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 كلمة التمهيد

       بسم اهلل الرحمن الرحيم

العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة ألويل احلمد هلل الواحد القهار 
، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا وحبيبنا القلوب واألبصار

 الدين، أما بعد.حممد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 
فالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال، ىو الذي قد أنعم على الكاتبة نعما كثرية 
وتوفيقا وىداية ومعرفة وفهما حىت متكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة  
كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الًتبية اإلسالمية يف كلية 

 اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. تدريس الًتبية قسم
لقد واجهت الكاتبة مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة لكن برمحة وإذن 
اهلل تعاىل، وبفضل وخدمة خمتلف األقوام، متكنت الكاتبة لتخليص كتابة ىذه 

واملشرفني الرسالة باجلودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تشكر ىؤالء املساعدين 
 واملشجعني جزيل الشكر، ومنهم:

 " على مجيع سوتني" واألم " سوونطا، األب "اناحملبوب انالعزيز  اىاوالد .9
 طاقاهتما.

م.س إ. مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية  األستاذ الدكتور احلاج مسافر، .8
، املدير األولنائب  وابو األستذ الدكتور مردان،م.أغ.احلكومية مكاسر ون



 

ح  
 

 األستاذة سيتنائب املدير الثاين، سلطان، م.أ.  اواألستاذ الدكتور لنب
جوحانس، م أ،  محدا واألستاذ ،ةاملدير الثالث ةنائبعائشة،  م.أ.، فح.د. 

 بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو الذين قد املدير الرابع. ئبح د. ناف
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.  جامعة

 الدكتورالدكتور احلاج حممد أمرى، لس.، م.أغ. عميد كلية الًتبية ونوابو  .4
مالك  ةا، والدكتورة مشكنائب العميد األول .م.أغ داموفوليـئ، نوو ليو م

احلاج شهر الدين عثمان،  ستاذأل، واةنائبة العميد الثانيإبراىم، م.س إ. 
وأفكارىم يف توجيو  نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم م.فد.

 كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
  رئيسعائشة خالق، م.فد.  الدكتورة سىتو ، م.تح.إ. اكمحالدكتور  .3

ين بتقدمي اساعد انذلاللغة العربية يف كلية الًتبية التدريس قسم سكرترية و 
 بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.

عائشة  الدكتورة سىتو  املشرف األول،. صابر عمر، م.أغالدكتور حممد  .5
ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من   انذل، الةالثاني ةاملشرف .خالق، م.فد

 كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما إن شاء اهلل.
كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي  .6

 املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية. من أفكار منذ



 

خ  
 

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية  .7
الًتبية بوجو خاص والطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجو عام الذين 
ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من 

 يف ىذه الرسالة.أفكار وآراء يف تأل
وأخريا إن الكاتبة ال ترجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة 
وزيادة وعونا بني لدى القرّاء وال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، وتسأل 

 الكاتبة اهلل التوفيق واهلداية يف تنظيم ىذه الرسالة، آمني يا رّب العاملني.
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 جتريد البحث

 إيقي رزق وحيدة:  اسم الكاتبة

 02022224212: الرقم اجلامعي

مبدرسة  الفصل الثامن تكلم تالميذ ةقدر لغز لتطبيق طريقة ال تأثري:   عنوان الّرسالة
 الشرقيةليو لوو و سبيل التقوى الثانوية مرغوم

يف حتسني القدرة على التحدث باللغة العربية يف طلبة  اللغزتتناول ىذه األطروحة تأثري طريقة 
قدرة   كيف(2، مع املشاكل التالية: )ليو لوو الشرقيةو مبدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغومالصف الثامن 
كيف قدرة التالميذ يف التكلم اللغة العربية (0) ؟للغزتطبيق طريقة ا قبل اللغة العربيةتكلم التالميذ يف ال

التالميذ بااللغة العربية يف  ة تكلمقدر تأثريا طريقة اللغز  يف تطبيق ( صل3تطبيق طريقة اللغز؟ ) بعد
ىذا البحث ىو البحث الكمي يف  ليو لوو الشرقية ؟وممبدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغومالصف الثامن 

 عينة هلذا البحث ىو الصف مثانية طالب من .االختبار جمموعة التصميم شكل خربة مع اختبار ما قبل
مجع البيانات املفيدة باستخدام االختبارات  .ليو لوو الشرقيةو مبدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغوم

 .والوثائق، يف حني تستخدم تقنيات حتليل البيانات تقنيات التحليل اإلحصائي الوصفي
واستنادا إىل نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي مع اىتمام املوضوعات البحثية اليت تصل إىل 

طالب  2 ٪( يف الفئة منخفضة جًدا،2متعلمني ) 2يوضح اجلدول أعاله أن ىناك شخصا،  06
 و  ٪( يف الفئة العليا،222طالًبا ) 06 ٪( يف الفئة املتوسطة، 2املتعلمني ) 2 ٪( يف فئة منخفضة،2)
 .٪( يف الفئة عالية جدا 2من املتعلمني ) 2

يوضح اجلدول أعاله أن ، اللغزيف حني أن درجة الطالب من نتائج التعلم بعد تطبيق طريقة 
٪(  2املتعلمني ) 2 ٪( يف فئة منخفضة،2طالب ) 2 ٪( يف الفئة منخفضة جًدا،2متعلمني ) 2ىناك 

٪( يف الفئة  25،31من املتعلمني ) 4و   ة العليا،٪( يف الفئ14،62طالًبا ) 00 يف الفئة املتوسطة،
 جدا.عالية
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الذىين لو تأثري كبري على  اللغزمن نتائج معاجلة البيانات املذكورة أعاله، خلص املؤلفون إىل أن تطبيق 
ليو لوو و درسة سبيل التقوى الثانوية مرغومامل من الصف الثامن يفتالميذ  يةالعرب اللغة تكلم ةقدر ل

 .الشرقية
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 الباب األول
 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث
الًتبية ىي زلاولة اإلنسان يف تنمية إحتماذلم بعملية الدراسة اليت وجد منذ  

لديو مولود اإلنسان حىت يتوىف. الًتبية مهمة جدا حلياة اإلنسان حىت كل إنسان 
 حق لنيل الًتبية. بواسطة الًتبية يستطيع اإلنسان مواصلة حياهتم.

  الًتبية ىي زلاولة جهد واعي من اجملتمع واحلكومة يف بلد لكفل الدوام 
حياة اجليل التايل، كسكان اجملتمع احملسن واستطاعة اإلستعمار يف مستقبلهم و 

والبلد. و من حبلل الًتبية  ،ومتعلق دبقامة الثقافة، والشعوب الذي يتغَت دائما
ادلواطن يف بلد عليو قدرة على للعيش مفيدا. حيتاج إىل إستخبلص العلم الذي 

 يقوم بالقيم الدينية والقيم الثقافية اليت ميكن إستخدامها بدليل للحياة يف اجملتمع.
ويف تنفيذ برامج الًتبية يف إندونيسّيا، تواصل احلكومة ربسُت نوعية الًتبية  

أىداف الًتبية الوطٍّت، كما ىو وارد اة الفكرية لؤلّمة. وذلك وفقا مع الوظيفة و يللح
بشأن نظام الًتبية الوطٍّت الفصل الثان  0222لعام  02يف قانون إندونيسيا رقم 

اّليت تنّص على أّن وظائف الًتبية الوطٍّت لتطوير القدرة وتشكيل الطابع  2ادلادة 
تطوير إمكانات  تثقيف حياة األّمة، وهتدف إىل وحضارة األّمة الكرمية ألجل

الّصحية، وادلعرفة، ، وحسن اخللق، و ومّتقُت ر مؤمنُتاادلتعّلمُت ليصبحوا أبش
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وظيفة وغرض الًتبية ميكن    مسؤولة.وقادرة، وخبلقة، وتصبح مواطنُت دميقراطّية و 
يت لديو أن تغَّت حياة الشخص يف اذّباه أفضل من وقت مضى وفقا لئلمكانيات الّ 

 1من جبلل عملية التعّلم وخربة التعّلم ادلكتسبة خبلل أنشطة التعّلم جاريا.
التعلم ىو عملية التعلم بطريق وضع مظهر التبلميذ كمركز أن تكون  

 لتعلم مع بيئة مسرورة،إستجابة التبلميذ االىتمام مع عملية تعلم مثَتة حىت ميكن ا
األسئلة، والسؤال، وطرح األفكار.  حُت النشط ىو نشط التبلميذ وميكن طرح
على أربعة جدران هبا البيئة احمليطة  عنلذلك، ال ميكن فصل عملية التعّلم اجلارية 

الفصول. بدال من ذلك ميكن ربقيق التعّلم مع هنج ، وإزالة ادللل وصنع التبلميذ 
 0غز.لتطبيق طريقة اليطة هبا. و إحدى طرقها ىي بالذين حيبون البيئة احمل

