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ABSTRAK 
 

. 2022. Desain Ujian Elektronik Untuk Terjemah Teks Bahasa 
Arab Pada Siswa SMP Al-Furqan Jember. Tesis. Pendidikan Bahasa Arab UIN 
KH. Achmad Shiddiq Jember. Pembimbing 1: Dr. Faisol Nasar Bin Madi, MA
Pembimbing 2: Dr. Maskud, S.Ag., M.Si.  
 
Kata Kunci : Desain, Ujian Elektronik, dan Terjemah 

 
Sebagaimana diketahui bahwa penerjemahan merupakan cabang dari 

beberapa disiplin ilmu seperti linguistik. Penerjemahan adalah proses 
mengungkapkan makna yang disampaikannya dalam bahasa sumber ke bahasa 
sasaran pada saat makna itu ada dalam bahasa sumber. Terdapat proses 
penerjemahan  pada pembelajaran qiroah di SMP Al-Furqan Jamber, akan tetapi 
biasanya para siswa melakukan kecurangan saat ujian bahasa Arab dengan cara 
menyalin jawaban antar siswa. Di sisi lain, evaluasi yang diterapkan masih 
tradisional, yakni menggunakan kertas atau alat tulis. Oleh karena itu, penulis 
ingin mengembangkan ujian tersebut menjadi ujian elektronik.  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana desain ujian elektronik 
untuk terjemah teks bahasa Arab pada siswa SMP Al-Furqan Jember? 2) 
Bagaimana validasi desain ujian elektronik untuk terjemah teks bahasa Arab 
pada siswa SMP Al-Furqan Jember? 3) Bagaimana efektifitas desain ujian 
elektronik untuk terjemah teks bahasa Arab pada siswa SMP Al-Furqan Jember?  

Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah RnD (Riset And 
Devolopment) milik ADDIE, dan model ini mencakup lima langkah: analisis, 
desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Peneliti menggunakan 
metode pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan angket. Ada 
dua jenis analisis data dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif dan data 
kuantitatif. 

Hasil dalam penelitian ini: 1) Desain ujian elektronik untuk terjemah teks 
bahasa Arab pada siswa SMP Al-Furqan Jember. Halaman depan  menunjukkan 
halaman pengantar yang mencakup jumlah pertanyaan, hasil, persentase hasil, 
dan tingkat hasil. Ujian elektronik tersusun atas pilihan ganda dan pertanyaan 
esai pendek, dan desain ujian elektronik memiliki batasan waktu. Soal shahih 

 Untuk 
setiap pertanyaan yang telah dijawab memiliki notifikasi salah atau benar Tes 
elektronik terdiri dari 10 Soal Benar dan Soal Salah 15 Soal Pilihan Ganda 25 
Soal Esai Singkat 2) Tingkat persentase kevalidan berdasarkan penilaian ahli 
terhadap materi atau isi yaitu 97,5%, serta presentase kevalidan dari penilaian 
ahli terhadap desain yaitu 97,5%. 3) Keefektifan desain ujian elektronik untuk 
terjemahkan teks bahasa Arab pada siswa SMP Al-Furqan Jember. Ada dua jenis 
data yang diperoleh, yaitu hasil atau nilai siswa dan angket untuk media yang 
digunakan. Desain ujian  Elektronik terjemah Teks bahasa Arab pada Siswa 
SMP Al-Furqan Jumper Efektif dengan t hitung > t tabel yaitu 4,76 > 1,701 
dengan signifikansi 0,05 



  

ABSTRACT 
 

. 2022. Electronic Test Design For Translation Of Arabic Text 
For Al-Furqan Junior High School Students In Jember. Faculty of Tarbiyah 
and Teacher Training. Arabic Education. Advisor 1: Dr. Faisol nasar bin 
madi, MA. Advisor 2: Dr. Maskud, S.Ag., M.Sc. 

 
Keywords: Design, Electronic Exam and Translation 

As it is known that translation is a branch of several disciplines such as 
linguistics. Translation is the process of expressing the meaning conveyed in the 
source language to the target language when the meaning is in the source 
language. There is a translation process and there is reading learning at SMP Al-
Furqan Jamber, but usually students cheat during the Arabic exam by copying 
answers between students. Beside on, the evaluation that is applied is still 
traditional, using paper or writing instruments. Therefore, the author wants to 
develop the test into an electronic test. 

 Based on the research background that has been described, the 
formulation of the problem in this study are: 1) How to design an electronic exam 
for translating Arabic texts for students of SMP Al-Furqan Jember? 2) How is the 
validation of the electronic test design for translating Arabic text for Al-Furqan 
Jember Junior High School students? 3) How is the effectiveness of the electronic 
test design for translating Arabic text on the students of SMP Al-Furqan Jember?  

The research method used by the researcher is ADDIE's RnD (Research 
And Development), and this model includes five steps: analysis, design, 
development, application, and evaluation. There are two types of data analysis in 
this study, namely qualitative data and quantitative data. 

The results of this study: 1) Designing an electronic test for translating 
Arabic texts for students of SMP Al-Furqan Jember. The front page shows an 
introductory page that includes the number of questions, results, yield percentage, 
and yield rate. The format of the test is multiple choice translation and short essay 
questions. and electronic exam designs have a time limit. Sahih and Khata' 
questions are 10, 15 multiple choice questions and 25 short essay questions. For 
each question that has been answered it has a false or correct notification 2) The 
percentage level of validity based on expert assessment of the material or content 
is 97.5%, and the percentage of validity from the expert's assessment of the design 
that is 97.5%. 3) The effectiveness of the electronic test design for translating 
Arabic text on the students of SMP Al-Furqan Jember. There are two types of data 
obtained, namely student results or scores and questionnaires for the media used. 
Electronic test design for Arabic text translation for Al-Furqan Jumper Middle 
School Students Effectively with t count > t table is 4.76 > 1.701 with a 
significance of 0.05 
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 الباب األول

 مقدمة

 الخلفية البحث  -أ

" والبد ِٔإنَّا أَنزَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِّيًا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ كما نعريف أن اللغة العربية ىي لغة القرآن "

وذلك ألن ، أنو قال: أفضلية اللغة العربية عن كثريويشرح ابن  أن يتعلم اللغة العربية. علينا 

اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرىا تأدية للمعاين اليت تقوم بالنفوس؛ فلهذا لغة العرب أفصح 

( أشرف ادلالئكة، ٛأنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة )

وكان ذلك يف أشرف بقاع األرض، وابتدئ إنزالو يف أشرفشهور السنة وىو رمضان، فكمل 

 ٕ“من كل الوجوه 

 ة كانت فرعا من ف روع بع ض التخصص ات مث ل اللسانياتمن ادلعروف أن الًتمج

الًتمجة ىي مهارة لغوية، مل تضمينها يف ادلهارات األربع وىي االستماع والكالم والقرأة  .ٖ

عملية الًتمجة ال تضمني يف عناصر اللغة )قاعدة  والكتابة اليت تدريسها دائًما للطالب.
                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Jabal, 2015) 235 

 ٖٙٙص  ٗ. دار السنة، جزء  سلتصر ابن كثريالشيخ امحد شاكر.  ٕ
ار ال جیيب" دلالك حداد أمنوذج  ا. دراسة حتليلية. جامعة ھ"رصيف األز. رواية . إسًتاتيجية اإليضاح يف الًتمجةحيزية سلمي ٖ

 قسنطينة. كلية اآلداب و اللغ            ات. قسم الًتمج                       ة مدرسة الدكت                 وراه -منت     وري



 ٕ 

الًتمجة ىو االتصاالت لغتني بني الثقافات الذي ومفردات وأصوات( ألن الغرض الرئيسي من 

على الرغم أن الًتمجة ليست يف ادلهارات اللغوية األربع، لكن  ٗيستخدمو كثري من الناس.

