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شعار
ت ٱل ِّذ ۡك َرى
ِ فَ َذ ِّك ۡر إِن نَّفَ َع
Maka berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat
(Q.S. al-A`la: 9)

أ

إﻫداء
ت هذه الرسالة العلمية إىل:
بأمجل الثناء وأمت الشكر إىل اهلل تعاىل ،أهديْ ُ
 .1أيب سووتاريب ،الوذ أسوعدين بالعطواء بودو انتظوار ،و ل
أِ ُول امسو بكول
افتخار ،وأرجو اهلل أ ميد عمره لريى مثارا قد حا قُطافُها بعد طوول
انتظار
 .0أمو سوي كليمووة ،الو عرفو ُ
وت معهوا معوى احليوواة ،وبوجودهوا أكتسو ُ
يص هلا صبي الرِة
قوة وحمبة ال حدود هلا ،وأرجو اهلل أ ُ
ل
ل
 .3أخو الصووغري بوودر الووديِ ،الووذ ْ رافقووي يف مسوورية احليوواة ،ومعو سوور ُ
الدرب خطوة خبطوة ،وما يزال يرافي حىت اآل
 .4مجي وومل املدرس ووني اارتم ووني باجلامع ووةاإلس ووةمية احلكومي ووة ي وورتو ال ووذيِ
مهدوا يل طريق العلم واملعرفة
 .5مجيوومل الووزمةء املسوواعديِ علووى إاوواا هووذه الرسووالة العلميووة الووذيِ كووانوا
أعوانا يل يف حبث هذا ،ونورا يضو ء الظلموة الو كانوت تقو أحيانوا
يف مسرييت العلمية

ب

كلمة شكر وتقدير
احلموود هلل الووذ جعوول اللسووا وسوويلة لووذكر أيات و  ،وجعوول الكووةا ص و ة
مقدسووة مووِ صو ات  ،والصووةة والسووةا علووى نووي الرِووة وهوواد األمووة ،وعلووى ألو
وأصحاب الذيِ ساروا سبيل النجاة.
وبعد ،كا وضمل هذه الرسالة العلمية شورطا موِ شوروك تكوويِ للحصوول
علووى درجووة اجلامعووة اإلسووةمية يف شووعبة تعلوويم اللغووة العربيووة باجلامعووة اإلسووةمية
وت يف إاوواا هووذه الرسووالة العلميووة املسوواعدا الكثوورية،
احلكوميووة يوورتو ،وقوود تناولو ُ
ولووذلي يليووق يل أ أقو وودا ب ووبالن االمتو وونا  ،وجزيو وول العرفووا إىل كوول مووِ وجهووي،
وعلمي ،وأخذ بيد يف سبيل إااا هذه الرسالة العلمية وأخص ذلي إىل:
 .1األس ووتاذة ال وودكتورة احلاج ووة إينيو وزار ،املاجس ووترية ،رئيس ووة اجلامع ووة اإلس ووةمية
احلكومية يرتو.
 .0فضيلة السيدة الدكتوراندة ختيجة ،املاحسترية ،املشرفة األوىل ،جلهدها
لإلشراف على هذه الرسالة العلمية
 .3السو وويد الو وودكتور احلو وواج خو ووري الرجو ووال ،املاجسو ووتري املشو وورف الثو وواين ،جلهو ووده
لإلشراف على هذه الرسالة العلمية
ويف النهاية يسرين أ أقودا ززيول الشوكر إىل كول موِ مود يل يود العوو يف
مس وورييت  ،أش ووكرهم مجيع ووا وأا ووى م ووِ اهلل ع ووز وج وول أ ع وول ذل ووي يف مو ووا يِ
حسناهتم.

ج

ومو وومل ذلو ووي ،أ يف تقو وود الرسو ووالة العلميو ووة  ،ال يسو ووتغي مو ووِ اخو ووتةك
اخلطوواء والتقصووري ،فلووذلي أرجووو االنتقووادا واالقرتاحووا إلصووة هووذه الرسووالة
العلمية يف العصور القوادا ،وأخوريا ،وعسوى أ تن ومل هوذه الرسوالة العلميوة يف جموال
التعليم يل خاصا ،وللقارئني عاما.
ميرتو 05 ،نوفمرب 0912
الباحثة
نور األمانة
رقم التسجيل13199800 :

.

د

تقرير المشرفين

املوضو و و و ووو  :ترقية حتصيل دراس اللغة العربية باستخداا الوسائل السمعية
البصرية لدى تةميذ ال صل احلاد عشر درسة حممدية
ع
املهنية األوىل ميرتو للعاا الدراس  0918/0912ا
الواضعة  :نور األمانة
رقو و و و و و و و و و ووم 13199800 :
التس و و ووج
يل
كلية  :الرتبية
شعبة  :تعليم اللغة العربية
بعد اإلطةع واإلصة  ،وافق املشرفا على تقدميها إىل املناقشة يف شعبة
تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسةمية احلكومية ميرتو
املشرف الثاين

املشرفة األوىل

الدكتور الحاج خير الرجال ،الماجستير

الدكتوراندة ختيجة ،الماجستيرة

رقم القيد  101298151001930991 :رقم القيد 1023930110993101990 :

رئيس شعبة تعليم اللغة العربية
ج .سوتارجو ،الماجستير
رقم القيد102191920993101990 :
ه

وزارة الشؤون الدينية اإلندونسية

الجامعة اإلسالمية الحكومية بميترو

العنوا  :الشارع ك حجر ديوانتوىو  15أ إيرينج موليا دينة مرتو

االعتماد من طرف لجنة المناقشة
رقم:
ات املناقشة على الرسالة العلمية باملوضوع :ترقية حتصيل دراس اللغة
العربية باستخداا الوسائل السمعية البصرية لدى تةميذ ال صل احلاد عشر
درسة حممدية املهنية األوىل ميرتوللعاا الدراس 0918/0912ا ،ال كتبتها
نور األمانة ،رقم التسجيل ،13199800 :كلية الرتبية ،شعبة تعليم اللغة
العربية ،اليوا  :األربعاء ،التاريخ 3 :يناير 0918
لجنة المناقشة
رئيسة اللجنة

 :الدكتوراندة ختيجة ،املاجسترية

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

السكرتري

 :أِد عارفني ،املاجستري

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

املناقشة األوىل  :ديا إيكا وايت ،املاجسترية
املناقش الثاين

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

 :الدكتور احلاج خري الرجال ،املاجستري ()................................
عميدة كلية التربية
الدكتورة احلاجة أعلى ،املاجسترية
رقم القيد10101998099930995 :
و

إقرار الطالبة
املوقعة أدناها
 :نور األمانة
اسم
رقم التسجيل 13199800 :
 :الرتبية
كلية
 :تعليم اللغة العربية
شعبة
تشهد على أ هذه الرسالة العلمية كلها أصلية مِ ابداع فكرة الباحثة إال يف
األقساا املعينة ال تكتبها يف األسس النظرية
ميرتو 10 ،نوفمرب 0912
الباحثة
نور األمانة
رقم التسجيل:
13199800

ترقية تحصيل دراسي اللغة العربية باستخدام الوسائل السمعية البصريةلدى
تالميذ الفصل الحادي عشر بمدرسة محمدية المهنية األولى ميتروللعام
الدراسي  1028/1027م
الملخص
نور األمانة
رقم التسجيل13199800 :
املختصو يف امليدا
إ التحصيل الدراس مِ أهم ما يعتي املدرسو و ْ
الرتبو  ،للما ل ُ مِ أمهية كبرية يف حياة الطال الدراسية ،فيمثل التحصيل
ل
وحصول املهارا
حتدث يف املدرسة مِ عملية التعلم
الدراس النتائج ال ُ
واملعارف وال تدل إىل نشاك التلميذ يف حتقيق األهداف التعليمية يف مجيمل
املراحل التعليمية مِ املرحلة احلاضرة اىل املرحلة ال تليها واالستمرار يف
احلصول على العلوا واملعارف.
بناء على الشر املذكور ،قامت الباحثة بالبحث اإلجرائ بتطبيق الوسائل
السمعية البصرية لرتقية حتصيل دراس اللغة العربية باستخداا الوسائل السمعية
البصرية لدى تةميذ ال صل احلاد عشر درسة حممدية املهنية األوىل ميرتو،
ويف هذا البحث قدمت الباحثة سؤال البحث " هل يرتقى حتصيل دراس اللغة
العربية باستخداا الوسائل السمعية البصرية لدى تةميذ ال صل احلاد عشر
درسة حممدية املهنية األوىل ميرتو للعاا الدراس 0918/0912ا؟
واستخدمت الباحثة تصميم البحث اإلجرائ الذ يتكو مِ الدوريِ ،حيث
يتكو كل دور مِ ثةثة لقاءا  ،وأدوا مجمل البيانا تعتمد على االختبار
أما يف حتليل البيانا فتستخدا الباحثة رمو النسبة املاوية.
أما نتائج البحث فه  :جرى هذا البحث اإلجرائو يف الودوريِ حيوث كوا
يف ك و وول دور ثةثو ووة لق و وواءا  ،ويف ك و وول دور أرب و وومل مراح و وول :التخط و وويت ،والتن ي و ووذ
واملةحظووة واالنعكووا  ،د بعوود اوواا البحووث اإلجرائ و ميكووِ لوويص البحووث أ

حتصوويل دراسو اللغووة العربيووة يرتقووى باسووتخداا الوسووائل السوومعية البصورية لوودى
تةميذ ال صل احلاد عشور درسوة حممديوة املهنيوة األوىل ميورتو للعواا الدراسو
 0918/0912ا ،حيث كانت نتائج االختبار لدى التةميذ ترتقى مِ االختبار
القبلو و و إىل االختب و ووار البعو و وود األول وكو و ووذا مو و ووِ االختب و ووار البعو و وود األول إىل
االختبووار البعوود الثوواين ،وذلووي أل جمموووع نتووائج االختبووار القبل و يكووو يف
قيمو ووة  1239م و وومل مع و وودل  ،11،20وأعل و ووى النت و ووائج يف االختبو ووار القبلو و و ،89
وأدناه ووا  ،49ويف االختب ووار البع وود األول يك ووو يف قيم ووة  1009مو وومل مع وودل،
و ، 21،92وأعلووى النتووائج  ،09وأدناهووا  ،19وجمموووع النتووائج يف أخوور الوودور الثوواين
يكو يف قيمة  ،0195ممل معدل  ،25،18وأعلى النتائج يف االختبار البعود
الثاين ، 09وأدناها .19
وكووا التةمي ووذ ال ووذيِ ن ووالوا النت ووائج الناجح ووة يف االختب ووار القبل و فه ووم 11
تلمي ووذا ( ،)%30،00ويف االختب ووار البع وود األول  18تلمي ووذا (،)%11،12
ويف االختب ووار البعو وود الثو وواين  05تلمي ووذا ( -%00،50أمو ووا التةميو ووذ ينو ووالوا
النت و ووائج الناجحو ووة يف االختبو ووار القبلو و و فه و ووم  10تلمي و ووذا ( ،)%12،81ويف
االختب ووار البع وود األول  0تةمي ووذ ( ،)%33،33ويف االختب ووار البع وود الث وواين
ثةثة تةميذ ( ،)%19،21وعلى ذلوي فكانوت ال رضوية الو قودمتها الباحثوة،
وه  " :يرتقى حتصيل دراس اللغة العربية باستخداا الوسائل السمعية البصرية
لوودى تةميووذ ال صوول احلوواد عشوور درسووة حممديووة املهنيووة األوىل ميوورتو للعوواا
الدراس 0918/0912ا " مقبولة

ك

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA ARAB
DENGAN MENERAPKAN MEDIA AUDIO VISUAL
PADA SISWA KELAS XI SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
ABSTRAK
Nurul Amanah
NPM .13100892
Hasil belajar merupakan hal yang menjadi perhatian para guru dan praktisi di
bidang pendidikan, karena memiliki uregensi besar dalam kehidupan belajar
siswa. Hasil belajar mencerminkan nilai yang terjadi dari proses pembelajaran,
keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan aktivitas siswa dalam
pencapaian tujuan pendidikan di segala tingkatan, dari tingkatan sekarang sampai
ke tingkatan berikutnya dan terus menerus menghasilkan ilmu dan pengetahuan.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian tindakan kelas
dengan menerapkan media audio visual untuk meningkatkan hasil belajar bahasa
Arab pada siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Metro. Dalam penelitian ini,
peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu: “Apakah hasil belajar bahasa
Arab dapat meningkat dengan penerapan media audio visual pada siswa kelas XI
SMK Muhammadiyah 1 Metro tahun pelajaran 2017/2018?”. Penelitian ini
menggunakan desain penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Setiap siklus
terdiri dari 3 pertemuan, sehingga total pertemuan sebanyak 6 pertemuan. Alat
pengumpulan data menggunakan tes, observasi dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan persentase.
Adapun hasil penelitian yaitu: Hasil belajar bahasa Arab dapat meningkat
melalui penerapan media audio visual pada siswa kelas XI SMK Muhammadiyah
1 Metro tahun pelajaran 2017/2018, dimana nilai tes pada siswa meningkat dari
siklus 1 ke siklus II. Hal itu karena nilai pre test sebesar 1730, dengan rata-rata
sebesar 61,79, nilai tertinggi pre test 80, dan nilai terendah 40. Pada pos test 1
diperoleh total nilai sebesar 1990, rata-rata 71,7, nilai tertinggi pos test 1 90 dan
nilai terendah 60. Adapun total nilai pos test 2 sebesar 2105, dengan rata-rata
75,18. Nilai tertinggi pos test 2 90 dan nilai terendah 60. Siswa yang memperoleh
nilai tuntas di pos-test 1, sebesar sebanyak 18 orang (66,67%), sedangkan yang
belum mencapai ketuntasan di pos-test 1 sebanyak 9 orang (33,33%). Adapun
siswa yang mencapai nilai ketuntasan pada post-test 2 sebanyak 25 orang
(92,59%), sedangkan siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan pada post-test 2
sebanyak 3 orang (10,71%). Oleh karena itu hipotesis yang peneliti ajukan yaitu:
“Hasil belajar bahasa Arab meningkat menggunakan media audio visual pada
siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Metro tahun pelajaran 2017/2018”
diterima.
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الفصل األول
المقدمة

أ .الدوافع إلى البحث
املختصو يف
إ التحصيل الدراس مِ أهم ما يعتي املدرسو و ْ
امليدا الرتبو  ،للما ل ُ مِ أمهية كبرية يف حياة الطال الدراسية ،فيمثل
ل
وحصول
التحصيل الدراس النتائج ال حت ُدث يف املدرسة مِ عملية التعلم
املهارا واملعارف وال تدل إىل نشاك التلميذ يف حتقيق األهداف التعليمية
يف مجيمل املراحل التعليمية مِ املرحلة احلاضرة اىل املرحلة ال تليها واالستمرار
يف احلصول على العلوا واملعارف.
وميثل التحصيل الدراس قيا قدرة الطال على استيعاب املواد
الدراسية املقررة ،ومدى قدرتل على استخدامها مِ خةل وسائل قيا
جتريها املدرسةُ عِ طريق االمتحانا الش وية والتحريرية ال تتم يف أوقا
خمتل ة ،وهو أيضا عبارةٌ عِ الدرجة ال حيققها التلمي ُذ بعد االختبار أو
ل
التلميذ النتقال إىل مرحلة
االمتحا املدرس  ،يهدف ذلي تقرير نتيجة
تالية ،أو معرفة القدرا ال ردية للتةميذ واالست ادة هبا لتحسني عملية
التعليم وعةج بعض العيوب وألجل التخطيت حلل املشكة التعليمية
باالعتماد على النتائج الواقعة.
وظهر أمهيةُ التحصيل الدراس مِ تنمية مواه التلميذ تنمية
فعالة ،حبيث يكو منْتبلها وواعيا على علم ما يتكلم ب وما يقرأ وما يكت
وما يعمل ،فيقل اخلطاءُ ويكثر الصواب ،وتتقدا املدرسة بلتقدا حتصيل

