميذ. ومن جانب
ا من اخلربة اي تفاعل أساس فسانية املكتسبةعاطفية والنلواالسلوك اليت تشمل املعرفية 

التالميذ  شرحا عن املواد الىت يعلمهم فحسب  أعطااالفراد مع بيئتهم. لذا ، ال 
.بل الزم عليهم أن يعمل بالعمل علي احلصول علي هذه التغيريات



 
 

 

 الباب الخامس
 الخاتمة

  الخالصات (أ

فهم يف مادة ع رفل تعلمعرض الطريقة املتأثري تطبيق عن  ةالباحث تبعد أن سرد
فيمكن غووا  9سالمية احلكومية باملدرسة اإلتالميذ الصف احلادى عشر اللغة العربية 

 :فيما يلىأن تسحب اخلالصات 
عشر باملدرسة  ادىالصف احليف مادة اللغة العربية  (دراستهمفهم تالميذ )نتائج  .0

 ".عيفض مرتبة "قبل تطبيق الطريقة تكون يف غووا 9احلكومية  عالية العامةال

عشر باملدرسة  ادىالصف احليف مادة اللغة العربية  (دراستهمفهم تالميذ )نتائج  .0
 ."د تطبيق الطريقة تكون يف مرتبة "جيدبع غووا 9احلكومية  عالية العامةال

ة اللغة العربية فهم تالميذ يف مادرفع ل معرض التعلم تطبيق طريقة يوجد تأثري  .0
 .غووا 9احلكومية  العامةعالية السة عشر باملدر  ادىالصف احل



 
 

 

 المقترحات (ب
 قدم بعض املقرتحات فيما يلي:تبناء على نتائج البحث، ف

أن يرقوا غووا  9 احلكومية العامةعالية يرجى من مدرسي اللغة العربية باملدرسة ال .0
سب بل وال ينتهجوا مبثل تطبيق هذه الطريقة فح معرض التعلم تطبيق طريقة

 حوال الدراسيةيوافقونه مع األ

ينبغي للمدرسني أن حيفظوا مستوى نتائج الدراسة اليت حصل عليها تالميذ  .0
الدين نظرا ملا أن  غووا 9 احلكومية العامةعالية باملدرسة اللصف الثاين عشر ا

 نتائج دراستهم يف مرتبة أودرجة االمتياز.

طرق لقوي نتائج هذا البحث قياما بدراسة اترقي و تأن  ةرجى من الباحثتو  .0
صل عليها العربية اليت حاألخرى اليت تؤثر كذلك يف رفع نتائج دراسة اللغة 

التالميذ. 
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Nama Guru SMAN 9 Gowa 

No Nama Guru/NIP 

      

Pangkat/ Mata   

Gol Pelajaran   

      

1 2 3 4   

1 Dra. Fatmawati, M.Si Gr.Pembina Tk.1, B. Inggris   

  1961132311985132116 IV/b     

2 St. Faridah, S.Pd I. Gr. Pembina PAIS   

  196212311987132216 IV/ a Budi Pekerti   

3 Drs. Anwar Mannan/ Gr.Pertama PAIS   

  196917142119111116 III/b Budi Pekerti   

4 Hj.Husnah M,S.PdI Gr. Pengatur  PAIS   

  19831111721142112' II/a Budi Pekerti   

5 Dra. Salmah/ Gr. Madya Tk 1 Pkn   

  196919282116142113 III/c     

6 Nurliah, S.Pd GTT Pkn   

7 Drs. Muhammad Alyafid Gr.Pembina B.Indonesia   

  196612231993131117 IV/ a     

8 Ahmad Darmawan, S.Pd. Gr.Penata Muda  B.Indonesia   

  198113212161411112 Tk.1, III/b     

9 Suparmin, S.Pd/ Gr. Penata B. Indonesia   

  198411112119111112 III/c     

11 Nursyamsi, S.Pd/ Gr.Penata Muda  B.Indonesia   

  198319222111112111 Tk 1, III/b     

11 Eka Nur, S.Pd GTT B.Indonesia   

12 Henriadi, S.Pd. GTT B.Indonesia  

13 Yuni Dian Sari  Z, S.Pd./ Guru Penata Matematika   

  197816112116142131 III/c     

14 Jumriati, S.Pd./ Guru Penata Matematika   

  198413122119112118 III/c     

15 Sahabuddin, S.Pd.M.Si Gr.Penata Muda  Matematika   

  19881152921111111116 Tk 1, III/b    

16 Nurjannah, S.Pd. GTT Matematika  

      B. Arab  

17 Nurlina, S.Pd GTT Matematika   



 
 

