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ABSTRAK

Murni Harsyi Passya (2010)    : Penerapan Media Pembelajaran Strip Story
untuk meningkatkan hasil belajar bahasa arab
siswa kelas II Mts Diniyah Puteri Pekanbaru.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar bahasa Arab
siswa kelas dua Mts Diniyah Puteri. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah penerapan Media Strip Story dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab
siswa kelas II Mts Diniyah Puteri Pekanbaru.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II Mts Diniyah Puteri
Pekanbaru yang berjumlah 22 orang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah
penerapan media Strip Story  dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa
kelas II Mts Diniyah Puteri Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan
bulan Maret sampai dengan Mei 2011.

Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik, maka peneliti
menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu : 1)
Perencanaan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi.

Berhasilnya penerapan Media Strip Story, diketahui dari adanya
peningkatan hasil belajar bahasa Arab siswa pada setiap siklus baik pada siklus I, II
dan III. Pada siklus I tanpa tindakan pertemuan pertama, hasil belajar bahasa Arab
siswa adalah 57,272 % dengan kategori “ cukup ” karena berada pada interval 56-75
%. Pada siklus I dengan tindakan pertemuan kedua hasil belajar bahasa Arab siswa
meningkat dengan persentase 62,95 % dengan kategori “ cukup ” karena berada pada
interval 56-75 %. Setelah diadakan perbaikan proses pembelajaran pada siklus II
pertemuan ketiga, hasil belajar bahasa Arab siswa meningkat dengan persentase
70,86 % dngan kategori “ cukup ” berada pada interval 56-75%, dan diadakan lagi
perbaikan proses pembelajaran pada siklus III pertemuan ke empat, hasil  belajar
bahasa arab siswa 76,56% dengan katagori “tinggi” berada pada interval 75-100%.
Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan proses pembelajaran bahasa Arab melalui
penerapan Media Strip Story dapat dikatakan berhasil.
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ملخص

العربية اللغةدرسةجينتة لرتقية طعاقاملتقصة الوسيلةتطبيق) :2011. (اشفهارشورنيم
الثانوية اإلسالمية ةباملدرسالثاينالفصلالطالب يفدى ل
.بوتري بيكانبارودينية ال

أما , نتائج تعلم اللغة العربية عند تالميذ اليوم الكامل منخفضة هي أن خلفية البحث 
دى لالعربية اللغةدرسةجينتة لرتقية طعاقتاملقصة الوسيلةتطبيقالبحث هلتكوين املشكلة يف هذا 

؟بوتري بيكانبارودينية الالثانوية اإلسالمية ةاملدرسبينالثالالفصيفالطالب

. طالبا22همعددوكان يف برنامج اليوم الكاملينيف الفصل الثاالطالبهمأفراد البحث
الفصل يفالطالبدى لالعربية اللغةدرسةجينتة لرتقية طعاقتاملقصة الوسيلةتطبيقأما موضوعه

و ايمإىل سر ماو قيام بالبحث يف شهر.دينية بوتري بيكانباروالالثانوية اإلسالمية ةاملدرسبالثاين
.م2011

املراحل يف ةالباحثفتقّدم , بالفصلاجليدعلى عمله ةالباحثتلينجاح هذا البحث إعتمد
.اإلنعكاس) 4املراقبة ) 3التنفيذ  ) 2التخطيط  ) 1: هذا البحث منها 

الطالباللغة العربية عنمن إرتفاع نتيجة تعلم ةطعاقتاملقصة الوسيلةيعرف جناح تطبيق 
اإلجراءةن بدو األوىلنتيجة التعلم يف الدورة . دورة إما يف الدورة األوىل و الثانية و الثالثةلكل 

بعديف الدورة األوىل% . 75-56" كفاية"بطبقة % 57,272هي
و بعد قيام بإصالح عملية %. 75-56" كفاية " بطبقة % 62,81اإلجراءة

و %.75- 56"كفاية"بطبقة % 70,86فنتيجة التعلم هيالثانيةالدورةالتعليم يف
"عالية""بطبقة% 76,56فنتيجة التعلم هيةالثالثالدورةقيام بإصالح عملية التعليم يفبعد 

وسيلةتدل هذه احلالة على أن إصالح عملية تعليم اللغة العربية من خالل % 100- 75تقع بني
.يكون ناجحاةطعاقتاملقصة ال
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الباب األول
مقدمة

المشكلةخـلفية.أ
. ,الرتبية هي ناحية من نواحي احلياة اليت كانت دائما ذات أولوية لرتقية مرتبة األفراد 

إصطالح الرتبية هو إرشاد و . 
1شخص ليصري الشخص بالغامساعدة أعطاها

عملية التعلم تقع لسبب . التعلم هو إحدى العمليات الكاملة اليت جتري يف كل شخص طول حياته
إحدى األمارات لدى شخص أهو تعلم أم ال يعىن حدوث تغيري السلوكية .وجود التفاعل بني األفراد مع بيئتهم

2.ية املهارة واإلجتاهيف تفسه الذي ميكن سبب هذا التغيري يف ناح

عملية التعليم إحدى العمليات اليت تتضمن عمل املدرس والطالب بناء على اإلتصالة املتبادلة اجلارية 
التفاعل املتبادلة بني املدرس والطالب إحدى الشروط األوىل .يف األحوال الرتبيوية للحصول إىل األغراض املعينة

ليس إتصاال بني املدرس والطالب فقط بل بالنظر , فاعل يف عملية التعليم له معىن واسعالت. لوجود عملية التعليم
واملدرس ال ببلغ املواد الدراسية عند التعلم فحسب بل يرشد على اإلجتاهات والقيم لدى . إىل التفاعل الرتبوي

.3الطالب أيضا 
ة املؤيدة ألن مصدر تعاليم اإلسالم اللغة العربية هي اللغة األوىل لألمة املسلمني ولغة أخرى كالغ

القرأن واحلديث الشريف يستخدمان 4.وهذه اللغة البد عليهم أن يفهموها فهما عميقا. مجيعها باللغة العربية
.هذه اللغةباللغة العربية فالبد جلميع املسلمني لسيطرة على

تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية "
تعلم اللغات تساعد على سهولة االتصال بالعلم اخلارجي وقراءة اآلدب والسياسي واإلقتصادي : فهي "والتطبيق 

( وفهم خمتلف يف احلضارات وطرق معيشة الناس , والنظرية العاملية

1 Hasbullah, Dasa-dasar Ilmu Pendidikan, Raja Grafindo prasada, Jakara, 1999, hlm.1

2 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.Rajawali Pers, 2006  hlm 1

3 User Usman, Menjadi Guru Propesional, Remaja Rosdakarya, Bandung

4 Drs. Juwairiyah Dahlan, Ma. Metode belajar mengajar bahasa arab ( Surabaya: Al ikhlas, 1992) hlm
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) التكنولوجيا ( ) التلفيزيونية 
5.الوسائل اإلتصالية بني الناس 

:ي فهدينية  بوترياليف املدرسة الثانوية  اإلسالمية وأما أهداف تعلم اللغة العربية 

ليستطيع الطالب يف تكلم باللغة العربية.1
ة باللغة العربية املكتوبليستطيع الطالب يف فهم الكتب الدينية والثقافة اإلسالمية .2
.القرأن واحلديث جيداليستطيع الطالب يف فهم.3

بد الف. الكتابةمهارةة و ءومهارة القرامهارة الكالم وللغة العربية أربع مهارات منها مهارة اإلستماع 
.على الطالب لكي ينالوا هذه  املهارات األربع ألن فيها عالقة قريبة للوصول إىل أهداف تعلم اللغة العربية

كانت مادة التعليم ال بد أن تتكون من املواد العلمية وتضمنت الواقعية الصحيحة ، واملفاهيم واملبادئ 
هناك يف نظرية التدريس . وتعميمات العلوم اليت صدرها من املناهج الدراسية وتؤيد الوصول إىل أهداف التعليم

يف جمموعة .  وسائل التعليم كاأللة املساعدة يف عملية التعليمتان، األوىل طريقة التدريس والثانية ز ناحيتان متمي
6.الطرق  كان موقف وسائل التعليم مساعدة البد لكل املدرس أن ينظمها يف عملية التعليم

. وسيلة القصة املتقاطعة هي  وسيلة مصنوعة من الورقة املقطوعة اليت حتتوي على الكلمات أو العبارات
7.تساعد مهارة الطالب يف تنطيم الكلمات أو االيات حيت تصري رسالةالوسيلةهذه

.تدريس اللغات األجنبية ، للوصول إىل املهارات املذكورةة جدا يفتطبيق هذه الوسيلة فعاليوأما 
بة جديدة والدوافع إن تطبيق الوسائل التعليمية يف عملية التعليم تنشئ رغ" ازهار أرشد"مهالك يف "قال 

8.بل تعطى األثار النفسية لدي الطالب

الثانويةسةر دامليف الطالبوأكثر 9.التعلم هي قدرة الطالب بعد أن يقبلوا جتريبة تعلمهمةجكانت نتي
يف تطبيق ماهرة جدا اللغة العربيةعندهم محاسة شديدة ألن املدرسة اليت تعلم مادةدينية بوتريالإلسالميةا

املكثفة أو الوسائل املصنوعة من كارتون كالصور مثال والطاقة اليت حتتورسة مثل
.على مفردات اللغة العربية

38.ص,مكتبة لبنان, تطم اللغات الحیة وتطیمھا بین النظریة والتطبیق, صالح عبد المجید العربي5

6 Nana Sudjana, Media Pengajaran, Sinar Baru, Bandung. 1997, hlm 1

7 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.Rajawali, 2006, hlm 124

8 Hamalik dalam Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.Rajawali 2006. hlm.15

9 Nana Sudjana, Penilaian HasilProses Belajar Mengajar, Bandung PT Remaja Rosdakarya,1995.hlm
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يةدين
هذا الواقع بينت . كانت نتيجة تعلم الطالب درس اللغة العربية مازالت ناقصة و حتتاج إىل التحسنيبوتري

:وهذا الواقع بالنظر إىل الظواهر االتية5,5حىت5حويل ةوكانت النتيجة اليومينتيجة الباحثة بالنظر إىل ال
5,5- 5بني ةاليوميعلى النتيجة كان تسعون طالبا حصلوا. 1
.كان الطالب يشعرون بالصعوبة يف إجابة األسئلة املوجودة يف كتب اللغة العربية املعينة. 2
.أكثر الطالب ال يؤدون واجبات اللغة العربية.3
.وأكثر الطالب مازالوا أن يغشوا أوراق إجابة الطالب واألسئلة املوجودة يف كتب اللغة العربية. 4

ة يف تعليم اللغة العربية ملا حتصل على ترقية نتائج الطالبات املدرسطبقتها اليتيمية كان دور الوسائل التعل
بناء على تلك الظواهر . اللغة العربيةسر دطعة لرتقية نتيجة ، ألجل ذلك أريد أن أطبق وسيلة القصة املتقا

:إختارت الباحثة املوضوع
العربية لدى الطالب  في الفصل الثاني  بالمدرسة تطبيق وسيلة القصة المتقاطعة لترقية نتيجة درس اللغة"