0

دراس ل تةميذها .فأصبح التحصيل الدراس ميثل أمهية كربى يف احلصول
على الوظائ التعليمية لتوجي السلوك اإل ايب لدى التلميذ ،وتزويده بأنواع
وعي وخربت ليكو ذا سهم إ ايب يف أسرت
املعارف واملعلوما وتنمية ْ
وجمتمع .
ويشري التحصيل الدارس إىل فعالية عملية التعلم مِ كل وجوهها،
سواء كا مِ جهة الطرائق والوسائل التعليمية أا مِ جهة التسهية
املتوافرة أا مِ غريها ،وهذا يعي أ التحصيل الدراس اليستقل عِ
ف حيتاج
املتغريا األخرى ،كما أن غايةٌ التستقل عِ عملية حتقيقها ،وه ْد ٌ

إىل االسترياتيجة والطريقة املةئمة بالظروف واألوضاع الواقعة داخل ال صل
الدراس .
بناء على املةحظة القبلية يف مدرسة حممدية املهنية األوىل ميرتو ،رأ
الباحثة أ تعليم اللغة العربية مِ برنامج التعليم املقرر يف املنهج الدراس
وكا أدىن النتائج الناجح لتحصيل دراس اللغة العربية يعتمد على قيمة ،29
ومِ خةل تلي املةحظة ،رأ الباحثة أ املدر يف طوال هذا الوقت
يؤكد على طريقة اااضرة عند تقد املواد ،وقولما يستخدا الوسائل السمعية
البصرية ،ور ا يعط الواجبا املنزلية لتأكيد فهم التةميذ ،ولكِ رأ
الباحثة ضع حتصيل دراس اللغة العربية ،ويظهر ذلي مِ قلة التةميذ
الذيِ نالوا درجة كافية يف التحصيل الدراس  ،وال يزال ضع ُ حتصيل دراس
اللغة العربية مِ املشكة املعا لرضة على التةميذ ،حيث أ أكثر نتائجهم
أقل عِ درجة احلد األدىن للنجا  .ويوجد أكثر التةميذ الذيِ اليستطيعو

3

إجابة السؤال عند عملية التعلم ،أو أهنم ال يقدمو السؤال وإ كانوا
1
الي همو املواد ،وكذا يُوجد أكثرهم اليقومو بالواجبا ل الدراسية واملنزلية.
وتظهر تلي املشكة ُ يف اجلدول التايل:
الجدول األول

البيانا عِ نتائج تعلم اللغة العربية لدى تةميذ ال صل احلاد عشر درسة
درسة حممدية املهنية األوىل ميرتو للعاا الدراس 0912/0911
عدد التةميذ باملائة ( )%البيا
النمرة النتائج
 %14،00 4عالية
199-85
1
 %30،14 0متوسطة
24-29
0
 %53،52 15رديئة
10-9
3
%199
08
اجملموع
املصوودر :وثيقووة االختبووار عووِ نتووائج تعلووم اللغووة العربيووة لوودى تةميووذ ال صوول
احل وواد عش وور درس ووة حممدي ووة املهني ووة األوىل مي وورتو للع وواا الدراسو و
0912/0911
إضافة إىل البيانا السابقة ،يُعرف أ نتائج تعلم اللغة العربية لدى
أكثر التةميذ ( )%53،52يف درجة رديئة ،أ أ  15تلميذا مِ 08
تلميذا ينالو نتائج التعلم بني  ،10-9ولعل سب ذلي يرجمل إىل أ
العوامل املثؤثرة يف التحصيل الدراس ه "عوامل تقمل لض ْمِ سيطرةل املدرسة

1املةحظة القبلية يف مدرسة حممدية املهنية األوىل ميرتو ،يف تاريخ  2مار 0912

4

مثل فعالية املعلم واملدير ،واملناخ التنظيم  ،والثقافة املدرسية" 0وهذا يعي أ
هناك عوامل ترجمل إىل قلة ل
فعالية الطريقة املستخدمة أو قلة مناسبتها باملواد
الدراسية ،ولذلي رأ الباحثة أمهية ل
ترقية حتصيل دراس اللغة العربية
باستخداا الوسائل السمعية البصرية.
أما الدافمل إىل اختيار الوسائل السمعية البصرية ألهنا توج احلوا إىل
اهتماا املواد ،وتدعو إىل دقة املةحظة على املواد وتساعد تثبيت احلقائق يف
أذها التةميذ ألهنم أدركوها عِ طريق السممل والبصر ،فرتيد الباحثة
استخدامها يف عملية تعليم اللغة العربية لدى تةميذ ال صل احلاد عشر
درسة حممدية املهنية األوىل ميرتو.
ب .تركيز البحث
بناء على دوافمل البحث املذكورة ،ميكوِ تركيوز البحوث هنوا برتقيوة حتصويل
دراس اللغة العربية باستخداا الوسائل السمعية البصرية لدى تةميذ ال صل
احلو و و وواد عشو و و وور درس و و ووة حممدي و و ووة املهني و و ووة األوىل ميو و و وورتو للعو و و وواا الدراس و و و و
 0912/0911ا ،والوسو ووائل الس و وومعية البص و ورية يف هو ووذا البح و ووث حمو وودودة
عر ل
ض الكريستال السائل ( )LCD Projectorواحلاسوب.
زها ْ

ج .سؤال البحث
بناء على تركيز البحث املذكور ،تقدا الباحثة سؤال البحوث "هول يرتقوى
حتصيل دراس اللغة العربية باستخداا الوسائل السمعية البصورية لودى تةميوذ
ليلى حممد أبو العة،م اهيم ورؤى يف اإلدارة والقيادة الرتبوية بني األصالة واحلداثة( ،عما  :دار يافا
العلمية للنشر والتو يمل ،)0913 ،ص091 .

5

ال ص وول احل وواد عش وور درس ووة حممدي ووة املهني ووة األوىل مي وورتو للع وواا الدراس و و
0912/0911؟
د .غرض البحث ومنافعه
 .1غرض البحث
اعتمادا على سؤال البحث السابق ،فالغرض هبذا البحوث هوو ترقيوة
حتصوويل دراسو اللغووة العربيووة باسووتخداا الوسووائل السوومعية البصورية لوودى
تةميووذ ال صوول احلوواد عشوور درسووة حممديووة املهنيووة األوىل ميوورتو للعوواا
الدراس .0912/0911
 .0منافمل البحث
أ) يُرج وى أ يك ووو هووذا البح ووث م يوودا لزي ووادة املعلومووة العلمي ووة ح ووول
ترقي ووة حتصو وويل دراسو و اللغو ووة العربيو ووة واسو ووتخداا الوسو ووائل السو وومعية
البصرية
ب) يُرجوى أ يكوو هوذا البحوث م يودا لتةميوذ مدرسوة حممديوة املهنيوة
األوىل ميرتو لرتقية حتصيل دراس اللغة العربية
ج) يرجووى أ يك ووو هووذا البح ووث م يوودا لزي ووادة املعلومووة العلمي ووة ح ووول
ترقية حتصيل دراس اللغة العربية للبحوث والدرسا التالية

الفصل الثاني

اإلطار النظري
أ .الوصف النظري

 .2تحصيل دراسي اللغة العربية

أ) .مفهوم تحصيل دراسي اللغة العربية
التحصو وويل الدراس و و عبو ووارة ع و ووِ اإلجنو ووا ا التعليمي و ووة ال و و ي و ووتم
حتقيقها لدى الطال بنجا مهام ل الدراسية بعد عمليوة التودريس يف
الوقووت الدراس و املعووني ،وهووو يشووري إىل قوودرة الطال و علووى مووا و
علي مِ ت هيم املواد وأداء الواجبوا واملهوارا الو ميثول كلهوا فعاليوة
التعلوويم ،وميكووِ تعري و حتصوويل دراس و اللغووة العربيووة بأن و " :جمموعووة
املع ووارف وامله ووارا املتحص وول عليه ووا وال و و مت تطويره ووا خ ووةل املو وواد
الدراسية ،وال عوادة تودل عليهوا درجوا االختبوار أو الودرجا الو
1
خيصصها املعلمو أو باإلثنني معا".
وعرب  Oemar Hamalikم هوا التحصيل الدراس ا يل :
Hasil belajar tampak dengan terjadinya perubahan tingkah laku pada
diri siwa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan,
pengetahuan sikap dan ketrampilan. Perubahan tersebut dapat
diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang baik
dibandingkan sebelumnya misalnya dari yang tidak bisa menjadi
bisa.2

1حسِ شحاتة و ين النجار ،معجم املصطةحا الرتبوية والن سية( ،القاهرة :الدار املصرية للبنانية،
 ،)0993ص80 .
2

Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta,
Bumi Aksara, 2011), h. 155

2

يست هم مِ األراء املذكورة ،أ حتصيل دراس اللغوة العربيوة هوو
مستوى حمودد موِ األداء والك واءة يف تودريس اللغوة العربيوة ،ينشوأ موِ
ذلووي التنميووة السوولوكية واملهاري ووة واملعرفيووة أجووود م ووِ احلالووة ال و قب وول
عملي ووة الت وودريس ،وعل ووى ذل ووي ميث وول حتص وويل دراس و اللغ ووة العربي ووة أو
األداء األكووادمي يف نتووائج تعلووم اللغووة العربيووة ال و حيقووق الطال و أو
املعلم أهدافهم التعليمية.
وبعبوارة أخورى أ حتصويل دراسو اللغووة العربيوة هوو إتقوا جمموعووة
م ووِ امله ووارا واملع ووارف ال و ميك ووِ أ ميتلكه ووا الطالو و بع وود تعرضو و
خلو وربا تربوي ووة يف در اللغ ووة العربي ووة ،وميث وول م ه وووا حتص وويل دراسو و
اللغووة العربيووة قيووا قوودرة الطال و علووى اسووتيعاب م وواد اللغووة العربيووة
املقووررة وموودى قدرت و علووى تطبيقهووا مووِ خووةل وسووائل قيووا جتريهووا
املدرسة عِ طريق االمتحانا الش وية والتحريرية ال توتم يف أوقوا
خمتل ة ،فضة عِ االمتحانا اليومية وال صلية.
وكانوت التنميووة السوولوكية الو تنشووأ مووِ خووةل عمليووة التوودريس،
عند  Sumiatiو  Asraتشتمل على عدة اجلوان التالية:
Perubahan perilaku siswa sebagai bentuk hasil belajar mencakup
pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, sikap, kemampuan berfikir,
penghargaan terhadap sesuatu, minat dan sebagainya. Setiap perilaku
ada yang nampak bisa diamati , ada pula tidak bisa diamati. Perilaku
yang bisa diamati disebut penampilan atau behavioral performance.
Sedangkan yang tidak bisa diamati disebut “ kecenderungan perilaku
atau behavioral tendency . 3

Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, cet ke-2, (Bandung:. Wacana Prima, 2008),

3

h.38
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إض ووافة إىل االقتب ووا امل ووذكور ،أ حتص وويل دراس و اللغ ووة العربي ووة
يتكو مِ ثةثة اجلوان  ،وه  :اجلوان املعرفية ،واجلوان املوق يوة،
واجلوان و السوولوكية ،فاجلوان و املعرفيووة تعتموود علووى ك وواءة الطلبووة يف
ت ه وويم املو وواد الدراس ووية ،واملعلوم ووا األكادميي ووة الو و تؤك وود عل ووى ق وووة
الت كووري وجووودة الت هوويم ،أموا اجلوانو املوق يووة فهو عبووارة عووِ ك وواءة
الطلب ووة يف املث ووابرة والدق ووة ،وكي ي ووة إش ووعارهم يف تلق ووى املو وواد دراس ووية،
واعتق وواد م ووا يت همونو و م ووِ املعلوم ووا العلمي ووة الو و يدرس وووهنا داخ وول
ال صل.
أما اجلوان السلوكية ،فرتتبت باملهارة السلوكية ال حتصل لدى
الطلبووة بعوود عمليووة التوودريس ،فاجلوانو السوولوكية يف حتصوويل دراس و
مسلس وولة ع ووِ امله ووارة املعرفي ووة واملوق ي ووة وتظه وور املعلوم ووا يف س وولوك
الطلبة.
ب) .العوامل المؤثرة على تحصيل دراسي اللغة العربية
ك ووا لتحص وويل دراس و اللغ ووة العربي ووة عوام وول ال و تؤثره ووا س وواء
أكانووت مووِ ن ووس الطلبووة أو مووِ اخلووارج ،عوورب  Slametoالعواموول املووؤثرة
على التحصيل الدراس كما يل :
Faktor intern
Adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar.
Faktor intern ini meliputi:
a) Faktor Jasmaniah, yang terdiri dari faktor kesehatan dan faktor
cacat tubuh
b) Faktor Psikologis, yang terdiri dari intelegensi, perhatian,
minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan
c) Faktor Kelelahan, yang terdiri dari kelelahan jasmani dan
kelelahan rohani

)1

0

2) Faktor ekstern

Adalah faktor yang ada diluar individu. Faktor ini meliputi:
a) Faktor keluarga
Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga
berupa: Cara orang tua mendidik, relasi antara anggota
keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga,
pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan.
b) Faktor sekolah
Faktor sekolah yang mempengeruhi belajar mencakup metode
mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa
dengan siswa, disiplin sekolah, waktu sekolah, metode belajar,
dan tugas rumah.
c) Faktor masyarakat
Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh
terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan
siswa dalam masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam
masyarakat, mas media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan
masyarakat.4

بُ هم مِ الشر املذكور أ العوامل املوؤثرة علوى حتصويل دراسو
 أ، اللغو ووة العربيو ووة تنقسو ووم إىل العوامو وول ال و و ترجو وومل للطالو و ن س و و
 أ العوامل، والعوامل اخلارجية، العوامل الذاتية اخلاصة بالطال ذات
 أمووا العوام وول ال و ترجوومل للطال و ن س و فمنه ووا،ال و ترج وومل إىل البيئ ووة
 أو ضووع، مثوول الصووحة أو املوورض،العواموول اجلسوومنية أ اجلسوودية
 العوامول الن سوية مثوول، ومنهووا أيضوا،  أو غوري ذلوي،البصور أو السوممل
 وكراهيت على، وعدا الثقة بالن س، واهلمة يف التعلم، واحلافز،الذكاء
.مادة دراسية معينة
وذكاء الطال مِ العوامل الداخلية املؤثرة على حتصويل دراسو
: كما يف الرأ التايل،  مثل الدافعية ومستوى الطمو،اللغة العربية