 

 
18 Jahril, S.Pd. GTT Matematika 

19 Andi Rizky Nindasari, S.Pd GTT Matematika 

21 H.M. Nafsar, S.Pd.M.Pd./ Gr.Pembina Tk 1,  Sejarah 

  197411151998121111 IV/b   

21 Achmad Marzuki, S.Pd/ Gr.Pembina,  Sejarah 

  196715311991131118 IV/a   

22 Salmawati, S..Pd. GTT Sejarah 

      Antropologi 

23 Hasnah, S.Hum GTT Sejarah 

24 Firnawaty, S.S GTT B. Inggris 

25 Ismayanti, S.Pd.M.Pd GTT B. Inggris 

26 Muhammad Rizal, S.Pd. GTT B. Inggris 

27 Nurlinah, S. Pd. GTT B. Inggris 

28 Muh. Taslim, S.Pd/ Gr. Penata Tk.1 Seni Budaya 

  198111222119131113' III/b   

29 Delvika Dinri, S.Pd. GTT Seni Budaya 

31 Muh. Nurul Aswan, S.Pd GTT Seni Budaya 

31 Sri Wahyuni R, S.Pd. GTT Prakarya/Kew 

      Prakarya/Kew 

32 Sitti Nuraeni, S.Pd/ Gr. Pertama Penjaskes 

  19731715211612133 III/c   

33 Sukmawati, S.Pd/ Gr. Muda Penjaskes 

  198511212119112116 III/b   

34 Suandi, S.Pd. GTT Penjaskes 

35 Rahmawati Latif, S.Pd./ Gr.Penata Tk. 1, Biologi 

  1981161121191121118 III/b   

36 Nursinah, S.Pd./ Gr. Pembina/ Biologi 

  197214182111132114 IV/a   

37 Hilawati, S.Pd GTT Biologi 

38 Uki Cahyana, S.Pd GTT Biologi 

      Prakarya/Kew 

39 Dra. Hj.St.Syamsiah S/ Gr.Pembina Tk.1  Fisika 

  196213231989132117 IV/b   

41 Dra. Halwati/ Gr.Pembina Tk.1  Fisika 

  196811121994132119 IV/b   

41 Hazisah, S.Pd./ Gr.Pertama Fisika 

  198118282119112115 III/b   

42 Bakti Yulianto, ST Gr.Pertama Tk. 1 Kimia 



 
 

 

  19771713211511115 III/d   

43 Dra. Sumiati/ Gr.Pertama Kimia 

  196518272116142111 III/c   

44 Rapyani Padali S.Si GTT Kimia 

45 Lukman, S.Pd/ Gr.Pertama Geografi 

  19741819211614115 III/c   

46 Nurul Ilmi, S.Pd. GTT Geografi 

      Mulok 

47 Indrawati Iqbal, S.Sos/ Gr. Penata Tk. 1 Sosiologi 

  198216212119112111 III/c   

48 Hasnah,S.Pd GTT Sosiologi 

49 Sudiadarma, SE,MM./ Gr. Pertama Ekonomi 

  196612172116141116 III/c   

49 Anugrahani Istiqamah A,S.Pd GTT Ekonomi 

51 Ansar AS,S.Pd I/ Gr.Pengatur  B.Arab 

  19831131211411111 II/c   

51 Hariany Amrin, S.Kom Gr. Muda TIK 

  198215242114112111 III/a   

      BK TIK 

52 Hartati Tahir, S.Pd./ Gr. Penata Muda  BK 

  198414172111112142 Tk. 1, III/b   

53 Najdaeni, S.Pd./ Gr. Penata Muda  BK 

  198611282111112119 Tk. 1, III/a   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah         : SMA NEGERI 9 GOWA 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : XI / Genap 

Materi Pokok  :   يَاَضة   الرِّ

Pertemuan  : 4 x 2 Jam Pelajaran  

A. Kompetensi Inti 

١. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

٣.  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan, konseptual, faktual 

prosedural 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. 