الطريقة دبعناىا األوسع ىي الطريقة أو اخلطوات اليت يستخدمها الشخص  
لتحقيق الغرض من أفعالو مثل األساليب اليت يستخدمها عمال ادلصانع يف عملية 
اإلنتاج و كيفية عمل ادلزارعُت يف الزراعة و الطريقة اليت يعمل هبا التجار يف 

استخدام األساليب والنماذج أعماذلم وطريقة عمل الناس يف متنوعة األنشطة. 
واإلىتمام  وفقا للمادة وخصائص التبلميذ ميكن أن ذبعل التبلميذ لديهم احلماسة

                                                           
" طرنيأسيح،  1

Keefektifan Penerapan Model Tebak Kata Terhadap Minat dan Hasil Belajar 

PKN Materi Komponen Pemerintahan Pusat di Indonesia Kelas IV SD Negeri Debong Tengah 1, 2, 

dan 3 Debong Tengah
 0 .ص(، 0212أنيفرستاس نغري مسارنخ،  أدلو فنديديكانسيكرفسي )مسارنخ: فكولتاس "، 

  )مالنخ: أمم "Sintaks 45 Metode Pembelajaran dalam SCL"،زلمد آغوس كرسنا بودينطا  0
 32. ص( 0215فرسس، 
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لتعلم، وربقيق أىداف التعلم على النحو األمثال. مع االىتمام الذي يأيت من با
لنموذج الذي يطبقو ادلمربون، ن يشعرون با السعادة وادلهتمُت بانفس التبلميذ الذي

التعليم والّتعّلم ذبري لتبلميذ اخلسارة إذامل تتبع الدرس حبيث عندما أنشطة يشعر ا
التبلميذ لتكون نشيطة يف الدرس من خبلل اإلجابة على كل سؤال، سوف يكون 

  .مثاذلاحىت النتائج اليت مت احلصول عليها ستكون 
ة، يتعُت تطوير الطريقة، دبعٌت أنو ال يقتصر علي التحديد على طريقة واحد 

 إما يف أسلوب التعليم أو يف أسلوب البحث العلمي.
أسلوب  لغز ىيغز. طريقة اللهي طريقة الفاما الطريقة الىت ترادىا الباحثة 

لغز اإلجابة. لعبة اللغز يقًتن بطاقات القة االتعلم الذي تستخدم وسائل الطريقة بط
بة الصحيحة. يدعو يقوم بطريقة الطلبة يناسبون بطاقة السؤال ببطاقة اإلجا اللغز

باستخدام وسائل بطاقة من الورق ادلقوى مع بطاقة  اللغزاالستاذ التبلميذ للعبة 
لغز، دون ان ربعل التبلميذ راغبُت يف المن خبلل لعبة  اإلجابة الصحيحة.

الدرس. وىكذا، ادلعلمون يعلمون التبلميذ لعبة الكلمة باستخدام وسائل بطاقة 
 .الورق يف ادلوادمن 

التحدث من قدرة على التحسن ب لكاتبةأمل باتطبيق ىذه طريقة اللغز تمع  
يف مدرسة سبيل التقوى الثانوية  ظهرت الواقعة انالعربية.  بااللغةالتبلميذ 
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مرغوموليو لوو الشرقية ال يزال العديد من التبلميذ  الذين ىم أقل قدرة يف اللغة 
 العربية و أقل مفرداهتم بسبب عوامل عدة.

فرغبت الكاتية يف إجراء البحوث ذات الصلة  دلشكلة اليت حدثت،من ا 
غز يف ربسُت قدرة تكلم التبلميذ دبدرسة سبيل التقوى لفعالية تطبيق طريقة ال

 .الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية

 الفصل الثاني: مشكالت البحث
 أما ادلشكلة يف ىذا البحث فهي :

سبيل التقوى الثانوية مرغو الفصل الثامن دبدرسة تبلميذ كانت قدرة كيف   .1
 ؟تطبيق طريقة اللغز قبلاللغة العربية بالتكلم  على مليو لوو الشرقية

سبيل التقوى الثانوية مرغو الفصل الثامن دبدرسة  قدرة تبلميذ انتك كيف .0
 تطبيق طريقة اللغز؟  بعداللغة العربية بالتكلم  على مليو لوو الشرقية

قدرة تكلم التبلميذ بااللغة العربية يف لا تأثَت ل يف تطبيق طريقة اللغز ى .2
 دبدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغومومليو لوو الشرقية ؟الصف الثامن 
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 الفصل الثالث: االفتراض

يستخدم ىذا البحث ادلنهج الكمي، وباالتايل حيتاج إيل فرضية. فرضية ىذه 
غز لو تأثَت كبَت على القدرة على التحدث من لال الدراسة ىي "يف التخمُت طريقة

 التبلميذ يف الصف الثامن دبدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية".

 : تعريف المتغيرات التشغيلية الفصل الرابع
 التشغيلية للمتغَتات يف ىذه الدراسة ىي:  التعاريف

 غز( لادلستقلة )طريقة ال ةادلتغَتا .1
اإلجابة على زواج بالطريقة  يتم يف م اليتيلتعلغز ىي طريقة الطريقة ال

عن طريقة التبلميذ غز اللاألسئلة اليت قدمها شريكهم. يتم تنفيذ لعبة 
غز مع بطاقة اإلجابة الصحيحة. يتم سرد األسئلة واألجوبة لمطبقة بطاقة ال

 على البطاقة. ربتوي بطاقة السؤال على مسات أو كلمات أخري تؤدي إىل
اإلجابة )ادلدى( لتحمينها. يف حُت أن بطاقات اإلجاية ربتوي على  

 كلمات أو ادلصطلحات اليت سيتم زبمينها.
 التابعة )القدرة على التحدث من التبلميذ( ةتغَتاادل .0

 ليت جيبالقدرة أو مهارة التحدث ىي نوع واحد من ادلهارات اللغوية ا
يقول ادلثال  ربقيقيها يف تدريس اللغة احلديثة دبا يف ذلك اللغة العربية.



6 
 

 
 

عندما يتمكن التبلميذ من كشف اجف ىَتاماون، إن مهارة الكبلم ىي 
 .قرأوه وتعلموه عبلنية

 الفصل الخامس : األهداف و الفوائد

 :أىداف البحث  .1
الثانوية مرغو مليو دبدرسة سبيل التقوى الفصل الثامن  تبلميذقدرة أ. دلعرفة 

 لوو الشرقية على التكلم باللغة العربية قبل طريقة اللغز.
دبدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو قدرة تبلميذ الفصل الثامن ب. دلعرفة 

 لوو الشرقية على التكلم باللغة العربية بعد طريقة اللغز.
دبدرسة سبيل لثامن دلعرفة تأثَت تطبيق طريقة اللغز لقدرة تبلميذ الفصل اج. 

 التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية على التكلم باللغة العربية.
 البحث :ات . فوائد0

وتظهر فائدة البحث ما يريد احلصول عليو. ولذلك، فإن فائدة ىذا البحث 
 ىي:

 للباحثُت : . أ
م يادلربُت احملتملُت حول تطبيق ظلوذج التعل كتوضيح للباحثُت أو .1

 ميكن  أن ربسن مفهوم التبلميذ. الذى
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باعتبارىا مادة إعبلمية للباحثُت للحفاظ على البحث والعثور  .0
م وفقا ألسلوب التعليم من التبلميذ لتحسُت يعلى ظلوذج التعل

 اللغة العربية.على فهم التبلميذ 
 للتبلميذ : . ب

 زيادة اإلبداع من التبلميذ. .1
 دافع التبلميذ الدارسُت.زيادة  .0
 العلم لدى التبلميذ. ربسُت نتائج .2
 ذج متنوعة.ميذ يف مواد اللغة العربية مع ظلو تسهيل التبل .3

 للمعلمُت : . ج
 ربفيز ادلعلمُت يف استخدام أساليب التعلم ادلتنوعة. .1
ذج التعلم اليت سيتم للمعلمُت يف إختيار األساليب وظلو مراعاة ا .0

 استخدامها يف عملية التعليم.
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 الباب الثاني

 الدراسة المكتبية
 طريقة اللغزالفصل األول : 

 تعريف طريقة اللغز .1
يتم يف أزواج عن طريق التبلميذ اإلجابة  طريقة اللغز ىي طريقة التعليم الىت

عن طريق التبلميذ مطبقة  اللغز لعبعلى األسئلة اليت قدمها شريكهم. يتم تنفيذ 
قة. اقة اإلجابة الصحيحة. يتم سرد األسئلة واألجوبة على البطابكقة اللغز مع بط

قة السؤال على مسات أو كلمة أخرى تؤدى أىل إجابة ميكن التنبؤهبا اربتوى بط
)ادلدى(. يف حُت أن بطاقات اإلجابة ربتوى على الكلمات أو ادلصطلحات اليت 

 ميكن زبمينها.