4

Slameto, Belajar Mengajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhi, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), h. 54
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تشووري نتووائج العديوود مووِ الدراسووا إىل ارتبوواك الووذكاء بعوودد مووِ
اخلصائص الشخصية املختل وة كالدافعيوة ومسوتوى الطموو واالبتكوار
والقدرة على حل املشكة والتحصيل الدراس  ،فعلوى سوبيل املثوال
لوووحأ أ دافعيووة األف وراد ذو الووذكاء املرت وومل إلووو اإلجنووا والتحصوويل
تكووو أعلووى منهووا عنوود األفوراد ذو الووذكاء املوونخ ض ،وهووذا مووا دفوومل
العدي و و وود إىل االعتق و و وواد أ درج و و ووا ذك و و وواء األفو و و وراد ميك و و ووِ أ تتنبو و ووأ
5
بالتحصيل والنجا املدراس ".
ومووِ العواموول الو تووؤثر أيضووا علووى حتصوويل دراسو اللغووة العربيووة
ه العوامل اخلارجية ،مثل العوامل األسرية ،واملدرسية ،واإلجتماعية،
"وق وود اتض ووح أ لريس وورة ت ووأثريا كبو وريا يف التحص وويل الدراسو و للط وول،
ويعتمد ذلي على كل مِ املستوى التعليم للوالديِ ودخلهما ونوع
الشخصووية ال و يتمتوومل هب ووا الوالوودا وطموِه ووا فيمووا يتعل ووق س ووتقبل
1
أبنائهما"
" اإلنسا كائِ اجتماع ال يستطيمل العيش بعيدا عِ غريه مِ
البشر بل يتكامل ممل مِ حولو متوأثرا كموا أنو يونظم عةقتو مومل غوريه
2
مِ أفراد جمتمع وممل غريه مِ أفراد اجملتمعا ال يعامل معها "

058

5عماد عبد الرحيم الزغول ،مبادئ علم الن س الرتبو ( ،العني :دار الكتاب اجلامع  ،)0910 ،ص.
1فتح ضياب سبيتا  ،قضايا عاملية معاصرة( ،عما  :اجلنادرية للنشر والتو يمل ،)0911 ،ص42 .
2حسِ موسى عيسى ،املمارسا الرتبوية األسرية وأثرها يف يادة التحصيل الدراس يف املرحلة

األساسية( ،عما  :اململكلة األردنية اهلامشية ،)0990 ،ص35 .
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والعوام وول املدرس ووية الو و ت ووؤثر التحص وويل الدراسو و فتنقس ووم إىل
القسمني كما يل :
 .1عواموول تقوومل ضوومِ سوويطرة املدرسووة مثوول فعاليووة املعلووم واملوودير،
واملناخ التنظيم  ،والثقافة املدرسية
 .0عواموول تقوومل خووارج نطوواق سوويطرة املدرسووة مثوول حجووم املدرسووة،
نس ووبة ع وودد الطلب ووة إىل املعلم ووني ،نوعي ووة البن وواء املدرسو و  ،ع وودد
8
املرافق املدرسية وغريها
مووِ ال ورأ املووذكور ،ميكووِ أ يقووال أ العواموول املدرسووية مووؤثرة
علووى حتصوويل دراسو اللغووة العربيووة ،واثوول تلووي العواموول ضوومِ سوويطرة
املدرسة وال تقمل خارج نطاق سيطرة املدرسوة ،مثول ا دحواا ال صوول
بالتةميووذ ،أوع وودا ت ووافر البيئ ووة املناسووبة ملمارس ووة األنش ووطة ،أوص ووعوبة
املو ووادة دراسو ووية أوتعقو وودها لو وودى الطال و و  ،وعلو ووى ذلو ووي ،يو ووؤثر اجل و ووو
املدرس و العوواا ،وحالووة التلميووذ االن عاليووة علووى حتصوويل دراس و اللغووة
العربية ،وقود يكوو اجلوو العواا الصواأ موِ أهوم دوافومل الوتعلم ،فشوعور
الطال بأن يكتس تقدير مةئ لو وإعجواهبم بو يزيود موِ نشواط
وإنتاج و و كمو ووا يو ووؤد ش ووعور الطالو و بأن و و لو وويس حمبوبو ووا مو ووِ مةئ و و
ومدرسو ووي إىل كراهيو ووة املدرسو ووة وإنص و وراف عو ووِ حتصو وويل دراسو و اللغو ووة
العربية.

8ليلى حممد أبو العة ،م اهيم ورؤى يف اإلدارة والقيادة الرتبوية بني األصالة واحلداثة( ،عما  :دار يافا

العلمية للنشر والتو يمل ،)0913 ،ص091 .
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ج) .مؤشرات تحصيل دراسي اللغة العربية
حيسو و حتص وويل دراسو و اللغ ووة العربي ووة ع ووِ طري ووق االختب ووار أو
التقيوويم املسووتمر وميك ووِ تلحيظهووا م ووِ األداء األكووادمي  ،وباالعتم وواد
علووى م هوم و السووابق بأن و مسووتوى حموودد مووِ اإلجنووا  ،أو براعووة يف
العم وول املدرسو و يق ووا م ووِ قلب وول املعلم ووني ،أو باالختب ووارا املق ووررة،
فيمكِ وضمل مؤشرا حتصيل دراس اللغة العربية كما يل :
الجدول الثاني

مؤشرا حتصيل دراس اللغة العربية
Predikat
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Gagal9

Huruf
A
B
C
D
E

3,1 – 4
2,1 – 3
1,1 – 2
1
0

Angka
= 8 – 10 = 80 – 100
= 7 – 7,9 = 70 – 79
= 6 – 6,9 = 60 – 69
= 5 – 5,9 = 50 – 59
= 0 – 4,5 = 0 – 49

نظرا إىل الرأ املذكور ،ي هم أ مؤشرا حتصيل دراس اللغة
العربية تكو يف مخسة النقاك ،مِ املستوى اجليد جدا واملستوى
اجليد ،واملستوى الكايف ،واملستوى الناقص ،وعدا النجا  ،وميثل
املستوى اجليد جدا يف قمة  ،199 – 89بالرقم ،وباحلرف يف قيمة
أ ( ،)Aواملستوى اجليد يف قيمة  20 – 29باحلرف ،وبالرقم يف
قيمة ب ( ،)Bأما املستوى الكايف فيكو يف قيمة 10 – 19

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persadan, 2011), h., 223

9

13

بالرقم ،وباحلرف يف قيمة ج ( ،)Cوحتت تلي املستويا الثةثة تعد
قيمة حتصيل دراس اللغة العربية ناقصة أو غري ناجحة.
 .1الوسائل السمعية البصرية

أ .-مفهوم الوسائل السمعية البصرية

تعد الوسائل السمعية البصرية مِ الوسائل التعليمية ال تعتمد
على حاس السممل والبصر ،ذكر حسِ شحاتة و ين النجار م هوا
الوسائل السمعية البصرية ا يل :
الوسائل السمعية البصرية ( )audio-visual aidsوتعرف أيضا
بالوسائل السمعية البصرية وه كل ما يستخدم املعلم مِ مواد وأ هزة
ومواد تعليمية الكساب املتعلم خربا تعليمية عِ طريق حاس
السممل والبصر .ويعرف ذلي بالتعليم السمع البصر ( audio-visual
 )instructionsوتعتمد هذه التسمية على موادها أ الوسائل التعليمية
ال اط أكثر مِ حاسة واحدة يف الوقت ن س تكو أكثر فعالية
19

يف نقل اخلربا التعليمية إىل التعلم.
وذكر حممد إبراهم راشد وخالد حلم خشا  ،م هوا الوسائل
السمعية البصرية ه "الوسائل تعتمد على حاس السممل والبصر،
كالتل زيو التعليم  ،واألفةا التعليمية الناطقة واملتحركة ،والشرائح
11
ال تستخدا التسجية الصوتية ،واحلاسوب التعليم "
 19حسِ شحاتة و ين النجار ،معجم املصطةحا  ،ص333 .
11إبراهم راشد و وخالد حلم خشا  ،مناهج الرياضيا وأسالي

للنشر والتو يمل 0990 ،ص150 .

تدريسها( ،عما  :دار اجلنادرية
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: الوسائل السمعية البصرية بالتعري التايلAcep Hermawan ويرى
Media audio visual adalah segala sesuau yang dapat dimanfaatkan untuk
memudahkan pembelajaran bahasa ang dapat ditangkap dan dicerna
melalui indera pendengaran dan penglihatan. Misalnya televise, video CD,
film layar lebar, laboratorium bahasa multimedia, LCD projector, internet,
dan sebagainya.12

 ي هم أ الوسائل السمعية البصرية،اعتمادا على الرأ املذكور
 وميكِ أ،ه كل وسيلة تستخدا الصو والصورة أو االثنني معا
 وتعد،يقال أهنا كل الوسائل التعليمية ال جتممل بني الصو والصورة
 ال تناس بالتطورا والتقدما يف،مِ الوسائل التعليمية احلديثة
 ووظي تها بالنسبة إىل التعليم ه،جمال املعلوما العلمية والتكنولوجية
وسيلة لتوجي املواد التعليمية وحت يز عقول الطةب على عملية التعلم
 وتسهيل اكتساب امل اهيم واملعارف واملهارا وخلق،باهلمة العالية
القيم اإل ابية لدى

وغر

واالجتاها

املناخ املةئم لتنمية املواق
.الطةب
:  م هوا املسائل السمعية البصرية ا يلUlin Nuha وعرب

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan
gambar. Artinya media ini didapatkan dari hasil penggabungan antara
audio dan visual. Oleh karena itu media tersebut tidak hanya
mengandalkan indra pendengar, tetapi juga mengandalkan media
penglihatan.13

12

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2011), h. 227
13
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva
Press 2012), h. 284
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 أ الوسائل السمعية البصرية تشتمل،ي هم مِ التعري السابق
ِ وما يتوسل م،على ما يُتوسل لتقد املواد مِ األجهزة البصرية
 تتضمِ وظي ة، ومِ هذا التصور، وما يتوسل منهما،األجهزة السمعية
الوسائل السمعية البصرية على الوسيلة املساعدة الستماع الكلما
 وتربيزها يف الصور املتحركة مِ األجهزة،العربية مِ األجهزة السمعية
.البصرية
 وظائف الوسائل السمعية البصرية.)ب

كانت للوسائل السمعية البصرية وظائ يف عملية التعليم والتعلم
،مِ جهة تناول املعلوما وتربيزها يف شكل األصوا والصور املتحركة
، أ للوسائل السمعية البصريةAcep Hermawan ويف هذا السياق أوضح
:  وظائ على إلو ما يلLCD projector مثل
1. Menayangkan definisi atau contoh-contoh struktur kalimat dengan
slide lewat program power point sesuai dengan tahapan materi.
2. Menayangkan teks muhadtsah ketika para pelajar mempraktikkannya
secara bergantian berdasarkan peran masing-masing .
3. Menayangkan teks muthalah dalam rangka memahami bacaan (fahmu
al-maqru)
4. Menayangkan kisah dalam bentuk film VCD atau DVD.
5. Memutar CD/DVD program bahasa Arab.14

وطي ة الوسائل السمعية البصرية مثل األفةا

Khalilullah

ويرى

: ا يل

1. Memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh
siswa.
2. Sangat bagus untuk menerangkan suatu proses.
3. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.
14

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran.,h. 251
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4. Lebih realistis, dapat diulang-ulang dan dihentikan sesuai dengan
kebutuhan.
5. Memberikan kesan mendalam, yang dapat mempengaruhi sikkap
siswa.15

بناء على الرأ السابق ،ي هم أ مِ وظائ الوسائل السمعية
البصرية إمكانية تناول املعلوما ال تتاجاو عِ حدود األوقا
واألماكِ ،حيث يستطيمل الطةب على أ ينالوا املعلوما حول
احلضارة والثقافة يف اجملتممل املعني ،ويستطيعو على ت هيم امل اهم مِ
خةل املراسم البيانية واستماع األصوا ورؤية الصور املتحركة املضمونة
يف الوسائل السمعية البصرية.
وفضة عِ ذلي ،ت يد الوسائل السمعية البصرية لتطوير قدرا
الطةب البصرية وتساعدهم على حتسني قدرهتم على فهم الوقائمل
احلادثة ال ال ميكِ حتضريها يف ال صول الدراسية ،فبتطوير املهارا
البصرية والقدرة على تعبري األشياء اجملردة ،ميكِ للطةب احلصول على
التعلم أكثر وضوحا وفائدة ،أل معرفة الطةب أقرب إىل الكائِ
األصل للم اهم أو للنظريا بسب عرض األصوا والصور مِ
خةل الوسائل السمعية البصرية.

ج .أنواع الوسائل السمعية البصرية
تتنوع الوسائل السمعية البصرية إىل الوسائل السمعية البصرية
املتحركة وغري املتحركة أ اال مة ،فأما الوسائل السمعية البصرية املتحركة
Basyiruddin
فتتنوع إىل األفةا وإىل التلي يز ،فهذا التنويمل كما قال
 Usmanو : Asnawir
Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012),

15

h. 44
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“Media audio visual gerak dapat berupa film atau gambar hidup dan
televisi.”16

واملقصود مِ األفةا ال تعد مِ الوسائل السمعية البصرية،
ه األفةا ال تتضمِ املعلوما التدريسية ويةئم تقدميها يف ال صول
الدراسية .أما منافعها يف جمال التعليم فامكانيتها لبيا األحوال والوقائمل
احلادثة ال تتعلق باملادة التدريسية وتدعم على إتقا امل اهم يف عقول
الطةب.
وأوضح  Acep Hermawanأنواع الوسائل السمعية البصرية ا يل :
1. Laboratorium bahasa multi media
2. LCD Projector
3. Internet17

اعتمادا على أنواع الوسائل السمعية البصرية املذكورة ،فكا النوع
الذ يركزه البحث يف إجراء هذا البحث ،هو  ،LCD Projectorباعتبار
توافر هذه الوسيلة التعليمية يف املدرسة ،وك أة املدر يف استخدامها
وإعداد املواد املناسبة هلذه الوسيلة التعليمية.
ويرى  Ulin Nuhaأ الوسائل السمعية البصرية مِ وج عاا،
تنقسم إىل قسمني ،ومها الوسائل السمعية البصرية املتحركة ،وغري
املتحركة ،كما يف االقتبا التايل:
Media jenis audio visual dibagi ke dalam dua bagian, di antaranya
adalah sebagai berikut:

Basyiruddin Usman dan Asnawir, Media Pembelajaran, h. 95
17
Acep Hermawan., Metodologi Pembelajaran, h.242

16

18

1) Audio visual diam
Media audio visual diam adalah media yang menampilan suara dan
gambar diam, seperti film bingkai suara (sound slide), film rangkai
suara, dan cetak suara.
2) Audio visual gerak.
Media audio visual gerak adalah media yang dapat menampilkan
unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara dan videocasette.18

 أ الوسائل السمعية البصرية مِ وج،بناء على الرأ املذكور
 وغري، ومها الوسائل السمعية البصرية املتحركة، تنقسم إىل قسمني،عاا
 فاملتحركة ه نوع مِ الوسائل السمعية البصرية ال تعرض،املتحركة
 وأما غري املتحركة فهو نوع،sound slide  مثل،الصو والصورة املتحركة
مِ الوسائل السمعية البصرية ال ميكِ أ يعرض الصو الصورة
.video-casette املتحركة مثل
 خطوات استخدام الوسائل السمعية البصرية.د