"بكنبارويالدينية  بوتر"الثانوية  اإلسالمية 

إختيار الموضوعفيالدوافع . ب
.ةهذه املشكلة جذابة للباحثإن 1-

. ةتتعلق بالقسم اليت تتعلم فيه الباحثةحثااملشكلة املوجودة يف هذا الب2-
.هذا البحث مل يقم أحد ببحثها من قبل3-

توضيح المصطالحات. ج
10النتيجة هي قدرات أملكتها الطالب بعد أن يقبلوا جتربية التعلم .1

11.الوسائل هي جمموعة تدافع الطالب للتعلم يف بيئتهم.2

إحدى الوسائل املصنوعة من قطعات القرطاس وحتتوي الكلمات أو العبارات بشكل وسيلة القصة املتقاطعة.3

10 Nana Sudjana, Penilaian Hsili Proses Belajar Mengajar, Bandung  PT Remaja Rosdakarya
1995.hlm 22

11 Sudirman, Media Pendidikan, Pengertian, pengembangan, danpemanfa’atannya, Jakarta, Grapindo
Persada, 1984 .hlm.6



12.احلكاية أو النصوص

13.التنفيذ يف القاموس اإلندونيسي  هو التنفيذ أو عملية ، وكيفية تنفيذ اإلجراءات.4

المشكالت. د

المشكالتتقديم-١
:تقدمي املشكالت، منهاوالطواهر اليت قدمتها الباحثة بناء على خلفية املشكلة

.اللغة العربية مازالت خافضة سر ديفالطالبنتيجة. أ
.إستخدمت املدرسة الوسائل التعليميمة لرتقية نتيجة الطالب يف مادة اللغة العربية. ب
.املعينةبالصعوبة يف حبث األسئلة يف كتب اللغة العربية مازال يشعر الطالب. ج
.الطالب ال يؤدون واجبات اللغة العربيةأكثر. د
.النتيجةوسائل و هل هناك عالقة هامة بني ال.ح

المشكلةتحديد-۲
طعة لرتقية نتيجة اتطبيق وسيلة القصة املتقيف ةولكثرة املشكلة املوجودة يف هذا البحث  فتجددها الباحث

.املدرسة الثانوية اإلسالمية الدينية  بوتري بكنباروبى الطالب يف الفصل الثاين ددرس اللغة العربية ل

المشكلةتكوين-٣
تطبيق وسيلة القصة هل: البحث فكان تكوين املشكلة هذااملشكلة املوجودة ىفبناء على حتديد

املدرسة الثانوية  اإلسالمية بى الطالب يف الفصل الثاين دطعة تستطيع أن ترقي نتيجة درس اللغة العربية لااملتق
.الدينية  بوتري بكنبارو

12 Azhar arsyad, Media Pembelajaran.Rajawali , 2006, hlm. 124

13 Drs Anwar, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya, PT Amelia,2002, hlm:205



أهداف البحث و فوائده. ه
أهداف البحث.أ

املدرسة الثانوية  اإلسالمية بيف الفصل الثاين اللغة العربية درسب يف الطالنتيجةهذا البحث يهدف إىل ترقية 
.الدينية  بوتري بكنبارو

البحثفوائد:ب

:يهفلة ارسالهذه البحثاذأمافوائد هل

.اللغة العربيةدرسزيادة املعرفة للمدرسني لكي يكثفوا يف .1
.اللغة العربيةدرسالطالب يفنتيجةإقرتاحا لرئيس املدرسة لرتقية .2
.زيادة املعرفة للباحثة عن تطبيق هذه الوسائل.3
يف قسم تدريس اللغة  العربية لشهادة اجلامعية للدرجة االوىل املقررة لنيل اجلامعة تالتكميل املطلب.4

. بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو



الباب الثانى
المفاهيم النظرية

تعليميةالالوسائلتعريف.أ

عموما أن الوسيلة هي مجيع ". الوسط"مبعين " medius" "اللغة الألتنية"تؤخذ من " media"كلمة 
مجيع األالت لتقوية أحوال ويف املعىن الواسع أن الوسيلة. األشكال إلصال الرسائل، ووألراء إىل األخرين

).1986أخسني (الطالب يف زيادة املعرفة، املهارة واإلجتاه
1.و يف هذا املعىن ، أن املعلمني ،الكتب ،احلواسيب ،الصور ، وبيئة املدرسة هي الوسائل التعليمية

تصوير أن الوسائل التعليمية يف عملية التعليم متيل إىل األدوات الرمسية ، ال) " 1971(و برليج و إيلي " وعند 
2.الفوتوغرايف أو الوسائل اإللكرتونية وتنتفع لعملية وتركيب املعلومات البصرية أو لفظية

أن الوسائل التعليمية هي الوسائل اليت حتمل الرسائل او املعلومات ) 1985(وعند هينيك وأصحابه 
أن الوسائل )"  1986(و بريكمارتني"وعند . 

و ميكن أن تشمل من . التعليمية هي الوسائل اليت تشمل املصادر املختاجة إىل أداء اإلتصال مع الطالب
، أن الوسائل التعليمية هي مجيع األشياء " أومارمالك"وعند . املعدات والربجميات املستخدمة يف األجهزة

.املستخدمة ألصال الرسائل

، حىت تستطيع أن حتفر اإلهتمام، الرغبة، الفكرة، الشعور لدى الطالب يف عملية التعليم ) اسيةاملواد الدر (
3.للحصول على أهداف التعليم املعينة

، مث ) الدعائم للعرض(تارخييا ، ألول مرة،كانت الوسائل التعليمية مسيت مرئية للتدريس والتعليم 
، مث تطورت إىل اإلتصالة السمعية والبصرية ، مث ) املواد التعليمية(صرية أصبحت إحدى الوسائل السمعية والب

1 http://annajib.wordpress.com/2010/02/12/penggunaan-teknologi-pengajaran-bahasa-untuk-
meningkatkanketrampilan-siswa-dalam-berbahasa-arab/

2
ibid

3 ibid



ستخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة األجنبية التعلم فعالة جدا إو. تغريت إىل التكنولوجية التعليمية
4.ة والكتابةءإستماع، التكلم، القرا: للحصول على أربع مهارات منها

تقاطعةوسائل القصة امل. 2

وسيلة القصة املتقاطعة إحدى الوسائل املصنوعة من قطاعات الورقة اليت حتتوي على الكلمات أو 
5.هذه الوسيلة تستطيع أن متّهر الطالب يف تركيب الكلمات أو األيات حىت تصري رسالة. العبارات

:يف تطبيقهااخلطوات السهلةبعضقاطعة ، هناكالقصة املتلتطبيق هذه الوسيلة
قبل الدخول إىل الفصل. أ

إختار املدرس موضوع القصة  أو احملفوظات مث يوزعه إىل الطالب. 1
.الكلمات املذكورة طبعت واضحة بإعداد املساحة الفارغة بني كل كلمة وكلمة أخرى. 2
يكتبوه يف ورقة إذا كان املوضوع كثري جدا يستطيع الطالب أن,تلك القصة قطعت جبملة واحدة لكل قطعة. 3

.أخرى وهؤالء الطالب يقسمون إىل جمموعات
األنشطة يف الفصل . ب
مخسة أشخاصحىتبع ر أو لكل جمموعة تتكون من, جمموعاتإىليقوم املعلم بتقسيم الطالب . 1
.أعطى املدرس املواد الدراسية للطالب. 2
بإستخدام قواعد القصةبرتكيب  هذه وعة تقوم ولكل جمم. كل جمموعةإىليقوم املعلم بتوزيع قطاع القصة . 3

.العربيةاللغة

.ينبغي على كل طالب يف جمموعته لكى يشرتكوا يف تركيب قطاع تلك القصة . 4

.القصة اليت ركبوهاءأمر املدرس كل جمموعة لكي يقر. 5
أخرىجمموعة أعطى املدرس فرصة للطالب لكى يناقشوا أوال إذا كان تركيبهم غري مناسب مع . 6
6.ة ترتيب القصة الصحيحةعاقام املعلم بقـــــــــر . 7

4 http://datastudi.files.wordpress.com/2009/11/kt_0002.pdf

5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.Rajawali , 2006. hlm 124

6 ibid



يف درس احملادثة، قتطبورأينا هنا أن الوسيلة التكنولوجية التعليمية بوسيلة القصة املتقاطعة تستطيع أن
.ختمني املفردة، تركيب الكلمة، صنع اإلستفهام وتركيب احلكاية

التعلمنتيجة .3
إذا كان . ومراده هنا يف التعلم هو حماولة  لتغري السلوك, عرف الطبيب النفساين أن التعلم هو التغري

فة بل يف الثقاو هذه التغريات ليس يف زيادة العلم فقط, بالتعلم يستطيع أن يأخذ التغريات لشخصية املتعلمني
7.واملهارات ر واإلجتاهات والطبيعة وغري ذالك

وعند . التعلم والتعليم مها املفهومان الذان يرتابطان، الميكن أن يفصل بعضهما عن بعض
)  2005طاهرين "(سوريا"

8.التغيري حاصل من اخلربة الفردية يف تفاعله مع البيئة

ما هي النتيجة اليت .9التعلم هي اإلستطاعات اليت أملكها الطالب بعد أن يقبلوا خربة التعلمنتيجة
للحصول على نتيجة التعلم بالنسبة ،)2005طاهرين ( حصل الطالب عليها، وقيل، إصطالحها نتيجة التعلم

10.ن بينة لنتيجة التعلمألجل ذلك، تلك النواحى الثالثة تكو . إىل الناحية املعرفية، السلوكية و املهارات

املعرفية تتعلق بنتائج التعلم  الفكري اليت تتكون من ستة جوانب ، وهي املعرفة أو الذاكرة والفهم 
والسلوكية تتعلق باإلجتاهات اليت تتكون بالقبول، اإلجابة ، وألستجابة ، . والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقييم

وتلك النواحي الثالثة ، . ية أو املهارت تتعلق بنتائج مهارات التعلم والقدرة يف التصرفاحلرك. واإلحتاد والداخلي
. تكون موضعة تقييم نتائج التعلم

.11تتعلق بإستطاعة الطالب يف سيطرة املواد الدراسية
:وتلك املعايري منها. ملعرفة حاصلة تعلم الطالب بعد أن يتبعوا عملية التعليمايريهنا املع

10حىت 0أوال ، حجم القاعدة  من
100حىت 0ثانيا ، حجم القاعدة  من 

4،0حىت 0،0ثالثا ، من 
EحىتAرابعا، حجم القاعدة من 

7 Sardiman A M. Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, JakartaGrasindo,2007.hlm 21

8 Tohrin, Psikologi Pembelajaran pendidikan Agama Islam, Jakarta: Rajawali pers.2005

9 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 1995.
hlm 22

10 Tohirin, Op. Cit. hlm 151

11 Nana Sudjana, Op.Cit. hlm 22-23



نطاقا، كان 100- 0، إىل 6أو 5نطاقا 10- 0) نظر العابرة(وكان أدىن النتائج تشري إىل النجاح 
D."12"وعلى نطاق احلرف1،2أو 1،0.  4.0- 0،0، على نطاق و60أو 55