مهم يف فهم نصوص العربية )القرأة(  وبالتايل يستطيع على إعادة التعبري عن  الًتمجة دور

 .زلتويات القرأة يف شكل ترمجة باللغة اإلندونيسية

مم، وذات أثر يف منو ادلعرفة ألث الفكري بني اا ى يف نقل الًت أن الًتمجة ذلا أمهية كب 

فا  الثقافية على مصراعيها آلسيما أهنا تفتح االنسانية والتقاء الشعوب ثقافيا عب التاريخ، إلا

خر ى ألوا على كتابات وثقافات الشعوب اف اىتماماهتم ليطلعألدباء وادلفكرين على اختال

ولغوية معقدة تتطلب  ٘مم اجملاورة؛ لذلك تبقى الًتمجة عملية ذىنية، وفكرية،ألعبقريات او 

هنا نشاط يكتنفو الغموض، ومهمة يف غاية الصعوبة، تستدعي ألإبداعا مضاعفا دلن يقوم هبا، 

يكاد خيلو مسارىا من ادلطبات  الاستحضار عدة معارف وتستلزم مهارات سلتلفة متعددة، إذ 

ات، ذلك راجع لكوهنا عملية متعددة اجلوانب تقوم على ادلقاربة بني طرائق وأساليب والصعوب

لغوية ومفامهية ثقافية متباينة، إذ ما أكده زلمد الديداوي خري دليل على ىذه الصعوبة بقولو 

                                                 
4
 Constanza Gerding Salas, Teaching Translation Problems and Solution, a Translation Journal 

Volume 4, No. 3 Juli 2000, hlm. 1. 
  – ٕ. اجمللد العربية للنشر العلمية.   العدد السابع والعشرون تاريخ اإلصدار: "اخلطوات اإلجرائية لًتمجة النصوصمبسوط جالل.  ٘

 م ٕٕٔٓ –كانون الثاين 
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"درب الًتمجة وعر متعدد ادلسالك حافل بادلطبات، وميداهنا متداخل العناصر متشابك 

 .كانر ألا

لنص ادلؤيد للغة اذلدف حقيقًيا بالنسبة للنص والقارئ ادلستهدف. يعطي النص أمّا ا

على الًتمجة أن يدافع نوع ب ادلًتجم فكرة النص من اللغة ادلصدر فقط  وليس الكلمات. ال جی

يف كلمة اللغتني   ترمجةالنص األصلي حىت النص مثل الكتابة األصلية ألن الًتمجة ال تشمل 

 ٙ لذلك يتعني على ادلًتمجني إتقان ادلعرفة العامة وادلعرفة اخلاصة يف رلال الًتمجة نص.

رسالة يف اللغة العند رأ ى موليونو يْنِقل زكا الفارسي اّن الًتمجة ىي نشاط إلنتاج 

دة بأهنا ادلعادل يف لغة القارئ من حيث ادلعٌت واألسلوب. الًتمجة اجلي ادلصدر مع األقرب

. عملًيا، ينتج إنتاج الرسالة الواردة يف اللغة ادلصدر تعديالت، نتائج الًتمجةطبيعية ولن تبدو 

 ٚ.حنويًا ومعجمًيا وثقافًيا. يعمل التعديل لتقدًن أقرب كلمات معادلة

                                                 
6
 Adzfar Ammar, Al-Arabiyah Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Volume 1, No. 2. Januari 2005, 

hlm. 16. 
7
 M. zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 24 



 ٗ 

يف احلقيقة، الًتمجة ىي عملية التعبري عن ادلعٌت الذي توصيلو يف اللغة ادلصدر إىل اللغة 

مبناسبة ادلعٌت ادلوجود يف اللغة ادلصدر. الًتمجة ىي زلاولة للتعبري عن ادلعٌت واذلدف  اذلدف

 ادلتضمنني يف اللغة ادلصدر مبعادلة معقولة وواضح يف اللغة اذلدف.

 الًتمجة مهمة يف عملية تبادل ادلعلومات بسبب عدم مهارة شخص من حيث اللغة.

جنبية سيكون الصعوبة يف احلصول على معلومات بدون ترمجة، الشخص الذي ال يستطيع لغة أ

 جديدة، هبذه الًتمجة، مساعدة شخص للحصول على معلومات جديدة.

أم مل ينفذ، ينفذ ىي أنشطة حتديد دلعرفة ماالبنامج الذي التخطيط لو قد  االختبار

وجيا عبد الشاكور إبراىيم  أنو قال يف عامل تكنول ٛ وكذالك دلعرفة مستو ى كفاءة تنفيذه.

ادلعلومات ديكن استخدام التعليم من قبل ادلعلمني كوسيلة يف عملية التعليم وتقييم التعليم. 

 يتعلقًن لتحديد تنفيذ عملية التعليم وحتقيق أىداف التعليم. و تق االختبار أو عادة تنفيذ عملية

جبمع ادلعلومات  ًن يرتبط ارتباطًاو مدة، وظيفة التقًن اىل التعليم دائما. وفًقا حلو عملية التق

ًن، مثل و للحصول على صورة لإلمكانات والكفاءات الطالب.توجد ادلشكالت العامة عن التق

م غري جيد، غري مناسب األشياء ادلقاسة مع أىداف التقييم، وأقل التحكم و اجلودة أداة التق
                                                 
8
  Sri Wahyuni, Abd Syakur Ibrahim, Asessmen Pmebelajaran Bahasa,(Bandung: Refika Aditama, 

2012), h. 3  



 ٘ 

ذ عملية ًن، وطول عملية تلخيص البيانات وحتليلها، وعدم الشفافية من تنفيو عند عملية التق

وغري ادلستهدفة. ىذه البطيئة عنصر الذاتية اليت ال تزال مستمرة مرتفع، حىت اإلستجابة  ًن،و التق

االختبار ًن أكثر فعالية مثل و ادلشكالت يستطيع أن يُنتهى إصلح أداة التقييم وتنفيذ نظام تق

 ٜاإللكًتوين.

وظيف . علمون يف احلايلاستخدام التكنولوجيا يف التعليم نشاطًا إلزامًيا يقوم بو ادل

التكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف التعليم بأشكال سلتلفة وفًقا لوظيفتها يف التعليم، وىذا 

مناسب مع الظروف احلالية حيث جیب على احلكومة واجملتمع يتكاتف يف عملية انتشار كوفيد 

خدام تكنولوجيا ، أحدىا يف رلال التعليم حيث ديكن تطبيق أساليب التعليم باستٜٔ-

ادلعلومات واالتصاالت باستخدام اتصال اإلنًتنيت حىت  حبيث يستمر التعليم باستخدام نظام 

تطوير العلم والتكنولوجيا بشكل متزايد على التجديد يف استخدام   ٓٔالتعليم عب اإلنًتنيت.

ادلعلمني أن النتائج التكنولوجية اليت تطبيقها يف عملية التعليم. مبناسب ذلك، البد على 
                                                 
9
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=C4ESEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Penil

aian+(E-

Assessment)&ots=7yJ_ClI29e&sig=t8wpf9glXPa3SYXHqUct1Dcfk8Y&redir_esc=y#v=onepage

&q=Penilaian%20(E-Assessment)&f=false 
10

 Siti Aminah Hasibuan et al., “Metode Pembelajaran Interaktif Yang Diselenggarakan Secara 

Daring Akibat Mewabahnya Covid-19 Saat Ini Dunia Dikejutkan Dengan Mewabahnya Penyakit 

Yang Disebabkan Oleh Sebuah Virus Yang Bernama Corona Atau Dikenal Dengan Covid -91 . 
Virus Covid-19 Juga Menj,” Prossiding Seminar Hasil Penelitian 2019 Diselenggarakan di 

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan 01 Oktober 2020 Kerjasama Antara 

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dan Sekolah Tinggi Olahraga dan 

Kesehatan (STOK) Bina Gun (2020): 182–188. 
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يستخدام نتائج التكنوجليا  كوسائل تعليمية يف عملية التدريس والتعليم، ومن ادلمكن أن تتوافق 

 ىذه األدوات مع التطورات التكنولوجية احلديثة.

وليزيد  ادلعرفة تنفيذ تعليم الًتمجة أمرًا مهًما للغاية، ألنو ىذا التعليم يوسع الطالب

فهم النصوص العربية. ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان جب ىي مفردات حىت يستطيع الطالب ل

إحد ى ادلدرسية الرمسية يف مجب اليت تدرس الًتمجة. طريقة الًتمجة يف ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان 

أ ٛجب بطريقتني ومها ترمجة الكلمة وترمجة اجلمال. فيما يتعلق بالًتمجة، فإن الطالب يف فصل 

الًتمجة ألهنم يف ىذا الفصل يتمتعون بقدرات أعلى من ادلتوسط، اّما ب سهلون يف عملية ٛو

( ٔد ال يزال الصعب لًتمجة. من بني الصعوبات اليت يواجهها الطالب: ٛج وٛيف الفصل 

( فيما يتعلق بتحليل النص، ٕأخطاء يف ادلفردات،  ألن قليل من استيعاب ادلفردات الطالب. 

( فيما يتعلق ٖا ال تفهم العالقة بني العناصر ادلكونة للنص. أخطاء يف حتويل معٌت النص  ألهن

بعض األمثلة على أخطاء  ٔٔ بالقواعد، ال يزال مل تفهم الطالب الذين عن حنو والصرف جبيًدا.