ُ املراعاة،ينبغ للمدرسني يف استتخداا الوسائل السمعية البصرية
 لك يكو استخداا تلي الوسائل،واملة مةُ على اخلطوا املرتبة
 أما اخلطوا املرتبة يف استخداا وسائل.مصادفة لريهداف املقصودة
:  على ما يلAzhar Arsyad السمعية البصرية فه كما أوضح
1. Sajikan konsep-konsep dan gagasan satu per satu. Pesan yang
lebih dari satu, baik melalui visual maupun verbal, akan membagi
perhatian siswa, sehingga kedua pesan itu akhirnya tidak terserap
oleh siswa.
2. Gunakan bidang penayangan di layar untuk tujuan-tujuan tertentu,
untuk menyampaikan pesan materi pelajaran. Satu gambar yang
ditayangkan di layar mungkin tetap diproyeksikan ke layar selama
diperlukan, atau ingin visual itu mendapat penekanan dan siswa
dapat memahami pesan dalam visual itu.
18

Ulin Nuha, Metodologi Super., h. 284-285
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3. Pilihlah slide yang berkualitas, baik menurut teknis, maupun
estetis.
4. Pilihlah musik yang dapat menyentuh perasaan, tetapi perhatikan
jangan sampai musik mengalahkan narasi.
5. Gunakan efek suara asli untuk memberikan bayang-bayang
realisme dalam penyajian.19

يف

بناء على الرأ املذكور ،فاخلطوا ال تلزا على املدر
استخداا وسائل السمعية البصرية ،ه كما يل :
 )1تقد امل اهم مِ خةل الوسائل شيأ فشيأ ،حىت يسهل على
الطةب ت هيمها.
 )0د توعرض الصولر أو األفةا يف احلقول املرئلي لة ماداا ُحيتاج ذلي،
هيم
ألجل تأكيد املواد التدريسية حىت يسهل على الطةب ت ُ
املقاصد ال يف لض ْمِ الصور او األفةا املتُعرضة
 )3د اختيار الشرحية اجليدة ،سواء أكانت مِ جهة التقنية اواجلمالية.
 )4استخداا املوسيقى املؤثر لشعور الطةب ،لكِ يُهتم أ يكو
املوسيقى غري غالبة على املقاصد املسردة
ُ
ه .مزايا وعيوب الوسائل السمعية البصرية

كانت للوسائل السمعية البصرية عدة املزايا لدعم عملية التعيم
ال عال ،ولكِ ال لو أيضا عِ وجوه السلبيا ال ينبغ أ يعاجلها
املدر عند تطبيقها يف عملية التعليم.
 .1مزايا الوسائل السمعية البصرية

Azhar Arsyad, Bahasa Arab, h. 34

19
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أ للوسائل السمعية البصرية إ ابيا حيث أهنا تستطيمل
مساعدة الطةب واملدر لتحقيق أهداف التعلم ،وتلي
اإل ابيا كما يف الرأ التايل:
أ) أهنا جتل السرور وجتدد نشاطهم وحت إليهم املدرسة
ب) أهنا تض ى على الدر حياة ،ا يطلب استخدامها مِ
احلركة والعمل
ج) أهنا تره احلوا  ،وتدعو إىل دقة املةحظة
د) تساعد تثبيت احلقائق يف أذها التةميذ ألهنم أدركوها عِ
09

طريق احلوا املختل ة.
نظرا إىل الرأ املذكور ،ميكِ أ يقال أ الوسائل السمعية
البصرية جتل السرور وجتدد نشاك الطةب لعملية التعلم ،وأهنا
تساعد تثبيت احلقائق يف أذها التةميذ ألهنم أدركوها عِ طريق
احلوا  ،وهذا وج إ ايب حيث أ ذاكرة الطةب للمواد أقوى
ساعدة الوسائل املستخدمة
 .0عيوب الوسائل السمعية البصرية
كما أ للوسائل السمعية البصرية وجوه اإل ابيا  ،ولكِ
هلا وجوه السلبيا أيضا كما يف الرأ التايل:
1. Memerlukan waktu dan perencanaan yang matang.
2. Tugas guru menjadi berat sebab di samping harus merencanakan
materi pelajaran yang akan disajikan harus menguasai berbagai
alat sarana peragaan atau media pengajaran berbagai alat sarana
peragaan serta alat komunikasi lainnya.

09عبد العليم إبراهيم ،املوج ال ي ملدرس اللغة العربية( ،القاهرة :دار املعارف ،دو سنة) ،ص430 .
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3. Pengadaan alat sarana peragaan memerlukan biaya dan peliharaan
yang cukup memadai.
4. Kecenderungan menganggap bahwa pengajaran melalui berbagai
macam alat atau media pengajaran bersifat pemborosan, bahkan
memakan atau menyita waktu yang banyak.21

بناء على الرأ املذكور ،ي هم أ مِ عيوب الوسائل السمعية
البصري ة ،حاجتها إىل التخطيت وكثرة األوقا إلعدادها ،وأ تكو
مسؤؤلية املدر شدة ،وكذا أشد احلاجة إىل توافرها يف املدرسة
وحتتاج إىل املؤنة الغالية ،وأ للوسائل السمعية البصرية وجوها
سلبية ،مِ جهة قلة ممارسة الطةب وجهدهم لنيل املعارف
واكساهبا حيث أ السهولة عِ طريق الوسائل ر ا تؤد إىل تساهل
الطةب عند اكتساب املواد ،ومنها التأثري على تكويِ الصورة
الذهنية لدى املشاهديِ؛ حيث أ لوسائل اإلعةا املرئية بص ة
خاصة دورها الواضح يف تكويِ الصورة الذهنية عند األفراد عِ
الدول واملواق واألحداث.
ب .الدراسة السابقة المناسبة

سبقت عدة البحوث والدراسا ال هدفت ترقية حتصيل دراس
اللغة العربية ،وهنا تعرض الباحثة وجوه التشاب واالختةف بني البحوث
السابقة وهذا البحث لتعرف مكانة هذا البحث مِ البحوث السابقة.
سبق البحث حتت موضوع "أثر حافزة التعلم على نتائج تعلم اللغة
العربية عند تةميذ ال صل احلاد عشر درسة حممدية العالية ميرتو

21

Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997), h. 79
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مشارفة طالبة

للعاا الدراس "0991/0995الذ وضعتها سي
جامعة جور سيوو اإلسةمية احلكومية ميرتو.
يناس البحث السابق هبذا البحث مِ جهة التحصيل الدراس أ
نتائج تعلم اللغة العربية لكِ ممل وجود ال رق بين وبني هذا البحث مِ
جهة الوسائل ،ف هذا البحث تقصد الباحثة الوسائل السمعية
البصرية  ،أما يف البحث السابق فيقصد هبا الدافعية لدى تةميذ املدرسة
لعالية.
وسبق البحث حتت موضوع " العةقة بني حافزة الوالد ونتائج تعلم
اللغة العربية عند تةميذ ال صل الثامِ درسة حممدية الثانوية ميرتو للعاا
الدراس  ،"0992/0991الذ وضعها هداية الرِة طال جامعة
جور سيوو اإلسةمية احلكومية ميرتو.
يناس البحث السابق هبذا البحث مِ جهة التحصيل الدراس أ
نتائج تعلم اللغة العربية  ،لكِ ممل وجود ال رق بين وبني هذا البحث مِ
جهة الوسائل ف هذا البحث تقصد الباحثة السمعية البصرية ،أما يف
البحث السابق فيقصد هبا حافزة الوالد.
وسبق البحث حتت موضوع "العةقة بني دافعية التعلم وحتصيل
دراس اللغة العربية لدى طلبة ال صل الثامِ درسة معهد اإلسةا
الثانوية جابونج المبونج الشرقية للعاا الدراس  "0911/0915الذ
قاا ب على صادق ،طال جامعة جور سييو اإلسةمية احلكومية
ميرتو.
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يناس البحث السابق هبذا البحث مِ جهة التحصيل الدراس أ
نتائج تعلم اللغة العربية  ،لكِ ممل وجود ال رق بين وبني هذا البحث مِ
جهة الوسائل ف هذا البحث تقصد الباحثة السمعية البصرية ،أما يف
البحث السابق فيقصد هبا حافزة الوالد.
ج .فرض البحث اإلجرائي
فرض البحث اإلجرائ هو اجلوواب املؤقوت علوى املسوألة املبحوثوة ،بعود
إجو وراء البح ووث داخ وول ال ص وول ،أم ووا ف وورض البح ووث اإلجرائو و ال ووذ تقدمو و
الباحثة فهو " يرتقى حتصيل دراس اللغة العربية باستخداا الوسائل السمعية
البصرية لدى تةميذ ال صل احلاد عشر درسة حممدية املهنية ميرتو للعواا
الدراس .0912 /0911

الفصل الثالث
منهج البحث

 تصميم البحث.أ
 وهو كما قال، ر هذا البحث معتمدا على تصميم البحث اإلجرئ
:Mohammad Asrori
“Suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah
tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara
bersama. ”1

 الذ،  أ البحث اإلجرائ هو حبث تطبيق،مِ الرأ املذكور
 فكا البحث اإلجرائ عملية،ينشأ مِ التحقيق والتدقيق يف عملية التعلم
 حلل املشكة الواقعية،يقوا خةهلا املمارسو بدراسة وتأمل ممارساهتم
 يهدف هبا حتسني ممارساهتم الرتبوية وفهمهم،ال تواجههم يف عملهم
.لطبيعة العملية البصرية والبيئة والظروف و املواق ال تنتظم مِ خةهلا
:Mohammad Asrori وأوضح
Dalam tataran ilmiah, penelitian tindakan kelas dapat menjembatani
kesenjangan antar teori dan praktik pembelajaran. Ini terjadi karena setelah
melakukan kegiatannya sendiri, di kelas sendiri, dengan melibatkan siswanya
sendiri, melalui sebuah tindakan-tindakan yang direncanakan, dilaksanakan
dan dievaluasi, guru dapat memperoleh umpan balik yang sistematik
mengenai kegiatan yang selama ini selalu dilakukan dalam proses
pembelajaran .2

1

Mohammad Asrori, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Wacana Prima, 2008), Cet. Ke-

2

Ibid, h. 4

2, h. 4
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بنوواء علووى الورأ املووذكور أ البحووث اإلجرائو هووو الدراسووة امليدانيووة
إلصة العملية البصرية ممل التأمل يف نتائجها وتقوميهوا .والبحوث اإلجرائو
هوو أحود األسووالي يف حتليول املشوكة باسووتخداا العمول التطبيقو وحتليوول
املشكة .
ب .ميدن البحث وزمانه
ر هذا البحث يف ال صل احلاد عشر درسة حممدية املهنية
ميرتو ،وعدد التةميذ يف ذلي ال صل  08طالبا .أما ما هذا البحث
ف منتص السنة  ،أ بعد جنا التةميذ مِ ال صل العاشر إىل ال صل
احلاد عشر للعاا الدراس 0918/0912ا ،ويف مدى ذلي الزما
أجر الباحثة هذا البحث الذ يتكو مِ الدوريِ ،ويف كل دور ثةثة
لقاءا .
ج .إجراءات البحث
وفقووا لطبيعووة هووذا البحووث الووذ هووو البحووث اإلجرائو  ،ف و جراءا هووذا
البحووث تعتموود علووى الوودوريِ ،وتن يووذ اإلج وراءا بوواخلطوا املعينووة ،ويف كوول
الدور ثةثة لقاءا  ،ويف كل لقاء ثةثة أنشطة ،مِ النشواك األول ،والنشواك
الرئيسو  ،والنشوواك األخووري أ االختتوواا .وهنووا تعتموود الباحث وة علووى النموووذج
الذ وضع  Kemmisو  Taggartكما يف  Hamzah B. Unoيف الصورة التالية:
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الصورة األولى
Taggart

 وKemmis البحث الذ وضع

شكل مراحل إجراءا
3
Hamzah B. Uno كما يف

Siklus I
ٍهنمعس

Refleksi

Perencanaan
Tindakan

Observasi dan
evasluasi
Pelaksanaan
Tindakan
Siklus II
Refleksi

Perencanaan
Tindakan

Observasi dan
evasluasi
Pelaksanaan
Tindakan

3

Hamzah B. Uno, Menjadi Peneliti PTK yang Profesional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),
h. 88
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بن وواء عل ووى الش ووكل امل ووذكور ،كان ووت مراح وول ه ووذا البح ووث جت وور عل ووى
املراحل التالية:
 .1طيت اإلجراءا
يقص وود ب ووالتخطيت ه ووو عمليو وةُ ط و ل
ويت اإلجو وراءا معتم وودة عل ووى
ُ
ت مبودأ أساسويا لتن يوذ اإلجوراءا ،
املشكة املبحوثة ،ويكو التخطوي ُ
والرتكيووز يف طوويت اإلج وراءا هووو طوويت مووادة التوودريس ال و تقوودمها
الباحثة يف عملية التعلم داخل ال صل.
و يعتموود التخطوويت علووى املةحظووة القبليووة درسووة حممديووة املهنيووة
مي وورتو ،حي ووث رأ الباحث ووة املش ووكة  ،أ اا وواض حتص وويل دراسو و
اللغة العربية ،ويتضمِ التخطيت يف هذا البحث على اخلطوا التالية:
أ) حتقي ووق مش ووكة ال ووتعلم وتعي ووني حله ووا ،وت وورض الباحث ووة حلله ووا
باستخداا الوسائل السمعية البصرية
ب) ط وويت األدوا ااتاج ووة لعملي ووة الت وودريس ،مث وول حمت وووى الت وودريس،
ومنهج التدريس ،والوسائل السمعية البصرية ال حتتاجها الباحثة
ج) إعداد مادة التدريس وتصميمها
د) تنطيم أوراق التقييم وتعيني دليل املةحظة
ه) تعيني معيار النجا لكل لقاء
 .0تن يذ اإلجراءا
يعتموود هووذا التن يووذ علووى مووا قوود خططتو الباحثووة واملوودر بووالنظر إىل
صووةحية البحووث حلوول مشووكةت  ،ويتكووو التن يووذ مووِ ثةثووة لقوواءا يف
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كل دور ،فكوا جممووع اللقواءا يف الودوريِ سوتة لقواءا  ،وعلوى ذلوي،
فاخلطوا يف تن يذ اإلجراءا ه كما يل :
أ) تقوود االختبووار القبل و ( )pre-testملعرفووة مسووتوى قوودرة التةميووذ قبوول
تن يذ البحث
ب) تقد مادة التدريس بالوسائل السمعية البصرية يف عملية التعلم
ج) إقامة االختبار البعد ( )pos-testومقارنة حاصلها باالختبار القبل
 .3املةحظة
تكو املةحظة لنيل التصور الودقيق عوِ اإلجوراءا السوابقة ،وهلوا
وظي ووة لتوثي ووق األثو وور ال ووذ ينش ووأ م ووِ تن ي ووذ اإلج و وراءا  ،وه و و نقط ووة
االنطووةق لةنعكووا يف املرحلووة التاليووة ،وميكووِ أ تقومهووا الباحثووة أو
ل
املةحووأ كوول األحووداث
املوودر املشووارك ،ويف عمليووة املةحظووة يكت و
الواقعووة يف ال صوول ،مثوول أنشووطة املوودر والتةميووذ ،واملوق و التعليم و ،
وأحوال التةميذ ،وكي ية تقد املادة ،وغري ذلي مما يتعلق بعملية التعلم
داخل ال صل.
 .4االنعكا
االنعكا هو التأمل وإعادةُ التحليل للعمليوة اإلجوراءا السوابقة،
ل
يف أوراق املةحظة ،وأوضح Mohammad Asrori
معتمدا على ما يُكت
وظي ة االنعكا ا يل :
“Kegiatan pada langkah ini adalah mencermati, mengkaji, dan
menganalsis secara mendalam dan menyeluruh tindakan yang telah
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dilaksanakan yang didasarkan data yang telah terkumpul pada langkah
observasi.”4