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 



 
 

 

١.١.Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

Internasional   yang diwujudkan melalui semangat belajar yang tinggi 

2.١ Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan Komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 

٣.١ Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 

dengan   يَاَضة  baik secara lisan maupun tertulis الرِّ

٣.١.١ Mengidentifikasi bunyi huruf-huruf Hijaiyah dengan baik dan benar 

٣.١.2 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab dengan baik dan 

benar 

٣.2 Melafalkan kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 

يَاَضة     الرِّ

٣.2.١ Melafalkan bunyi huruf-huruf Hijaiyah dengan baik dan benar 

٣.2.2 Melafalkan kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab dengan baik dan benar 

4.١ Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 

topik   يَاَضة   الرِّ

      4.١.١ Mendemonstrasikan percakapan tentang   يَاَضة   الرِّ

dengan lafal dan intonasi yang tepat 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

  Siswa dapat mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa Internasional yang diwujudkan melalui semangat belajar yang tinggi serta dapat 

menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan Komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 

Pertemuan I  ( المفرادت و االستماع) 

١. Siswa dapat mengidentifikasi bunyi huruf-huruf Hijaiyah dengan baik dan 

benar 

Pertemuan II ( التركيب) 



 
 

 

1. Siswa dapat memahami pengertian   جملة الفعلية و الجملة اإلسمية dengan baik dan 

benar. 

2. Siswa dapat menyebutkan macam-macam dhamir beserta contoh-contohnya  

Pertemuan III ( التركيب) 

1. Siswa dapat membedakan    جملة الفعلية و الجملة اإلسمية dan contohnya. 

2. Siswa dapat mengetahui perbedaan tanda pada masing-masing kata ganti  

Pertemuan IV ( الكتابة) 

١. Siswa mampu menulis membuat kalimat   جملة الفعلية و الجملة اإلسمية  

2. Siswa mampu melafalkan جملة الفعلية و الجملة اإلسمية 

 

D. Metode Pembelajaran 

١. Pendekatan Saintifik 

2. Metode :  - tanya jawab  

- ceramah 

- Diskusi dan Pemberian Tugas 

- Gallery walk (Galeri Belajar) 

٣. Tehnik   : Individu 

                 Kelompok  

 

E. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

١. Media pembelajaran  

 Buku paket  guru dan siswa  

 Kamus Arab-Indonesia 

 Kartu Kosakata 

2. Alat  pembelajaran  

 Spidol, papan tulis, kertas. 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 ( التركيب) 



 
 

 

KEGIATAN 

AWAL 

- Guru mengucapkan salam kepada siswa 

ketika memasuki ruangan dan menunjuk 

salah satu siswa memimpin doa. 

- Guru mengabsen kehadiran siswa. 

- Guru menyampaikan materi pelajaran 

yaitu tentang             

ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية -  ج 

serta tujuan pembelajaran yang akan  dipelajari. 

١٥ 

   

MENIT 

 

KEGIATAN 

INTI 

1. Mengamati 

- Siswa menyimak penjelasan tentang  

ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية -  ج 

- Siswa mengamati kertas berisi  gambar 

tentang perbedaan ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية   ج   

2. Menanya 

- Siswa menanyakan arti dan perbedaan 

ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية       ج 

- Siswa menanyakan kedudukan setiap 

kata yang ada pada kalimat 

 

3. Mengekplorasi  

- Siswa mencoba menjelaskan perbedaan    

    antara ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية  ج 

- Siswa menulis dhamir beserta dengan 

contohnya berdasarkan perintah guru 

4. Mengasosiasi  

- Menganalisis kata-kata yang terkait   

    dengan kehidupan di rumah dan di asrama  

    sekolah dengan mengelompok-kannya  

٦١ 

   

MENIT 

 



 
 

 

    berdasarkan ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية  ج 

5. Mengkomunikasi 

- Siswa mampu menyebutkan  ْملَة  الفعلية و ج 

 جملة اإلسمية

- beserta contohnya 

 

KEGIATAN 

PENUTUP 

- Guru memberikan kesimpulan terhadap 

hasil yang dicapai dari kegiatan 

menyimak. 

- Guru memberikan penugasan berupa 

PR. 

- Menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

- Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

١٥ 

  MENIT 

 

 

Pertemuan 2 ( التركيب) 

KEGIATAN 

AWAL 

- Guru mengucapkan salam kepada siswa 

ketika memasuki ruangan dan 

menunjuk salah satu siswa memimpin 

doa. 

- Guru mengabsen kehadiran siswa. 

- Guru menyampaikan materi lanjutan 

pelajaran yaitu tentang  

ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية )فاعل، فعل، و مفعول  - ج 

 به(

serta tujuan pembelajaran yang akan  

dipelajari. 