 ٕٔ الطالب يف ترمجة النص العريب إىل اإلندونيسية:

 قال إبراىيم
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 Telah berkata ibrahim:  ترمجة الطالب

 Ibrahim telah berkata:  الًتمجة الصحيحة

 يقرا زلمد الكتاب

 Sedang membaca buku Muhammad:  ترمجة الطالب

 Muhammad sedang membaca buku:  الًتمجة الصحيحة

 مثال آخر ألخطاء الطالب يف ترمجة النص العريب إىل اإلندونيسية

  أنزل اهلل القرآن على رسولو زلمد ص م  ىد ى للمسلمني وللناس مجيعا

 Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT kepada : ترمجة الطالب

Rasulnya Muhammad SAW untuk petunjuk bagi 

orang muslim secara keseluruhan. 

 Allah SWT telah menurunkan Al-Qur’an kepada:   الًتمجة الصحيحة

Rasulnya (Nabi Muhammad SAW) sebagai petunjuk 

bagi orang-orang muslim dan bagi seluruh manusia. 

تعليم اللغة  عند بناًء على نتائج ادلالحظات األوىل يف ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان جب

الغش عند اإلختبار تعليم اللغة العربية وأما طريقتو فهو  يعملونعادة أن ىؤالء الطالب  العربية.



 ٛ 

ال يزال تقليديًا  أي  تطبيقو، فإن التقييم الذي . ومن ناحية أخر ىبنسخ إجابات بني الطالب

االختبار إىل  االختبارإىل تطوير شكل  الباحثةلذلك، تريد  باستخدام الور  أو القرطاس.

 اإللكًتوين.

 أسئلة البحث -ب

 بناًء على اخللفية البحث اليت وصفها فإن أسئلة البحث يف ىذا البحث ىي: 

طلبة بالتطبيق على  لًتمجة النصوص العربيةكًتوين لاإلصميم االختبار تكيف  .ٔ

 ؟  الفرقان ادلتوسطة جبب ادلدرسة

بالتطبيق على  كًتوين لًتمجة النصوص العربيةلاإلصميم االختبار تمامد ى صالحية  .ٕ

 ؟ الفرقان ادلتوسطة جبب طلبة ادلدرسة

بالتطبيق على  كًتوين لًتمجة النصوص العربيةلاإلصميم االختبار تفعالية  ما مد ى .ٖ

 ؟  الفرقان ادلتوسطة جبب طلبة ادلدرسة

 أهداف البحث والتطوير -ج

 بناًء على الًتكيز البحث فإن أىداف البحث كما يلي:



 ٜ 

طلبة بالتطبيق على  كًتوين لًتمجة النصوص العربيةلاإلصميم االختبار توصف ل .ٔ

 الفرقان ادلتوسطة جبب ادلدرسة

بالتطبيق على  كًتوين لًتمجة النصوص العربيةلاإلصميم االختبار ت صالحية وصفل .ٕ

 الفرقان ادلتوسطة جبب طلبة ادلدرسة

بالتطبيق على  كًتوين لًتمجة النصوص العربيةلاإلصميم االختبار تفعالية  وصفل .ٖ

 الفرقان ادلتوسطة جبب طلبة ادلدرسة

 مواصفات المنتج -د

 مواصفات ادلنتج يف ىذا البحث والتطوير كما يلي:

 Adobeبشكل اإلكًتوين للتعليم الذي يركز على الًتمجة الكلمة وترمجة اجلمال  االختبار .ٔ

Flash Player 

يدل ادلقدمة على صفحة مقدمة تتضمن مجلة األسئلة ومجلة النتائج ومعدل النتائج ومجلة  .ٕ

 النتائج

 السؤال لو حد زمن .ٖ



 ٔٓ 

 .تعددة وأسئلة مقاليةادلخيارات صحيح وخطاء و باالختبار موديل أسئلة  .ٗ

 لكل سؤال اإلجابة لديو خطاء أو صحيح .٘

عند االنتهاء من اإلجابة على مجيع األسئلة و معرفة النتيجة، ديكن للطالب مراجعة األسئلة  .ٙ

 اليت إجراؤىا من قبل

 

   عرض صفحة ادلقدمة -ٔالصورة 

 



 ٔٔ 

    عرض  مثال على ترمجة الكلمة -ٕالصورة 

 

    عرض  مثال على ترمجة اجلمال -ٖالصورة 

 أهمية البحث والتطوير -ه

 الفوائد النظرية -1

ًن بسبب بعض و الرقابة الواطئ عند التقاإللكًتوين بناء على  االختبارأمهية تطوير 

ًن يدويًا ا ى من حالل قرطاس وما أشبو ذلك. و نسخ إجابة صديقو إذا يعمل التقالغش بطريق 

نصر الذاتية. لذلك، ىذا اإللكًتوين سيقلل من ع االختبارمن ناحية أخر ى ، فإن تطوير ىذا 

يف ادلدرسة مبجال الًتمجة. تطوير ىذا ادلنتج  االختبارالتطوير مهم جًدا لتصليح جودة أدوات 



 ٕٔ 

التعليم  االختبارمن خالل اختيار منهج البحث يف البحث والتطوير لتصميم وتطوير أدوات 

حالًيا، خاصة لتسوي  تواجههااإللكًتوين لإلجابة على ادلشكالت اليت  االختبارليكون منتج 

 التطورات التكنولوجية يف التعليم.

 الفوائد التطبيقية -2

 للباحثني -أ 

 زيادة ادلعرفة بكتابة األورا  العلمية من الناحيتني النظرية والتطبيقية.  (ٔ

ًتمجة لاإلكًتوين  االختباريستطيع أن يزيد إىل معارف الباحثني ادلتعلقة بتطوير تصميم  (ٕ

 نصوص العربية.

 يزيد اخلبة للبحوث األتية.يستطيع أن  (ٖ

 للمدرسة الفرقان الوسطى مجب -ب 

يُرجى ىذا البحث يستطيع أن يعطى التطور تصميم ترمجة النصوص العربية عب  (ٔ

 كًتوىن للطالب ادلدرسة الفرقان الوسطى مجب. لاإل

 يستطيع أنيعطى ادلداخالت وليكون اإلعتبار للمدرسة. (ٕ



 ٖٔ 

 للجامعة اإلسالمية  احلكومية مجب  ( ج

 يستطيع ىذا البحث لزيادة ادلطبوعات مكتبة جامعة اإلسالمية  احلكومية مجب  (ٔ

يستطيع ىذا البحث إلعطاء ادلداخالت اىل طالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية  (ٕ

 مجب اليت تريد أن تتطور يف تركيز متسو ى يف ادلستقبل. 

 ثحالب رضف -و

 االختبار اإللكًتويناالختبار لًتمجة النصوص العربية ذو فعال باستخدام 

 وحدود البحث والتطوير  -ز

حتتاج افًتاضات وحدود البحث والتطوير واضحة للبحث والتطوير يف إجراء البحوث حىت 

 تكون ادلناقشة أكثر تركيزًا ووضوًحا حىت ال توسيع نطا  البحث فيما يلي: 

ادلعلومات والتفكري االختبار ىو االسئلة أو التدريبات أو االدة ادلستخدمة لقياس ادلهارة و  (ٔ

  طلبة. والكفاءة اليت االفراد او ال

ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان مجب  ٛركز الطالب يف ىذه الدراسة على طالب يف الفصل   (ٕ

 ٕٕٔٓ\ٕٕٓٓللسنة الدراسية 



 ٔٗ 

 االنتاج اليستطيع أن يدخل اإلسم تصميم  (ٖ

 المصطلحات تعريف -ح

 ذا البحث:ىفيما يلي بعض مصطلحات وردت يف 

التصميم ىو منط تصميم أو نشاط إبداعي يشكل األساس لصنع شيء جديد ومفيد مل  (ٔ

 يكن موجوًدا من قبل.

 احلاسوباإللكًتوين ىو طريقة التعليم الذي ينفذ ادلعلم دلعرفة كفاءة طلبة من خالل   االختبار (ٕ

وينفذ االختبار لالختبار من الغش مثل االمتحان الكتايب  طلبةقواعد معينة دلنع  باستخدام

 بتحديد الوقت. 