نظرا إىل الورأ املوذكور ،ف و مرحلوة االنعكوا تقووا الباحثوة علوى
تأم و وول وحتلي و وول عملي و ووة اإلج و وراءا معتم و وودا عل و ووى م و ووا يُكت و و يف أوراق

املةحظة ،ليكو ذلي نقطوة االنطوةق علوى إصوة األخطواء وحماولوة
الصعوبا يف الدور الثاين.
أما األمور ال تقومها الباحثة يف االنعكا فه كما يل :
أ) أنشو ووطة التةمي و ووذ يف عمليو ووة ال و ووتعلم باسو ووتخداا الوس و ووائل الس و وومعية
البصرية
ب) حتليل مستوى حتصيل دراس اللغة العربية
ج) العووارض ال و تو لاج و التةميووذ يف عمليووة الووتعلم باسووتخداا الوسووائل
السمعية البصرية
د .معيار نجاح البحث
إ معيار جنا هذا البحث يعتمد علوى حسوِ عمليوة التودريس ودرجوة
نتائج التةميذ يف ضبت التدريس ،أ ترقية حتصيل دراس اللغة العربية لدى
التةميووذ مووِ الوودور األول إىل الوودور الثوواين ،أمووا معيووار جنووا البحووث الووذ
تقص وود الباحث ووة يف حتقيقو و فه ووو وج ووود حتص وويل دراسو و اللغ ووة العربي ووة ل وودى
التةميذ بوأ  % 85مونهم ينوالو النتيجوة فووق معيوار اإلجنوا األدىن الوذ
على قيمة .29
Ibid .h. 105
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ه .التقنيات وإجراءات جمع البيانات
كا مجمل البيانا مِ أهم اخلطوا الجل استجابة رمو املسألة يف
هذا البحث ،ويف مجمل البيانا تستخدا الباحثة التقنيا التالية:
 .1االختبار
تستخدا الباحثة طريقة االختبار ألجل نيل البيانا عِ حتصيل
دراس اللغة العربية سواء قبل إجراء البحث ،أو بعده ،واملراد باالختبار
هنووا عب ووارة ع ووِ مرات و األسووئلة أو الت وودريبا م ووِ األدوا ال و يُقص وود
تقييم املهارا واملعارف ،والذكاء ،والقدرة ال ملكها التةميذ.
منها ُ
أمووا نوووع اإلخبتووار الووذي توواره الباحثووة ،فهووو االختبووار الكتووايب،
ويتك ووو االختب ووار هن ووا م ووِ االختب ووار القبلو و (  ،)pre-testأ االختب ووار
قبل استخداا الوسائل السمعية البصرية ،واالختبار البعود األول (pos-
 )test1أ االختبار بعد اسوتخداا الوسوائل السومعية البصورية بعود انتهواء
ال وودور األول ،واالختب ووار البعو وود الثو وواين ( )pos-test2أ االختب ووار بعو وود
اسووتخداا الوسووائل السوومعية البص ورية بعوود انتهوواء الوودور الثوواين ،ولووذلي
فمجموع االختبار يف هذا البحث ثةثة اختبارا .
 .0طريقة املةحظة
“Observasi pada penelitian tindakan kelas mempunyai arti
pengamatan terhadap treatment yang diberikan pada pada kegiatan
tindakan.”5

5

Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas, Implementasi, dan Pengembangannya, (Jakarta: Bumi AKsara, 2013) h. 5
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وتسخدا املةحطة ملةحظة أنشطة التةميذ عند عملية التعلم،
د كتبت األنشطة املةحظة يف أوراق املةحظة .وكذا أنشطة املدر
عر ل
ض الكريستال
عند استخداا الوسائل السمعية البصرية أ زها ْ
السائل ( )LCD Projectorواحلاسوب.
 .3الوثيقة
“Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, praasasti,
notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.6

بناء على الرأ السابق ،كانت طريقة الوثيقة مِ طرق مجمل البيانا
ال جتر يف إستخدامها على دراسة النصوص ،أو الكت  ،أو التقريرا او
غري ذلي مما يتعلق بالوثائق ،ويف هذا البحث تستخدا الباحثة طريقة
الوثيقة ألجل نيل البيانا عِ اهليكل التنظيم ملدرسة حممدية املهنية
ميرتو ،والتاريخ االختصار عنها ،وكذلي بيانا املدرسني ،واملوظ ني يف
تلي املدرسة.

و .أسلوب تحليل البيانات
وبعد أ اجتمعت البيانا ااتاجة ،فتحللها الباحثة ملعرفة ترقية
حتصيل دراس اللغة العربية مِ الدور األول حىت الدور الثاين لدى تةميذ
ال صل احلاد عشر درسة حممدية املهنية ميرتو للعاا الدراس
0918/0912ا ،وأما الرمو اإلحصائ الذ استخدمت الباحثة لتحليل
البيانا  ,فهو  Persentaseالسابق كما يل :
Ibid,, h. 274

6
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x 100 %

=P

Keterangan:
P = Persentase
f = Frekuensi
N = Jumlah subjek

بناء على الرمو املذكور ،فيمكِ معرفة أثر استخداا الوسائل
السمعية البصرية لرتقية حتصيل دراس اللغة العربية ،قارنة حمصولة
االختبار قبل استخداا الوسائل السمعية البصرية وبعد استخدامها.

الفصل الرابع

عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها
أ .لمحة عامة عن ميدان البحث

 .2تاريخ االختصار عن مدرسة محمدية المهنية األولى ميترو
بدأ تأسيس مدرسة حممدية حممدية املهنية األوىل ميرتو يف
التاريخ  05يوليو  ،1024بقرار املؤسسة رقم،519/II-015/LP-76/1977 :
ويف أول تأسيسها ،وقعت تلي املدرسة يف شارع كياه حاج أِد
دحة  ،د انتقلت إىل شارع تاويس ( )Jl. Tawesيوسوداد ميرتو
الشرقية وتقوا على األرض قدار  ،5199مرتا مربعا ،وه مِ إحدى
املدار حتت إدارة منظمة حممدية فرع ميرتو .والذ يدفمل إىل تأسيس
تلي املدرسة اهتماا الزعماء والقدماء يف منظمة حممدية بوجود املدرسة
املهنية ال تعلم أبناء األمة املهارا والك اءا املهنية إلعدادهم على
العمل املهي لويكونوا قادريِ على املنافسة يف العصر احلديث.
وجود تلي املدرسة اهتماا تلي املنظمة يف اجملال الرتبو
وميثل ُ

املهي والدعوة إلعداد األجيال ذو املهارة الكافية ،واألخةق الكرمية،
والت وق األكادمي  ،وليكونوا قادريِ على املنافسة وإقبال احلياة املقبلة
1
واإلسهاا اإل ايب للمجتممل.
ومنذ تأسيس املدرسة ،تطور مدرسة حممدية املهنية األوىل
ميرتو ،حىت نالت درجة االعتماد مِ و ارة التعليم بدرجة االعتماد أ،
1الوثيقة عِ الشخصية العامة ملدرسة حممدية املهنية األوىل ميرتو ،نالتها الباحثة يف تاريخ  10أكتوبر0912
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وه يف الوقت اآل حتت قيادة الدكتوراندو رسةين ،الذ يساعده
املدرسو واملوظ و وعددهم  50موظ ا.
اجلدول الثالث
الشخصية العامة ملدرسة حممدية املهنية األوىل ميرتو
اسم املدرسة

مدرسة حممدية املهنية األوىل يرتو

تاريخ التأسيس  05يوليو 1024
الرقم اإلحصائ

344109091993

العنوا

شارع تاويس يوسوداد ميرتو الشرقية

درجة االعتماد

Terakreditasi B

املؤسسة

حممدية

مدير املدرسة

الدكتوراندو سوغيونو ،املاجستري

سعة األرض

 ، 0411مرتا مربعا



املصدر :الوثيقة عِ الشخصية العامة ملدرسة حممدية املهنية األوىل
ميرتو
 .0رؤية املدرسة ورسالتها
أ -رؤية املدرسة
تسعى مدرسة حممدية املهنية األوىل لتحقيق أهدافها
باالعتماد على رؤية " إنتاج املتخرجني املثق ني القائمني على
العقائد اإلسةمية ذو الذكاء والرباعة يف املعارف
والتكنولوجيا ".

35

ب -رسالة املدرسة
أما رسالة مدرسة حممدية املهنية األوىل ميرتو فه كما يل :
 - 1الت وق يف جنا نتائج االمتحا املدرس
 - 0إقامة التعليم بأحسِ اجلودة والتنظيم
 - 3الت وق يف السيطرة على أسس املعلوما التكنولوجية
0
 - 4إعداد املدرسني واملوظ ني اارتفني يف العمل.
 .3أحوال تةميذ مدرسة حممدية املهنية األوىل يرتو
تطور مدرسة حممدية املهنية األوىل يرتو منذ تاسيسها
حىت اآل  ،كما يف اجلدول التايل:
اجلدول الرابمل
أحوال تةميذ مدرسة حممدية املهنية األوىل يرتو
للعاا الدراس 0918/0912ا

املصدر :الوثيقة عِ شخصية مدرسة حممدية املهنية األوىل ميرتو

0الوثيقة عِ شخصية مدرسة حممدية املهنية األوىل يرتو نالتها الباحثة يف تاريخ  10أكتوبر0912
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مِ اجلدول السابق يعرف أ عدد تةميذ ال صل مدرسة
حممدية املهنية األوىل

يرتو تتطور مِ العاا السال

إىل العاا

التايل ،وهذا يظهر مِ جمموع عدد التةميذ.
ب .أحوال املدرسني واملوظ ني يف مدرسة حممدية املهنية األوىل يرتو
اجلدول اخلامس
أحوال املدرسني واملوظ ني ملدرسة حممدية املهنية األوىل ميرتو
الوظيفة/الدرس
االسم
رقم
رئيس املدرسة
 1الدكتوراندو سوغيونو ،املاجستري
الرتبية اإلسةمية
 0شجاعS.Ag ،
الكيمياء
 3الدكتوراندو
الرتبية اإلسةمية
 4الدكتوراندة هارنينوك
العلم االقتصاد
 5الدكتوراندو واحد نور ديانتا
 1نورس إي يند B.A ،
اللغة اإلندونسية
 2الدكتوراندو مشهور
اااسبة
 8سوبياسي B.Sc ،
الرتبية الوطنية
 0الدكتوراندو شهريزا
علم االقتصاد
 19الدكتوراندو ا .أنصار
اااسبة
11
10
13
14
15

حمة .B.A ،
الدكتوراندة ريي غوس يارين
الدكتوراندة أرنيتا أوربانا
الدكتوراندة ليحا
الدكتوراندة هريننغسي

تاريخ اإلسةا
اللغة اإلندونسية
SNK

اللغة اإلندونسية
اللغة اإلندونسية
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11
12
18
10
09
01
00
03
04
05
01
02
08
00
39
31
30
33
34
35
31
32
38

كاندوكو،
رييS.Pd ،
ينيايت.S.Pd ،
سحيم S.Pd ،
رياناS.E ،
أحيايت طبار S.E ،
هارينتوS.Pd ،
روحانياS.Pd ،
ميلياوايتS.Kom ،
عاترييِS.Kom ،
أسوند  ،املاجستري
بوبو أد ريانتوS.E ،
دونو أمسارةS.Pd ،
عدنا بوسبا و اياS.Pd،
إندانج بوج لستار S.Pd،
إيد وحيود S.Kom،
أ واند S.Kom،
رويب غوناوا S.Kom ،
إيد هاريانتوS.Pd،
رمضا حارث كمالS.Pd،
ا .حسي عرايفS.Pd ،
خري األنااS.Pd ،
ويديا أنديكا لستار S.Pd،
S.Pd

KWU

اااسبة
KKPI

البني الشرغ
اااسبة
احلاسوب
احلاسوب
اللعربية
علم االجتماع
اللغة اإلجنليزية
الرياضية
العلم الطبيع
احلاسوب
احلاسوب
احلاسوب
الرياضية
الرتبية البدنية
الرياضية
اللغة اإلجنليزية
الرياضية
اإلشراف والتوجي
احلاسوب
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 30سوسيةوايت،
اللغة العربية
 49عزيز سليما رشيدS.Pd ،
اإلشراف والتوجي
 41سر وديايتS.Pd،
اإلسةا
 40سةمة ويدودوS.H.I ،
اإلشراف والتوجي
 40فرانز أسرتا ماهنداS.Psi،
اإلسةا
 43يي حممود S.Pd.I،
البني الشرع
 45يوليانتو.S.E.Sy،
العلم الطبيع
 41ديد سومارد S.Pd ،
ال ِ والثقافة
 42إيكو جايت فوتراS.Pd ،
ال ِ والثقافة
 48هانا دي يرتا أل يةS.Pd ،
الرتبية البدنية
 40أد إيربامساهS.Pd ،
البني الشرع
 59خملص سابوتراS.E.Sy ،
تطبيق العلبادة
 51دميا قرة عيو S.Pd.I ،
KMD
 50أِد باختيارS.Pd.I ،
KMD
 53دو سوسانتوS.Pd.I،
 54درماج
 55ويويِ هادياياين.A.Md ،
 51فطر ننسيغي S.P ،
 52هاين أربيافريانتوA.Md ،
 58ديي أنغا سابوترا
 50نور عاتقةA.Md ،
املصوودر :الوثيقووة عووِ بيانووا املوووظ ني واملدرسووني ملدرسووة حممديووة املهنيووة
S.Pd

األوىل ميرتو

Produktif AP
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ج) .أحوال التسهية ملدرسة حممدية املهنية األوىل يرتو
ألجل حتقيق رؤية ورسالة املدرسة ،تُدعم مدرسة حممدية املهنية
األوىل يرتو بعدة التسهية التالية:
اجلدول الساد
حالة التسهية للمدرسة مدرسة حممدية املهنية األوىل يرتو
العدد
نوع التسهية
الرقم
1
 1غرفة اإلدارية
1
 0ال صول الدراسية
1
 3املكتبة
1
 4املعمل اللغو
1
 5معمل احلاسوب
1
 1غرفة اإلدارية
1
 2املصلى
0
 8البئر
0
 0املرحاض
0
 19املوق
1
 11امليدا
1
 10املقص
1
 13البوابة
1
 14غرفة الصحة
املصدر :الوثيقة عِ أحوال التسهية

49

الصورة الثانية

الهيكل التنظيمي لمدرسة محمدية المهنية األولى ميترو
رئيس املدرسة
الدكتوراندو سوغيونو ،املاجستري
الوكيل يف شأ التةميذ

الوكيل في سأن المنهج
الدراسي
الدكتوراندة هارنينوك

شجاع،

موظ اإلدارية

موظ ة املكتبة

فطر ننسيغي ،

S.Ag

هاين أربيافريانتو،

S.P

A.Md

األساتذ
التةميذ
املصدر :الوثيقة عِ اهليكل التنظيم ملدرسة حممدية املهنية األوىل ميرتو
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ب .عرض التنفيذ اإلجرائي
 .2الدور األول