غز للاقة ام الذي يستخدم وسائل اإلعبلم بطيظلوذج التعل ييقة اللغز ىطر 
ريقة أن ادلتعلم مباريات بطاقة غز اإلجابة. يتم تنفيذ اللعبة بطللايقًتن بطاقات 

م يظلوذج واحد من التعل م ىويغز مع بطاقة اإلجابة الصحيحة. ىذا ظلوذج التعلللا
لبلىتمام حبيث التبلميذ أصبحت مهتمة  مثَتة ميالتعّلم التعاوين مع عملية التعل

 2اىيم يف أذىان التبلميذ.عم، وأسهل لغرس ادليوحريصة على التعل
                                                           

”Sintaks 45 Metode Pembelajaran dalam SCL“زلمد آغوس كرسنا بودينطا،  2
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التوعية و  غز، حيتاج اختصاصيلج التعلم عن الم بعض فوائد ظلوذ يبعد تعل
 إىل ذبرية ظلاذج اللغز يف التعلم العريب. 

 خطوات طريقة اللغز .0
 دقيقة. 34ادلواد حوايل  يشرح اختصاصي التوعية الكفاءة لتحقيق .1
 أمام الفصل. قرينلوقوف يف ويعلم ادلعلم ادلتعلم با .0
ويعطى  شريك ذلا. /الذي يقرألو cm 12 x 12ويعطى ادلتعلم بطاقة  .2

ومن اليت الميكن قراءة زلتوياهتا )مطوية(  cm 4 x 0قة ابط ادلتعلم آخر
 يف األذنُت. مث وضعها على اجلبُت أو مطسة

ات ادلكتوبة قراءة الكلم cm 12 x 12قة  اميذ بطيف حُت حيمل التبل .3
 cm    12 x قةاطزبمن ما ىو ادلقصود يف ب  القرين فيو، يف حُت أن

قة ادللصقة اجلبُت ا. اجلواب الصحيح عند ما وفق حملتويات البط12
 .واألذنُت

 قرينإذاكانت اإلجابة صحيحة )كما ىو مكتوب على البطاقة( مث ال .4
 .جلوسا

 ميزات خاصة .2
 لكل عضو دور ىام يف الفريق. .1

                                                                                                                                                                     
 



 

 
 

 ىناك تفاعل مباشربُت كل عضويف اجملموعة. .0
كل عضو من اجملموعة ىو ادلسؤول عن ادلواد يف دراستو وأيضا على  .2

 إتقان ادلواد من أعضاء رلموعتو.
 التوعية مع اجملموعات عند احلاجة.و  يتفاعل اختصاصي .3

 ايا وعيوب أساليب اللغزمز  .3
 لغز الزائدالطريقة  .1

 التبلميذ لديهم ثروة من ادلفردات واللغة.سوف  . أ
 ومن الثَت لبلىتمام أن كل التبلميذ يريد أن حياول ذلك. . ب
 م.يالتبلميذ تصبح مهتمة يف التعل . ت
 جعل من السهل لتضمُت مفهوم الدروس يف ذكرة التبلميذ. . ث
 3م احًتام التبلميذ الذكية والضعيفة.يمساعدة التبلميذ على تعل . ج

 عد وجود طريقة اللغز .0
 يستغرق وقتا طويبل حبيث ادلواد من الصعب أن ينقل. . أ

إذاكان التبلميذ ال ميكن اإلجابة بشكل صحيح مث ليس كل  . ب
 التبلميذ ميكن أن تقدم بسبب ضيق لوقت.
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 على التحدث تالميذ القدرة  الفصل الثاني :
تبلميذ على م لغة أجنبية ىو تطوير قدرة اليمن تعل ةاألىداف الرئيسي

سواء الشفوية والكتابية. القدرة على استخدام اللغة يف على حد استخدام اللغة
تعليم اللغة دعا ادلهارات اللغوية ادلهارت األربع، أي مهارة االستماع والكبلم او 

 احملادثة والقراءة والكتابة.
ط كل مهارة بشكل وثيق مع بعضها البعض، ألنو يف اكتساب يرتب

عبلقة أجل العادية. الطفل يف مرحلة  ادلهارات اللغوية واصلت عادة من خبلل
إىل اللغة، مث يتكلم، وبعد ذلك تعلمت القراءة  م اإلستماعالطفولة ادلبكرة يتعل

كلمة "زلادثة" ىي من كلمة حدث تلك احملادثة،  كما جاء يف ادلنجد والكتابة.
 ونشر زلادثة مع شيء، وبعض يتحدث مع اآلخرين. 

تعبَت األصوات أو الكلمات للتعبَتعن مهارات احملادثة والقدرة على 
 األفكار يف شكل من األفكار واآلراء والرغبات، أو ادلشاعر للشريك احملادثة. 

وفقا تريغان، ويتحدث رلموعة من العوامل اجلسدية والنفسية والعصبية، علم 
الداللة، واللغويات على نطاق واسع حبيث ميكن اعتباره أداة اإلنسان أىم من 

 طرة االجتماعية. أجل السي



 

 
 

مهارات التحدث يقصد أن التبلميذ قادرون على التواصل بشكل جيد 
لفظيا ومعقول مع اللغة يتعلمونو. يف وسائل جيدة ومعقولة لنقل رسالة لآلخرين 

 بطريقة غَت مقبولة اجتماعيا.
ال ميكن ذبنبها يف حال التفاعل كلم ىو شيئ يف حياة الناس اليومية، يت

الدروس يدعم إنشاء الذي ميكن أن   تعليم، احملادثة  ىي واحدىين. يفمع االخر 
يقال أن تكون الفعالة. خصوصا يف مهارات احملادثة بااللغة العربية سواء كان ذلك 

قياس يف شكل يف ادلدرسة الثانوية، العالية، أو يف كلية. وبعد ذلك استخدام أداة ال
ميذ يف زيادة من صلاح التبلباستخدام اختبار ىي مؤشر واحد اختبار، نتائج 
 4معُت. يف إطار زمنبعد اتباع عملية التعليم  الكفاءة احملادثة

 القدرة تعريف . أ
( حد معلوم بُت كل طللتُت أو شجرتُت. يقال: غرس على القدرة)
ىف تعليم اللغة العربية الكفاءات ىف استخدام اللغة تسمى دبهارة  5.القدرة

 اللغة، وعلماء اللغة غالبا اتعقوا على مهارة اللغة تنقسم إىل أربعة اقسام:

 مهارة اإلستماع .1
 مهارة القراءة .0
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 مهارة الكتابة .2
 مهارة الكبلم .3

. أما مهارة مهارة اإلستماع والقراءة تُعترب أن إىل ادلهارات اللغوية "ادلستقبلة"
 .6الكبلم والكتابة تُعترب أن إىل ادلهاراة اللغوية " ادلنتاجة"

مهارة اإلستماع ىي كفاءة الشخص على فهم الكلمات أو اجلمل ادلعروضية 
من قبل شريك احملادثة أو وسائل اإلعبلم ادلعينة. مهارة االستماع توجد يف كل 

ية.مهارة االستماع تتضمن إىل أىداف تعليم اللغة، أما يف اللغة األوىل والثان
 .7ادلهارات اللغوية "ادلستقبلة"

مهارة القراءة وجد إىل نوعُت ىي القراءة اجلهرية والقراءة الصامتو. القراءة 
اجلهرية ليست تدل على الفهم ىل القراءة ولكن تدل على الصحيحة يف قرائها 

هبا أوال قبل  . القراءة اجلهرية ىي مرحلة األوىل الذي واجب إضطبلع8أيضا
تدريب القراءة بدون الصوت، وىذا بسبب قراءة بالصوت تدرب لفظ اللغة العربية 
الصحيحة. أما القراءة الصامتو ىي تستطيع ادلعلم أن يبلحظ األخطاء التالية 
العخز عن االحتفاظ دبكان القراءة، العجز عن تذكر بعض الكلمات الرئيسية 
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العجز عن  علم، العجز عن تذكر أفكار ادلؤلفعندما جييب على السؤال يلقية ادل
 12فهم التعليقات يف أثناء القراءة، ربريك الشفة يف أثناء القراءة.