ستخدم اللغة باحيتوي على قراءات ذات موضوعات معينة   النصوص العربية ىو النصوص (ٖ

 .ميألنشطة التعل ةالعربي وصىذا النص طلبةالعربية وىناك قائمة من ادلفردات. يستخدم 
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 الثانيالباب 

 الدراسة المكتبية

 الدراسة السابقة -أ

رسالة ادلاجيستَت نريدا بادلوضوع تقوًن الكتاب ادلدرسي "العربية لك" للتعليم  .5

الطالب ادلستوى األّول. هتدف ىذه الدراسة إذل ربديد تقييم الكتاب ادلدرسي" 

العربية لك "إذل أي مدى. جودة وصالحية ومالءمة ادلنتج الحتياجات الطالب 

بطريقة وصفية تقييمية هتدف إذل واجملتمع احمللي ، وقد مت إجراء ىذا البحث 

ربديد إذل أي مدى جيب أن تكون أبعاد ادلزايا والعيوب األساسية للكتاب 

ادلدرسي. أن يكون متوافقاً مع كتابات أساسيات وإجراءات الكتابة لغَت الناطقُت 

( احملتوى اللغوي لتقييم الكتاب ادلدرسي 5هبا ، وقد تضمنت نتائج البحث )

ون من لغة الكتاب ، وادلهارات اللغوية ، التدريس النحوي "عربية لك" ادلك

وادلفردات والتمارين والتقييم. معظم ىذه اجلوانب تتوافق مع أساسيات وإجراءات  

كتابة الكتب ادلدرسية لغَت الناطقُت هبا على الرغم من مالءمتها يف الوسط 



 56 

"العربية لك" من  ( يتكون احملتوى التعليمي لتقييم الكتب ادلدرسية2)ادلتوسط( )

ثايب. عتول ادلقّرر ، كتب اإلعداء ، طرق التدريس ، التدريبات ، التقوميات ، 

وسائل التعّلم ، الدراسة الذاتية. معظم ىذه اجلوانب تتوافق مع أساسيات 

وإجراءات كتابة الكتب ادلدرسية لغَت الناطقُت هبا ، على الرغم من ادلالءمة يف 

ون احملتوى النفسي لتقييم الكتاب ادلدرسي "العربية ( يتك3الوسط )ادلتوسط( )

لك" من ثبيات ادلقرة ، كتب اإلعداء ، طرق التدريس ، التدريبات ، التقوميات ، 

وسائل التعلم ، الدراسة الذاتية. معظم ىذه اجلوانب تتوافق مع األساسيات 

الرغم من واإلجراءات اخلاصة بكتابة الكتب ادلدرسية لغَت الناطقُت هبا ، على 

( يتألف احملتوى الثقايف لتقييم كتاب "عربية 4ادلالءمة يف الوسط )ادلتوسط(. )

لك" من زلتوى ثقايف فقط. والشرط أن يكون وفق أسس وإجراءات تأليف 

( 5الكتب ادلدرسية لغَت الناطقُت هبا ، حىت وإن كانت مالئمة يف الوسط )

لك". يتكون من االجراج. والنتيجة احملتوى الفٍت لتقييم الكتاب ادلدرسي "عربية 

أهنا تتوافق مع أساسيات وإجراءات كتابة الكتب ادلدرسية لغَت الناطقُت هبا ، 
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حىت وإن كانت مالئمة يف الوسط )ادلتوسط(. موقف ادلؤلف ىنا ىو تصميم 

تقييم قائم على تطبيق أندرويد أو تقييم إلكًتوين. مت العثور على أصالة ادلؤلف يف 

 ييم يف ادلواد اليت مت تطويرىا وادلكان وادلنتج ادلنتج.ىذا التق

بإلكًتوىن    Mobile Applicationالبحث العلمى ليٍت يوليانيت بعنوان "تطوير  .2

ادلدرسة العالية احلكومية األىلية  52كوسائل التعليمية للمحاسبة الطالب الفصل 

( 5". هتدف ىذه الدراسة إذل 2156/2157ماالنج للسنة الدراسية 

بإلكًتوىن  كوسائل التعليمية للمحاسبة الطالب   Mobile Applicationتطوير

ادلدرسة العالية احلكومية األىلية ماكلنج للسنة الدراسية  52الفصل 

بإلكًتوىن    Mobile Application( دلعرفة جدوى منتجات  2". 2156/2157

ادلدرسة العالية احلكومية األىلية  52كوسائل التعليمية للمحاسبة الطالب الفصل 

( دلعرفة الرأي الطالب فيما يتعلق 3". 2156/2157ماكلنج للسنة الدراسية 

بإلكًتوىن  كوسائل التعليمية للمحاسبة  Mobile Applicationباستخدام 

مية األىلية ماكلنج للسنة الدراسية ادلدرسة العالية احلكو  52الطالب الفصل 
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 ADDIE".  نوع ىذا البحث حبث وتطوير يتكيف مع منوذج 2156/2157

( بناًء على التحليل 5)ربليل ، تصميم ، تطوير ، تنفيذ ، تقييم(. النتائج الدراسة 

، فإن الوسائل ادلناسبة اليت تطويرىا كوسيلة تعليمية مع مادة زلاسبة ادلخزون يف 

( التصميم 2التجارية ىي تطبيق اذلاتف احملمول الذي يعمل بنظام. الشركات 

يقوم الباحث يف ىذه ادلرحلة بعمل تصميم لوسائل اإلعالم )القصة ادلصورة( ، 

( تطوير ، يف 3وإعداد ادلواد واألسئلة واألجوبة وإعداد أدوات التقييم اإلعالمي. 

صحة خرباء ادلواد ، وخرباء ىذه ادلرحلة ، إنشاء وسائل اإلعالم ، والتحقق من 

( التنفيذ ، يف ىذه 4اإلعالم وشلارسي تعلم احملاسبة ، ويتم إجراء ادلراجعات. 

ادلدرسة العالية احلكومية األىلية ماكلنج. مستوى  52ادلرحلة يتم التنفيذ يف الفئة 

جدوى وسائط التعلم لتطبيقات األجهزة احملمولة اليت تعمل بنظام اذلاتف استناًدا 

دبا يف ذلك فئة "مؤىل  4.77( حصل خرباء ادلواد على متوسط 5ذل التقييم: )إ

دبا يف ذلك فئة "مؤىل" )  4.53( حصل خرباء اإلعالم على متوسط 2جًدا" )

متضمًنا فئة "مؤىل جًدا".  4.4( حصل شلارسو تعلم احملاسبة على متوسط 3
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ب على مجيع تلقت ىذه الوسائط استجابة إجيابية من الطالب بنسبة مكاس

:. وجد الطالب أن تسليم ادلواد  وادلوضوع وادلناقشة الواضحة  65ادلؤشرات 

صممواوسيلة، مثَتة لالىتمام  واستخدام والوسائط لتعزيز الفهم ، وىو أمر مفيد 

يف أنشطة التعلم. يعترب موقف الباحث ىنا مكماًل حملور مناقشة النص. موقع 

باإلضافة إذل ذلك ، يعد التطبيق الذي مت  البحث ىو أيًضا أصالة ىذا البحث.

دبثابة وسيط تعليمي ، يف حُت أن خاصية الباحث  تطويره يف حبث ليٍت يوليانيت

 ىي دبثابة أداة تقييم التعليم.

البحث العلمي دوى ولنسري بعنوان "تطوير تطبيقات إدخال االختبار اليومي  .3

مسرانج. هتدف ىذه  55مية األىلية ادلستند إذل اإلكًتوين يف ادلدرسة العالية احلكو 

( إنتاج تصميم تطبيقي لنتائج االختبارات اليومية للمدرس يف 5الدراسة إذل 

" اختبار جدوى 2156/2157مسرانج  55ادلدرسة العالية احلكومية األىلية 

منتج تطبيق إدخال قيمة االختبار اليومي للمعلمُت يف ادلدرسة العالية احلكومية 

". ىذا البحث ىو نوع من 2156/2157رانج للسنة الدراسية مس 55األىلية 
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)ربليل وتصميم  ADDIEالبحث التنموي )حبث وتطوير( يتكيف مع منوذج 

وتطوير  وتنفيذ وتقييم(. أظهرت النتائج أن نتائج تطوير تطبيق إدخال قيمة 

االختبار اليومي أسفرت عن منتج تطبيق إدخال قيمة االختبار اليومي الذي 

اره على خرباء وسائل اإلعالم حبيث ميكن القول بأنو تطبيق عملي ميكن اختب

استخدامو يف الطالب يومًيا عملية إدخال نقاط االختبار ، وميكن إثبات ذلك 

من خالل التحقق من صحة من قبل اخلرباء.حصول وسائل اإلعالم على درجة 

مكانية تطبيق إدخال : واليت يتم تضمينها يف الفئة الالئقة. مت اإلعالن عن إ 75

قيمة االختبار اليومي من حيث عملية إدخال قيمة االختبار اليومية للطالب اليت 

قام هبا مدرس ادلادة ودل يواجو العديد من العقبات وكان ادلعلم راٍض عن استخدام 

التطبيق مقارنة باستخدام الورق أو الوسائط اليدوية عند إدخال الطالب نتائج 

مية. يعترب موقف الباحث ىنا مكماًل ألنو يركز على مدخالت االختبارات اليو 

درجات اختبار اليومية بينما يركز الباحث على تقييم رلال نص الدراسة. يصبح 

 ادلوقع وادلواد أو احملتوى ادلستخدم يف تطوير الباحثُت أصالة التعلم.
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قريش لرآن الكرًن ترمجة الق ارنةرسالة ادلاجيستَت لروزيتا دانيايت فريدة بعنوان "مق .4