يتك ووو ال وودور األول م ووِ أربو وومل مراح وول ،وه و و التخط وويت ،والتن يو ووذ،
واملةحظة ،واالنعكا  ،وهذه املراحل األربعة تعرضها الباحثة فيما يل :
أ -التخطيت يف الدور األول
قامت الباحثة يف مرحلة التخطيت باألمور التالية:
 اختي ووار امل ووادة الدراس ووية ،الو و ستعرض ووها الباحث ووة ل وودى التةمي ووذداخل ال صل ،وه "املرافق العامة"
 تعيني األهداف الدراسية إعداد الوسائل السومعية البصورية الو تن وذها الباحثوة عنود عمليوةالتعلم
 إعداد املراجمل العلمية املناسبة ملادة الدرب -التن يذ يف الدور األول
يتكو التن يذ يف الدور األول مِ ثةثة لقاءا  ،وه كما يل :
 -1اللقاء األول
ن و ووذ اللق و وواء األول يف تو وواريخ  0أكت و وووبر  ،0912ال و ووذ
جوورى يف سوواع ل الوودر (35 X 0دقيقووة) أمووا املووادة الدراسووية
يف اللقاء األول فه املرافق العامة "
أما اخلطوا التعليمية يف اللقاء األول فه كما يل :
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أ -النشاك األول
يتكو النشاك األول مِ األمور التالية:
 إلقاء السةا والتحية قراءة كش احلضور كتابة املوضوع يف السبورة حت يز التةميذ للتعلم بالنشاك واهلمة املهنية األوىلب -النشاك الرئيسئ
واألنشطة ال ن ذهتا الباحثة يف النشاك الرئيس كما يل :
 عرض التعاري ومناذج اجلملة مِ خةل الوسائل السمعيةالبصرية حول موضوع املرافق العامة
 عرض امل ردا حول موضوع املرافق العامة ممل ترمجتها إىل اللغةاإلندونسية
 عرض مواد القراءة حول موضوع املرافق العامة مِ خةل الوسائلالسمعية البصرية وترمجتها إىل اللغة اإلندونسية
 يقرأ بعض التةميذ مواد القراءة قراءة فصيحة أشرفت الباحثة التةميذ عند عملية القراءة وجهت الباحثة التةميذ حلل املشكة عند ت هم مواد القراءةحول موضوع املرافق العامة
ج -النشاك األخري
ويف النشاك األخري قامت الباحثة باألمور التالية:
 -استنتجت الباحثة والتةميذ عِ املواد ال مت تدريسها.
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 ح ز الباحثة التةميذ على مراجعة املواد يف بيوهتم. إعطاء الواجبا املنزلية ال سيعملها التةميذ. -0اللقاء الثاين
ن ووذ اللقوواء الثوواين يف توواريخ  0أكتوووبر  ،0912الووذ جوورى يف
ساع الدر (35 X 0دقيقة  -أما املادة الدراسية ال قدمت الباحثة
فه "املرافق العامة"
أما اخلطوا التعليمية يف اللقاء الثاين فه كما يل :
أ -النشاك األول
يتك ووو النش وواك األول م ووِ إدراك ش ووعور وحت ي ووز التةمي ووذ
على التعلم ،د عرضت موضوع الودر  ،واألهوداف التعليميوة الو
يُرجى حتصيلها لدى التةميذ.
ب -النشاك الرئيسئ
يتك و ووو النش و وواك م و ووِ األنش و ووطة الراك و ووزة عل و ووى تق و وودد امل و وواد
باس ووتخداا الوس ووائل الس وومعية البصو ورية ،وألج وول التوض وويح تصو و ها
الباحثة فيما يل :
 عوورض التعوواري ومنوواذج اجلملووة مووِ خووةل الوسووائل السوومعيةالبصرية حول موضوع املرافق العامة
 عوورض م وواد ااادثووة حووول موضوووع املرافووق العامووة موومل شوورحهامِ خةل الوسائل السمعية البصرية
 شو وورحت الباحثو ووة بعو ووض امل و ووردا املشو ووكة حو ووول موضو وووعاملرافق العامة
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 نطقت الباحثة مواد ااادثة حول موضوع املرافق العاموة ويتبعهواالتةميذ
 ح و وورر الباحثو ووة بع و ووض أخط و وواء التةمي و ووذ عن و وود ااادث و ووة ح و ووولموضوع املرافق
 إش وراف التةميووذ وتوووجيههم عنوود ااادثووة حووول موضوووع املرافووقالعامة
ج -النشاك األخري
ويف النشاك األخري قامت الباحثة األمور التالية:
 استنتجت الباحثة والتةميذ عِ املواد ال مت تدريسها. ح ز الباحثة التةميذ على مراجعة الدر يف بيوهتم. إعطاء الواجبا املنزلية ال سيعملها التةميذ. -3اللقاء الثالث
ن ووذ اللقوواء الثالووث يف الوودور األول يف توواريخ  11أكتوووبر ،0912
ال ووذ ج وور يف س وواع ال وودر  ،أم ووا املوض وووع الرئيسو و ال ووذ قدمتو و
الباحثة فهو "املرافق العامة "
أما اخلطوا التعليمية يف اللقاء الثاين فه كما يل :
أ -النشاك األول
يتكو النشاك األول مِ إدراك شعور وحت يوز التةميوذ علوى
الو ووتعلم ،ونبهو ووت الباحثو ووة التةميو ووذ علو ووى امل و وواد املدروس ووة يف اللقو وواء
السووابق ،وبعوود ذلووي ،عرضووت الباحثووة موضوووع الوودر  ،واألهووداف
التعليمية ال يرجى حتصيلها لدى التةميذ.
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ب -النشاك الرئيسئ
يتكو النشاك مِ األنشطة التالية:
 عو وورض التعو وواري ومن و وواذج اجلملو ووة مو ووِ خ و ووةل الوسو ووائل الس و وومعيةالبصرية حول موضوع املرافق العامة
 تق وود امل ووردا ح ووول موض وووع املراف ووق العام ووة وترمجته ووا إىل اللغ ووةاإلندونسية عند وجود املشكلة لدى التةميذ
 عو وورض مو وواد الكتابو ووة حو ووول موضو وووع املرافو ووق العامو ووة مو ووِ خو ووةلالوسائل السمعية البصرية
 طلبت الباحثة بعض التةميذ لرتمجة امل ردا يف الكتواب املدرسوحول موضوع املرافق العامة
 كتو بعووض التةيووذ موواد الكتابوة حووول موضوووع املرافووق العامووة يفالسبورة
ج -النشاك األخري
ويف النشاك األخري قامت الباحثة األمور التالية:
 استنتجت الباحثة والتةميذ عِ املواد ال مت تدريسها. ح ز الباحثة التةميذ على مراجعة الدر يف بيوهتم. إعطاء الواجبا املنزلية ال سيعملها التةميذ.ج .املةحظة يف الدور األول
جر املةحظة أثناء عملية الوتعلم موِ أجول نيول املعلوموا الشواملة
علووى عمليووة الووتعلم من وذ اللقوواء األول حووىت اللقوواء الثالووث ،كمووا يف اجلوودول
التايل:
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الجدول السابع

بيانات المالحظة عن أنشطة التالميذ في الدور األول بالنسبة المئوية

املصدر :بيانا املةحظة عِ أنشطة التةميذ يف الدور األول
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البيا
 .1االهتماا على شر املواد مِ املدر
 .0النشاك يف التعلم
 .3النشاك يف تدري قياا الواجبا
 .4النشاك يف تقد األسئلة
 .5النشاك يف إجابة األسئلة
بنوواء علووى اجلوودول السووابق ،تعوورف ترقيووة أنشووطة التةميووذ مووِ اللقوواء
األول إىل اللق وواء الثال ووث ،حي ووث ك ووا جمم وووع نت ووائج األنش ووطة يف اللق وواء
األول تكوو يف مسوتوى الكوايف بقيموة  %43ويف اللقواء الثواين يرتقوى إىل
املستوى اجليود بقيموة  ،%41ويف اللقواء الثالوث يرتقوى إىل املسوتوى اجليود
بقيمة .%48
أما نتائج االختبار يف الدور األول فه كما يل :
الجدول الثامن

نتائج االختبار في الدور األول
الدور األول

الرقم

المؤشرات

1

أعلى النتائج

89

0

أدىن النتائج

49

19

3

املعدل

11،20

21،92

4

النجا ()%

%30،00

%12،81

االختبار القبلي

االختبار البعدي األول

09

املصدر :نتائج االختبار القبل والبعد األول
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بنوواء علووى اجلوودول السووابق ،ظهوور أ مسووتوى النجووا لوودى التةميووذ
يف ال و وودور األول بعو و وود االختب و ووار البعو و وود األول يقو و وومل يف مسو و ووتوى جنو و ووا
 %12،81وه و ووذا يرتق و ووى بالنس و ووبة إىل مس و ووتوى النج و ووا قب و وول اس و ووتخداا
الوسائل السمعية البصرية أ .%30،00
وألجوول التوضوويح تعوورض الباحثووة نتووائج االختبووار يف الوودور األول يف
اجلدول السابق بالرسم البياين التايل:
الرسم البياني األول
نتائج االختبار يف الدور األول
89
أعلى النتائج
أدىن النتائج
معدل

11.20

09
21.92
12.81 %

199

19

49 30.00 %

59

مستوى النجا 

االختبار القبل 

االختبار البعد األول
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بناء على الرسم البياين السابق ،يظهر أ مستوى النجا لدى
التةميذ يف الدور األول بعد االختبار البعد األول يقمل يف مستوى جنا
 %12،81وهذا يرتقى بالنسبة إىل مستوى النجا قبل استخداا الوسائل
السمعية البصرية أ قيمة . %30،00
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ه .االنعكا يف الدور األول
اعتمادا على حاصل املةحظة يف الدور األول ،وجد
الباحثة األمور ال ينبغ انعكاسها كما يل :
أ أ -مستوى النجا قبل استخداا الوسائل السمعية البصرية
يكو يف درجة  %30،00وبعد استخدامها يكو يف درجة

%12،81

ب -أعلى النتائج قبل استخداا الوسائل السمعية البصرية يكو يف
قيمة  ، 89وبعد استخدامها يف الدور األول يكو يف قيمة
.09
ج  -أدىن النتائج قبل استخداا استخداا الوسائل السمعية البصرية
يكو يف قيمة  ،49وبعد استخدامها يف قيمة 19

 .1الدور الثاني
كما يكو اإلجراء يف الدور األول الذ يتكو مِ أربمل مراحل ،مِ
التخطيت ،والتن يذ ،واملةحظة ،واالنعكا  ،فكذلي الدور الثاين ،وألجل
التوضيح ،تعرض الباحثة املراحل يف الدور الثاين كما يل :
أ -التخطيت يف الدور الثاين
يعتمو و وود التخط و وويت يف ال و وودور الثو و وواين علو و ووى حاص و ووة املةحظ و ووة
واالنعك و ووا يف ال و وودور األول ،ول و ووذلي كان و ووت العو و ووارض واملش و ووكة
يف ال وودور األول أخ ووذهتا الباحث ووة تقييم ووا لتحس ووني األخط وواء يف ال وودور
الثاين ،ومرحلة التخطيت يف الدور الثاين تأيت على األمور التالية:
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 اختيووار املوضوووع الرئيسو  ،الووذ ستعرضو الباحثووة لوودى التةميووذداخل ال صل ،وه "املرافق العامة يف العاصمة"
 تعيني األهداف الدراسية ط وويت خطو ووا اس ووتخداا الوس ووائل الس وومعية البصو ورية الو وتن ذها الباحثة عند عملية التعلم
 إعداد املراجمل العلمية املناسبة ملادة الدرب -التن يذ يف الدور الثاين
قامووت الباحثووة يف مرحلووة التن يووذ يف الوودور الثوواين بثةثووة لقوواءا ،
وه كما يل :
 .1اللقاء األول
ن ووذ اللقوواء األول يف توواريخ  03أكتوووبر  ،0912الووذ جوورى
يف سواع ل الودر (35 X 0دقيقوة  -أموا املوادة الدراسوية يف اللقواء
األول فه فه املرافق العامة يف العاصمة "
أما اخلطوا التعليمية يف اللقاء األول فه كما يل :
أ .النشاك األول
يتكو النشاك األول مِ األنشطة التالية:
 إلقاء السةا والتحية قراءة كش احلضور إثارة اهتماا التةميذ للتعلم بالنشاك إثووارة ذاكوورة التةميووذ للم ووردا ال و مت تدريسووها يف الوودوراألول
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ب .النشاك الرئيسئ
واألنشطة ال ن ذهتا الباحثة يف النشاك الرئيس كما يل :
 عرض التعاري ومناذج اجلملة مِ خةل الوسائل السمعيةالبصرية حول موضوع املرافق العامة يف العاصمة
 عرض امل ردا حول موضوع املرافق العامة يف العاصمةممل ترمجتها إىل اللغة اإلندونسية
 عرض مواد القراءة حول موضوع املرافق العامة يف العاصمةمِ خةل الوسائل السمعية البصرية وترمجتها إىل اللغة
اإلندونسية
 يقرأ بعض التةميذ مواد القراءة قراءة فصيحة إشراف التةميذ وتوجيههم عند عملية القراءة حولموضوع املرافق العامة يف العاصمة
 توجي التةميذ حلل املشكة عند ت هم مواد القراءةحول موضوع املرافق العامة يف العاصمة
ج .النشاك األخري
ويف النشاك األخري قامت الباحثة باألمور التالية:
 استنتجت الباحثة والتةميذ عِ املواد ال مت تدريسها. ح ز الباحثة التةميذ على مراجعة املواد يف بيوهتم. إعطاء الواجبا املنزلية .0اللقاء الثاين
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ن ذ اللقاء الثاين يف تاريخ  39أكتوبر  ،0912الذ جرى
يف س وواع ال وودر (35 X 0دقيق ووة  -أم ووا امل ووادة الدراس ووية الو و
قدمت الباحثة فه "فه املرافق العامة يف العاصمة"
أما اخلطوا التعليمية يف اللقاء الثاين فه كما يل :
أ .النشاك األول
يتكووو النشوواك األول مووِ إدراك شووعور وحت يووز التةميووذ
على التعلم ،د نبهت الباحثة أمهية اإلنشاء للتعبري عِ األفكار
بامل ردا املناسبة
ب .النشاك الرئيسئ
يتكووو النشوواك مووِ األنشووطة الراكووزة علووى تقوودد امل وواد
باسو ووتخداا الوسو ووائل السو وومعية البص و ورية  ،وألجو وول التوض و وويح
تص ها الباحثة فيما يل :
 عرض التعاري ومناذج اجلملة مِ خةل الوسائل السمعية البصريةحول موضوع املرافق العامة يف العاصمة
 عرض مواد ااادثة حول موضوع املرافق العامة ممل شرحها مِخةل الوسائل السمعية البصرية
 شرحت الباحثة بعض امل ردا املشكة حول موضوع املرافقالعامة يف العاصمة
 نطقت الباحثة مواد ااادثة حول موضوع املرافق العامة يف العاصمة -ويتبعها التةميذ
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 حترير بعض أخطاء التةميذ عند ااادثة حول موضوع املرافق العامةيف العاصمة
 توجي التةميذ عند ااادثة حول موضوع املرافق العامة يف العاصمة .3اللقاء الثالث
ن و ووذ اللقو و وواء الثالو و ووث يف ال و وودور األول يف ت و وواريخ  1نو و وووفمرب
 ،0912الووذ جوور يف سوواع الوودر (35 X 0دقيقووة  -أمووا
املو ووادة الدراس و ووية ال و و و قدمت و و و الباحث و ووة فه و و و "املراف و ووق العام و ووة يف
العاصمة"
أما اخلطوا التعليمية يف اللقاء الثاين فه كما يل :
أ -النشاك األول
يتكووو النشوواك األول مووِ إدراك شووعور وحت يووز التةميووذ
علووى الووتعلم ،ونبهووت الباحثووة التةميووذ علووى امل وواد املدروسووة يف
اللقوواء السووابق ،وبعوود ذلووي ،عرضووت الباحثووة موضوووع الوودر ،
واألهداف التعليمية ال يرجى حتصيلها لدى التةميذ.
ب -النشاك الرئيسئ
يتك ووو النش وواك م ووِ األنش ووطة الراك ووزة عل ووى تق وودد املو وواد
باس ووتخداا الوس ووائل الس وومعية البصو ورية  ،وألج وول التوض وويح
تص ها الباحثة فيما يل :
 تنبي التةميذ على أ الدر احلاضر يتعلق وضوع املرافوقالعامة يف العاصمة
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 عرض املواد الدراسية باستخداا الوسال السمعية البصرية تقوود امل ووردا حووول موضوووع املرافووق العامووة يف العاصوومةوترمجته ووا إىل اللغ ووة اإلندونس ووية عن وود وج ووود املش ووكلة ل وودى
التةميذ
 طلبووت الباحثووة بعووض التةميووذ لرتمجووة امل ووردا يف الكتوواباملدرس حول موضوع املرافق العامة يف العاصمة
 طلبت الباحثة التةميذ إلكمال اجلملة غري امل يدة إش و وراف التةمي ووذ إلكم ووال اجلمل ووة غو ووري امل ي وودة بو ووامل ردااملناسبة
 تشووجيمل التةميووذ علووى الت كووري وأخووذ ال كوور اجلديوودة مووِخةل عملية الواجبا الدراسية
ج -النشاك األخري
ويف النشاك األخري قامت الباحثة باألمور التالية:
 استنتجت الباحثة والتةميذ عِ املواد ال مت تدريسها. ح ز الباحثة التةميذ على مراجعة الدر يف بيوهتم. إعطاء الواجبا املنزلية ال سيعملها التةميذ.ج .املةحظة يف الدور الثاين
ج و وور املةحظ و ووة أثن و وواء عملي و ووة الو و ووتعلم م و ووِ أجو و وول حتص و وويل
املعلومووا الشوواملة عووِ عمليووة الووتعلم منوذ اللقوواء األول حووىت اللقوواء
الثال ووث ،وتك ووو املةحظ ووة م وومل امل وودر الش ووارك أ م وودر اللغ ووة
العربيووة يف مدرسووة حممديووة املهنيووة األوىل ميوورتو ،باسووتخداا أوراق
املةحظة د كتبت حاصة املةحظة يف أراق املةحظة.
واثل املةحظة هنا تصوير أنشطة التةميذ يف كل اللقواءا  ،موِ
اللقاء األول حىت اللقاء الثالث ،تتكو مِ املستويا الثةثة ،وه
اجليد ،والكايف والناقص ،كما يف اجلدول التايل:
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الجدول التاسع