 11وادلعاىن. األصوات رموز رسم عملية ىي لغة الكتابة مهارة الكتابة ىي
 الرمزية ادلستعملة األداة ألهنا .والتعبَت واإلمبلء اخلط مايشتمل ىي واصطبلحا

 10.بالكتابة األفكار عن للتعبَت
 .والتعبَت اخلط واإلمبلء على تشتمل ما ىي الكتابة أن السابق التعريف من

 احلروف تسجيل فيها إذ األفكار بالكتابة عن للتعبَت ادلستعملة الرمزية األداة ألهنا
 األورق. على واجلمل والكلمات

يتمكن عندما يقول اجف ىَتاماون، إن مهارة الكبلم ىي  مهارة الكبلم
. ويف ادلعٌت العام، الكبلم ىو نظام من التبلميذ من كشف قرأوه وتعلموه عبلنية

العبلمات اليت ميكن مسعها وبصرىا. تشغيل عضبلت من جسم اإلنسان. اذلدف 
 12.ىو إيصال األفكار يف أجل تلبية احتياجات
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 تعريف التحدث )الكالم( . ب
ادلنطوقة. الكبلم ميكن الكبلم ىو نشاط نقل الرسالة من خبلل اللغة 

أن تفسر على أهنا القدرة على نطق األصوات اللغة للتعبَت عن أو نقل األفكار 
أو ادلشاعر عن طريق الفم. وغالباما يعترب احلديث أىم أداة بشرية للرقابة 
االجتماعية، ألن احلديث ىو شكل من أشكل السلوك البشري الذي 

 13لغوية على نطاق واسع.يستخدم العوامل البدنية والنفسية وال
الكبلم ىو القدرة على التحدث بصوت عال للتعبَت عن أو نقل 
األفكار أو مشاعرسفويا. وبصفة عامة ميكن تفسَتىا على أهنا تسليم نوايا 
الشخص )األفكار و احملتوى( لآلخرين باستخدام االغة ادلنطوقة حبيث نية 

 14ميكن أن يفهم من قبل اآلخرين.
بشكل أساسي ىو تعبَت عن أفكار ومشاعر ادلرء يف لذافإن الكبلم 

 شكل أصوات.  
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مهارة الكبلم من أىم امهارات اللغوية ألن اللغة ىي اجلزء العملي 
دلمارسة ادلتعلم. وكثَت ما خبد أن متعلم اللغة العربية يهدف إىل التمكن من 

 الكبلم و النطق هبده اللغة.
م ادلهارات اللغوية ألن كثَتا شلن لقد عرفنا أن مهارة الكبلم تعترب من أى

يتعلمون اللغة األ جنبية أول ما يهدفونن إليو ىو الكبلم هبذه اللغة و تعترب 
أيضا أكثر احتياجا من الوسائل و ادلعينات ألن اخلجل و الًتدد واخلوف من 
ارتكاب األخطاء تعلب على ادلتعلم و تعوقو على اإلشًتاك ىف النطق و 

  15احلديث.
الكبلم من كفاءة اللغة ىف تعليم اللغة العصرى أو اللغة العربية. ومهارة 

 16باستعمال اللغة.باالتبادل و  التعبَت ،م وسيلة مهمة للمًتكبُت ادلعاشرةو الكبل

 وتشرح وزارة الشؤون الدينية أن األىداف العامة لتعلم اللغة العربية ىي:

 للتعاليم اإلسبلمية.أن يكون قادرا على فهم القرآن واحلديث كمصدر  .1
أن يكون قادرا على فهم كتب الدين والثقافة اإلسبلمية ادلكتوبة باللغة  .0

 العربية.
 أن يكون قادرا على الكبلم والتصنيع باللغة العربية. .2
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 الستخدامها كأداة من ادلهارات األخرى. .3
 17لرعاية العربية، اليت ىي حقا ادلهنية. .4

 العوامل التى تؤثر قدرة الكالم . ت
م مهارات يم ادلتبلميذ يف تعليالعوامل اليت تسبب صعوبات التعل

ىذه ادلهارات ميتلكها مهارات التحدث لشخص ما ليست وراثية. . التحدث
ومع ذلك ، ىناك متعلمون  .الشخص بسبب الرغبة والدافع لتحسُت مهاراتو

أن ميكن  .لديهم بالفعل القدرة على الكبلم ولكن ال جيرؤون على القيام بذلك
 :يتأثر ىذا بالعديد من العوامل، دبا يف ذلك

 التحفيز .1
اطلفاض مهارات التحدث لدى ادلتعلمُت تأثر أحدىم بدافع واىتمامات 

، جيب تقييم لذلك يف ىذه احلال .م ادلقدميادلتعلمُت على التعل
يث يتم إجراء ربسينات م حبياسًتاتيجية ادلعلمُت يف توفَت احلافز والتعل

سيكون ىناك زيادة يف إذا كان الدافع وراء ادلتعلمُت  .تبلميذعلى ال
 .تبلميذربصيل ال
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 عادات الدراسة .0
 بلميذتدًا ألنو إذا كانت طرق وعادات التعترب عادات الدراسة مهمة ج

م أهنا رتيبة ، فإهنا تشعر بادللل ، لذلك ال يوجد أي ربسن يف يتعل
ألن ىناك مهمة من يف بعض األحيان يتعلم ادلتعلمون فقط  .إصلازاتو
  .ادلدرسة

خببلف ذلك لتكون قادرة على التحدث بشكل جيد ، واحدة من 
 .األشياء للقيام بو ىو تدريب الكلمات بشكل صحيح وجيد

 إتقان ادلكونات اللغوية .2
أحد العوامل اليت ذبعل ادلتعلم أقل نشاطًا يف التحدث ىو إتقان العنصر 

جويد ، بنية اللغة والكلمات ىذه ادلكونات ىي النطق ، الت .اللغوي
سوف جيد ادلتعلمون الذين اعتادوا على استخدام اللغة  .وادلفردات

 .احمللية صعوبة عند التحدث باللغة القياسية
 السيطرة على مكونات احملتوى .3

 يف التحدث بالطبع جيب أن يفهم ادلعٌت أو احملتوى من قبل ادلستمع.
 ادلوقف العقلي .4

ادلتعلمُت يف كثَت من األحيان يف ربسُت القدرة على ىذا ىو ما مينع 
العديد من ادلتعلمُت الذين عندما يطلب منهم الكبلم يرفضون  .الكبلم



 

 
 

اطلفاض تقدير الذات لدى  .بسبب اخلوف والعار واخلوف من اخلطأ
ادلتعلمُت ينجم عن نقص التحضَت ونقص الفهم للنسق اللغوي وغَت 

باإلضافة إىل ذلك ، فإن  .هارة التحدثادلؤثر الذي يؤثر يف تعلم م
الشعور باالفتقار إىل الثقة يعود أيًضا إىل اطلفاض فهم ادلتعلمُت يف 

 .مكون احملتوى وعدم ظهور اخلربة اليت يبدو أهنا تتحدث علًنا
 طريقة تعليم التحدث . ث

 طريقة استدعاء الكبلم .1
تعيُت ميكن بدء ىذا النشاط من األنشطة البسيطة اليت تتمثل يف 

 .التبلميذ لتكرار الكلمات اليت يتحدث هبا ادلعلم
 طريقة انظر الكبلم .0

يتم تعيُت التبلميذ لقول كلمة أو عبارة ذات صلة بالكائن الذي 
 .يعرضو ادلعلم

 طريقة تقدًن الوصف .2
مع ىذه الطريقة يتم إعطاء التبلميذ مهمة لوصف كائن يظهر من 

قدرة األساسية للتعبَت عن ادلهارات ادلدربة خببلف ال .قبل ادلعلم
 .الرأي ىي كائنات ميغامايت، واختيارىا ومطابقتها

 



 

 
 

 طريقة اإلجابة السؤال .3
ىذه الطريقة شائعة جدا حبيث ميكن تطبيقها على حالة ونوع أي 

ميكن أن تكون األسئلة مشروطة بطريقة من قبل  مواد تعليمية.
 .ادلطروحة ادلعلم لتحفيز إبداع التفكَت ونقل االستجابة دلشكلة

 طرقة طرح األسئلة .4
من  .طريقة طرح األسئلة مفيدة جًدا لبلستخدام على أي مورد

خبلل تقدًن ادلواد التعليمية أواًل ، يتم تعيُت التبلميذ على طرح 
سؤال حول شيء ال يفهمو التبلميذ أو حىت يف مستوى اختبار 

من خبلل طلب احلصول على إجابات  .ادلواد التعليمية نفسها
سوف تدخل الردود واألجوبة اليت يتلقاىا التبلميذ يف  وردود.

 .حالة صحيحة وليس
 طرق رواية .5

مت تنفيذ ىذا النشاط بشكل شائع وخاصة يف التعلم الذي 
حيث يتم تعيُت  يستخدم مواد تعليمية يف الرواية وغَت اخليالية.

التبلميذ لقراءة أو مساع قصص مث إعادة سرد زلتويات القصة 
مع ىذا النشاط  أمام أصدقائهم الذين يعملون دبثابة مجهو.شفويا 

 سيتم ربدي التبلميذ للتنافس لفهم القصة اليت مسعوىا.