( وصف 5شمس(" هتدف ىذه الدراسة إذل: الشهاب ومحكة )سورة الليل و 

الفروق يف ترمجة  -( ِصف 2طريقة الًتمجة اليت استخدمها قريش شهاب ومحكة 

القرآن بُت قريش شهاب ومحكة ، ال سيما يف حريف الليل والشمسية من حيث 

موجهة بالبيانات الوصفية وطرق طريقة نوعية  53ادلعجم. تستخدم ىذه الدراسة 

مجع البيانات من ىذه الدراسة ، وىي قراءة ترمجة ادلصحف دلعرفة الفرق ، وإزالة 

الكلمات اليت ذلا ترمجات سلتلفة ، والبحث والبحث يف القاموس للعثور على 

ادلعٌت. وأظهرت النتائج وجود بعض أوجو الشبو واالختالف بُت قريش شهاب 

واقف طرق ترمجة أكثر حرفية وكوسيلة للتقليب أو التصرف ومحكة. تستخدم ادل

بينما االختالف ىو كيفية ترمجة الكلمات يف سورة الليل والشمس مث يضع قريش 

يعترب موقف ادلؤلف ىنا دبثابة مكمل من  54شهاب معاين أكثر يف القاموس.

ساليب خالل تطوير أداة تقييم التعلم القائمة على تطبيق اذلاتف ، وزبتلف األ

 .ادلستخدمة من قبل الباحثُت عن حبث روزيتا دانيايت
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يل  بتطوير وسائل االفًتاضى بربنامج مو بعنوان  نور فؤادى رمحن رسالة ادلاجيستَت .5

لتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثنوية اإلسالمية احلكومية بباالنكاريا كادلنتان 

االفًتاضى يف ضوء ادلوقع لتطوير وسائل الفصل هتدف ىذه الدراسة الوسطى. 

اإللكًتوين ليساعد ادلدرس والطالب يف تعليم اللغة العربية، وزيادة وقت تعليمها. 

لبحث اوالتطوير. النتيجة وادلنهج البحث وليعرف فعال من ىذا الوسائل ادلطور. 

ىي ينتج وسائل الفصل االفًتاضي يف ضوء ادلوقع اإللكًتوين بربنامج موديل 

. وىذا 2153و الطلبة وادلدرس يف تعليم اللغة العربية على ادلنهج وميكن استخدام

وسائل الفصل االفًتضي فعال يف ذبربة فعالية اإلنتاج، نظرا من نتيجة " ت 

( 11572, 2( أكرب من نتيجة " ت اجلدول " )  155، 55احلساب" ) 

مقبول  فيعترب "احلساب " أن وسائل الفصل االفًتاضي يف ضوء ادلوقع اإللكًتوين

 .2153وفعال يف تعليم اللغة العربية دبنهج 

ىارون بنت أوىامى بعنوان اسًتاتيجية تعليم مهارة القرأة على  رسالة ادلاجيستَت .6

اإلسالمية احلكومية ليما فولوح   3أساسى التعليم اإللكًتوين يف ادلدرسة الثانوية 
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( وصف تطبيق إسًتاتيجية تعليم مهارة القراءة على 5 هتدف ىذه الدراسةكوتا. 

اإلسالمية  3يف ادلدرسة الثانوية  ) e-learning)أساسى التعليم اإللكًتوين 

( وصف ادلشكالت يف عملية تعليم على أساس 2احلكومية ليما فولوه كوتا 

ليما  اإلسالمية احلكومية 3يف ادلدرسة الثانوية  (e-learning) التعليم اإللكًتوين

وصف حل ادلشكلة تعليم مهارة القراءة على أساسى التعليم  3فولوه كوتا 

اإلسالمية احلكومية ليما فولوه   3يف ادلدرسة الثانوية  (e-learning) اإللكًتوين

كوتا. اسخدامت الباحثة دبنهج ادليداين والنوعي ودراسة حالة. اما النتيجة 

 3التعليم اإللكًتوين يف ادلدرسة الثانوية إسًتاتيجية تعليم مهارة القراءة بوسيلة 

. من أنشطة التمهيدية وعرض Analysisاإلسالمية احلكومية باسًتاتيجية 

ادلعلومات ومشاركة الطالب وأنشطة االحتبار وأنشطة ادلتابعة. أما ادلشكلة يف 

عملية تعليم مهارة القراءة بوسيلة التعليم اإللكًتوين أكثر من حيث الطالب ألن 

عدم رغبة الطالب يف ادلشاركة يف عملية تعليمية حبيث تكون مشاركة الطالب 

  قليلة للغاية. وىذا يرجع أيضا إذل عدم وجود إشراف الوالدين يف ادلنزل.
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فعالية استخدام كتاب القراءة الرشيدة لًتقية بعنوان  قرّة األعُت رسالة ادلاجيستَت .7

. مية احلكومية باغيل باسوروانمهارة القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسال

أن استخدام كتاب القراءة  اما النتيجة. البحث التجرييب اسخدامت الباحثة دبنهج

) تعديدا أقل من tالرشيدة لًتقية مهارة القراءة ادلتوسطة اإلسالمية جدول أي (

)tباسوروان. وىذا دبا كتب يف اجلدول(). ونتيجتها أن عدد  -) احلكومية باغيل

= %  1وكذلك من نتيجة ادلعنوي  7،551. فكان نطرية = %  1،222

مقبول وأن عملية استخدام كتاب القراءة  1أكرب من نتيجة ادلعنوي  4،154

 فعارل. 1الرشيدة لًتقية مهارة القراءة " زبمينية ىذا البحث مقبول. ونتيجة أن " 

 (Empty Outline)"رقية كفاءة مهارة بعنوان  أمحد سهل عرف رسالة ادلاجيستَت .8

” الفتاح“فعالية "اسًتاتيجية سلطط الفارغة القراءة لدي التالميذ بادلدرسة 

لوصف تطبيق اذل  هتدف ىذه الدراسة .ادلتوسطة االسالمية ساواىان عاصلوك

وفعالية اسًتاتيجية الدخطط الفارغة لًتقية كفاءة مهارة القراءة لدي التالميذ يف 

اسخدام .  عالصوك " Outlineالمية ساواىان الددرسة "الفتاح" الدتوسطة اإلس
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( عملية التعليم باستخدم اسًتاتيجية 5 اما النتيجة .منهج بذرييب الباحث دبنهج

الدخطط الفارغة تتكون من لقاء واحد. يف ىذا التطبيق اعطى الباحث النص 

الباحث من التالميذ استكمال اللوحة بدا  Outlineواللوحة الفارغة، وطلب 

يتعلق بالنص. وقدرة التالميذ استكمال اللوحة دليل علي أّن التالميذ يفهمون 

تعليم مهارة القراءة باستخدام اسًتاتيجية  (2النص الدقروء صحيحا وبساما. 

الدخطط يف الددرسة "الفتاح" الدتوسطة اإلسالمية ساواىان عالصوك فعال. 

اإلحصائي أكرب  t tabel 1بدعتٌ  Hالفارغة مردود  )Empty Outline)بدليل 

ٓ  اإلحصائي  t tabelٕ. ألن  ٓ      من   Empty)نتيجة فعال.  t من أكرب 6 ٓ 

Outline)  مقبول، استخدام اسًتاتيجية الدخطط الفارغةH  

سائل السمعية بربنامج عرفان وحيودي بعنوان تطوير الو  رسالة ادلاجيستَت .9

(لتعليم مهارة اإلستماع يف ادلدرسة الثانوية اإلسادلية Audacity) األوداسييت

احلكومية بادنج باصلنج سومطرة الغربية. ىذا البحث حبث كيفي وكمي باستخدام 

(قام الباحث  5ونتائج ىذا البحث تدل على ( (RnD) ادلدخل التطويري 
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ات اليت تتكون على مخسة خطو  ADDIEخبطوات تطوير الوسئل على منوذج 

وىي: ربليل ااحلتياجات، تصميم االنتاج، تطوير االنتاج، ذبربة االنتاج، وتقوًن 

 ،Audacity( لوداسييتٓ  (صاحلية تطوير الوسائل السمعية بربنامج ا 2االنتاج (

(قام الباحث  3(قدم الباحث اخلرباء لتصديق الوسائل قبل ذبريبها عند التادليذ (

ادليذ ىف الفصل التجرييب والضابط دلعرفة فعالية بااخلتبار القبلي والبعدي لدى الت

 استخدام االنتاج ادلطور لًتقية مهارة اإلستماع ىف الفصل الثامنة.