١٥ 

  MENIT 

 



 
 

 

- Guru membagikan kartu kosakata 

kesetiap kelompok 

 

KEGIATAN 

INTI 

1. Mengamati 

- Siswa menyimak kembali penjelasan   

    tentang  ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية )فاعل، فعل، و ج 

 مفعول به(    

- Siswa mengamati kembali kertas berisi   

    kosakata tentang perbedaan  ْملَة  الفعلية و جملة ج 

 اإلسمية )فاعل، فعل، و مفعول به(    

- Siswa mengamati lembar kelompok 

lainnya yang ditempel pada dinding. 

2. Menanya 

- Siswa menanyakan tanda perubahan 

yang ada الفعل المضارع 

3. Mengekplorasi  

- Siswa mampu menyebutkan kembali 

ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية )فاعل، فعل، و مفعول  ج 

 beserta dengan contohnyaبه(    

- Siswa mampu memberi komentar 

lembar kerja kelompok lainnya  

4. Mengasosiasi  

- Menganalisis kata-kata yang terkait  

    dengan kehidupan di rumah dan di   

    sekolah dengan mengelompok-kannya  

   berdasarkan  ،ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية )فاعل، فعل ج 

 و مفعول به(    

5. Mengkomunikasi 

٦١ 

  MENIT 

 



 
 

 

- Siswa mampu mengetahui 

perbedaan tanda pada masing-

masing dari ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية  ج 

- Siswa mampu menyebutkan 

ْملَة  الفعلية و جملة اإلسمية )فاعل، فعل، و مفعو به(       ج 

KEGIATAN 

PENUTUP 

- Guru memberikan kesimpulan terhadap 

hasil yang dicapai dari kegiatan 

menyimak. 

- Guru memberikan penugasan berupa 

PR. 

- Menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

- Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 ١٥ 

    

MENIT 

 

 

 

Pertemuan (الكتابة ) ٣ 

KEGIATAN 

AWAL 

- Guru mengucapkan salam kepada siswa 

ketika memasuki ruangan dan menunjuk 

salah satu siswa memimpin doa. 

- Guru mengabsen kehadiran siswa. 

- Guru memberi apersepsi kepada siswa 

dengan pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi yang  telah dipelajari 

sebelumnya. 

- Guru menyampaikan materi pelajaran 

yaitu tentang kitabah serta tujuan 

pembelajaran yang akan  dipelajari. 

       ١٥ 

   

MENIT 

 



 
 

 

- Guru membagi kedalam beberapa 

kelompok 

- Guru membagikan kelompok  

KEGIATAN 

INTI 

1. Mengamati 

- Siswa menyimak apa yang 

disampaikan 

- Siswa memahami apa yang telah 

disampaikan 

2. Menanya 

- Siswa menanyakan  ْملَة  الفعلية و ج 

 جملة اإلسمية )فاعل، فعل، و مفعول به(                 

                        yang belum di fahami  

- Siswa bertanya kepada guru 

beberapakata dan frasa yang 

belum jelas 

3. Mengeksplorasi  

- Siswa menulis dengan tenang 

- Siswa berdiskusi dengan teman 

kelompok tentang materi yang 

diberikan. 

4. Mengasosiasi 

- Mendiskusikan jenis-jenis kata 

pada jumlatul fi’liyah dan 

ismiyah.  

5. Mengkomunikasikan  

- Siswa berjalan disetiap lembar 

kerja kelompok lainnya dan 

     ٦١ 

  MENIT 

 



 
 

 

memberi komentar/mengoreksi 

hasil kerja kelompok lainnya  

- Siswa memaparkan hasil 

diskusinya dengan baik 

KEGIATAN 

PENUTUP 

- Guru memberikan kesimpulan terhadap 

hasil yang dicapai dari kegiatan 

menyimak. 

- Guru memberikan penugasan berupa PR. 

- Menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

- Guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

     ١٥     

  MENIT 

 

 

G. PENILAIAN 

١. Jenis/teknik Penilaian : 

 Penilaian Proses 

  Lisan dan tertulis dan Unjuk kerja 

2. Bentuk instrumen : 

  Isian dan terlampir 

Gowa , 22 Januari 2112            

           Guru Mata Pelajaran                                                            Mahasiswa  

 

 

 

 

            Ansar, S.Pd                                                                         Lasmi Pratama Putri 

            NIP. ١98٣١١٣١2١١4١١١١١                                                  NIM. 2١2١١١١٣١4٦ 

 

 

 

 

 



 
 

 

MATERI 

 المفرادت و االستماع .1

 المفرادت 

  هرولة -                    كرة الطّاولة  -                         كرة القدم  -

رفع األثقال -                      كرة التينس -                        كرة الطائرة -  

جناح أيسر  -                          مالكمة -                        كرة الريشة -  

ظهير الدفاع  -                   ركوب الدرّجة -                         ّسّلةكرة ال -  

  قلب الدفاع -                      دفاع أيسر  -غرفة الجلوس                     -

دفاع أيمن -                       جناح أيمن -                    ظهير الهجوم -  

 ي كتاب الدرس "هيا نتعلم العربية" ( ف24)ص.  االستماع 

 ( في كتاب الدرس "هيا نتعلم العربية"21)ص.  الحوار .4

 التركيب .7
و الجملة الفعلية                 الجملة اإلسمية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجملة اإلسمية

 المبتدأ  الخبر  

 هو  يذهب  إلى المدرسة

  فاطمة  تقرأ الكتاب

 أنت  تأكل الدجاجة

            الجملة الفعلية    

 فعل فاعل 

 تذهب عمر إلى المدرسة

نزلالم في  تضرب  الكلب 

 قرأ محمد الكتاب



 
 

 

  ( في كتاب الدرس "هيا نتعلم العربية"27)ص.  القراءة .2

 ( في كتاب الدرس "هيا نتعلم العربية"27-25)ص.  الكتابة .5

Pedoman penskoran: 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X ١١١ = ................. X ١١١ = .......... 

Jumlah Skor Maksimal  4١ 

Dengan kategori penilaian : 

 Mumtaz  :  9١١١-٦ 

 Jayid jiddan  : 9١-9٥ 

 Jayyid   : 8١-89 

 Naaqish  : ٧-٧١9 

 rasib   : ٦-١9 

 

a. Penilaian sikap  

١. Aspek Penilaian Sikap  

 

 

 

 

No. Nama 

Aspek yang diobservasi 

Antusiasme 

dalam belajar 

Bertanggung 

jawab/peduli 

Percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

Menghargai 

orang lain 
Santun Rata-rata 

١        

2        
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Kisi-Kisi soal tes  

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 9 gowa                    waktu  : ٣١ Menit  

Kelas/semester       : XI/genap                                       

Mata Pelajaran       : Bahasa Arab  

Kompetensi 

dasar 

Materi pokok  Indicator  

Soal 

Jenis 

soal 

Nomor 

soal 

٣.١ 

Mengidentifikasi 
bunyi, makna 
kalimat, 
gagasan, unsur 
kebahasaan, 
struktur teks 
dan unsur 
budaya bahasa 
Arab yang 
berkaitan 
dengan topik    
الصحة و الرعاية 

الصحية والرياضة 

baik secara lisan 
maupun tertulis 

١. Kosakata 

terkait  

الصحة و الرعاية 

الصحية 

 والرياضة
 
 
 
 
2. Materi 
tentang  
جملة الفعلية 

  وجملة اإلسمية

١. Mengidentifikasi 

mufradat serta 

unsur kebahasaan 

mengenai  

الرياضة والنظافة من 

 اإلسالمية

 

 

١. susunlah 
potongan kata 
dibawah ini menjadi  

 جملة  مفيدة 

 
2. Terjemahkanlah 
kalimat dibawah ini   

 

PG 

 

ESSAI 

 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

 

 

Essai 

١ ,١١2 

 

١ 

 

 

 

 

 

 

١،١٣ 

 

 

 

 

4, ٥ 

 

 

4.١ 

Mengungkapkan 
dialog, informasi 
lisan atau 
tulisan,   الصحة و

الرعاية الصحية 

 والرياضة
merespon berita 
sederhana 
terkait topik  
dengan 
memperhatikan 

١. Materi 

tentang isim 

isyarah  

 

 

 

 

 

 

2. Materi 

kaidah bahasa 

arab mengenai 

فاعل وفعل 

مفعول به و  pada 

١. Lengkapi titik 

dibawah ini sesuai 

dengan isim insyarah 

yang tepat  

 

 

 

١.  Menentukan 

tanda-tanda  مفعول به 

dan kata  مفعول به  

dalam suatu kalimat. 