 

 
 

 الباب الثالث
 مناهج البحث

 الفصل األول : نوع وتصميم البحوث

 ع البحثنو  .1
يف ىذه احلالة أجريت األحباث باستخدام طريقة ذبريبية، ألن ىذا البحث 

ظلوذج التعلم يف تعلم اللغة العربية، من أجل ربقيق ىدف يستخدام  الختبار 
التعلم ـ ميكن تفسَت طريقة البحث التجرييب كأسلوب حبث يستخدم إلجياد تأثَت 

 عبلج معُت على اآلخرين يف ظروف خاضعة للرقابةـ
الطريقة التجريبية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة شبو ذبريبيةـ ويرجع 

تخدم واحدة فقط، دون أي فئة السيطرة أو فئة ادلقارنةـ سبب ذلك إىل العينة تس
إستخدام ىذا التصميم التجرييب ىو أن التطبيق ال يستخدم فئتُت، فئة التحكم 
والفئة التجريبيةـ يتم ذلك بشكل فعال لتحقيق أقصى قدرمن النتائج وفقا 

واحدة دراسة حالة سوجيونو ىناك عدة أنواع من أشكال ما قبل التجريبية : 
بو ستتست ديسايغن، وسليمة اجملموعة   –، رلموعة واحدة بريستست بالرصاص

 18كومبا رزيون ـ
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 تصميم البحوث .2
تصميم البحوث ادلستخدمة ىو تصميم دراسة حالة واحدة بالرصاص. 

مع التصميم ىناك رلموعة "دراسة حالة واحدة بالرصاص" ىذا التصميم البحثي 
حذ النتيجةـ ظلط التصميم يف ىذه الدراسة على إعطاء العبلج )العبلج(، مث ال

 النحو التايل :
 
 

 الشكل : ظلط تصميم دراسة حالة واحدةـ 
 معلومات :

X العبلج أو العبلج : 
O  ادلبلحظة بعد ظلوذج التعلم التطبيقي للتعلم القائم على :
 ادلشاريع ـ

 الفصل الثاني : موقع الدراسة
من قبل باحثُت يف مدرسة سبيل التقوى الثانوية وسيتم إجراء ىذا البحث 

لضيط يف قرية مرغوموليو شرق توموين الفرعي، رغوموليو لوو الشرقية الذي ىو بام
ىو احلق يف قلب منطقة  ىذه ادلدرسة اسًتاتيحية جدا الشرق لوو رجينسي. موقع

 توموين الشرقية.

X   O 



 

 
 

 الفصل الثالث : السكان و العينة

 سكان .1
التعميم تتكون من الكائنات أو ادلوضوعات اليت ذلا  السكان ىي منطقة

 02بلص النتائج.تخبعض الصفات واخلصائص اليت حددىا الباحثون للدراسة واس
السكان يف ىذه الدراسة كانوا تبلميذ الصف الثامن مدرسة سبيل التقوى الثانوية 

 سخصا. 05مرغوموليو لوو الشرقية الذي يصل إىل 
 العينة .0

العينة ىي جزء من عدد واخلصائص اليت ميتلكها ىذا السكان. مامت تعلمو 
من العينة، سيتم تطبيق االستنتاج على السكان. وقد أخذت عينة الدراسة من 
طلبة الصف الثامن مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغوموليو لوو الشرقية. يف ىذا 

دلشبعة ىو تقنية أخذ البحث، أخذ العينات باستخدام تقنية أخذ العينات ا
العينات من خبلل أخذ مجيع أفراد السكان إىل عينة. ويتم ذلك ألن عدد 

 السكان ادلستخدم صغَت. 
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 الفصل الرابع : إجراءت البحث

قبل إجراء البحث، جيب على الباحث إعداد بعض التخطيط يف إجراء 
عداد، مرحلة من خبلل ثبلث مراحل ىي مرحلة اإل ةالبحوث ومجع بيانات الكاتب
 .التنفيذ، مرحلة مجع البيانات

 مرحلة اإلعداد .1
مرحلة اإلعداد اليت ىي النشاط قبل القيام العبلج، يف ىذه اخلطوة اخلطوات 

 :ىي كما يلي ةاليت قام هبا الباحث
 .التشاور مع ادلشرفُت وكذلك ادلدرسة حول خطة البحوث التقنية (1
احلالة تتحدث خطة التعلم قم بإنشاء سيناريو تعليم الفصل يف ىذه  (0

 .وفًقا للمواد ادلطلوب تدريسها (RPP) القائمة على ادلهارات
 .إنشاء أدوات وأدوات حبث (2
 .التحقق من أدوات التعلم وأدوات البحث على اثنُت من اخلرباء (3

 مرحلة التنفيذ .0
يف ىذه ادلرحلة،   ىذه ادلرحلة ىي مرحلة التنفيذ يف تنفيذ العبلج أو العبلج.

 :النحو التايل ا الباحثةتكون اخلطوات اليت ازبذى
 .ادلرحلة األوىل ، وىي مرحلة تقدًن ادلربُت وادلتعلمُت (1



 

 
 

علم العبلج باستخدام طريقة  (0
ُ
ادلرحلة الثانية ، ادلرحلة اليت يقدم فيها ادل

 .زبمُت الكلمة
هناية يف هي مرحلة تقييم العملية حيث يتم أما ادلرحلة الثالثة ، ف (2

يتم إعطاؤىم  عملية التعلم، فهم التبلميذ على األنشطة والتبلميذ
 .الفرصة للتعبَت عن ذبربتهم أثناء استخدام أساليب التخمُت

 مرحلة مجع البيانات .2
بعد االنتهاء من مرحلة التنفيذ، مث ادلرحلة التالية جلمع البيانات ، واليت تتم 

 :بالطريقة التالية
ي أن ادلتعلمُت ينفذون اختبارات لتحديد مهارات ادلرحلة التالية ى .1

 .التحدث للمتعلمُت
مث يتم زبزين نتائج نتائج االختبار ومعاجلتها كقيمة مهارات التحدث  .0

 .للمتعلمُت بعد تطبيق ظلوذج التخمُت التعليمي
 الفصل الخامس : أدوات البحث

احملادثات اليت يف ىذه الدراسة األدوات ادلستخدمة يف البحث تشمل قراءة 
تشمل موضوعا للدراسة. يقوم ادلعلم بتوزيع الربنامج النصي على التبلميذ. مث 
التبلميذ يقرء ىو ويصفون زلتويات االختبار، بعد ذلك التبلميذ دلعرفة األشياء 

 اذلامة الواردة يف القراءة وادلمارسة مع األصدقاء من شريك حياهتم.



 

 
 

 ات التبلميذ يف الكبلم.ويتم ذلك من أجل معرفة فهم ومهار 

 الفصل السادس : تقنيات جمع البيانات
بعض التقنية والطريقة يف مجع البيانات،  ةم الباحثيف ىذا البحث استخد

 وىي :

 مبلحظة .1
عن طريق مراقبة و تسجيل  ىي أداة مجع البيانات اليت تتم ادلبلحظة

الشرط األول يف  ةثلرأي يبلحظ الباحعراض التحقيق. من ىذا امنحجي أل
درسة سبيل التقوى الثانوية مرغوموليو لوو الشرقية حول حلة دبالصف الثامن 

الطبقة، مرافق تعلم التبلميذ، واألنشطة التعليمية العربية يف الصف وحالة 
 التبلميذ، خبلل نشاط التدريس والتعلم. 

 توثيق .0
كتوبة، مثل تقنية الوثائقية ىي وسيلة جلمع البيانات من خبلل االثار ادل

احملفوظات دبا يف ذلك الكتب على االراء والنظريات وادلقًتحات أو القوانُت، 
وغَتىا من التعامل مل مع مشا كل البحث. واستنادا إىل ىذا الرأي استكمل 

 الباحث البيانات مع كتاب قيمة التبلميذ، غياب الكتاب والصورة.
 



 

 
 

 اختبار .2
ادلعطيات حول قدرة الكبلم الثامن على مت استخدام تقنية االختبار دلعرفة 

التخرج من مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغوموليو لوو الشرقية قي ادلواد العرابية. 
 يتم االختبار وفقا للشروط التالية :

 أنواع االختبارات : عن طريق الفم
 ظلوذج تصي : زلادثة

 الفصل السابع : تقنية تحليل البيانات

 لمهارات التحدث للتالميذتحديد تحليل القيمة  .1
إن ربليل قيمة مهارة العملية العلمية ىو ربليبلت تستخدم لتحديد قيمة 
اكتساب كل متعلم من مجيع ادلؤشرات اليت سبت دراستها يف مهارة العملية العلمية 

 .واليت يتم ربليلها بعد ذلك عن طريق التحليل الوصفي
 :ية العلمية ىو كما يليالتحليل ادلستخدم لتحديد قيمة مهارات العمل

Skor    

  
 122 

 :مبلحظات
SP  : Skor Perolehan 

SM  : Skor Maksimum 



 

 
 

 .مت ربليل البيانات اليت مت مجعها باستخدام تقنيات التحليل الكمي والنوعي
أما بالنسبة للتحليل الكمي الذي استخدم اإلحصاء الوصفي، أي ادلتوسط 

يف حُت أن  .والنسبة ادلئوية، جدول الًتددات، النسبة ادلئوية ألدىن وأعلى قيمة
 4احلد األدىن من  .4التحليل النوعي ادلستخدم ىو عبارة عن درجة تصنيف من 