رسالة امالجسًتي محمد ريقي سلطان الفىت بعنوان تطوير الوسائل التعليمية  .51

نج. هتدف باستخدام فيديو لتنمية كفاءة قواعد النحو يف معهد اىلداية ماال

(كيف تطوير الوسائل التعليمية باستخدام فيديو  5لة اذل: ملعرفة: (ىذه الرسا

ما مدى فعالية تطوير ( ۲لتنمية كفاءة قواعد النحو يف معهد اىلداية ماالنج (

الوسائل التعليمية باستخدام فيديو لتنمية كفاءة قواعد النحو يف معهد اىلداية 

. نتائج RnDماالنج. استخدم الباحث نوع البحث املنهج البحث والتطوير 

البحث أن عملية تطوير الوسائل التعليمية باستخدام فيديو لتعليم النحو يتم من 
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تصميم ( ۳رلع البيانات، (( ۲حتليل اإحلتياجات، (( ۱خالل اخلطوات التالية: (

(حًتية املنتج  6( إصاحل اإلنتاج من اخلرباء، ( 5(تصديق اخلرباء، ( 4اإلنتاج، (

(إصاحل املنتج  9(حًتية الفعالية ( 8إصاحل املنتج بعد التجرية، (( ۷األول، (

اإخلتبار القبلي املنتاج النهائي. بناء على نتائج التادليذ من ( ۱۱النهائي، (

واإخلتيار البعدي، فحصول على خالصة أن الوسائل التعليمية باستخدام فيديو 

فعالة لتنمية كفاءة قواعد النحو للتادليذ الصف األول يف معهد اىلداية ماالنج. 

وتثبت من خالل نتائج املقارنة بٍت النتيجة اإخلتبار القبلي و اإخلتبار البعدي، 

 38،53اء أعلى من جدول تاء، يعُت نتائج اختبار تاء (تكون نتيجة اختبار ت

 (2،54:% .(5،(ويف الدرجة  62،2) :%5(مقارنة يف الدرجة 
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 التشابو واالختالف واألصالة أو موقع ادلؤلف 5.5جدول 

 األصالة أو موقع ادلؤلف االختالف التشابو والسنة العنواناسم و  رقم

5 2 3 4 5 

نريدا رسالة اجمليستَت  5
بادلوضوع تقوًن 
الكتاب ادلدرسي 
"العربية لك" للتعليم 
الطالب ادلستوى 

 األّول.

تركز على 
 مناقشة التقييم

تستخدم ىذه 
الرسالةالنوعي 

ادلنهج 
بينماالباحثة 

تستخدم 
البحث 
والتطوير 

(RnD.) 

 االختبارتصميم 
 اإلكًتوىن 

البحث العلمى ليٍت  2
يوليانيت بعنوان "تطوير 

Mobile 

Application 
بإلكًتوىن  كوسائل 
التعليمية للمحاسبة 

 52الطالب الفصل 
ادلدرسة العالية 
احلكومية األىلية 
ماكلنج للسنة الدراسية 

2156/2157." 

تستخدم نواع 
البحث ىو 

البحث 
والتطوير 

(RnD) 

وسائل التعليم 
اإلكًتين اما 
الباحثة تطوير 
التقييم دلعرفة  
كفاءة الطالب 
يف رلال 

 الًتمجة. 
 

 ركز يف ترمجة النص
 

 

 

 

البحث العلمي دوى  3
ولنسري بعنوان "تطوير 
تطبيقات إدخال 

تستخدم  -
نوع البحث 

البحث 

ركز يف دخول 
النتائج اما 
الباحثة ركز يف 

ركز يف دخول 
اختبار اليومية اما 
الباحثة ركز يف 
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االختبار اليومي 
ادلستند إذل اإلكًتوين 
يف ادلدرسة العالية 

 55احلكومية األىلية 
 مسرانج.

والتطوير 
(RnD.) 
تطوير  -

اختبار اليومية 
 اإلكًتوىن 

 

كفاءة نتائج 
 التعليم. 

التقييم رلال ترمجة 
 النص. 

 

رسالة ادلاجيستَت  4
لروزيتا دانيايت فريدة 
بعنوان "مقرراناتو ترمجة 

قريش لالقرآن الكرًن 
شهاب ومحكة )سورة 

 شمس(الالليل و 

تركيز يف منهج 
 ترمجة 

 

 هنج نوعي
 
 

  

ركز الباحثة يف 
 ًنو تطوير منتج التق

 

نور  رسالة ادلاجيستَت 5
بعنوان  فؤادى رمحن

تطوير وسائل 
االفًتاضى بربنامج 
موبيل  لتعليم اللغة 
العربية يف ادلدرسة 
الثنوية اإلسالمية 
احلكومية بباالنكاريا  

 كادلنتان الوسطى

ادلنهج البحث 
 والتطوير

ادلوقع البحث 
 وبؤرة البحث

  

البحث تركيز  ذلك
يف وسائل التعليم 
اما ىذا البحث 
تركيز يف ادة التقوًن 

 التعليم. 

 رسالة ادلاجيستَت 6
ىارون بنت أوىامى 
بعنوان اسًتاتيجية 
تعليم مهارة القرأة على 
أساسى التعليم 
اإللكًتوين يف ادلدرسة 

ادلنهج البحث 
 والتطوير

ادلوقع البحث 
 وبؤرة البحث

ذلك البحث تركيز 
يف اسًتاتيجية تعليم 
اما ىذا البحث 

التقوًن تركيز يف ادة 
 التعليم.
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اإلسالمية  3الثانوية 
احلكومية ليما فولوح  

 كوتا
أمحد  رسالة ادلاجيستَت 7

بعنوان  سهل عرف
رقية كفاءة مهارة 

"(EMPTY 

OUTLINE)  فعالية
"اسًتاتيجية سلطط 
الفارغة القراءة لدي 
التالميذ بادلدرسة 

ادلتوسطة ” الفتاح“
االسالمية ساواىان 

 عاصلوك

ادلنهج البحث 
 والتطوير

ادلوقع البحث 
 وبؤرة البحث

 
 
 

تركيز ذلك البحث 
يف اسًتاتيجية تعليم 
اما ىذا البحث 
تركيز يف االختبار 

 التعليم.

قرّة  رسالة ادلاجيستَت 8
فعالية بعنوان  األعُت

استخدام كتاب القراءة 
الرشيدة لًتقية مهارة 
القراءة يف ادلدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمية 
احلكومية باغيل 

 باسوروان

تركيز يف مهارة 
 القرأة 

اسخدامت 
 دبنهجالباحثة 

البحث 
 التجرييب

ذلك البحث تركيز 
يف وسائل تعليم اما 
ىذا البحث تركيز 
يف وسائل االختبار 

 التعليم
 

 رسالة ادلاجيستَت 9
عرفان وحيودي بعنوان 

سائل تطوير الو 
 السمعية بربنامج

 األوداسييت

ادلنهج البحث 
 والتطوير

 موقع البحث
  وبؤرة البحث

 

ذلك البحث تركيز 
يف موديل تعليم اما 
ىذا البحث تركيز 
 يف االختبار التعليم.
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(Audacity لتعليم)
مهارة اإلستماع يف 
ادلدرسة الثانوية 
اإلسادلية احلكومية 

باصلنج سومطرة  بادنج
 الغربية

سًت محد رسالة اجمل 51
ريقي سلطان الفىت 
بعنوان تطوير الوسائل 
التعليمية باستخدام 
فيديو لتنمية كفاءة 
قواعد النحو يف 

 نجمعهد اىلداية ماال

ادلنهج البحث 
 والتطوير

 موقع البحث
  وبؤرة البحث

 
 
 

  

ذلك البحث تركيز 
يف وسائل تعليم اما 
ىذا البحث تركيز 
يف وسائل االختبار 

 التعليم

 
جيساااتَت نريااادا بادلوضاااوع تقاااوًن الكتااااب ادلدرساااي "العربياااة لاااك" للتعلااايم الطاااالب ارساااالة ادل

الباحثاة تساتخدم اماا الناوعي ادلانهج  الرسالة ذلكتستخدم ذلك البحث االختالف ب ادلستوى األّول.