:متام النتائج الىت حصل عليها الطالب من خالل عملية التعلم والتعليم متيل أن تشري إىل النتائج األتية
. الدافع الداخلي هو الدافع من أنفس الطالب. الطالبمتام اإلرتياح مييل أن يشري إىل الدافع الداخلي لدي) أ

. لزيادة ثقة النفس على قدراته) ب
) ج

. ناحية أخرى
.املعرفية أو أفاق الطالبالنتائج اليت حصل عليها الطالب يف درسه شاملة على ) د

بناء على الشرح السابق أن نتيجة التعلم هي النتائج اليت حتصل عليها شكل االنطباعات اليت تسبب 
النتيجة "ويف هذا البحث، كانت نتيجة التعلم املقصودة منها. تغيريات يف نفس األفراد، وهذه نتيجة أنشطة التعلم

13.والقيمة اليت تدل على مستوى 

العوامل المؤثرة فى تحصيل الدراسة.أ 

ها عوامل خارجيةأوهلما عوامل داخلية وثانيقسمانإىلؤثرة املعواملالقسمتن

نة من العوامل الدينية والعقلية عاملة منبعثة من نفس الشخص و هى مكو يه: العوامل الداخلية.1
صحة اجلسم,اعتدال اجلسم :البدنية العوامل 

, الرغبة , تركيز الفكر 14كفاءة , قوة الذاكرة ,املقدراة الطبيعية ,احلرص , الذكاء : و الروحية أالعوامل العقلية 
.الباعثة 

.الزمان , االبيئة االجتماعية , األسرة : العوامل الخارجية.2
إىلوباإلمجال نستطيع أن نقسم تلك العوامل كلها 

ألن وجود , التالميذ أثناء دراستهم ىف املدراسة إال أن العوامل الداخلية فيهم جتدى أثرا أكرب من العوامل اخلارجية 
صول على الغايةالعوامل الروحية يفسح أمام التالميذ لكما حيتاجونه ىف احل

12 Tohirin, Op.Cit. hlm 159

13 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ( Bandung: PT, Remaja Rosda Karya 2004)
hlm 56

14 Tursin Hakim , Belajar Secara Efektif , Puspa Swara , Jakarta , 2001 , hlm 11-12



15.قد يأخر نشاطات التدريس أو يزيدفيهم مشكلة ىف التعلم 

العالقة بني وسيلة القصة املتقاطعة و نتيجة التعلم. ۳

يف عملية التعليم البد لكل طالب أن حياول ملعرفة مفهوم عن األشياء الىت تسبب تغريات السلوك يف 
الىت نستطيع أن نفعلها لتأثري نتيجة الطالب يف وكثري من الطرق اجلذبة. وكان قبله ال يعرف شيأ مث يعرف. نفسه

.أحدها بتطبيق وسيلة القصة املتقاطعة. مادة اللغة العربية
.ختتاج إىل مشاركة الطالب

املتقاطعة إحدى اإلمكانيات اليت جتعل الطالب مشرتكني يف التعلم، ألن هذه الوسيلة وسيلة القصة 
مناسا بتعريف وسيلة القصة املتقاطعة هي الوسيلة . همني وترقي أنشطة التعلمتستطيع أن جتعل الطالب مشرتك

وتستطيع أن متهر الطالب يف تركيب . املفردات أو الكلماتعلىاملصنوعة من قطاعات القرطاس اليت حتتوي 
. 16تصبح رسالة حىت ةنيأالقر الكلمة أو االيات

التعلم املريح يساعد الطالب لكي يصريوا مبتكرين، ومبراقبة املدرس عن أنشطة الطالب يف إستخدام 
. وسيلة القصة املتقاطعة فتكون هذه األنشطة جتري جيدة

إذن بإعطاء الفرصة هلم لتمرين . بتطب
.حالنجا على

وبكثرة األنشطة اليت فعلها الطالب، ستحصل تتيجة التعلم . وبذلك يكون الطالب مشرتكني يف عملية التعليم
.٥املرجوالنتائجعلى
فرضية العمل.  ب

تطبيق وسيلة القصة ى أنها البحثالفرضية يف هذأما . املقّدمةاملشكلة تكوينمنمؤقتةإجابةالفرضية هي 
املدرسة الثانوية اإلسالمية بى الطالب يف الفصل الثاينددرس اللغة العربية لتعلم نتائج قيةلرت يستطيعقاطعةاملت
. بكنبارودينية  بوتريال
مفهوم العملى. ج

عملمتعاونان يف ختطيط ةواملدرسةاحثبالنيب.التعاونية يف الفصلالدراسةعملهوهذا البحثو 
.اإلجرأةعاكسة و 

15 Sudirman A.M , Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar , Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2001 ,
hlm 95

16 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.Rajawali , 2006. hlm 124



منويتعلمون،تدريسهمممارسةينظمونجمموعة املعلمنيكيف تكون هوالتعاونية يف الفصلالدراسةعمل
.17

كاملتغرية احلرةهي  قاطعةالقصة املتوسيلة . 1

:التاليةاخلطواتمن خاللقاطعةكان تطبيق وسيلة القصة املت

اإلستعدادمرحلة.أ
تتكون ولكل جمموعة. عمليةيفاملواد اليت ستقدماملرحلة أعدتيف هذه

ناسبة باملادة القصة املقام املعلم بإلقاء، املواد الدراسيةتقدمأن قبلو. من حىت مخسة أشخاصأربع
.االختبار للمواد التقييميةأسئلةأوالطالباأوراق عملو ,التعليموحتطيط  إستعداد , الدراسية

التقدمي يف الفصل.ب
:هامنيف تطبيقهااخلطوات السهلةبعضقاطعة ، هناكالقصة املتلتطبيق هذه الوسيلة

تكون من مخسة و لكل جمموعة ت, جمموعاتىلإبتقسيم الطالب ةتقوم املدرس:األوىلاخلطوة
أشخاص

املواد الدراسية للطالبةأعطىت املدرس:الثانيةاخلطوة

برتكيب  ولكل جمموعة تقوم . كل جمموعةىلإبتوزيع قطاع القصة ةتقوم املدرس:الثالثةاخلطوة
.حىت أصبحت كاملةبإستخدام قواعد اللغة العربيةالقصةهذه 

ينبغي على كل طالب يف جمموعته لكى يشرتكوا يف تركيب قطاع تلك القصة :  اخلطوة الرابعة

بهايركتتقدمتا القصة اليتؤ كل جمموعة لكي يقر ةاملدرستأمر : اخلامسةاخلطوة

فرصة للطالب لكى يناقشوا أوال إذا كان تركيبهم غري مناسب مع ةأعطىت املدرس: اخلطوة السادسة
أخرى جمموعة 

18.ة ترتيب القصة الصحيحةعاة بقـــــــــر املدرستقام:  اخلطوة السابعة

17 Rochiati Wiraat Madja. Metode Tindakan Kelas ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya), cet. Kedua,
2006, hlm 13

18 ibid



اللغة العربية هي كاملتغرية املربوطةحاصلة درس. 2
عرفةمل.وسيلة القصة املتقاطعةتطبيقاليت أثرهااملتغرية املربوطةهيالعربيةكانت  حاصلة درس اللغة

هل " بالبيان التاىل. الطالب يف درس اللغة العربية  ستتبني لنا بعد تطبيق وسيلة القصة املتقاطعةتعلم نتائج
%75و ردية  من الناحية الف65هي فهذا البحثيفوأما األهداف املطلوبة" ؟المأمرتفعة نتيجة الطالب 

.املدرجيةمن الناحية



الباب الثالث
طـريقة البحث

البحث ومكانهوقت.أ
تطبيق طّبقت الباحثة يف هذا البحثم ،2011من شهر مارس إبتدأوتقوم الباحثة بالبحث

اإلسالمية الثّانويّة بأربع لقاءات يف الفصل، وأقيم هذا البحث باملدرسة دوراتثالثوسيلة القصة املتقاطعة ب
. دينية بوتري يف شارع أمحد دحالن سوكجاديلا
أفراد البحث وموضوعه.ب

دينية بوتري " وأما أفراد هذا البحث فهو الطالب ومدرسة اللغة العربية باملدرية الثانوية اإلسالمية
ى دهذا البحث فهو تطبيق وسيلة القصة املتقاطعة لرتقية نتيجة درس اللغة العربية لموضوعوأما .  بكنبارو
."الفصل الثاين باملدرسة الثانوية  اإلسالمية الدينية  بوتري بيكانبارويفالطالب

مجتمع وعّينة البحث . ج
, دينية بوتري بكنبارو" الفصل الثاين باملدرسة الثانوية يف لطالبوأما جمتمع هذا البحث فهو مجيع

. الباحثة العّينة يف هذا البحث.  وعشرون طالباإثىنعددهم وكان
النجـاحمؤشرات. د

بالنسبة الفردية و 65≥) النتيجة(وأما بيانات النجاح يف هذا البحث فهى حتصل على كمال 
.بالنسبة الكالسيكية%75
إجراء البحث.ه
مرحلة التخطيط . 1

ووالثانيةأما الدورة األوىل فهي يف اللقاء األول.  يف أربع لقاءاتتادور بثالثم و وهذا البحث سيق
. يف اللقاء لرابعةالثالثالثالث ، وأما الدورةفهي يف اللقاء لثانية الدورة

:وهذا التحطيط يتكون من أربع خطوات 
. أقرت الباحثة الكفاءة األساسية اليت ستقدم هي بإستخدام وسيلة القصة املتقاطعة. أ

. وضعت الباحثة التحطيط التعليمي بإستخدام وسيلة القصة املتقاطعة. ب
. وضعت الباحثة أوراق واجبة الطالب. ج
.نظمت الباحثة أداة التقييم. د
تنفيذ اإلجراء. 2
أشخاصتكون من مخسة و لكل جمموعة ت, جمموعاتىلإبتقسيم الطالب ةتقوم املدرس) أ



.املواد الدراسية للطالبةأعطىت املدرس) ب
بإستخدام القصةبرتكيب  هذه ولكل جمموعة تقوم . كل جمموعةىلإبتوزيع قطاع القصة ةتقوم املدرس) ج

.حىت أصبحت كاملةقواعد اللغة العربية
. ينبغي على كل طالب يف جمموعته لكى يشرتكوا يف تركيب قطاع تلك القصة) د
.ا القصة اليت ركبوهاؤ كل جمموعة لكي يقر ةاملدرستأمر ) ه
أخرىجمموعة فرصة للطالب لكى يناقشوا أوال إذا كان تركيبهم غري مناسب مع ةأعطىت املدرس) و
. ة ترتيب القصة الصحيحةعاة بقـــــــــر املدرستقام) ز

المراقبة.3
ن  جلمــع البيانــات مــالباحثــةتو . راقبــةباســتخدام ورقــة املراقبــةاملبقــوم الباحثــةتيف هــذه املرحلــة
.ةاملدرسعلىتطبيق وسيلة القصة املتقاطعة

اإلنعكاس.4
.تيـةلـدورة األاومعايري وخطـة لعمـل املرتبط بعملية وأثر تطبيق اإلجراءات التصحيحيةاإلنعكاس هذا 