 .مستويات من اإلتقان 4ىو تقسيم يتكون من 
 

سيطرة طبقة  رتبة 
لية جدااع 122 – 74  
 عليا 73 – 54
 متوسطة 53 – 44
 منخفضة 43 – 24
 منخفضة جدا 23 – 2

 
 الفصل الثامن : مؤشرات التعلم للتعلم

م اللغة العربية يف الفصل الثامن مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغوموليو يتعل
لوو الشرقية من حبلل تطبيق طريقة زبمُت الكلمة ىو عندما يكون ىناك ربسن 
يف زلارة التحدث يف الصف الثامن تبلميذ من الدورة األوىل إىل الدورة الثامن 



 

 
 

. وباإلضافة إىل ذلك،  54ار ككم وربقيق مؤشر صلاح تعلم اللغة العربية وفقا دلعي
 يف الكبلسيكية. 62كما حقق إتقان التعلم بنسبة %
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 الباب الرابع

 و مباحثة  نتائج البحث

 : نتائج البحث الفصل األول

البحث يف ربسُت القدرة على التحدث باللغة العربية الفصل نقدم يف ىذا 
مع التحليل الكمي مع اإلحصاء الوصفي الذي ىو مع  اللغز من خبلل طريقة

 .متوسط القيمة، النسبة ادلئوية ألقل قيمة وأعلى درجة حيصل عليها ادلتعلم / درجة
  .يف حُت أن التحليل النوعي ادلستخدم ىو تصنيف درجة

 نظرة عامة على مواقع البحث  .1

. ليو لوو الشرقيةادلدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مأجري البحث يف 
يف مؤسسة  مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية مكان وجود

مدرسة  .واليت بناىا السيد الدكتور موكَتان بريانتو 1883أنشئت يف عام تعليمية، 
 4شخصا ولديو  13لديو كلية من سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية 

غرفة مكتبة، وحدة الصحة  1، محّامات  2غرفة إدارية،   1،فصول دراسية
تكون عملية  .رلال رياضي 1مقاصف و   0غرفة إرشادية لئلرشاد،  1 ادلدرسية،

التعلم اليت تتم يف معلمي الصف الثامن أكثر سلبية من ادلتعلمُت، يعلم ادلعلمون 
من احلد  فقط )ينقلون معرفتهم( حبيث يكون الطبلب يف اجلانب ادلعريف أقل



 

 
 

حىت أن ادلتعلمُت يشعرون بادللل  .األقصى يف متابعة التعلم وطرق التعلم التقليدية
  .يف الصف، يف هناية ادلطاف الطبلب أقل االنتباه إىل تفسَت وليس نشط يف التعلم

 باللغة العربية قبل طريقة اللغزعلى التحدث  تالميذال اختبار قدرة .2
ادلدرسة سبيل استنادا إىل نتائج البحوث اليت أجريت من قبل الباحثُت يف 

، مث احلصول على البيانات اليت مت مجعها من التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية
بلغ عدد  .يف تعلم اللغة العربية تبلميذخبلل أداة ادلراقبة حبيث ميكن معرفة قدرة ال

طالًبا ، ويتم أخذ قيمة االختبار التجرييب من  05الطبلب يف الصف الثامن إىل 
القيمة ادلوجودة بالفعل يف ادلعلمُت )مدرسي اللغة العربية(. فيما يلي جدول حول 

مع فئة  .نتائج مهارات التحدث دلتعلمي ادلواد العربية قبل تطبيق طريقة للغز
 :التقييم

 رتبة طبقة سيطرة
لية جدااع 122 – 74  
 عليا 73 – 54
 متوسطة 53 – 44
 منخفضة 43 – 24
 منخفضة جدا 23 – 2

 



 

 
 

: سلرجات التعلم ادلتعلمُت حول القدرة على التحدث يف ادلوضوعات  3.1جدول 
يف ادلدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو  طريقة اللغزالعربية قبل تطبيق 

 .الشرقية

 رقم اسم X فئة التقييم
  .1 امحد كرنياوان 64 عليا
  .0  رافينيت 64 عليا
الدين مسيدنا علي 62 عليا  2.  
  .3 ديكي رمضان 64 عليا
  .4 تري رمضان 62 عليا
  .5 روفيك كورديانتو 72 عليا

لية جدااع   .6 تيارا مهراين 74 
  .7 سييت رمحيت 64 عليا
  .8 أرجونا 72 عليا
  .12 شفياة العزيزة 64 عليا
  .11 أكنال خَت اهلل 62 عليا



 

 
 

 

  .10 عارف دارمنسيو 64 عليا
  .12 دوي سينتيا 54 عليا
  .13 فاين سابوتري 62 عليا
  .14 ريا واىيوين 62 عليا
  .15 نور عزيزة 62 عليا
  .16 وديا بوسبيتاساري 54 عليا
  .17 أيو سوجي رمضان 62 عليا
  .18 ألفيا أطلرين 62 عليا
  .02 ىَت سحردي 64 عليا
  .01 أفرميان نوغروىو 72 عليا
  .00 سبتية مرضية 64 عليا
  .02 إمساعيل خبتيار 72 عليا
  .03 عملية فاتقوايت 62 عليا
  .04 ريزكي ىاريانتو 54 عليا
  .05 اذلام الرفاعي 72 عليا
 عدد 1.891 



 

 
 

 أدىن قيمة -النطاق: أعلى قيمة  . أ
:  72 – 54 
: 14 

 العديد من دورات الفصول . ب
 log n 2،2+ 1  : العديد من الطبقات

     1 : +2،2 log 05   
     :1 ( +2،2 x 1،313) 
     :4،555 
  5إىل  تقريب ما يصل   

 حلساب طول فئة الفاصل  . ت
        : طول فئة الفاصل

            
  

: 14
5 

       : 0.4 
 0تقريب ما يصل إىل 

 حيسب متوسط االختبار التمهيدي 3.0جدول 
INTERVAL fi xi fi xi xi – x

 
(xi - x)

2 
fi(xi - x)

2
 

54-55 2 54,4 185,4 -6,4 45,04 157,64 



 

 
 

56-57 2 56,4 2 -4,4 22,04 2 
58-62 12 58,4 584 -2,4 10,04 100,4 
61-60 2 61,4 2 -1,4 0,04 2 
62-63 2 62,4 2 2,4 2,04 2 
64-65 8 64,4 568,4 0,4 5,04 45,04 
66-67 2 66,4 2 3,4 02,04 2 
68-72 3 68,4 217 5,4 30,04 158 
 51685   18889 581 26 المجموع

 حساب ادلتوسط 

    ∑:  ̅ إمجايل  

∑  

 

    :1 778
05 

    :60,5 

 62تقريب ما يصل إىل   

 



 

 
 

: اختبار التحصيل الدراسي دلهارات التحدث للمتعلمُت يف ادلواد 3.2اجلدول 
 العربية

INTERVAL KATEGORI FREKUENSI PERSENTASE 

 29 2 منخفضة جدا 2-23
ضةمنخف 24-43  2 29 
 29 2 متوسطة 44-53
 1229 05 عليا 54-73
 29 2  عالية جدا 74-122

 :111 26 المجموع
أعبله ، يظهر انتشار درجة مهارات التحدث  3.2استنادًا إىل اجلدول  

ادلدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو لدى طبلب الصف الثامن من 
يوضح اجلدول أعبله أن  .طالب 05على أساس فئة توزيع الًتدد ىناك الشرقية. 

9( يف فئة 2طبلب ) 2 9( يف الفئة منخفضة جًدا،2متعلمُت ) 2ىناك 
9( يف الفئة 122طالًبا ) 05 9( يف الفئة ادلتوسطة، 2ادلتعلمُت ) 2 منخفضة،

 3.2من جدول البيانات  .9( يف الفئة عالية جدا 2من ادلتعلمُت ) 2و   العليا،
 :يلي 3.1حصائي يف الشكل ميكن وصفها يف تصنيف ادلدرج اإل



 

 
 

العرب على التحدث  ميذبلت: نتيجة اختبار مسبق لقدرة ال3.1الرسم البياين 
 .مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية للصف الثامن

 
 اللغزعلى التحدث باستخدام طريقة تالميذ الاختبار نتائج قدرة  .3

ادلدرسة سبيل التقوى  الباحثون يفاستنادا إىل نتائج البحوث اليت أجراىا 
مث احلصول على البيانات اليت مت مجعها من خبلل الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية. 