بيانات المالحظة عن أنشطة التالميذ في الدور الثاني بالنسبة المئوية

املصدر :بيانا املةحظة عِ أنشطة التةميذ يف الدور الثاين
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البيا
 .1االهتماا على شر املواد مِ املدر
 .0النشاك يف التعلم
 .3النشاك يف تدري قياا الواجبا
 .4النشاك يف تقد األسئلة
 .5النشاك يف إجابة األسئلة
بنوواء علووى اجلوودول السووابق ،تعوورف ترقيووة أنشووطة التةميووذ مووِ اللقوواء
األول إىل اللقواء الثالووث ،حيوث كووا جمموووع نتوائج األنشووطة يف يف اللقوواء
األول تكو يف مستوى اجليد بقيمة  % 53ويف اللقاء الثواين يف مسوتوى
اجلي وود أيض ووا بقيم ووة  ،%10ويف اللق وواء الثال ووث يرتق ووى إىل مس ووتوى اجلي وود
بقيمة .%20
أما نتائج االختبار يف الدور الثاين فه كما يل :
الجدول العاشر
نتائج االختبار في الدور األول والدور الثاني
ب
الدور الثاني
المؤشرات
يالرقم
االختبار البعدي األول االختبار البعدي الثاني
09
09
أعلى الدرجا
ا1
19
19
أدىن الدرجا
ن0
25،18
21،92
املعدل
ا3
80،00
مستوى النجا
12،81
4
االختبار القبل والبعد يف الدور الثاين
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بن وواء عل ووى اجل وودول الس ووابق ،يظه وور أ مس ووتوى النج ووا ل وودى
التةميووذ يف الوودور الثوواين يقوومل يف مسووتوى النجووا  %80،00وهووذا
يرتقووى بالنسووبة إىل مسووتوى النجووا يف الوودور األول الووذ يكووو يف
مستوى النجا .%12،81
الرسم البياني الثاني
نتائج االختبار يف الدور الثاين
09
أعلى النتائج
أدىن النتائج

21.9212.81
%
19

09

80.00 %

25.18
19

معدل

199
89
19

49

مستوى النجا 

09
االختبار البعد األول 

االختبار البعد الثاين

بناء على الرسم البياين السابق ،يظهر أ مستوى النجا لدى
التةميذ يف الدور الثاين يقمل يف مستوى النجا  %80،00وهذا يرتقى
بالنسبة إىل مستوى النجا قبل استخداا الوسائل السمعية البصرية
الذ يكو يف مستوى النجا  %30،00وبالنسبة إىل مستوى النجا
يف الدور األول أ .%12،81

99
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 .4االنعكا يف الدور الثاين
اعتمادا على حاصل املةحظة يف الدور الثاين ،وجد الباحثة
األمور التالية:
 1أ -مستوى جنا حتصيل دراس اللغة العربية قبل استخداا الوسائل
السمعية البصرية يكو يف درجة  %30،00ويف الدور األول يرتقى
إىل درجة  ،%12،81د يف الدور الثاين يرتقى إىل درجة
.%80،00
- 0أعلى نتائج االختبار قبل استخداا الوسائل السمعية البصرية يكو
يف قيمة  ، 89وبعد استخدام يف الدور األول يكو يف قيمة 09
ويف الدور الثاين يكو يف قيمة  09أيضا.
- 3أدىن النتائج قبل استخداا الوسائل السمعية البصرية يكو يف قيمة
 ،49وبعد استخدام يف الدور األول يكو يف قيمة  19ويف الدور
الثاين يكو يف قيمة  19أيضا.

ج .عرض بيانات االختبار

يتكو االختبار يف هذا البحث مِ ثةث اختبارا  ،أ االختبار
قبل استخداا الوسائل السمعية البصرية وبعد استخدامها يف الدور
األول ،د بعد استخدامها يف الدور الثاين.
أما نتائج تلي االختبارا فه كما يف اجلدول التايل:
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الجدول الحادي عشر

نتائج االختبارات (القبلي ،والبعدي األول ،والبعدي الثاني)
الرقم

المؤشرات

االختبارات
القبلي

البعدي األول

البعدي الثاني

1

املعدل

11،20

21،92

25،18

0

أعلى النتائج

89

09

09

3

أدىن النتائج

49

19

19

4

مستوى النجا

30،00

12،81

80،00

املصدر :نتائج االختبار القبل  ،والبعد األول ،والبعد الثاين
بناء على اجلدول السابق ،تظهر ترقية نتائج االختبار حيث كا مستوى
االختبار القبل يف درجة  30،00ويف االختبار البعد األول يف درجة
 ،%12،81ويف االختبار البعد الثاين يف درجة %80،00
الرسم البياني الثالث
بيانا نتائج االختبار يف الدور األول والدور الثاين
89
30.00%

09
12.81%

09

80.00 %
٦٠

٦٠

٤٤

199
89
19
49
09

االختبار القبل 

االختبار البعد األول
مستوى النجا 

أدىن النتائج

االختبار البعد الثاين
أعلى النتائج

99

19

بنوواء عل ووى الرسووم البي وواين الس ووابق ،تظهوور ترقي ووة نتووائج االختب ووار م ووِ
االختبووار القبووا ومووِ االختبووار يف الوودور األول إىل الوودور الثوواين ،حيووث
كا مستوى النجا يف أخر الدور الثاين يقمل يف درجة . %80،00
د .تحليل البيانات ومناقشتها
وبعد أ أ مت كل مراحل البحث اإلجرائ مِ الدور األول حىت
الدور الثاين ،وكذا أ نالت الباحثة نتائج االختبار القبل والبعد  ،فهنا
حتلل الباحثة بيانا االختبارا الجل معرفة ترقية حتصيل دراس اللغة
العربية ومدى ترقيتها.
أما تقنية حتليل البيانا الذ استخدمتها الباحثة فه الرمو
النسبة املاوية ()Persentaseكما يل :
x 100 %

=P

Keterangan:
P = Persentase
f = Frekuensi
N = Jumlah subjek

عرض بيانا
وألجل احلساب بالرمو املذكور ،فاخلطوة التالية ه ْ
نتائج االختبار يف الدور األول والثاين كما يف اجلدول التايل:
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الجدول الثاني عشر

البيانات عن نتائج االختبار في الدور األول
منرة

االختبار القبلي
النتائج

1

29

0

19

3

29

4

59

5

89

1

59

2

19

8

19

0

29

19
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االختبار البعدي األول

الناجحة غري الناجحة













89



89



29



19
09




نتائج

الناجحة



غري الناجحة







19







19







29



89






19





11

59



19





10

19



19





13

29



14

29





89



89



15

19





29



11

19





29



12

29

89



18

59






19





10

10

19

09

29

01

59

00

29



03

29



04

29



05

19

01

59

02

29

08

19












29



89





29





19



اجملموع 1239



املعدل 11،20

11

19



29





21،92

األعلى
األدىن

49

19
30،00



89

89
19،21





1009
12





09

%



89





89









29





10

12،81

0

30،14

املصدر :نتائج االختبار يف الدور األول
بنوواء علووى اجلوودول املووذكور ،يعوورف أ جمموووع النتووائج يف االختبووار القبلو مووِ
الوودور األول يكووو يف قيمووة  ،1239ويف االختبووار البعوود األول يكووو يف قيمووة
 ،1009وأ التةميو و و ووذ الو و و ووذيِ جنحو و و ووا يف االختب و و ووار القبلو و و و  ،هو و و ووم  11تلميو و و ووذا
( ،)%30،00والذيِ نحوا هم  12تلميذا ()% 19،21
أمو ووا التةميو ووذ الو ووذيِ جنحو ووا يف االختبو ووار البعو وود األول ،فهو ووم  10تلميو ووذا
( ،)%12،81والذيِ

نحوا هم  0تلميذا ( )%30،14

13

الجدول الثالث عشر

البيانات عن نتائج االختبار في الدور الثاني
منرة

االختبار البعد األول
النتائج

الناجحة

غري الناجحة

االختبار البعد الثاين
النتائج

الناجحة

1

89



09



0

89



89



3

29



89



4

19

29



5

09

09



1

19





29



2

19





29



8

29



89



0

89



09









19

19





19

11

19





29



10

19





29



13

89



89



14

89



09



15

29



29



11

29



89



12

89



89



18

19

29







غري الناجحة



14

10

29



25



09

89



29



01

19





19



00

89



89



03

29



29



04

89



89



05

29



29



01

19







19



02

89





89



08

29





29





0195

05

اجملموع 1009
املعدل 21،92

10

0

25،18

األعلى

09

09

األدىن

19

19

%

12،81

30،14

3

80،00

19،21

املصدر :نتائج االختبار يف الدور الثاين
بناء على اجلدول السابق فيمكِ القول أ جمموع النتائج يف االختبار
البعد األول تكو يف قيمة  1009ويف االختبار البعد الثاين تكو يف قيمة
 0195وأ أعلى النتائج يف االختبار البعد األول تكو يف قيمة  09وأدناها
يف قيمة  ،19وأعلى النتائج يف االختبار البعد الثاين تكو قيمة  09أيضا
وأدناها يف قيمة .15

15

ويقوومل مسووتوى النجووا يف االختبووار البعوود األول بالنسووبة املئويووة يف درجووة
 ،%12،81حيث كا  10تلميذا الذيِ ينالو النتائج الناجحة باالعتماد على
احلوود األدىن  ، 29أمووا يف االختبووار البعوود الثوواين ،فيقوومل مسووتوى النجووا بالنسووبة
املاوية يف درجة  ،%80،00حيث كا  05تلميذا ينالو النتائج الناجحة ،ولذا
ظهر ترقية نتائج االختبوار موِ الودور األول إىل الودور الثواين يف مسوافة .%01
ولووذا،كانووت ال رضووية ال و قوودمتها الباحثووة ،وه و  " :يرتقووى حتصوويل دراس و اللغووة
العربيوة باسوتخداا الوسوائل السومعية البصورية لودى تةميوذ ال صول احلواد عشوور
درسة حممدية املهنية األوىل ميرتو للعاا دراس 0918/0912ا" مقبولة.