البحااث مث . تصااميم االختبااار اإلكااًتوىن الباحثااة ىنااا يفاألصااالة أو موقااع  .(RnD)البحااث والتطااوير 

كًتوىن  كوساائل التعليمياة للمحاسابة لبإل Mobile Applicationالعلمى ليٍت يوليانيت بعنوان "تطوير 

 ".2156/2157ادلدرساااة العالياااة احلكومياااة األىلياااة مااااكلنج للسااانة الدراساااية  52الطاااالب الفصااال 

كاًتين اماا الباحثاة تطاوير لوساائل التعلايم اإلتركياز يف  البحاث يعاٌت ذلاكلباحثة ىناا األصالة أو موقع ا
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"تطاااوير  البحاااث العلماااي دوى ولنساااري بعناااوانمث  ة كفااااءة الطاااالب يف رلاااال الًتمجاااة.دلعرفااا االختباااار

 55تطبيقاااات إدخاااال االختباااار الياااومي ادلساااتند إذل اإلكاااًتوين يف ادلدرساااة العالياااة احلكومياااة األىلياااة 

اماا الباحثاة ركاز يف كفااءة نتاائج  اليومياة ركاز يف دخاول النتاائجلباحثة ىنا األصالة أو موقع اال مسرانج.

 التعليم. 

ترمجااة القاارآن الكاارًن لقااريش شااهاب  ة"مقرراناارسااالة ادلاجيسااتَت لروزيتااا دانيااايت فرياادة بعنااوان 

ركااااز الباحثااااة يف تطااااوير منااااتج الباحثااااة ىنااااا األصااااالة أو موقااااع . ومحكااااة )سااااورة اللياااال والشاااامس(

رسااالة ادلاجيسااتَت نااور فااؤادى رمحاان بعنااوان تطااوير وسااائل االفًتاضااى بربنااامج موبياال  مث االختبااار. 

األصاالة أو  مية احلكومية بباالنكاريا كادلنتاان الوساطىلتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثنوية اإلسال

 االختبااارذلااك البحااث تركيااز يف وسااائل التعلاايم امااا ىااذا البحااث تركيااز يف ادة الباحثااة ىنااا موقااع 

رساااالة ادلاجيساااتَت ىاااارون بنااات أوىاااامى بعناااوان اساااًتاتيجية تعلااايم مهاااارة القااارأة علاااى مث التعلااايم. 

األصاالة أو  .اإلسالمية احلكومية ليما فولوح كوتاا 3ادلدرسة الثانوية أساسى التعليم اإللكًتوين يف 

 االختباارذلك البحث تركيز يف اسًتاتيجية تعليم اما ىاذا البحاث تركياز يف ادة لباحثة ىنا موقع اال

 التعليم.
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فعاليااااة  (Empty Outline)"رسااااالة ادلاجيسااااتَت أمحااااد سااااهل عاااارف بعنااااوان رقيااااة كفاااااءة مهااااارة 

ادلتوساطة االساالمية سااواىان ” الفتااح“طط الفارغة القاراءة لادي التالمياذ بادلدرساة اسًتاتيجية سل

ذلااك البحااث تركيااز يف اسااًتاتيجية تعلاايم امااا ىااذا البحااث الباحثااة ىنااا األصااالة أو موقااع . عاااصلوك

رساااالة ادلاجيساااتَت قااارّة األعاااُت بعناااوان فعالياااة اساااتخدام كتااااب القاااراءة  تركياااز يف االختباااار التعلااايم.

األصاالة أو . الرشيدة لًتقية مهارة القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باغيل باسوروان

ذلاك البحاث تركياز يف وساائل تعلايم اماا ىاذا البحاث تركياز يف وساائل االختباار الباحثاة ىناا موقاع 

 .  التعليم

ج األوداساااااااييت رساااااااالة ادلاجيساااااااتَت عرفاااااااان وحياااااااودي بعناااااااوان تطاااااااوير الوساااااااائل السااااااامعية بربناااااااام

(Audacity)ساتماع يف ادلدرسااة الثانوياة اإلساادلية احلكوميااة باادنج بااصلنج سااومطرة إللتعلايم مهاارة ا

لجساااًت محااد ريقااي ساالطان الفىاات بعنااوان تطاااوير دلرسااالة االباحثااة ىنااا األصااالة أو موقااع . الغربيااة

األصاالة . اىلداية مااالنجالوسائل التعليمية باستخدام فيديو لتنمية كفاءة قواعد النحو يف معهد 

ذلاااك البحاااث تركياااز يف وساااائل تعلااايم اماااا ىاااذا البحاااث تركياااز يف وساااائل لباحثاااة ىناااا أو موقاااع اال

 االختبار التعليم
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 الدراسة النظرية -ب

 اإللكًتويناالختبار مفهوم   .5

حظة الىو مو ختبار ىو طريقة منظمة ملقارنة سلوك شخصٍت أو أكثر اال

موقف يتضمن منبهات منظمة تنظيما مقصودا وذات صفات  يف استجابات الفرد

جابات االكن الباحث من تسجيل وقياس ىذه ددة ومقدمة للفرد بطريقة خاصة سبزل

دف هبت أو التمرينات تعطى للفرد لشكاالدلسئلة أو ااألىو مجموعة من و  التسجي

 55التعرف على معارفو أو قدراتو أو استعداداتو أو كفاءتو.

 قةيبأنو طر  فويتعر  كنمياإللكًتوين ىو شكل من أشكال التعليم عن بعد, و 

آاحلاسب و الشبكات و الوسائط ادلتعددة و  ثةيللتعليم باستخدام آليات االتصال احلد

ادلعلومات للمتعلمُت بأسرع وقت و أقل تكلفة و  صاليبوابات اإلنًتنت من أجل إ

و ضبطها و قياس و تقييم أداء ادلتعلمُت. و يف  بصورة سبكن من إدارة العملية التعليمية

مؤسسات التعليم العارل آاجلامعات تشتمل خطوات التحول ضلو التعليم االلكًتوين 

 ديخطة احملاضرات و ربد ديللمقرر على خطوات إعداد احملتوى التعليمي و ربد

                                                 
 2154. مكتبة اوالد الشيخ لًتاث  موسوعة االختبارات وادلقاييسمحدي عبد اهلل عبد العظيم.  55
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الطالب  ًنو تقو  ةرلموعات الطالب ادلتلقية للتعليم االلكًتوين و إدارة العملية التعليمي

 52و اإلحصائيات. ريو إعداد التقار 

أحد العناصر ادلهمة ادلكونة دلنظومة ادلنهج، وتعددت  اإللكًتويناالختبار 

تعريفاتو؛ فقد يعٍت إصدار حكم على األشياء يف ضوء استخدام زلكات أو معايَت 

الكمبيوتر بأنو عملية توظيف شبكات ادلعلومات وذبهيزات “ويعرف  53.معينة

والربرليات التعليمية وادلادة التعليمية ادلتعددة ادلصادر باستخدام وسائل التقييم جلميع 

وربليل استجابات الطالب دبا يساعد ادلعلمُت على مناقشة وربديد تأثَتات الربامج 

واألنشطة التعليمية للوصول إذل حكم مقنن قائم على بيانات كمية أو كيفية متعلقة 

  54”الدراسيبالتحصيل 

( تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت)يُنظر إذل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت 

أو ادلعروفة باسم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على أهنا أداة لدعم ذبديد ادلناىج 

ميكن أن يوفر . الدراسية ومعتقدات ادلعلم الًتبوية من ادلعلم ادلتمحور حول الطالب
                                                 

  https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL01364.pdf.  التعليم اإللكًتوىنالسيد ادلعداوى.  52
. (. التقوًن يف التعليم اإللكًتوين. رللة التعلم اإللكًتوين5، اغسطس2119حسن، إمساعيل زلمد إمساعيل. ) 53

https://cutt.us/DbIVr  
 .. القاىرة، عادل الكتب(. ادلقررات اإللكًتونية: تصميمها ا إنتاجها ا نشرىا ا تطبيقها ا تقوميها2119زاىر، الغريب إمساعيل. ) 54

https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL01364.pdf
https://cutt.us/DbIVr
https://cutt.us/DbIVr
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استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف التعلم والتقييم الراحة للمستخدمُت 

، ويكون فعااًل يف مواقف سلتلفة ولو تأثَت إجيايب على تنمية ( احملاضرين والطالب)

 55مهارات مواقف الطالب وفهمهم ادلفاىيمي.