Essai 

 

 

 

 

 

 

 

PG 

 

Essai 

 

 

2،٣ 

 

 

 

 

 

 

 

١, 4, ٦,  

 

١ 

 

 



 
 

 

unsur 
kebahasaan, 
struktur teks 
dan unsur 
budaya secara 
benar dan 
sesuai konteks 

  جملة االسمية و 

 الفعلية
2. Menentukan  

Kata ل وفعلفاع  dalam 
suatu kalimat. 

٣. Mengubah 

susunan kalimat 

sesuai kaidah bahasa 

arab terkait  جملة

 جملة الفعلية danاالسمية 

 

PG 

 

 

PG 

2, ٥ ,٣ 

 

 

١4, ١٥ 

 

: 0ملحق   

Soal Pre-test  

Nama :  

Kelas  : 

  َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلة اآلتَِية بِإْحِتَيار أ،ب،ج، أو د ! أ(
. ُأِحبُّ َأن  َأُكو َن ..... 0  

 أ. طٍَبي ٌب       ج. طَِبي ٍب 
 ب. طَِبي ًبا       د. الطَِبي ُب 

. نُرِي ُد َأن  ......ُكرَّة الَقَدم يف كّل الَيوِم 0  
أ. نـَل َعُب         ج. نـَل َعَب     

د. يـَل َعَب   ل َعُب      ب. يَـ   
َرَسِة 0 َد 

. ......زَي ٌد ِإىَل امل  
َهبُ أ.  َهُب        ج. َتذ  َيذ   

َهبـُو نَ  َهُب       د. َيذ   ب. َنذ 
. .....فَاِطَمةُ 0  



 
 

 

 أ. َجَلَس        ج. َجَلُسو ا 
 ب. َجَلَست      د. َجَلَسا

َتاُذ يف  الَفص ِل. 5 َلِة ُهَو ...... َحَضَر اأُلس  الَفاِعُل يف  َهِذِه اجُلم   
َتاذُ   أ. َحَضَر       ج. اأُلس 

 ب. الَفص ِل     د. يف   
َلِة ُهَو ...... َكَتب َت الرَِّساَلُة. 2   الَفاِعُل يف  َهِذِه اجُلم 

 أ. أنَا          ج. أَن َت 
حَن ُن ب. أَن ِت       د.   

؟  نَ و لُ . + : َماَذا تَأ كُ 7  
: .......الغَذاء الطَّيِّب   -      

 أ. تَأ ُكُلو َن    ج. تَأ ُكلُ 
 ب. نَأ ُكُل     د. أاُكُل 

َفى.  .2 َتش  ُس 
َر َضى يف  امل

َخُص امل َلِة هُ الطَِّبيُب يـَف  ُعو ُل بِه ِمن  َهِذِه اجُلم  َف 
َو .....امل  

َفى  َتش   أ. الطٍَّبي ُب     ج. ُمس 
َر َضى  د. يـَف ُحُص 

 ب. امل
َرأُ الطَاِلُب الُقرآنَ 9 َلِة ُهَو ...... دِ جِ يف املس   . يـَق  ُعو ُل بِه ِمن  َهِذِه اجُلم  َف 

امل  
َرأُ        ج. الُقر آَن   أ. يـَق 

ِجِد     بُ الِ الطَّ ب.  َس 
د. يِف  امل  

... الرِّيَاَضة إىل الرّيَاَضة الَبَدنَِية و الرِّيَاضة النفسة . ..02  
 أ. حَن َفُظ      ج. نـَع َمُل 



 
 

 

  سُ لِ د. جَن       مُ َقسِّ تُـ ب. 
ُهو رًا. 00 ُهو رًا ؟ نعم، .......اَلِعًبا َمش  . َهل  تُرِي ُد َأن  َتُكو ُن اَلِعًبا َمش   

أن  َتُكو نَ أ. أُرِي ُد أن  أُكو َن     ج. أُرِي ُد   
 ب. تُرِي ُد أن  َتُكو َن   د. نُرِي ُد أن  َنُكو َن 

. الِغَذاء الطّيِّب حَي َتِوى َعَلى .......00  
َناِت   أ. الطَّاَعِم     ج. الِفي َتاِميـ 

سَِّباَحة ب. املاء     د. ال  

Protein" ؟    " ما اللغة العربية. 13       

الطّّيب  اءُ ذَ ج. الغِ        أ. البَـُرو تَِناتُ   
ى ر  د. اجلَ       اتٌ نَ يـ  امِ تَ ي  ب. فِ   

Berenang"؟  "ما اللغة العربية . 14  

بُ يِّ الطَّ  اءُ ذَ أ. اجلرى          ج. الغِ   
د. َحِدي ٌد        ةُ احَ بَ ب. السِّ   

 
؟ "  اتٌ نَ يـ  امِ تَ ي  ما اللغة اإلن ُدونسية " فِ . 15  

Vitamin - Vitamin Vitamin ج.      أ.    
Berenang     .د protein    .ب  

saya akan pergi ke jakarta 16 .   