الفصل الخامس

الخالصات واالقراحات
أ .الخالصات
جوورى هووذا البحووث اإلجرائ و يف ال وودويِ حيووث كووا يف كوول دور ثةث ووة
لقو و و وواءا  ،ويف كو و و وول دور أربو و و وومل مراحو و و وول :التخطو و و وويت ،والتن يو و و ووذ واملةحظ و و ووة
واالنعكووا  ،د بعوود اوواا البحووث اإلجرائو ميكووِ لوويص البحووث أ حتصوويل
دراس اللغة العربية يرتقى باستخداا الوسائل السمعية البصرية لدى تةميذ
ال ص وول احل وواد عش وور درس ووة حممدي ووة املهني ووة األوىل مي وورتو للع وواا الدراسو و
0918/0912ا ،حي ووث كان ووت نت ووائج االختب ووار ل وودى التةمي ووذ ترتق ووى م ووِ
االختبار القبل إىل االختبار البعد األول وكذا مِ االختبار البعد األول
إىل االختبار البعد الثاين ،وذلي أل جمموع نتائج االختبار القبل يكو
يف قيم ووة  ،1239ويف االختب ووار البع وود األول يك ووو يف قيم ووة  1009ويف
أخر الدور الثاين يكو يف قيمة .0195
وكا التةميذ الذيِ نوالوا النتوائج الناجحوة يف االختبوار القبلو فهوم 11
تةميو و و و و و و و ووذ ( ،)%30،00ويف االختب و و و و و و و ووار البعو و و و و و و و وود األول  18تلميو و و و و و و و ووذا
( ،)%11،12ويف االختب ووار البع وود الث وواين  05تلمي ووذا ( -%00،50أم ووا
التةميو ووذ ينو ووالوا النتو ووائج الناجحو ووة يف االختب ووار القبل و و فهو ووم  10تةميو ووذ
( ،)%12،81ويف االختب و ووار البع و وود األول  0تةميو و ووذ ( ،)%33،33ويف
االختبووار البعوود الثوواين ثةثووة تةميووذ ( ،)%19،21وعلووى ذلووي فكانووت
ال رضووية ال و ق وودمتها الباحث ووة ،وه و  " :يرتقووى حتص وويل دراس و اللغ ووة العربي ووة
باس ووتخداا الوس ووائل الس وومعية البصو ورية ل وودى تةمي ووذ ال ص وول احل وواد عش وور
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درس ووة حممدي ووة املهني ووة األوىل مي وورتو للع وواا الدراسو و 0918/0912ا "
مقبولة
ب .االقتراحات
 .1دل ووت نت ووائج البح ووث إىل أ الوس ووائل الس وومعية البصو ورية يس ووتطيمل ترقي ووة
حتصوويل دراسو اللغووة العربيووة  ،ولووذا اقرتحووت الباحثووة ملوودر اللغووة العربيووة
درسة حممدية املهنيوة األوىل ميورتو أ يكثور اسوتخداا الوسوائل السومعية
البصرية ملساعة التةميذ على حتصيل دراس اللغة العربية.
 .0اقرتحووت الباحثووة لتةميووذ ال صوول احلوواد عشوور درسووة حممديووة املهنيووة
األوىل ميرتو أ تهدوا على التعلم خاصة يف تدريس اللغة العربية لينالوا
نتائج التعلم اجليدة ويرتقوا يف حتصيل دراس اللغة العربية.
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SOAL PRE TEST

ال َْم َرافِق ال َْع َّامة
نُش ل
احلُ ُك ْومة أ ْو غْيوُرها لللنا ت ْس لهيْة
اهد الْمرافلق الْعامة ال ل تو ُق ْوا بلتو ْوفل ْلريها ْ
للممارس لة أ ْعماهلللم ،مثل التس لهية اْ لالجتلم ل
اعية ال ل يتلم تو ْوفلْيوُرها للمصاحللل له ْم
ْ
ْ ُ ْ ْ
ُ
اْ لالجتلم ل
اعية لمثْل الْمدا لر والْ ُم ْست ْش يا وُد ْولر الْعلبادة والت ْس لهْية الْعامة يتلم
ْ
تووفليورها للمصالل لح النا ل
مجْيوعا ،لمثْ ُل الشوا لرع وا لإلنارة الْك ْهربلية
ْ ُْ
وليف جاكرتا نست لطيمل أ ْ نُش ل
اهد بو ْعض الْمرافلق الْعامة لم ِْ فو ْو لق الْبُو ْرج
ْ ْ ْ
الْق ْولم  .نوْنظُر ليف الْ لمْنظار أ ْشياء كثلْيورة ،هذا م ْس لج ُد اْ لال ْستل ْقةل وغْيوُرهُ لمِ
آذنوُها إلىل السماء و ل
الْمس ل
اجد ال ل تورت ل مل م ل
هذهل شوا لرع توزد لحم بلآال ل
ْ
ْ
لل
ُخرى اُر علْيوها السيارا
الْ ُمواصة وهذه ُج ُس ْور ميُر فو ْوق ُ النا و ُج ُس ْور أ ْ
وعلى جانلي الشوا لرع أ ْر لص ة ميْ لش علْيوها الْ ُمشاة تلْلي مصابلْي لح النو ْور ليف الط لريْق
وه تُونظم الْ ُمُرْور ون ْست لطْيمل أ ْ نوْنظُر ليف الْ لمْنظار الْمب لاين الض ْخمة الْكثلْيورة ،لمْنوها
صُر الرئاسة ومب لاين الْ لو ارا والْمحة التجا لرية
قْ

24

ل ل
اختو ْر ال ْحدى ْاأل ْج لوب لة التاللية!
اقْورأْ نص الْقراءة السابلق و ْ
يف نص الْ لقراءةل السابل لق ؟
اع الْوسائل لل ال ل ْ تو ُق ُوُمها ْ
 1ما أنْوو ُ
احلُ ُك ْومةُ ل ْ
ب .الشوارع
أ .املستش يا
د .أ ،ب ،ج ،كلها صواب
ج .املدرسة
 0ما معى الْمرافل لق الْعام ل
ل
يف الللغ لة اإلنْ ُد ْونل لسي لة؟
ة
ْ
ْ
بSarana .
أSekolah .
دRumah Sakit .
جFasilitas Umum .
احلُ ُك ْومةُ الْمرافلق العامة ؟
 3للماذا تو ُق ْوُا ْ
ب .مللصاأ االجتماعية
أ .للعبادة
د .ملمارسة األعمال
ج .للرتبية
ع الْمرافل لق الْعام لة للعلة لج الْم لريْ ل
ض؟
 4مانو ْو ُ

5

1

أ .املساجد
ج .املستش يا
أيِ نُش ل
اه ُد الْبُو ْرج الْق ْولم ؟
ْ

أ .يف جاكرتا
ج .مسارانج
ع الْمرافل لق الْعام لة لل ْإلنارةل ؟
ما نو ْو ُ
أ .الكهرباء
ج .اجلسور

ب .املدار
د .الشوارع

ب .يف سورابايا
د .يف باندونج
ب .املستش يا
د .مصابيح النور يف الطريق

25

2

8

0

ع الْوسائل لل الْعام لة لللْ ُمُرْولر ؟
ما ْنو ُ
ب .الكهرباء
أ .اجلسور
د .اإلنارة
ج .الربج القوم
ص لر الرئاسة ومب لاين الْ لو ارا ؟
أيِْ نوْنظُُر إىل ق ْ
أ .يف سورابايا
ج .مسارانج
ع الْمرافل لق الْعام لة لللتو ْربلي لة؟
ما نو ْو ُ
أ .املدار

ب .يف جاكرتا
د .يف باندونج
ب .املستش يا

د .املساجد
ج .الشوارع
ل
يف اللُغ لة ْل
اإلنْ ُد ْونل لسي لة؟
 19ما م ْعى الْ ُم ْست ْش يا ل ْ
بRumah sakit .
أIstana .
دSekolah .
جJalan Raya.
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SOAL POS TEST 1

الْ َك ْه َربَاء
ولم ِْ أهم الْمرافلق الْعام لة الْك ْهرباءُ ،ألنوها ْجتعل الْعمل س ْهة ،ن ْستو ْع لملُها
أل ْغراض خمُْتلل ة :نو ْغ لس ُل الْمةبلس ليف غساال ك ْهربائلية  ،ونطْب ُخ الطعاا
بلالْك ْهرب لاء ون ْست لم ُمل إلذاعة الر لاديوُ ْو أو ُمشاهدةل اللت ْل ا ل بلالْك ْهرب لاء ،وكذا إلضاءةُ
ل
ت الْك ْهرباء ُم لهمة لجدًّا ليف حياتلنا فلذا النْوقطعت
يف ال ْلي لل بلالْك ْهرباء ،فكان ْ
الظُةا ل ْ
الْك ْهرباء ،توعطل ُكل ش ْ ء يف األعمال اليومية
أول مِ وجدها تُووما إل لديْسو ل ل
و ُ ْ
ْ ْ ُْ ْ
يف عاا 1820ا ،وصدر ْ الك ْهرباءُ
لل
ل
ل ل ل
ل
ل
لل ل
م ِْ عدة الْمصاد لر الْك ْهربائية مثْ لل الْبطا لريا  ،والْم ْولد الْك ْهربائ  ،والْك ْهرباءُ نو ْوعٌ
لم ِْ أنْوو لاع الطاق لة ال ال ن ْست لطيْ ُمل ُرْؤيوتوها ،ول لك ِْ ن ْست لطيْ ُمل أ ْ نورى أثورها ،ولمِ
الْكهر ل
باء يونْشأُ التوي ُار الْك ْهربائل  ،وُهو لج ْريا ُ الش ْحن لة الْك ْهربائلي لة ،وميُْ لك ُِ أ ْ
ْ
توتدفق التوي ُار الْك ْهربائل على بو ْع ل
ض األ ْشي لاء ،لمثْ لل اْأل ْسة لك الْك ْهربائلي لة ،أو
ْاأل ْجس لاا الص ْلب لة والسائلل لة.
ل ل
اختو ْر ال ْحدى ْاأل ْج لوب لة التاللية!
اقْورأْ نص الْقراءة السابلق و ْ
 1ما املوضوع يف نص القراءة السابق ؟
ب .املرافق العامة
أ .املستش يا
د .املدرسة
ج .الكهرباء
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 0ما معى الكهرباء يف اللغة اإلندونسية؟

ب.
أListrik.
دKabel.
جArus.
 3ملاذا الكهرباء مِ أهم املرافق العامة ؟

Baterai

الكهرباء تن مل لغسل ب .أل الكهرباء تن مل لإلنارة

أ .أل
الثوب
ج .أل الكهرباء تن مل للتعليم د .جواب أ ،ب ،ج ،صحيح
 4نشاهد التل ا بالكهرباء ،ما معى التل ا يف الغة اإلندونسة؟
بBaterai.
أTelevisi.
دPesawat.
جRadio.
5

1

2

8

هذه الصورة اثل املصدر الكهربائ  ،وه ....
ب .التيار الكهربائ
أ .املولد الكهربائ
د .البطاريا
ج .األسةك الكهربائية
ما األعمال التالية الدالة على منافمل الكهرباء ؟
ب .استماع الراديو
أ .مشاهدة التل ا
د - .أ ،ب ،ج ،كلها صواب
ج .طبخ الطعاا
هذه الصورة وسيلة جلريا التيار الكهربائ  ،وه  ...؟
ب .األسةك الكهربائية
أ .البطاريا
د .املولد الكهربائ
ج .األدوا الكهربائية
مِ أول مِ وجد الكهرباء ؟

28

أ .إيزاك نيوتِ
ج .توما إديسو
 0مىت وجد الكهرباء ؟
أ .يف عاا 1820ا
ج .يف عاا 1825ا
 19ماالتيار الكهربائ ؟
أ .جريا الشحنة الكهربائية
ج .اإلنارة

ب .غاليليو
د.جواب أ ،ب صحيح
ب .يف عاا 1821ا
د .يف عاا 1829ا
ب .املصابيح
د .األدوا اإللكرتونية
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شاهد
الْق ْولم
أ ِْد
إللْيا
أ ِْد
إللْيا
أ ِْد
إللْيا
أ ِْد
إللْيا
أ ِْد
إللْيا
أ ِْد
إللْيا
أ ِْد
إللْيا

الْمرافِق الْع َّامة فِي الْع ِ
اص َمة
َ
َ
ََ
أ ِْد وص لديو ُق إللْيا بوعض الْمرافلق الْعامة ليف الْع ل
اصمة لم ِْ فو ْو لق الْبُو ْرج
ْ
ْ ُ
لزاك ْرتا ،و ر بينهما احلوار كما يل :
لل
ل
ل ل
اع هذا الْبُو ْرج الْق ْولم ؟
 ْ :أ ُكِ أظُِ أ الْبُو ْرج الْق ْوم هبذا اْ لال ْرت اع  ،ك ْم ا ْرت ُ
 :حوايل ( 399ثةمثلئة) لم ْرت ،اُنْظُْر إىل م ْس لج لد اْ لال ْستل ْقةل ْحتتونا !
آذ الْمس ل
 :اُنْظُر إىل م ل
اجد ،وله تو ْرت ل مل إلىل السماء
ْ
 :هيا نوْنظُْر ليف الْ لمْنظار
 :ل
هذهل شوا لرع له تو ْزد لحم بلآال ل الْ ُمواصة
ل
ُخرى ،اُر علْيوها السيارا
 :ت ْلي ُج ُس ْور ميُر فو ْوقوها النا و ُج ُس ْور أ ْ
 :تللْي أ ْر لص ة ميْ لش علْيوها الْ ُمشاة
 :اُنْظُر إلىل مصابلْي لح النو ْور ليف الط لريْق!
 :نوعم ،الْمصابليْح تُونظم الْ ُمُرْور
صُر الرئاسة ْحتتونا!
 :اُنْظُْر ،ق ْ
 :ص لحيح ،وما ل
هذهل الْمب لاين الْكبلْيورة ؟
ْ
 :ل
هذهل مب لاين الْ لو ارا  ،وتللْي حمة لجتا لرية
 :ال ْمس لمل اْألذا للصةةل الْم ْغ لرب!
 :توعال نوْنو لزْل ،لعلنا نُ ْد لرك صةة الْم ْغ لرب ليف م ْس لجد اْ لال ْستل ْقةل !
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اقْورأْ نص ْل
اختو ْر ال ْحدى ْاأل ْج لوب لة التاللية!
احلوا لر السابلق و ْ
لل
اع الْبُو ْرج الْق ْولم ؟
 1ك ْم ا ْرت ُ
ب 199 .لم ْرت
أ 199 .مرت
د 099 .لم ْرت
ج 399 .لم ْرت
 0أيِ يقمل الْبُو ْرج الْق ْولم ؟
ب .يف سورابايا
أ .يف جاكرتا
د .يف باندونج
ج .مسارانج
 3ما ي ْرت ل مل إلىل السماء للنلد لاء الصةةل؟
آذ الْمس ل
ب .م ل
اجد
أ .الربج القوم
ج.قصر الرياسة

د .الشوارع

 4ما اسم املرافق تو ْزد لحم بلآال ل الْ ُمواصة ؟
آذ الْمس ل
أ .م ل
ب .الربج القوم
اجد
د .اجلسور
ج.الشوا لرع
 5ما معى الْبُو ْرج الْق ْولم يف اللغة اإلندونسية؟
بMonumen Nasional.
أIstana.
دGedung Parlemen .
جJalan Raya.
 .... 1ميْ لش علْيوها الْ ُمشاة ،الكلمة املناسبة لتكميل اجلملة؟
ب .اجلُ ُس ْور
أ .األ ْر لص ة
د.الكهرباء
ج .الربج القوم
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 2ما اسم املرافق العامة إلضائة الط لريْق
ب .مصابلْي لح النو ْور
أ .الكهرباء
آذ الْمس ل
د .م ل
اجد
ج.األ ْر لص ة
 8ملاذا بنت احلكومة اجلسور ؟
ب .إلنارة الطريق
أ .لعةج املريض
د .ملرور السيارا
ج .ملرور الطيارا
 0أيِ تقمل مب لاين الْ لو ارا  ،وحمة لجتا لرية؟
ب .يف سورابايا
أ .يف باندونج
د .يف جاكرتا
ج .مسارانج
ل
ل
يف الط لريْ لق ؟
ت ْ
 19لماذا بون ْ
احلُ ُك ْومةُمصابيْح النُو ْولر ل ْ
ب .إلنارة الطريق
أ .ملرور الطيارا
د .ملرور السيارا
ج .لعةج املريض
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1
0
3
4
5
1
2
8
0
19

د .أ ،ب ،ج ،كلها صواب
جFasilitas Umum .
ب .مللصاأ االجتماعية
ج .املستش يا
يف جاكرتا
د .مصابيح النور يف الطريق
أ .اجلسور
ب .يف جاكرتا
أ .املدار
بRumah sakit .
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1
0
3
4
5
1
2
8
0

ج .الكهرباء
أListrik.
د .جواب أ ،ب ،ج ،صحيح
أTelevisi.
ج .األسةك الكهربائية
د - .أ ،ب ،ج ،كلها صواب
د .البطاريا
د - .أ ،ب ،ج ،كلها صواب
أ .يف عاا 1820ا

 19أ .جريا الشحنة الكهربائية
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1
0
3
4
5
1
2
8
0
19

ج 399 .لم ْرت
أ .يف جاكرتا
آذ الْمس ل
ب .م ل
اجد
ج.الشوا لرع
بMonumen Nasiona.
أ .األ ْر لص ة
ب .مصابلْي لح النو ْور
د .ملرور السيارا
د .يف جاكرتا
ب .إلنارة الطريق
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