أداة االختبار حبيث ميكن معرفة القدرة على التحدث بادلتعلمُت يف تعلم اللغة 
مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو العربية يف شكل قيمة الصف الثامن 

 لشرقية.ا

اللغز  خبلل الدراسة كان ىناك تغيَت يف الصف بعد استخدام طريقة
يكون التغيَت يف صورة نتيجة تعلم يتم  .لتحسُت قدرة التحدث باللغة العربية
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Interval Nilai 



 

 
 

والقيمة البعدي من الصف الثامن احلصول على بياناهتا بعد االختبار البعدي، 
  .ادلتعلمُت 05والذي بلغ 

يتم  .أدوات االختبار يف شكل القراءة واحملادثة تستمد القيمة من توفَت
فيما يلي جدول  .إعطاء اختبار القراءة واحملادثة بعد إعطاء ادلتعلم طريقة اللغز

 مع فئة التقييم : .لنتائج التعلم لطبلب ادلواد العربية بعد تطبيق منهج التخمُت

 رتبة طبقة سيطرة
لية جدااع 122 – 74  
 عليا 73 – 54
 متوسطة 53 – 44
 منخفضة 43 – 24
 منخفضة جدا 23 – 2

 
 
 
 



 

 
 

نتائج التعلم يف اختبار مهارات التحدث للطبلب يف موضوعات  3.3اجلدول 
يف الفصل الثامن ادلدرسة سبيل التقوى الثانوية طريقة اللغز اللغة العربية بعد تطبيق 

 مرغو مليو لوو الشرقية

 رقم اسم Y فئة التقييم
كرنياوانامحد   66 عليا  1.  
  .0  رافينيت 68 عليا
  .2 سيدنا علي الدين 67 عليا
  .3 ديكي رمضان 68 عليا
  .4 تري رمضان 67 عليا
  .5 روفيك كورديانتو 72 عليا
  .6 تيارا مهراين 73 عليا
  .7 سييت رمحيت 72 عليا

لية جدااع   .8 أرجونا 74 
لية جدااع   .12 شفياة العزيزة 80 

  .11 أكنال خَت اهلل 72 عليا
دارمنسيوعارف  68 عليا  10.  



 

 
 

 

 

  .12 دوي سينتيا 71 عليا
  .13 فاين سابوتري 72 عليا
  .14 ريا واىيوين 67 عليا
  .15 نور عزيزة 67 عليا
  .16 وديا بوسبيتاساري 67 عليا
  .17 أيو سوجي رمضان 66 عليا
  .18 ألفيا أطلرين 68 عليا
  .02 ىَت سحردي 72 عليا
  .01 أفرميان نوغروىو 68 عليا

لية جدااع   .00 سبتية مرضية 82 
لية جدااع   .02 إمساعيل خبتيار 82 

  .03 عملية فاتقوايت 72 عليا
  .04 ريزكي ىاريانتو 67 عليا
  .05 اذلام الرفاعي 68 عليا
 عدد 2.111 



 

 
 

 أدىن قيمة -النطاق: أعلى قيمة  . أ
 :80- 66 
 :14 

 العديد من دورات الفصول . ث
 log n 2،2+ 1  : العديد من الطبقات

     1 : +2،2 log 05   
     :1 ( +2،2 x 1،313) 
     :4،555 
  5تقريب ما يصل إىل    

 حلساب طول فئة الفاصل  . ج
       :  طول فئة الفاصل

            
  

: 14
5 

       : 0.4 
 0تقريب ما يصل إىل 

 حيسب متوسط اختبار ما بعد 3.4جدول 
INTERVAL fi xi fi xi xi – x

 
(xi – x)

2 
fi(xi-x)

2
 

66-67 5 66,4 354 -2,4 10,04 62,4 



 

 
 

68-72 10 684 843 613 428.685 5.116.440 
71-70 0 71,4 152 2,4 2,04 2,4 
72-73 0 72,4 156 0,4 5,04 10,4 
74-75 1 74,4 74,4 3,4 02,04 02,04 
76-77 2 76,4 2 5,4 30,04 2 
78-82 1 78,4 78,4 7,4 60,04 60,04 
81-80 0 81,4 172 12,4 112,04 002,4 
 681178951.5   2.117 676 26 المجموع

 حساب ادلتوسط

    ∑:  ̅ إمجايل  

∑  

 

    :0 126
05 

   : 71.2 

 71تقريب ما يصل إىل   

 فئات سلرجات التعلم للمتعلمُت يف موضوعات اللغة العربية 3.5جدول 
INTERVAL KATEGORI FREKUENSI PERSENTASE 

 29 2 منخفضة جدا 2-23



 

 
 

 29 2 منخفضة 24-43
 29 2 متوسطة 44-53
 73,519 00 عاليا 54-73
 14,279 3  عالية جدا 74-122

 :111 26 المجموع
أعبله ، يظهر انتشار درجة مهارات التحدث  3.5استنادًا إىل اجلدول  

ادلدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو لدى طبلب الصف الثامن من 
يوضح اجلدول أعبله أن  .طالب 05على أساس فئة توزيع الًتدد ىناك الشرقية. 

9( يف فئة 2طبلب ) 2 9( يف الفئة منخفضة جًدا،2متعلمُت ) 2ىناك 
9( يف الفئة 73،51طالًبا ) 00 9( يف الفئة ادلتوسطة، 2ادلتعلمُت ) 2 منخفضة،

من جدول البيانات  .9( يف الفئة عالية جدا 14،27من ادلتعلمُت ) 3و   العليا،
 :يلي 3.0درج اإلحصائي يف الشكل ميكن وصفها يف تصنيف ادل 3.5
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Interval nilai  

العربية  بلميذتبار البعدي القدرة على الكبلم ال: نتائج االخت3.0الرسم البياين 
 .مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقيةالصف الثامن 

 

 

 

 

 

 التحليل الوصفي يدويًا .4

الثامن مدرسة   استناًدا إىل نتائج اختبارات مهارة التحدث لطبلب الفصل
الدراسي على ادلواد ادلهنية، مث  سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية.

البيانات اليت حصلت على ادلتعلمُت مهارات التحدث كما ىو موضح يف جدول 
 .3.5توزيع الًتدد يف اجلدول 

 



 

 
 

الثامن مدرسة سبيل   صفات المهارة الوصفية صنف كالسيكيات الفصل
 الثانوية مرغو مليو لوو الشرقيةالتقوى 

 :80  أقصى درجة

 :66  درجة احلد األدىن

N   :05 

: ربليل وصفي دلهارات التحدث لدى طبلب الصف الثامن مدرسة 6-3اجلدول 
 سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية

Xi Fi xi.fi 
xi-x 

rata 
(xi-x rata)2 fi(xi-x rata)2 

66 0 143 27 1333 0777 
67 3 210 28 1401 5273 
68 7 520 32 1522 10722 
72 3 202 31 1571 5603 
71 1 71 30 1653 1653 
70 1 70 32 1738 1738 
72 1 72 33 1825 1825 



 

 
 

 

 Rata-rata: 

 ̅ = ∑     

  
     (Sudjana, 1992: 93)  

 = 0125
05  

        =  71 
 Standar Deviasi: 

Sd   = √   [     ̅ ]0

  1     (Sudjana, 1992: 93) 

= √35222
04  

= √1740 
           =  32.2237 

 

73 1 73 34 0204 0204 
74 1 74 35 0115 0115 
82 1 82 41 0521 0521 
81 1 81 40 0623 0623 
80 1 80 42 0728 0728 

1112 26 2116 534 285156 46311 



 

 
 

 Varians: 

 0   
       ̅ 0

  1       (Sugiyono, 2116: 55) 

= 35222
04  

= 1740 
 Koefisien Varians: 

    
               

         
   x 111 %   (kadir, 2115: 65) 

    
43 13

11 
   x 122 %  =  42.10 

 : مباحثة الفصل الثاني
من نتائج التحليل النوعي والكمي يبُت أن أساسا تنفيذ التعلم باستخدام 

وميكن مبلحظة ذلك بوضوح يف  .التعلم اللغز إلعطاء تغيَتات للمتعلمُتطريقة 
 .نتائج تعلم ادلتعلمُت ومن ادلبلحظات اليت مت إجراؤىا

 اللغزطريقة باللغة العربية قبل تطبيق  كالمعلى التالميذ قدرة  .1
دلدرسة سبيل التقوى استنادا إىل نتائج البحوث اليت أجراىا الباحثون يف ا

مث احلصول على البيانات اليت مت مجعها من خبلل رغو مليو لوو الشرقية، الثانوية م
أدوات ادلراقبة والقيمة األولية للمعلمُت )مدرسي اللغة العربية( حبيث ميكن معرفة 

  .قدرة ادلتعلمُت على تعلم اللغة العربية قبل تطبيق أساليب اللغز

ادلتعلمُت  حبساب متوسط درجات 3.0وميكن مبلحظة ذلك يف اجلدول 
 .9 يف الفئة العليا122بنسبة  62ىو 



 

 
 

 العربية بعد تطبيق طريقة اللغزباللغة على الكالم تالميذ قدرة  .2
مدرسة يتعلم ادلتعلمون النشاط باستخدام طريقة اللغز يف الصف الثامن 

ميكن أن ينظر إليو من نتائج ، زيادةسبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية 
يف االختبار التجرييب ، حصل ادلتدربون على درجة  .خبلل عملية التعلمالبحث 

9 مع فئة عالية، بينما يف االختبار 122باحلصول على نسبة  62متوسطة قدرىا 
البعدي أو بعد تطبيق الطريقة اللغز زبمُت القيمة اليت حصل عليها ادلتعلمون، 

9 يف الفئة العالية  73.51مع نسبة  71متوسط القيمة اليت مت احلصول عليها ىو 
 .9 يف فئة عالية جدا 14.27طبلب بنسبة  3طالبا و  00من 

القدرة على تعلم ادلتعلمُت اللغة العربية ذبربة التحسُت باستخدام طريقة 
قبل تنفيذطريقة  3.2واجلدول  3.0التعلم اللغز، وميكن مبلحظة ذلك يف اجلدول 

وبالتايل  .بعد تطبيق طريقة اللغز 3.5دول واجل 3.4مث بادلقارنة مع اجلدول  اللغز
قال أن األساليب ميكن أن ربسن أنشطة تعلم الطبلب  طريقة اللغز فإن تطبيق

درسة سبيل التقوى الثانوية والقدرة على التحدث مع متعلمي اللغة العربية يف ادل
 مرغو مليو لوو الشرقية.