٪ يف الكالســيكية 75فرديــة و 65≥مشوليــة علــىصــول حقــد الطــالبنأل) فعــال(إجــراء الفصــل نــاجح 
. تالميذمن عدد ال

طريقة مجع البيانات.و
: أما طريقة مجع البيانات يف هذا البحث فهي

املراقبة . 1
هذه املراقبة بإستخدام أوراق املراقبة، وغرضها جلمع البيانات من التطبيق الذي قام به الطالب، وأما 

.املراقبة هنا فهي الباحثة
االختبار . 2

األسئلة إليهم بعد أن ء واالختبار املستخدم يقصدبه ملعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية لدي الطالب بإعطا
.إليهم املادة التامةتعطى

. طريقة تحليل البيانات. ز
.اما طريقة حتليل البيانات املستخدمة يف هذا البحث فهي التحليلية اإلحصائية,

والطالب مدة العملية والبيانات عن ةاملدرسالتحليل الوصفي يهدف إىل وصفية البيانات عن أنشطة )1
.احلالة املمتازة يف تعلم اللغة العربية



.والطالبةاملدرسحتليل البيانات عن أنشطة ا)أ
وإإلجرائية الىت . والطالب هي احلاصلة املالحظة مدو عملية التعليمةاملدرسحتليل البيانات عن أنشطة 

هذه األوراق متأل مناسبة بالبيانات و. الحظة املعدةبإمالء أوراق امل
. املطبقة

ةاملدرس
. وأنشطة الطالب

بالنسبة إىل الفرد والكالسكي, كمال نتيجة تعلم اللغة العربية)ب

Keterangan :
P: Angka Persentase
F: Frekuensi yang dicari persentase
N: jumlah frekuensi keseluruhan1

مث . متثل يف الكلمات أو اجلملحتّلل هذه البيانات باستخدام طريقة وصفية كيفية مع النسبة املئوية
:أما املستوى املستخدم بالقياس. البيانات الكمية وهي أرقام ملموسة على النسبة املئوية و تفسريها

عالية% = 100-76%- 
كفاية= 75%-56%- 
2خافضة =40%هي ناقصة إذا كان أقل من =  5-40%- 
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الباب الثالث
طـريقة البحث

البحث ومكانهوقت.ت
تطبيق طّبقت الباحثة يف هذا البحثم ،2011من شهر مارس إبتدأالباحثة بالبحثوتقوم 

اإلسالمية الثّانويّة بأربع لقاءات يف الفصل، وأقيم هذا البحث باملدرسة دوراتثالثوسيلة القصة املتقاطعة ب
. دينية بوتري يف شارع أمحد دحالن سوكجاديلا
أفراد البحث وموضوعه.ث

دينية بوتري " وأما أفراد هذا البحث فهو الطالب ومدرسة اللغة العربية باملدرية الثانوية اإلسالمية
ى دهذا البحث فهو تطبيق وسيلة القصة املتقاطعة لرتقية نتيجة درس اللغة العربية لموضوعوأما .  بكنبارو
."ري بيكانباروالفصل الثاين باملدرسة الثانوية  اإلسالمية الدينية  بوتيفالطالب

مجتمع وعّينة البحث . ج
, دينية بوتري بكنبارو" الفصل الثاين باملدرسة الثانوية يف لطالبوأما جمتمع هذا البحث فهو مجيع

. .  وعشرون طالباإثىنعددهم وكان
النجـاحمؤشرات. د

بالنسبة الفردية و 65≥) النتيجة(وأما بيانات النجاح يف هذا البحث فهى حتصل على كمال 
.بالنسبة الكالسيكية%75
إجراء البحث.ه
مرحلة التخطيط . 1

ووالثانيةأما الدورة األوىل فهي يف اللقاء األول.  يف أربع لقاءاتتادور بثالثم و وهذا البحث سيق
. يف اللقاء لرابعةالثالثالثالث ، وأما الدورةفهي يف اللقاء لثانية الدورة

:وهذا التحطيط يتكون من أربع خطوات 
. أقرت الباحثة الكفاءة األساسية اليت ستقدم هي بإستخدام وسيلة القصة املتقاطعة. أ

. وضعت الباحثة التحطيط التعليمي بإستخدام وسيلة القصة املتقاطعة. ب
. الباحثة أوراق واجبة الطالبوضعت. ج
.نظمت الباحثة أداة التقييم. د
تنفيذ اإلجراء. 2
أشخاصتكون من مخسة و لكل جمموعة ت, جمموعاتىلإبتقسيم الطالب ةتقوم املدرس) أ



.املواد الدراسية للطالبةأعطىت املدرس) ب
بإستخدام القصةبرتكيب  هذه ولكل جمموعة تقوم . كل جمموعةىلإبتوزيع قطاع القصة ةتقوم املدرس) ج

.حىت أصبحت كاملةقواعد اللغة العربية
. ينبغي على كل طالب يف جمموعته لكى يشرتكوا يف تركيب قطاع تلك القصة) د
.ا القصة اليت ركبوهاؤ كل جمموعة لكي يقر ةاملدرستأمر ) ه
أخرىجمموعة فرصة للطالب لكى يناقشوا أوال إذا كان تركيبهم غري مناسب مع ةأعطىت املدرس) و
. ة ترتيب القصة الصحيحةعاة بقـــــــــر املدرستقام) ز

المراقبة.3
ن  جلمــع البيانــات مــالباحثــةتو . راقبــةباســتخدام ورقــة املراقبــةاملبقــوم الباحثــةتيف هــذه املرحلــة
.ةاملدرسعلىتطبيق وسيلة القصة املتقاطعة

اإلنعكاس.4
.تيـةلـدورة األاومعايري وخطـة لعمـل املرتبط بعملية وأثر تطبيق اإلجراءات التصحيحيةاإلنعكاس هذا 

٪ يف الكالســيكية 75فرديــة و 65≥مشوليــة علــىصــول حقــد الطــالبنأل) فعــال(إجــراء الفصــل نــاجح 
. تالميذمن عدد ال

طريقة مجع البيانات.و
: أما طريقة مجع البيانات يف هذا البحث فهي

املراقبة . 1
هذه املراقبة بإستخدام أوراق املراقبة، وغرضها جلمع البيانات من التطبيق الذي قام به الطالب، وأما 

.املراقبة هنا فهي الباحثة
االختبار . 2

األسئلة إليهم بعد أن ء واالختبار املستخدم يقصدبه ملعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية لدي الطالب بإعطا
.تعطى إليهم املادة التامة

. طريقة تحليل البيانات. ز
.اما طريقة حتليل البيانات املستخدمة يف هذا البحث فهي التحليلية اإلحصائية,

والطالب مدة العملية والبيانات عن ةاملدرسي يهدف إىل وصفية البيانات عن أنشطة التحليل الوصف)2
.احلالة املمتازة يف تعلم اللغة العربية



.والطالبةاملدرسحتليل البيانات عن أنشطة ا)ت
وإإلجرائية الىت . والطالب هي احلاصلة املالحظة مدو عملية التعليمةاملدرسحتليل البيانات عن أنشطة 

هذه األوراق متأل مناسبة بالبيانات و. بإمالء أوراق املالحظة املعدة
. املطبقة

ةساملدر 
. وأنشطة الطالب

بالنسبة إىل الفرد والكالسكي, كمال نتيجة تعلم اللغة العربية)ث

Keterangan :
P: Angka Persentase
F: Frekuensi yang dicari persentase
N: jumlah frekuensi keseluruhan3

مث . متثل يف الكلمات أو اجلملحتّلل هذه البيانات باستخدام طريقة وصفية كيفية مع النسبة املئوية
:أما املستوى املستخدم بالقياس. البيانات الكمية وهي أرقام ملموسة على النسبة املئوية و تفسريها

عالية% = 100-76%- 
كفاية= 75%-56%- 
4خافضة =40%هي ناقصة إذا كان أقل من =  5-40%- 
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الباب الرابع
نتيجة البحث

نتيجة البحث.أ
الدورة األوىل  يف اللقاء األّول . دوراتثالثلوسيلة القصة املتقاطعة بطّبقت الباحثةيف هذا البحث

و تقوم الباحثة هذه الدورات باملواد . الرابعو الدورة الثالثة يف للقاءثالثالاللقاءالثاىن لدورة الثانية يفو
.ملعرفة نتيجة الطالب يف تعلم اللغة العربيةاملختلفة 

ن اإلجراءةالدورة األولى بدو .1
التخطيط)أ

أوراق العمل للطالب يف هذه املرحلة  إستعّدت الباحثة ألة البحث اليت تتكون من خطة التعليم و 
.مباشرةاملدرس قام. و أداة إختبار التعليم وأداة اإلختبار ملعرفة نتيجة تعلم الطالب

التطبيق)ب
أنشطة التعليمية أقيمت مناسبة بتحطيط اإلجرئي .م2011مارس 30اء األول أقيم بتاريخ اللق

املدرسة أمساء الطالب مث بعد ذلك دعوقبل عملية التعليم ت. اللقاء األول بإستخدام الطريقة اإللقائية. التعليمي
عن ةاملدرسوبعد أن شرحت. باألنشطة يف البيتاملواد الدراسية على السبورة اليت تتعلق باملدرستكتب

وبة على توأتى مبثال عن اجلملة الفعلية بك.يف هذا اللقاء عن اجلملة الفعلية ةاملدرساألنشطة يف البيت، شرحت 
عن تعريف ةاملدرسبعد ذلك شرحت .الطالب لكى يأتوا مبثال عن اجلملة الفعليةةاملدرسالسبورة مث أمرت 

عن كيفية ةاملدرسوبعد أن يفهموه شرح ت. الفرصة للطالب لتقدمي األسئلةةاملدرسة مث أعطىت اجلملة الفعلي
أحد الطالب لكي يكتبوا األمثلة ةاملدرسوبعد ذلك أمرت . تركيب أمثلة اجلملة الفعلية عن األنشطة يف البيت

أوراق األسئلة لكل طالب مث ةدرساملمث وزعت . اليت تتعلق باألنشطة يف البيت وإعطيت الفرصة للطالب األخرين
حينما يقوم الطالب بأداء األسئلة، دارت الباحثة حوهلم . بوا تلك األسئلةيطالت الباحثة من الطالب لكى جي

وبعد أن . إجابة األسئلةوأكثر الطالب يشعرون بالصعوبة يف. مباشرة بإهتمام الطالب الذين يشعرون بالصعوبة
بأداء ةاملدرسوبعد ذلك قامت . تهممن الطالب لكى حيفظوا كراسةاملدرسطلبت ,إنتهوا يف إجابة األسئلة 

.عشر أسئلةسةمخواألسئلة تتكون من . اإلزاحة



)1(اجلدول  

نتيجة تعلم اللغة العربية يف اللقاء األول

بدون اإلجرأة

متوسط اإلجناز الشمولية النتيجة الطالب

5 4 3 2 1
57,272 60% غري جناح 60 JS 1

60% غري جناح 60 JS 2
80% جناح 80 JS 3
55% غري جناح 55 JS 4`
60% غري جناح 60 JS 5
45% غري جناح 45 JS 6
70% جناح 70 JS 7
60% غري جناح 60 JS 8
55% غري جناح 55 JS 9
60% غري جناح 60 JS 10
60% غري جناح 60 JS 11
65% جناح 65 JS 12
55% غري جناح 55 JS 13
60% غري جناح 60 JS 14