  أذ َهُب إىَل جاَكر تَا أَنَا  أ.



 
 

 

 ب. سأذ َهُب إىَل جاَكر تَا 
أذ َهُب يف جاَكر تَاأَنَا ج.   
أذ َهُب يِف  جاَكر تَا  أَنَا  د.   

Susunlah potongan-pontongan kata berikut menjadi kalimat  .17 
             sempurna!                                                                             

َرَسِة  –َرَجع َت  –أَن َت  –ِمن     َد 
امل  

َرَسةِ  أ. َرَجع َت أَن َت ِمن   َد 
امل  

َرَسةِ  َد 
   ب. َرَجع َت ِمن  أَن َت امل

َرَسِة   َد 
 ج. أَن َت َرَجع َت ِمن  امل

َرَسِة   َد 
 د. أَن َت َرَجع َت امل

Susunlah penggalan kata berikut menjadi .18 

                                                         kalimat  ! مجلة اإلمسية   

ُتبَ  – أمح َد   َأن   –ّرَسالة ال – يُرِي دُ  – َيك   
ُتَب الّرَسالة  أمح َد يُرِي ُد َأن    أ. َيك   

ُتَب َأن  يُرِي ُد الّرَسالة  ب. أمح َد َيك 
ُتَب َأن  يُرِي ُد أمح َد الّرَسالة  ج. َيك 
ُتَبُ  أمح َد الّرَسالة  د. يُرِي ُد َأن  َيك 

 

Susunlah penggalan kata berikut menjadi .19 



 
 

 

                                                         kalimat  !مجلة الفعلية   

لعيبت   –امليدان  –بدمنتون  –يف  –فاطمة     
امليدان بدمنتون يف لعيبت   فاطمة  أ.  

فاطمة لعيبت  يف امليدانب.   
لعيبت  فاطمة بدمنتون يف امليدانج.   

فاطمة بدمنتون  لعيبت   د.  
Susunlah penggalan kata berikut menjadi kalimat  .21 

                         
sempurna!                                                                             

هَ يَ  –و  – ُعَمرُ  –زَي ٌد  –ِإىَل    َرَسِة  – ابَ ذ  َد 
   ن  أَ  – انِ دَ ي  رِ يُ  –امل

هَ زَي ٌد يَ أ.  َرَسةِ ِإىَل   انِ دَ ي  رِ يُ   أن و ُعَمرُ  ابَ ذ  َد 
امل  

َرَسةِ ِإىَل   انِ دَ ي  رِ يُ أن  ابَ ذ هَ زَي ٌد و ُعَمر َ ب.  َد 
امل  

هَ يَ أن َ  انِ دَ ي  رِ يُ زَي ٌد و ُعَمر ج.  َرَسةِ ِإىَل  ابَ ذ  َد 
امل  

هَ يَ أن زَي ٌد َ د.  َرَسةِ ِإىَل   انِ دَ ي  رِ يُ و ُعَمر  ابَ ذ  َد 
امل  

  !امالء الفراغ بالكلمة المناسبة ب( 
/ َجَلَس ( 0 . ...... الِبن ُت على الكرسيِّ ) َجَلَست   
اِدَجٌة َكل ًبا  )َتض ِرُب / َيض ِرُب ( حَ ..... . 0  
َز بـََلُة ) تِل َك / َذِلَك ( . 0

...... امل  
. ...... ِكَتاُب التـِّل ِمي ِذ ) َهَذا / َهِذِه ( 0  



 
 

 

َتُب ) َعَلى / يف  (5 . ....... الَقَلم .... املك   
:  0ملحق   

Soal Post-test 

 Nama :  

Kelas  : 

  َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلة اآلتَِية بِإْحِتَيار أ،ب،ج، أو د ! أ(
. ُأِحبُّ َأن  َأُكو َن ..... 0  