 



 

 
 

باللغة العربية في الفصل  تكلمتأثير تطبيق طريقة اللغز لتحسين القدرة  .3
 ليو لوو الشرقية.و مدرسة سبيل التقوى الثانوية مرغو مالثامن 

بناء على نتائج البحوث اليت قام هبا الباحثون، حيث يستخدم الباحثون 
أداة ادلراقبة للحصول على بيانات حول مهارات اللغة العربية للمتعلمُت والقيام 

البحث التجرييب حيث يكون ىذا النوع  وفقا لنوع البحث ىو نوع .بوجوىستست
من األحباث ليس نوًعا من البحث التجرييب ألنو يف الواقع ال يزال ىناك متغَتات 

وتصميم البحوث ادلستخدمة من قبل الباحث ىو  .خارجية تؤثر على ادلتغَت التابع
تقنية أخذ العينات ادلستخدمة من قبل الباحثُت ىي فئة  .دراسة نقدية واحدة

ائية حيث يتم اختيار طريقة أخذ العينات باستخدام ىذه التقنية فئة واحدة عشو 
ألن التصميم الذي يستخدمو الباحثون ىو دراسة حالة واحدة ، فإن  .عشوائيا

 .ىذه الدراسة تعطى عبلج واحد فقط

وبناًء على نتائج البحث والتحليل الوصفي ، حصل الباحث على متوسط 
االضلراف  .درجة 71على التحدث للمتعلم الذي يعادل درجة قدرة اللغة العربية 

ادلعياري ىو مقياس يصف مستوى نشر البيانات دلتوسط القيمة اليت مت احلصول 
عبلوة على ذلك ، فإن التباين ىو مقياس  .32.22عليها يف ىذه الدراسة وبلغ 

 مع قيمة التباين اليت مت احلصول (Furchan ،0213: 153) تنوع مفيد للغاي 
معامل  .42.109ومعامل التباين بنسبة  1740عليها يف ىذه الدراسة لعام 



 

 
 

كلما كانت قيمة   .التباين ىو النسبة ادلئوية للمساواة يف ادلعاملة ادلعطاة للجسم
 .التباين أصغر كلما كان يتم احلصول على معاملة أكثر إنصافًا

قال فعالة ضد ربسُت القدرة على التحدث  ىذا يدل على أن طريقة اللغز
سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو باللغة العربية لطبلب الصف الثامن يف ادلدرسة 

 الشرقية.
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 الباب الخامس
 اإلختمام

 : الخالصة الفصل األول

االستنتاج استنادًا إىل نتائج ربليل البيانات وادلناقشة ، ميكن استخبلص 
 :التايل

وصف القدرة على التحدث باللغة العربية للطبلب الصف الثامن مدرسة  .1
قبل تطبيق اللغز بناء على قيمة  سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقية
 .62ادلعلمُت الذين حصلوا على متوسط قيمة 

وصف للقدرة على التحدث باللغة العربية لطبلب الصف الثامن  مدرسة  .0
بعد تطبيق اللغز بناًء على  بيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقيةس

 .71نتائج االختبار اليت مت احلصول عليها دبتوسط قيمة 
ىناك زيادة يف نتائج التعلم حول مهارات التحدث باللغة العربية للطبلب  .2

من  سبيل التقوى الثانوية مرغو مليو لوو الشرقيةمن الدرجة الثامنة مدرسة 
خبلل تطبيق طريقة اللغز بالنظر إىل الزيادة يف متوسط قيمة سلرجات التعلم 

 .للمتعلمُت
 



 

 
 

 قتراحاتإ : الفصل الثاني

بعد إجراء البحث ، فإن االقًتاح الذي ميكن أن يسألو ادلؤلف ىو كما 
  .يلي

من ادلتوقع أن يقوم ادلعلمون بإدخال وتدريب مهارات ادلتعلمُت يف عملية  .1
من خبلل استخدام طريقة اللغز، لتجنب إشباع ادلتعلمُت وأثناء التعلم 

 .التعلم حىت يتمكن ادلتعلمون من ربسُت وتطوير ادلواقف والقيم ادلطلوبة
عملية التعلم من خبلل تطبيق طريقة اللغز جيب تطوير كلمة زبمُت ليس  .0

 .فقط يف الدروس العربية حبيث ميكن للمتعلمُت أن يكونوا أكثر نشاطًا
أنشطة التعليم والتعليم من ادلتوقع أن يتموم ادلربكون بتطوير طريقة اللغز ي ف .2

كبديل يف مواضيع اللغة العريبة لتحسُت نتائج التعلم للطبلب هبدف 
 ربسُت جودة نتائج التعلم.

ألن ىذا النشاط مفيد للغاية خاصة للمعلمُت وادلتعلمُت ، لذلك نأمل أن  .3
دروس اللغة العربية باإلضافة إىل دروس يتم ىذا النشاط بشكل مستمر يف 

 .أخرى
يقًتح على ادلدراء وادلعلمُت توفَت رلموعة متنوعة من وسائل اإلعبلم يف  .4

تعلم اللغة العربية وميكنهم توفَت احلافز ، حبيث يصبح ادلتعلمون أكثر روحية 
 .يف متابعة تعلم اللغة العربية



 

53 

 المراجع
Agus Krisno Budiyanto, Moch.  Sintaks 45 Metode Pembelajaran dalam SCL. 

Malang: UMM Press, 2116 

Alina, Nuha. Metode Super Aktif Pembelajaran Bahasa Arab. )ادلرجع السابع( 

Fuad, Ahmad. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: Miskad, 0222 

Guntur Tarighan, Hinry. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. 

Bandung: Angkasa, 1882 

مصرا: مكتبة الشروق "، الطبعة الرابعة. ادلعجم الوسيطشوقي ضيف، " ستاذ الدكتوراأل
ه1304الدولية،  / م 0223   

Joharia, “Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Model Pembelajaran 

Number Head Together (NHT) bagi Peserta Didik Kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Ulul Azmi Makassar”. Skripsi. Makassar: Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2115 

Makruf, Imam. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif. Semarang: NIDA 

Press, 2119 

Muhammad
 
Arham. B, “ أثر استخدام كتاب ادلفردات الذي ألفة أزىر أرشد يف رفع مهارة

احملادثة لدى التبلميذ يف الصف احلادى عشر بادلدرسة العالية اإلسبلمية احلكومية 
 Skripsi. Makassar: Fak. Tarbiyah dan Keguruan ” فوليوايل مندار )حبث ذبرييب(

UIN Alauddin, 2114 

 العربية   اللغة تدريس ىف التوجيوالسمان،  على زلمود
 العربية ادلصطلحات ، ادلعجمادلهندس وكامل وىبو رلدى

Nuha, Ulil. Ragam metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab. Cet.I; 

Yogyakarta: DIVA Press, 2116 

)مصر، جامعة أم  للناطقُت العربية اللغة تعليم يف ادلرجعرشدى أمحد طعيمة، 
 بدون سنة(القراى، 



 

 
 

Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 

2115 

Taufiq, Najib. Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab. Artikel diakses pada tanggal 

11 Maret 2113 

Turniasih, “Keefektifan Penerapan Model Tebak Kata Terhadap Minat Dan Hasil 

Belajar PKN Materi Komponen Pemerintahan Pusat Di Indonesia Kelas 

IV SD Ngeri Debong Tengah 1, 2, Dan 3 Kota Tegal”, Skripsi. 

Semarang: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2113 

Yusuf T. Teori Belajar dalam Praktek. Cet. I, Makassar:  Alauddin University 

Press, 2113 

 


	01 sampul arab.pdf (p.1)
	02 Pengesahan EQI .pdf (p.2-7)
	03 daftar isi EQI.pdf (p.8-10)
	04 abstrak.pdf (p.11-12)
	05 Skripsi EQI Siap Print.pdf (p.13-66)