4

44

4

3 2 1
55% غري جناح 55 JS 15
50% غري جناح 50 JS 16
45% غري جناح 45 JS 17
55% غري جناح 55 JS 18
50% غري جناح 50 JS 19
55% غري جناح 55 JS 20
60% غري جناح 60 JS 21
45% غري جناح 45 JS 22



. واحعشر طالبا مل ينجومن اجلدول السابق أن ثالثة الطالب جنهوا أو إنتهوا بالنسبة الفردية وتسعة

وجناح التعلم بالنسبة الكالسكية 
22

3 x100% = 13,63 %

≤وهذا النجاح من الطالب الذين يقومون باإلختبار، ألن معيار النجاح املعني  , ، فلذالك75%
املتقاطعة ملا قصة الوسيلة تطبيقالطالب يف الصف الثاين باملدرسة الثانوية اإلسالمية يف اللقاء األول بدون

.وا بالنسبة الكالسكيةحينج

املرحلة اإلجرائية التعليمية). 2

:املتقاطعة، وتقام مبرور املراحل األتيةقصة المت هذه األجرائية بتطبيق وسيلة أقي

.مرحلة اإلستعداد). أ

يف هذه املرحلة كانت املدرسة والطالب يقومون باإلجرائية مث إستعدت الباحثة الوسائل التعليمية ووسائل 
واجبةطيط الدراسي وأوراقخمن التالوسائل التعليمية تتكون . مجع البيانات

ووسائل مجع البيانات املستخدمة هو أوراق املراقبة، واإلختبار من نتيجة . الطالب اليت نظمت ألربع اللقاءات
ويف هذه املرحلة أيضا تنظم أمساء . تعلم اللغة العربية الذي يتكون من برامق كتابة األسئلة، ومفتاج األجوبة

.الطالب إىل مخس جمموعات

دينية بوترى "احثة باملراقبة إىل ميدن البحث وهو املدرسة الثانوية اإلسالميةوقبل البحث، قامت الب
قد قامت الباحثة باملراقبة يف . وقامت الباحثة باإلستشارة مع رئيس املدرسة ومع املدرسة اللغة العربية" بكنبارو

.2011من مارس سنة 20خ تاري

ستعلم، إستعدت الباحثة الوسائل التعليمية وبعد املراقبة وإجاد اإلتفاق عن الفصل واملادة اليت
:املستخدمة، منها

التخطيط الدراسي)1
أوراق واجبة الطالب)2



أسئلة اإلزاحة و الواجبات املنزلية)3
أجوبة األسئلة)4

املرحلة التقدميية يف الفصل) ب

.واحدأستخدمت وسيلة القصة املتقاطعة حيت حتصل على جناح أو إنتهماء التعلم، ولكل دورة هلا لقاء

:وأما حتقيق الدورة األوىل، الثانية، الثالثة فمنها

)م2011سنة أبريلمن6(الثاين رو األوىل يف اللقاءالدو 

.يف اللقاء األول ،إنطالقا بالتخطيط الدراسي. التخطيط)1

التنفيذ)2

وأول التعليم . اللقاء الثاىن، كانت عملية التعليم تبحث عن األنشطة يف البيت بإستخدام اجلملة الفعليةويف
. عن وسيلة القصة املتقاطعةةاملدرسأمساء الطالب، وتدافع املدرسة الطالب مباشرة تشرح ةاملدرستدعو

املادة مث أمرت ةاملدرسمن الطالب ليصنعوا أربع جمموعات كبرية مث أعطىت ةاملدرسوبعد ذلك طلبت 
وبعد . ةاملدرسوهذه العملية حتت مراقبة ,أحد الطالب من كل جمموعة ليقرأ النص املوجود يف الكتابةاملدرس

ةرساملدذلك أعطىت املدرس الفرصة للطالب حوىل مخس عشرة دقيقة لكي حيفظوا النص ويفهموه، أمرت  
كلةاملدرسالطالب لكى يقفلوا الكتاب املعني ألنه سيوزع قطعة القصة اليت تساوي بالكتاب وبعد ذلك أمر 

وا ءال من كل جمموعة لكي يقروكيةاملدرسوبعد ذلك أمرت . اصحيحاركيبجمموعة لكي يركبوا قطعة القصة ب
إذا وجدوا األساليب املختلفة بينهم، وأعطىت ها وأعطىت هلم الفرصة ليقوموا باإلقرتاحبتركيمتدقالقصة اليت 

ةاملدرسوبعد ذلك أعطى . لكي يشرحوا إجابتهم املوجودةةاملدرسةاملدرس
.

وأما النتيجة من تلك , الباحثةقليلة، ولو مل يزل بعيدا عن رجاء لطالبامستوى ترقية للقاء الثاىن ويف ا
:اإلجرأة فنستطيع أن نرى يف اجلدول التايل



نتيجة تعلم الطالب يف الدورة األوىل(2)جلدول ا

متوسط اإلجناز الشمولية النتيجة الطالب
62,95 65% جناح 65 JS 1

70% جناح 70 JS 2
65% جناح 65 JS 3
55% غري جناح 55 JS 4
65% جناح 65 JS 5
55% غري جناح 55 JS 6
65% جناح 65 JS 7
60% غري جناح 60 JS 8
65% جناح 65 JS 9
55% غري جناح 55 JS 10
70% جناح 70 JS 11
70% جناح 70 JS 12
60% غري جناح 60 JS 13
70% جناح 70 JS 14
60% غري جناح 60 JS 15
55% غري جناح 55 JS 16
60% جناحغري  60 JS 17
55% غري جناح 55 JS 18
55% غري جناح 55 JS 19
75% جناح 75 JS 20
70% جناح 70 JS 21
65% جناح 65 JS 22



ومن اجلدول السابق نستطيع أن تستخلص يف الدورة األوىل أن  بعض الطالب الذين يشرتكون يف التعلم 
.يفهموا عملية التعليم حىت مل يبالوهفقط، وأما سببه فهو أن بعض الطالب ملا 

وإثىن عشر طالبا منهم ينجحون أو . يف الدورة األوىل هناك ترقية قليلة يعىن من أربعة وعشرون طالبا
وجناح الطالب بالكالسكية هو . . 

22

12 x ≤ألن معيار النجاح املعني بالكالسكي . من الطالب املشرتكني يف اإلختبار54,54% = 100%

فالطالب يف الصف الثاىن باملدرسة الثانوية اإلسالمية يف اللقاء الثاىن بإستخدام وسيلة القصة املتقاطعة، 75%
دف املعني فلذك أستمر إىل الدورة ألن يف الدورة األوىل ملا حيصلوا على اهل. وحيصلون على النجاح بالكالسكي

.الثانية

املراقبة)3

وأما مساعد الباحثة يف هذا البحث بإستخدام املراقبة , أستخدمت املراقبة ملراقبة عملية التعليم يف الفصل
ة وأما نتيجة املراقب. . اللغة العربيةةاملدرسفهى 

.فنستطيع أن نرى يف اجلدول التايل



)3(اجلدول

اإلجابة

123األنشطة التي قام بها المدرسالرقم

بدأت املدرسة عملية التعليم بالتعارف مث تدع أمساء 1
الطالب مث تبني عملية تعليم وسيلة القصة املتقاطعة

√

2
و لكل , جمموعاتإىلبتقسيم الطالب املدرسةقوم ت

√أشخاصمخسة جمموعة تتكون من 

√املواد الدراسية للطالبملدرسةأعطى 3

4
ولكل . كل جمموعةإىلبتوزيع قطاع القصة املدرسةقومت

بإستخدام قواعد اللغة القصةبرتكيب  هذه جمموعة تقوم 
.حىت أصبحت كاملةالعربية

√

ينبغي على كل طالب يف جمموعته لكى يشرتكوا يف تركيب 5
√قطاع تلك القصة

√ا القصة اليت ركبوهاؤ كل جمموعة لكي يقر املدرسةتأمر 6

فرصة للطالب لكى يناقشوا أوال إذا كان املدرسةأعطىت7
√أخرىجمموعة تركيبهم غري مناسب مع 

√ة ترتيب القصة الصحيحةعابقـــــــــر املدرسةقومت8

√تدريب األسئلة إىل كل جمموعةاملدرسةتأعطى9
√اهلداى إىل كل جمموعةاملدرسةتعطىأ10
√عملية التعليماملدرسةتإختتم11

.اجدجيد)3(، جيد) 2(،صناق)1: (ضاح أو البيانياإل



4 اجلدول

ويثقة نتيجة املراقبة يف الدورة األوىل

الجملة  األنشطة الطالب
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

29 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 JS 1
25 3 3 2 1 2 1 3 2 2 3 3 JS 2
22 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 JS 3
29 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 JS 4
23 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 JS 5
23 2 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2 JS 6
27 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 JS 7
27 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 JS 8
25 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 JS 9
26 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 JS 10
25 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 JS 11
23 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 3 JS 12
27 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 JS 13
26 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 JS 14
28 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 JS 15
30 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 JS 16
17 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 JS 17
22 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 JS 18
22 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 JS 19
20 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 JS 20
22 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 JS 21
21 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 JS 22
548 55 50 44 46 47 50 54 49 47 49 57



اإلنعكاس) 4

الثاىن، وأما أقيم باإلنعكاس ملعرفة النقصان اليت حدثت يف عملية التعليم يف الدورة األوىل عند اللقاء 
من . فأكثر الطالب يتحريون, يفهم الطالب جيداعملية وسيلة القصة املتقاطعة ملالنقمان يف اللقاء الثاىن فهي

مارة 
رة ، األما47، األم49، األم47يتها ، األمارة الثالثة 49
ولكن نتيجة تعلم الطالب ترقت، إذا أضيفت إىل نتيجة التعلم . 44واألما44
65صولون على املنيجة حتت وهذه ملا حيصل على النجاح مبا قررته الباجثة، مازال الطالب حي. من قبل األجراءة

، والنهاية %65والنهاية الفردية الىت ستحصل عليها وهي على األقل .%54,54سكية الوالنهاية الك
.%75الكالسكية على األقل 

طيط الدراسي واألهداف خ
يف إرشادات ويرقيجيهو تأنشطة الطالب ويعطى الاملطلوبة، ألجل ذلك يرجى من املدري لكي يراقب ويتوقع 

ويف نتيجة املراقبة،  . 
طيط خسرتاتيجية التعليمية وملا يقم أيضا بعملية التعليم مناسبة بالتتاما عن امل يستوعب إستيعابا كان املدرسة

.الدراسي

)م2011أبريل13(ث الالثة يف اللقاءنيالدورة الثا

.بالتحطيط الدراسي)1
التنفيذ)2

وأول التعليم يدعوا املدرس أمساء . يةاو انت عملية التعليم تبحث عن اهل، كثالويف هذا اللقاء الث
.الدرسالطالب مباشرة يشرحاملدرسةتدافع الطالب، و 