َدّرسُ أ. 
ُ
َدرِّسَ ب.                 امل

ُ
د. الطَِبي ُب                 طَِبي بِ الج.              امل  

َلِة ُهَو .....الَفاِعُل يف  . َأَكل ُت الَدَجاَجةَ . 0   َهِذِه اجُلم 
د. حَن ُن                   ج. أَن َت         ب. أَن ِت                      أ. أنَا        

حُمَمَُّد . .....0  
ِلسُ ب.                  جَي ِلسُ أ.  جَت ِلُسو نَ د.                  جَن ِلسُ ج.               َأج   

َربـُو نَ . + : َماَذا تَ 0 ؟  ش   
املاَء. : .......  -      

َربـُو نَ أ. تَ  َربُ ب. نَ                ش  َربُ ج.                ش  د. أاُكُل                َأش   
َلِة ُهَو ...... َأمح َُد يـَل َعُب ُكرََّة السََّلِة  .5 ُعو ُل ِبه ِمن  َهِذِه اجُلم  َف 

امل  
ُكرََّة د.                   السََّلةِ ج.                  َأمح َدُ ب.                 يـَل َعبُ أ. 

  السََّلةِ 
Saya membawa buku dan pulpen 2 .   

أنا أَقـ رَأُ الُقر آَن   أ.  



 
 

 

ِلُس َعَلى الُكر ِسيِّ ب.  َأج   
أَن َت حَت ِمُل الِكَتاَب و الَقَلمَ ج.   
ُل الِكَتاَب و الَقَلمَ  أَنَاد.  َأمحِ   

Bola Kaki"؟  "ما اللغة العربية . 7  

ُكرَُّة السََّلةِ د.             ُكرَُّة الَقَدِم ج.             ةُ احَ بَ ب. السِّ           أ. اجلرى        
 
 
 

Susunlah potongan-pontongan kata berikut menjadi kalimat  .2 

                  sempurna!                                                                             

   الَعَربِيَّةَ  – الَفص لِ  – يف   – اللَُّغَة  –َزي ٌد  – يـَتَـَعلَّمُ  
َرَسةِ  يف   الَعَربِيَّةَ  تـََعلََّم اللَُّغةَ َزي ٌد أ.  َد 

امل  
الَفص لِ  يف   الَعَربِيَّةَ  يـَتَـَعلَُّم اللَُّغةَ َزي ٌد ب.   
الَعَربِيَّةَ  يـَتَـَعلَّمُ  َزي دٌ ج.   
الَفص لِ  يف   اللَُّغةَ  الَعَربِيَّةَ  َزي دٌ  يـَتَـَعلَّمُ د.   

Susunlah penggalan kata berikut menjadi .9 

                                                         kalimat  !مجلة الفعلية   

َضَرَبت   – أََمامَ – الَكل بَ  –البَـي ِت  – ةُ مَ اطِ فَ     
البَـي تِ  َضَرَبت  أََمامَ  ةُ مَ اطِ فَ   أ.  

البَـي تِ  أََمامَ  الَكل بَ  َضَرَبت   ةُ مَ اطِ ب. فَ   



 
 

 

البَـي تِ  أََمامَ  الَكل بَ  ةُ مَ اطِ فَ  َضَرَبت  ج.   
البَـي تِ  أََمامَ  ةُ مَ اطِ فَ  َضَرَبت   د.  

َلِة ُهَو .....قـَرَأ ُت الِكَتاَب اللَُّغَة  . 1  الَعَربِيََّة . الِفع ُل يف  َهِذِه اجُلم   
 أ. الِكَتاَب       ج. الَعَربِيَّةَ 

 ب. الّلَغَة         د. قـَرَأَ 
!ب(  امالء الفراغ بالكلمة المناسبة  

تَ )  بَاَب الَفص ل ...... أَن َت . 0 (  فـََتح تِ / فـََتح   
(  جَي ِلسُ /  جَت ِلسُ )  ُهَو .......َعَلى الُكر ِسيِّ . 0  
) تِل َك / َذِلَك (   ُكَرُة الَقَدمِ . ...... 0  
التـِّل ِمي ِذ ) َهَذا / َهِذِه (  قـََلمُ . ...... 0  
َرَسِة . 5 َد 

/ يف  ( ِإىَل )  أَنَا أَذ َهُب .... امل  
 

 

 

 

 
 