تاملادة مث أمر ةاملدرستمن الطالب ليصنعوا أربع جمموعات كبرية مث اعطىةاملدرستوبعد ذلك طلب
وبعد . ةاملدرسأحد الطالب من كل جمموعة ليقرأ النص املوجود يف الكتاب وهذه العملية حتت مراقبة اةاملدرس

الطالب لكى املدرس ت دقيقة لكي حيفظوا النص ويفهموه، أمر 15الفرصة للطالب حوىل ةاملدرستذلك أعطى
كل جمموعة لكي ةاملدرستعفلوا الكتاب املعني ألنه سيوزع قطعة القصة اليت تساوي بالكتاب وبعد ذلك أمر ي



القصة وءلكي يقردى الوكالء من كل جمموعة إحةاملدرستوبعد ذلك أمر . يركبوا قطعة القصة برتكيب صحيح
جيهو تالةاملدرستهلم الفرصة ليقوموا باإلقرتاح إذا وجدوا األساليب املختلفة بينهم، وأعطىتاليت ركبواها وأعطى

أوراق األسئلة مث ةاملدرستوبعد ذلك أعطى. املدرس لكي يشرحوا إجابتهم املوجودةت
.جيبون فردا فردا

وأما النتيجة من تلك , هناك ترقية الطالب قليلة، ولو مل يزل بعيدا عن رجاء الباحثةثالثلاويف للقاء 
:األجرأة فنستطيع أن نرى يف اجلدول التايل



5اجلدول 

يف الدورة الثانيةالطالبنتيجة تعلم 

يشرتكون يف التعلم ية أن  بعض الطالب الذين ستطيع أن تستخلص يف الدورة الثانومن اجلدول السابق ن
.فقط، وأما سببه فهو أن بعض الطالب ملا يفهموا عملية التعليم حىت مل يبالوه

متوسط اإلجناز الشمولية النتيجة الطالب
70,86 65% جناح 65 JS 1

75% جناح 75 JS 2

90% جناح 90 JS 3

75% جناح 75 JS 4

90% جناح 90 JS 5

60% غري جناح 55 JS 6

80% جناح 80 JS 7

85% جناح 85 JS 8

75% جناح 75 JS 9

60% غري جناح 60 JS 10

85% جناح 85 JS 11

60% غري جناح 60 JS 12

65% جناح 65 JS 13

79% جناح 79 JS 14

50% غري جناح 50 JS 15

60% غري جناح 60 JS 16

65% جناح 65 JS 17

60% غري جناح 60 JS 18

75% جناح 75 JS 19

55% غري جناح 55 JS 20

85% جناح 85 JS 21

70% جناح 70 JS 22



ن أو ينتهون حو طالبا منهم ينج15.طالبا22قليلة يعىن منالطالبهناك ترقية لثاىنيف الدورة 

وجناح الطالب بالكالسكية هو . الطالب مل ينج7و. 
22

15 x

≤ألن معيار النجاج املعني بالكالسكى . من الطالب املشرتكني يف اإلختبار68,18%= 100% 75%
ة املتقاطعة، وحيصلون املدرسة الثانوية اإلسالمية يف اللقاء الثاىن بإستخدام وسيلة القصالصف الثاىن بيف فالطالب

.ألن يف الدورة الثاىن ملا حيصلوا على اهلدف املعني فلذاك أستمر إىل الدورة الثالثة. على النجاح بالكالسكى

املراقبة3)

وأما مساعد الباحثة يف هذا البحث بإستخدام املراقبة فهى , املراقبة عملية التعليم يف الفصلأستخدمت
وأما نتيجة املراقبة فنستطيع أن . . مدرسة اللغة العربية

:نرى يف اجلدول التايل



6اجلدول

أعمال املدرس يف الدورة الثاينورقة مراقبة 

اإلجابة

123األنشطة التي قام بها المدرسالرقم

دعوى أمساء الطالب مث تبدأ املدرسة عملية التعليم بالتعارف مث 1
يبني عملية تعليم وسيلة القصة املتقاطعة

√

و لكل جمموعة تتكون , جمموعاتإىل بتقسيم الطالباملدرسةقوم ت2
أشخاصمخسة من 

√

√املواد الدراسية للطالباملدرسةأعطى 3

4
ولكل جمموعة . كل جمموعةإىل  بتوزيع قطاع القصةاملدرسة قومت

حىت بإستخدام قواعد اللغة العربيةالقصةبرتكيب  هذه تقوم 
.أصبحت كاملة

√

ينبغي على كل طالب يف جمموعته لكى يشرتكوا يف تركيب قطاع 5
القصةتلك

√

√ا القصة اليت ركبوهاؤ كل جمموعة لكي يقر ل املدرسة  تأمر 6

7
فرصة للطالب لكى يناقشوا أوال إذا كان تركيبهم املدرسةأعطىت 

أخرىجمموعة غري مناسب مع 
√

√ة ترتيب القصة الصحيحةعابقـــــــــر املدرسةقومت8

√تدريب األسئلة إىل كل جمموعةاملدرسةتأعطى9
√اهلداى إىل كل جمموعةاملدرسةتعطىأ10

√عملية التعليمملدرسةتإختتم11

.اجدجيد) 3(، جيد ) 2(، صناق) 1: (ضاح أو البيانياإل



7 اجلدول

ةلثانيويثقة نتيجة املراقبة يف الدورة ا

الجملة 
األخيرة

األنشطة الطالب
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

29 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 JS 1
26 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 JS 2
26 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 JS 3
30 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 JS 4
25 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 JS 5
24 2 1 2 3 2 3 3 1 3 2 2 JS 6
28 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 JS 7
27 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 JS 8
25 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 JS 9
26 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 JS 10
26 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 JS 11
25 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 JS 12
28 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 JS 13
27 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 JS 14
30 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 JS 15
31 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 JS 16
28 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 JS 17
27 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 JS 18
29 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 JS 19
30 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 JS 20
29 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 JS 21
30 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 JS 22
610 58 55 53 52 53 56 55 55 57 54 62



اإلنعكاس) 4

نتيجة التعلمأما. وسيلة القصة املتقاطعة تطبيقيف بةو صعوندجيالالطالبكانهذا اللقاءيف 
ثة باإلنعكاس ملعرفة النقصان اليت حالباترىو األوىللدورة إىلنرىإذاحيصلون على النجاحالذينالطالب

, اللقاء الثاىن فهي عملية ملا يفهمه الطالب جيداالثانىة، وأما النقمان يف عملية التعليم يف الدورةحدثت يف
وهذه . ولكن نتيجة تعلم الطالب ترقت، إذا أضيفت إىل نتيجة التعلم من قبل األجراءة. ثر الطالب يتحريونفأك

.الرابععند اللقاءالثالثةالدورة إىلتستمر، ملا حيصل على النجاح مبا قررته الباحثة

2011 )أبريل20(الرابععند اللقاءالثالثةالدورة 

.طيط الدراسيخبالت)1
التنفيذ)2

وأول التعليم يدعوا املدرس أمساء الطالب، . ةنهانت عملية التعليم تبحث عن امل، كالرابعويف اللقاء 
. عن وسيلة القصة املتقاطعةةشرح املدرستالطالب مباشرة ةدافع املدرستو 

ت املادة مث أمر ةاملدرستمن الطالب ليصنعوا أربع جمموعات كبرية مث اعطىةاملدرستوبعد ذلك طلب
وبعد . ةأحد الطالب من كل جمموعة ليقرأ النص املوجود يف الكتاب وهذه العملية حتت مراقبة املدرسةاملدرس

الطالب ةاملدرست دقيقة لكي حيفظوا النص ويفهموه، أمر 15الفرصة للطالب حوىل ةاملدرستذلك أعطى
كل جمموعة ةاملدرسليت تساوي بالكتاب وبعد ذلك أمرت وزع قطعة القصة اتلكى ي

وءدى الوكالء من كل جمموعة لكي يقرإحةاملدرستوبعد ذلك أمر . لكي يركبوا قطعة القصة برتكيب صحيح
ة املدرساملختلفة بينهم، وأعطىت ا وجدوا األساليب هلم الفرصة ليقوموا باإلقرتاح إذتالقصة اليت ركبواها وأعطى

أوراق ةاملدرسوبعد ذلك أعطى. لكي يشرحوا إجابتهم املوجودةةاملدرست
.األسئلة مث جيبون فردا فردا

ما النتيجة من تلك األجرأة وأ, قليلة، ولو مل يزل بعيدا عن رجاء الباحثةالطالبهناك ترقيةالرابعويف للقاء
:فنستطيع أن نرى يف اجلدول التايل



8اجلدول

الثالثةيف الدورةالطالبنتيجة تعلم 
متوسط الشمولية اإلجناز النتيجة الطالب

5 4 3 2 1
76,56 جناح 70% 70 JS 1

جناح 75% 75 JS 2
جناح 90% 90 JS 3
جناح 75% 75 JS 4
جناح 90% 90 JS 5
جناح 65% 65 JS 6
جناح 80% 80 JS 7
جناح 85% 85 JS 8
جناح 75% 75 JS 9

غري جناح 60% 60 JS 10
جناح 85% 85 JS 11
جناح 80% 80 JS 12
جناح 70% 70 JS 13
جناح 80% 80 JS 14
جناح 70% 70 JS 15
4 3 2 1

جناح 75% 75 JS 16
جناح 85% 85 JS 17
جناح 80% 80 JS 18
جناح 70% 70 JS 19
جناح 80% 80 JS 20
جناح 65% 65 JS 21
جناح 75% 75 JS 22



الب الذين يشرتكون يف التعلم الطأن الثالثةستطيع أن تستخلص يف الدورةومن اجلدول السابق ن
.يبالوهيفهموا عملية التعليم حىت

وجناح الطالب . الطالب مل ينجحو. ن أوحو الب ينجالطأنالثالثةيف الدورة

بالكالسكية هو 
22

21 x 100% =95,45 ألن معيار النجاج املعني . من الطالب املشرتكني يف اإلختبار%

≤بالكالسكى  بتطبيق وسيلة القصة الرابعانوية اإلسالمية يف اللقاء الصف الثاىن يف املدرسة الثفالطالب75%
.املتقاطعة، وحيصلون على النجاح بالكالسكى

املراقبة3)

وأما مساعد الباحثة يف هذا البحث بإستخدام املراقبة فهو , ملراقبة عملية التعليم يف الفصلاأستخدمت
املراقبة فنستطيع أن وأما نتيجة . . مدرس اللغة العربية

:نرى يف اجلدول التايل



9اجلدول
الثالثةة أعمال املدرس يف الدورورقة مراقب

اإلجابة

123األنشطة التي قام بها المدرسالرقم

1
بدأ املدرسة عملية التعليم بالتعارف مث يدعوى أمساء 

املتقاطعةالطالب مث يبني عملية تعليم وسيلة القصة 
√

2
و لكل , جمموعاتإىل بتقسيم الطالبل املدرسةقوم ت

أشخاصمخسة جمموعة تتكون من 
√

√املواد الدراسية للطالبل املدرسةأعطى 3

4
ولكل . كل جمموعةإىلبتوزيع قطاع القصة املدرسةقومت

بإستخدام قواعد اللغة القصةبرتكيب  هذه جمموعة تقوم 
.حىت أصبحت كاملةالعربية

√

5
ينبغي على كل طالب يف جمموعته لكى يشرتكوا يف تركيب 

قطاع تلك القصة
√

√ا القصة اليت ركبوهاؤ كل جمموعة لكي يقر ملدرسةتأمر 6

7
فرصة للطالب لكى يناقشوا أوال إذا كان املدرسةأعطىت 

√أخرىجمموعة تركيبهم غري مناسب مع 

√ة ترتيب القصة الصحيحةعابقـــــــــر املدرسةقومت8
√تدريب األسئلة إىل كل جمموعةاملدرسةتأعطى9

√اهلداى إىل كل جمموعاملدرسةتعطىأ10

√عملية التعليماملدرسةتإختتم11

.اجدجيد)3(، جيد ) 2(، صناق) 1: (ضاح أو البيانياإل



10 اجلدول

الثالثةنتيجة املراقبة يف الدورةويثقة 

الجملة 
األخيرة

األنشطة الطالب
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

29 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 JS 1
28 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 JS 2
26 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 JS 3
31 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 JS 4
27 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 JS 5
27 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 JS 6
28 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 JS 7
27 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 JS 8
25 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 JS 9
26 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 JS 10
26 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 JS 11
27 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 JS 12
30 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 JS 13
27 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 JS 14
30 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 JS 15
31 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 JS 16
28 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 JS 17
28 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 JS 18
26 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 JS 19
31 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 JS 20
27 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 JS 21
27 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 JS 22
596 58 52 49 50 58 54 56 51 53 55 60

اإلنعكاس) 4

الطالبنتيجة التعلمأما. وسيلة القصة املتقاطعة تطبيقيف ةلسهالوندجيالطالبكانهذا اللقاءيف 
, يفهم الطالب جيدان يف اللقاء الثاىن فهي عملية ملين، وأما النقمالدورة الثاإىلنرىإذاحيصل على النجاح



النتيجة الطالبا و جتد جيدباملقرر قد قام املدرس يف هذه الدورة العمل هذا للقاءيف .حنيجناثر الطالب فأك
%100- 76رجة عالية ألن تقوم بني بد%80,5تلميذة بنجاح كالسيكى 21هى 65≥

11 اجلدول

اإلجراءةبعدون اإلجراءةبدو الطالبنتيجة تعلم 

اإلجراءةبعدو ن اإلجراءةبدو  الطالب
الثالثةالدورة الدورة الثانية الدورة األوىل

5 4 3 2 1
70 65 65 60 JS 1
75 75 70 60 JS 2
90 90 65 80 JS 3
75 75 55 55 JS 4
90 90 65 60 JS 5
65 55 55 45 JS 6
80 80 65 70 JS 7
85 85 60 60 JS 8
75 75 65 55 JS 9
60 60 55 60 JS 10
85 85 70 60 JS 11
5 4 3 2 1

80 60 70 65 JS 12
70 65 60 55 JS 13
80 79 70 60 JS 14
70 50 60 55 JS 15
75 60 55 50 JS 16
85 65 60 45 JS 17
80 60 55 55 JS 18
70 75 55 50 JS 19
80 55 75 55 JS 20
65 85 70 60 JS 21
75 70 65 45 JS 22



المباحث.ب
أن نتائج قاطعةقصة املتالوسيلة بتطبيق وسيلة التعلم اإلعالم يفالطالبعلى أساس حاصل إختبار 

تطبيق وسيلة التعلم اإلعالم أن علىهذا يدل. تعلم اللغة العربية مرتفعة من الدورة األوىل حىت الدورة الثالثة
درسة الثانوية  باملاىنيف الفصل الثالطالبالعربية لدىتعلم اللغة تستطيع لرتقية نتيجة قاطعةقصة املت

نحىت تكو ةيف عملية التعليم لكل الدورة جيدةألن أعمال املدرس. بيكانبارو, بوترياإلسالمية الدينية 
. ةالدرسةعابتيف مينو مسرور ينجمتهدالطالب

قاطعةوسيلة التعلم اإلعالم قصة املتتطبيق ّكد فرضية العمل املوجودة أن كذلك حاصل هذا التحليل يؤ 
بوتريدينية باملدرسة الثانويةاىنالثيف الفصلالطالبغة العربية لدى ترقية نتيجة تعلم اللقادرة على 

.باكنبارو



الخاتمة

الخالصة. أ
بناء على نتيجة البحث وحتليل البيانات، إستخلصت الباحثة أن التعليم بإستخدام وسيلة القصة 

الدينية بوترى "باملدرسة الثانوية اإلسالميةالثاىن لاللغة العربية يف الفصاملتقاطعة تستطيع أن ترقي نتيجة تعلم 
وهي أعلى النتيجة . املستخدمة بتطبيق وسيلة القصة املتقاطعة حصلت على النتيجة األعلىءواإلجرا". بكنبارو

، 57,272حصلت على متوسط ءيف اللقاء األول بدون اإلجرا, وهذا بالنظر إىل متوسط النتائج. بدون تطبيقها
، وإنتهت 76,56اإلجراة ، الدورة الثالثة ب70,86ء، الدورة الثانية باإلجر62,81ءالدورة األوىل باإلجرا

.الباحثة يف الدورة الثالثة ألن األغراض املطلوبة قد حصلت عليها الباحثة

ولو كان كذلك، مازالت إلتقت ال
.تناسب بإستطاعة الطالب

تطبيق وسيلة التعلم اإلعالم القصة أن ,فرضية العمل املوجودة أنعلىّكدكذلك حاصل هذا التحليل يؤ 
بوتريدينية باملدرسة الثانويةاىنالثيف الفصلالطالبغة العربية لدى ترقية نتيجة تعلم اللقادرة على قاطعةاملت

.باكنبارو



اإلقتراحات. ب 

املتعلقة بتطبيق وسيلة القصة املتقاطعة يف تعليم اللغة بناء على نتيجة البحث، قدمت الباحثة بعض اإلقرتاحات 
:العربية، منها

يف تطبيق هذه الوسيلة لكل املدرس أن يهتم بالوقت املستخدم ويستخدمه جيدا، ليكون التعليم )1
.هالتحطيط ومناسبا باألهداف املرجو جيرى مناسبا ب

املدرس الذي يستخدم تلك الوسيلة البد عليه أن يهتم بأحوال )2
مناسبة بإستطاعة الطالب، يعىن يوزع الطالب بغري املتناجسة ويناسب بإستطاعة الطالبز

وسيلة القصة املتقاطعة إحدى األمكانيات يف تعليم اللغة العربية)3



LEMBAR PENGAMATAN PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA STRIP STORY

Lembar Pengamatan Guru

Tanggal : 06 April 2011

Pembahasan : أنشطة يف البيت

Petunjuk :   Berikan penilaian dengan memberikan tanda ( √) pada kolom yang

sesuai

No Aktivitas Yang Dilakukan guru Jawaban

1 2 3
1 Guru membuka pelajaran, memperkenelkan diri, mengabsen siswa, dan

menjelaskan proses pembelajaran Media Strip Story.
√

2 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok      yang tiap kelompok
anggotanya berkisar antara 4 sampai 5 orang

√

3 Guru memberikan materi pelajaran kepada siswa √

4
Guru membagikan potongan cerita kepada setiap  kelompok untuk
disusun menjadi bentuk cerita yang sempurna sesuai dengan kaidah
bahasa arab.

√

5 Setiap siswa yang ada dalam kelompok harus ikut serta menyusun
potongan cerita tersebut

√

6 Guru menyuruh salah satu siswa dari setiap         kelompok untuk
membacakan hasil cerita yang telah mereka susun.

√

7 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi bilamana
ada susunan cerita yang tidak sama dengan kelompok lain.

√

8 Guru membacakan susunan cerita yang   sesungguhnya. √

9 Guru memberikan latihan soal kepada masing-masing siswa √

10 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok  yang nilai tinggi. √
11 Guru menutup pelajaran √

Ket: 1(kurang) 2 (baik) 3 ( baik sekali)

Pengamat

Murni Harsyi Passya



LEMBAR PENGAMATAN PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA STRIP STORY

Lembar Pengamatan Guru

Tanggal : 13 April 2011

Pembahasan : يةاو اهل

Petunjuk :   Berikan penilaian dengan memberikan tanda ( √) pada kolom yang

sesuai

No Aktivitas Yang Dilakukan guru Jawaban

1 2 3

1 Guru membuka pelajaran, memperkenelkan diri, mengabsen siswa, dan
menjelaskan proses pembelajaran Media Strip Story.

√

2 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok      yang tiap kelompok
anggotanya berkisar antara 4 sampai 5 orang

√

3 Guru memberikan materi pelajaran kepada siswa √

4
Guru membagikan potongan cerita kepada setiap  kelompok untuk
disusun menjadi bentuk cerita yang sempurna sesuai dengan kaidah
bahasa arab.

√

5 Setiap siswa yang ada dalam kelompok harus ikut serta menyusun
potongan cerita tersebut.

√

6 Guru menyuruh salah satu siswa dari setiap         kelompok untuk
membacakan hasil cerita yang telah mereka susun

√

7 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi bilamana
ada susunan cerita yang tidak sama dengan kelompok lain.

√

8 Guru membacakan susunan cerita yang   sesungguhnya √

9 Guru memberikan latihan soal kepada masing-masing siswa. √

10 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok  yang nilai tinggi. √
11 Guru menutup pelajaran √

Ket: 1(kurang) 2 (baik) 3 ( baik sekali)

Pengamat

Murni Harsyi Passya



LEMBAR PENGAMATAN PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA STRIP STORY

Lembar Pengamatan Guru

Tanggal : 20 April 2011

Pembahanan : ةنهامل

Petunjuk :   Berikan penilaian dengan memberikan tanda ( √) pada kolom yang

sesuai

No Aktivitas Yang Dilakukan guru Jawaban

1 2 3

1 Guru membuka pelajaran, memperkenelkan diri, mengabsen siswa, dan
menjelaskan proses pembelajaran Media Strip Story.

√

2 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok      yang tiap kelompok
anggotanya berkisar antara 4 sampai 5 orang

√

3 Guru memberikan materi pelajaran kepada siswa. √

4
Guru membagikan potongan cerita kepada setiap  kelompok untuk
disusun menjadi bentuk cerita yang sempurna sesuai dengan kaidah
bahasa arab.

√

5 Setiap siswa yang ada dalam kelompok harus ikut serta menyusun
potongan cerita tersebut.

√

6 Guru menyuruh salah satu siswa dari setiap         kelompok untuk
membacakan hasil cerita yang telah mereka susun.

√

7 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi bilamana
ada susunan cerita yang tidak sama dengan kelompok lain.

√

8 Guru membacakan susunan cerita yang   sesungguhnya √

9 Guru memberikan latihan soal kepada masing-masing siswa √

10 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok  yang nilai tinggi √
11 Guru menutup pelajaran √

Ket: 1(kurang) 2 (baik) 3 ( baik sekali)

Pengamat

Murni Harsyi Passya





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 3)

Satuan Pendidikan : Madrasah Stanawiyah Diniyah Puteri

Pekanbaru

Kelas/Semester : II/II

Mata Pelajaran :Bahasa Arab

Materi Pelajaran : Al Hiwayah

Alokasi Waktu : 90 menit

Standar Kompetensi : mengungkapkan fikiran, gagasan,perasaan,

pengalaman dan informasi baik fiksi atau nonfiksi

melalui kegiatan menulis tentang alhiwayah.

Kompetensi Dasar :1. Menulis pragraf sederhana tentang alhiwayah dari

beberapa teman sekelas.

2. Menulis beberapa alhiwayah yang disenangi.

A. Indikator :

1. Siswa dapat menulis alhiwayah sesuai dengan susunan qowaid bahasa

arab.

2. Siswa dapat membuat contoh alhiwayah.

3. Siswa dapat mengidentifikasi alhiwayah.

4. Siswa dapat membuat menggunakan alhiwayah dalam kalimat.

B. Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat menulis alhiwayah sesuai dengan susunan qowaid

bahasa arab.

2. Peserta didik dapat membuat contoh alhiwayah kedalam kalimat.



3. Peserta didik  dapat mengidentifikasi alhiwayah dalam kalimat.

C. Materi Ajar :

Al hiwayah.

D. Media yang digunakan

Media Strip Story.

E. Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan Awal

Apersepsi :

- Guru mengucapkan salam

- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus

dicapai

- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu

- Guru menjelaskan tentang media strip story

- Guru memotivasi siswa dalam mempelari bahasa arab

2. Kegiatan Inti

- Guru menjelaskan defenisi alhiwayah

- Guru membuat contoh alhiwayah dengan menggunakan Media

Strip Story

- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang tidak

difahami

- Guru meminta siswa untuk membuat contoh yang berbeda dengan

contoh yang diberikan oleh guru

- Guru memberikan pengutan jika siswa menjawab dengan benar

- Guru mengoreksi dan membenarkan jika siswa menjawab salah



- Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan latihan membuat

contoh tentang materi secara berulang-ulang sesuai dengan waktu

yang tersedia

3. Kegiatan Penutup

- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi

yang telah dipelajari

- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang alhiwayah

- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a

F. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Alat : Spidol, white board,

Sumber belajar : fasih berbahasa arab II penerbit tiga serangkai

G. Penilaian

Jenis pengumpulan data : Tes

Bentuk instrumen : Objektif

Contoh instrumen : Terlampir

Pekanbaru, 13 April 2011

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Dra. Rosmiati Murni Harsyi Passya

Mengetahui,

Kepala Sekolah Mts Diniyah Puteri

Oloan Harahap



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 4)

Satuan Pendidikan : Madrasah Stanawiyah Diniyah Puteri

Pekanbaru

Kelas/Semester : II/II

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi Pelajaran : Al Mihnah

Alokasi Waktu : 90 menit

Standar Kompetensi : 1. Mengungkapkan fikiran, gagasan, perasaan,

pengalaman, dan informasi, baik fiksi atau nonfiksi

melalui kegiatan menulis tentang al mihnah.

Kompetensi Dasar : Menulis pragraf sederhana tentang jenis-jenis

almihnah dengan menggunakan kalimat berstruktur

fi’il mudhari’ dan kata an, lan, dan li.

A. Indikator :

1. Siswa dapat menulis profesi anggota keluarga dengan menggunakan

kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.

2. Siswa dapat membuat contoh almihnah dengan menggunakan kalimat

berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.

3. Siswa dapat mengidentifikasi almihnah dengan menggunakan kalimat

berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.

B. Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat menulis contoh profesi anggota keluarga dengan

menggunakan kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.

2. Peserta didik dapat membuat contoh almihnah dengan menggunakan

kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.



3. Peserta didik  dapat mengidentifikasi almihnah dengan menggunakan

kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.

C. Materi Ajar :

almihnah

D. Media Pembelajaran

Media Strip Story

E. Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan Awal

Apersepsi :

- Guru mengucapkan salam

- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus

dicapai

- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu

- Guru menjelaskan tentang Media Strip Story dalam pembelajaran

- Guru memotivasi siswa dalam mempelari bahasa arab

2. Kegiatan Inti

- Guru menjelaskan defenisi materi almihnah dengan menggunakan

kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.

- Guru membuat contoh almihnah dengan menggunakan kalimat

berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.dengan menggunakan

media strip story.

- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang tidak

difahami

- Guru meminta siswa untuk membuat contoh yang berbeda dengan

contoh yang diberikan oleh guru

- Guru memberikan pengutan jika siswa menjawab dengan benar

- Guru mengoreksi dan membenarkan jika siswa menjawab salah



- Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan latihan membuat

contoh tentang materi secara berulang-ulang sesuai dengan waktu

yang tersedia

3. Kegiatan Penutup

- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi

yang telah dipelajari

- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang almihnah dengan

menggunakan kalimat berstruktur fi’il mudhari’ dan kata an, lan, li.

- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a

F. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Alat : Spidol, white board,

Sumber belajar : Fasih berbahasa arab penerbit tiga serangkai

G. Penilaian

Jenis pengumpulan data : Tes

Bentuk instrumen : Objektif

Contoh instrumen : Terlampir

Bangkinang, 20 April 2011`

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Dra. Rosmiati Murni Harsyi Passya

Mengetahui,

Kepala Sekolah Mts Diniyah Puteri

Oloan Harahap



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 1)

Satuan Pendidikan : Madrasah Stanawiyah Diniyah Puteri

Kelas/Semester : II/II

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi Pelajaran : Ansyathoti fil baiti

Alokasi Waktu : 90 menit

Standar Kompetensi : Mengungkapkan fikiran, gagasan, perasaan,

pengalaman, dan informasi baik fiksi atau non

fiksi melalui kegiatan menulis tentang

ansyatoti filbaiti.

Kompetensi Dasar : Menulis jadwal kegiatan harian dirumah

dengan menggunakan kalimat berstuktur

jumlah fi’liyah.

A. Indikator :

1. Siswa dapat menuliskan jumlah fi’liah.

2. Siswa dapat membuat contoh jumlah fi’liyah.

3. Siswa dapat mengidentifikasi jumlah fi’liyah dalam kalimat.

4. Siswa dapat membuat menggunakan jumlah fi’liyah dalam kalimat.

B. Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat menuliskan ansyathati fil bait dengan struktur

kalimat jumlah fi’liyah,

2. Peserta didik dapat membuat contoh jumlah fi’liyah

3. Peserta didik  dapat mengidentifikasi jumlah fi’liyah.

4. Peserta didik dapat menggunakan jumlah fi’liyah.



C. Materi Ajar :

Ansyatati fil baiti

D. Media pembelajaran yang digunakan

Media Strip Story

E. Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan Awal

Apersepsi :

- Guru mengucapkan salam

- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus

dicapai.

- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu

- Guru menjelaskan tentang Media Strip Story

- Guru memotivasi siswa dalam mempelari ilmu bahasa arab.

2. Kegiatan Inti

- Guru menjelaskan defenisi materi tentang ansyatati fil baiti

- Guru membuat contoh kalimat berstruktur jumlah fi’liyah

- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang tidak

difahami

- Guru meminta siswa untuk membuat contoh yang berbeda dengan

contoh yang diberikan oleh guru

- Guru memberikan pengutan jika siswa menjawab dengan benar

- Guru mengoreksi dan membenarkan jika siswa menjawab salah

- Siswa diminta mendiskusikan tentang materi yang diajarkan

- Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan latihan membuat

contoh tentang materi secara berulang-ulang sesuai dengan waktu

yang tersedia

3. Kegiatan Penutup

- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi

yang telah dipelajari



- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang ansyathoti fil baiti

berstruktur jumlah fi’liyah.

- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a .

F. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Alat : Spidol, white board,

Sumber belajar : Buku Bahasa Arab Tiga Serangkai.

G. Penilaian

Jenis pengumpulan data : Tes

Bentuk instrumen : Objektif

Contoh instrumen : Terlampir

Pekanbaru, 30 Maret 2011

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Dra. Rosmiati Murni Harsyi Passya

Mengetahui,

Kepala Sekolah Mts Diniyah Puteri

Oloan Harahap



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 2)

Satuan Pendidikan : Madrasah Stanawiyah Diniyah Puteri

Kelas/Semester : II/II

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi Pelajaran : Ansyathoti fil baiti

Alokasi Waktu : 90 menit

Standar Kompetensi : Mengungkapkan fikiran, gagasan, perasaan,

pengalaman, dan informasi baik fiksi atau non

fiksi melalui kegiatan menulis tentang

ansyatoti filbaiti.

Kompetensi Dasar : Menulis jadwal kegiatan harian dirumah

dengan menggunakan kalimat berstuktur

jumlah fi’liyah.

A. Indikator :

1. Siswa dapat menuliskan jumlah fi’liah.

2. Siswa dapat membuat contoh jumlah fi’liyah.

3. Siswa dapat mengidentifikasi jumlah fi’liyah dalam kalimat.

4. Siswa dapat membuat menggunakan jumlah fi’liyah dalam kalimat.

B. Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat menuliskan ansyathati fil bait dengan struktur

kalimat jumlah fi’liyah,

2. Peserta didik dapat membuat contoh jumlah fi’liyah

3. Peserta didik  dapat mengidentifikasi jumlah fi’liyah.

4. Peserta didik dapat menggunakan jumlah fi’liyah.



C. Materi Ajar :

Ansyatati fil baiti

D. Media pembelajaran yang digunakan

Media Strip Story

E. Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan Awal

Apersepsi :

- Guru mengucapkan salam

- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus

dicapai.

- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu

- Guru menjelaskan tentang Media Strip Story

- Guru memotivasi siswa dalam mempelari ilmu bahasa arab.

2. Kegiatan Inti

- Guru menjelaskan defenisi materi tentang ansyatati fil baiti

- Guru membuat contoh kalimat berstruktur jumlah fi’liyah

menggunakan Media Strip Story.

- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang tidak

difahami

- Guru meminta siswa untuk membuat contoh yang berbeda dengan

contoh yang diberikan oleh guru

- Guru memberikan pengutan jika siswa menjawab dengan benar

- Guru mengoreksi dan membenarkan jika siswa menjawab salah

- Siswa diminta mendiskusikan tentang materi yang diajarkan

- Guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan latihan membuat

contoh tentang materi secara berulang-ulang sesuai dengan waktu

yang tersedia

3. Kegiatan Penutup



- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi

yang telah dipelajari

- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang ansyathoti fil baiti

berstruktur jumlah fi’liyah.

- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a .

F. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Alat : Spidol, white board,

Sumber belajar : Buku Bahasa Arab Tiga Serangkai.

G. Penilaian

Jenis pengumpulan data : Tes

Bentuk instrumen : Objektif

Contoh instrumen : Terlampir

Pekanbaru, 6 April 2011

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Dra. Rosmiati Murni Harsyi Passya

Mengetahui,

Kepala Sekolah Mts Diniyah Puteri

Oloan Harahap
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