ًن ميكن للمدرسُت و ( أن ىناك أربعة أشكال من التق2119يذكر زاىر )

ًن القبلي، والذي يهدف إذل و ًن فعالية التعلم اإللكًتوين ، وىي: التقو استخدامها لتق

ًن التكويٍت إذل ربسُت العملية التعليمية، و ربديد ادلستوى األول للطالب. يهدف التق

ًن التشخيصي و م دبواقف التعليم اإللكًتوين. يهدف التقيألنو مستمر طوال عملية التعل

ًن النهائي و وة والضعف يف ربصيل الطالب عرب اإلنًتنت. يتم التقإذل ربديد نقاط الق

م اإللكًتوين، والذي يهدف إذل ربديد مدى ربقيق الطالب ييف هناية برنامج التعل

 56.م الرئيسيةيدلخرجات التعل

 ادلستخدمة ىي: اإللكًتويناالختبار  اوومن أىم أدوات التقوًن 

                                                 
15
 Hairunnisyah Sahidu and others, ‘Desain Sistem E-Assessment Pada Pembelajaran Fisika Di 

Lptk’, Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi, 3.2 (2017), 265 

<https://doi.org/10.29303/jpft.v3i2.422>. 
 . القاىرة، عادل الكتب.ادلقررات اإللكًتونية: تصميمها ا إنتاجها ا نشرىا ا تطبيقها ا تقوميها(. 2119زاىر، الغريب إمساعيل. ) 56
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االختبارات اإللكًتونية، حيث ميكن للمدرسُت استخدام عدة أسئلة الختبار   ( أ

طالهبم ، مثل الصواب واخلطأ، واألزواج، واالختيار من متعدد، واألسئلة ادلقالية، 

 وغَتىا.

يعد ادلنتدى ادلقيم أحد أدوات االتصال غَت ادلتزامن اليت تتيح للطالب ادلسجلُت  ( ب

ول موضوعات الدورة ، وميكن للمدرسُت تقييم يف الدورات إجراء مناقشات ح

  57مشاركة الطالب وفًقا دلعايَت معينة ويتلقى الطالب التعليقات.

الب يف وقت معُت ودبواصفات الواجبات اإللكًتونية ىي أنشطة يقوم هبا الط ( ج

 58 عليهاا ، ويتلقى الطالب تعليقات ، ويتم تصحيحها بعد منحهم تقديرً معينة

أمهية دور ادلعلم يف استخدام أدوات التقييم اإللكًتونية وللتأكيد على 

( وغَتىا Safe Assignوالتغلب على احلواجز ، على سبيل ادلثال ىناك أداة )

من األدوات اليت تقيس نسبة التشابو واالستشهادات يف ادلهام واألحباث ادلقدمة 

 (.2121بُت الطالب يف قسم واحد و آخر )العثمان ، 
                                                 

. رللة التعلم Blackboard التقوًن اإللكًتوين عرب منظومة إدارة التعلم(. 5، مايو2155عبد العاطي، حسن الباتع زلمد. ) 57
 https://cutt.us/FYBurاإللكًتوين. 

التقوًن فاعلية برنامج إلكًتوين قائم على الويب لتنمية مهارات تصميم وإنتاج بعض أدوات (. 2155العباسي، زلمد أمحد. ) 58
 . رللة كلية الًتبية، جامعة ادلنصورة.اإللكًتوين لدى طالب كلية الًتبية
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األشياء اليت تساعد على استخدام األدوات يف عملية تقييم من أىم 

الطالب نشر التطبيقات ادلساعدة يف عملية التعلم عن بعد ، ألهنا ال ربتاج إذل 

 جهاز كمبيوتر ، ألهنا متوفرة على أجهزة اذلواتف الذكية ، واليت ميكن الوصول إليها

 59.بالفعل. الطالب. وأولياء األمور

 يف تعليم اللغة العربية ختباراالمفهوم  .2

 اإلختبارتعريف   -أ 

من اللغة الفرنسية القدمية دبعٌت" الطبق  testum"لغة :  tesتعريف االختبار "

لتخصيص ادلعادن الثمينة ". )اي استخدام اللوحة اليت ربصل عليها أنواع ادلعادن 

"يف اللغة اإلصلليزية واللغة االندونيسية ىي  tes الثمينة اليت ذلا قمة عالية(، تعريف "

  21"اختبار" أو"ذبربة". ويف اللغة العربية ىي إمتحان.

وأما االختبار االصطالحي ىو "االسئلة أو التدريبات أو االدة األخر ادلستخدمة 

لقياس  ادلهارة وادلعلومات والتفكَت والكفاءة أو ادللكة الىت ميلكها األفراد أو 

                                                 
 .، جامعة األمَت سطام بن عبد العزيز(. التقوًن عن بعد. صحيفة جامعيت2121الغمالس، خالد بن عبد اهلل. ) 59

20
  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 

hlm. 66 
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ي أداة قياس وتعمل على قياس كفاءة األفراد أو اجملموعات. جيب أن ى 25اجلمع".

يوفر االختبار معرفة القصة حول ادلوضوع والكفاءات وأن يكشف أيًضا عن مهارات 

ادلوضوع. حيتوي االختبار عادًة على عدد من األسئلة أو األوامر اليت جييب عنها 

 22 الطالب يف نظام معُت.

السابق ، خلص الباحث إذل أن االختبار يطرح أسئلة لقياس بناًء على التعريف 

األفراد أو اجملموعات يف رلال معُت دلعرفة مدى كفاءة الطالب يف فهم ادلواد اليت 

 يتعلموهنا. الفوائد ، دبا يف ذلك:

 أ لقياس مستوى الفهم يف ادلواد التعليمية أو مستوى ربقيق مجيع األىداف ادلعينة.

 23.فهم الطالب من حيث معرفتهمب . ربديد مستوى 

 

 

 

                                                 
21
  Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 

32 
22

  Iskandar , Psikologi Pendidikan Sebuah Orentasi Baru (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 

hlm 234 . 
23
  Sri Rumini, dkk, Psikologi Pendidikan,(Yogyakarta, UPP UNY, 1993), hlm. 123 



 41 

 أنواع االختبار -ب 

 ا ومن ناحية تقديرىا.هتينقسم االختبار إذل نوعُت: مها من ناحية فائد

 الختبار بالنسبة إذل فوائدىا:ا ( أ

 ( Formative Test )االختبار البنائي   (5

"ىو االختبار الذى يؤدى دوام إعطاء الدروس. إذن ىذا دبعٍت يعلم ادلعلم 

ويقيس تالميذه". فيو فائدتان األول يساعد ادلعلم ليحطط التعليم الدروس 

 24التالميذ أن يعرف قليال من ادلادة قبل دروسهم 5والثاين يساعد 

ويرى سودجيونو أنس أن االختبار البنائي ىو اختبار يهدف إذل معرفة ادلسافة 

التعلم بُت الطالب الذين حققوا أىدافًا تعليمية معينة ، بعد ادلشاركة يف 

خالل فًتة زمنية معينة. يهدف ىذا االختبار إذل قياس مدى اكتساب 

 25 الطالب للمهارات أو ادلعلومات أو ادلواد ادلقدمة ذلم يف ادلنهج الدراسي.

 

 
                                                 
24
  Sri Rumini, dkk, Psikologi Pendidikan, hlm 123 

25
  Masidjo, Penilaian Hasil Belajar Siswa Di Sekolah, (Yogyakarta: Kanisius, 1995) hlm. 55 
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  (summative test )االختبار اخلتامي (2

يتم إجراء االختبار النهائي يف هناية الدرس بعد إعطاء كل مادة للطالب. 

ادلعلمُت والطالب يعرفون ما يبحثون عنو يف عملية التعلم لفصل  ىذا يعٍت أن

دراسي واحد يعٍت بعد انتهاء الدرس. يسمى ىذا أيًضا االختبار النهائي ألنو 

 يتم إجراؤه عادًة بعد إعطاء كل مادة يف العام.

 ( Diagnostic test )االختبار الفحصى  (3

 تعليمهم وكذلك كل ما التالميذ ىف"ىو االختبار ادلستخدم لفحص صعوبة 

 ا و إجياد حّلها" .هبيسبب الصعوبة وما يتعلق 

  (placement test ) االختبار التصنيفي  (4

ىو" االختبار ادلستخدم لقياس كفاءة التالميذ األساسية، وىذه دلعرفة   

م يف ادلستقبل . ولذلك حيتاج التالميذ إذل اإلرشادات واالقًتاحات هتكفاء

 م األساسية.هتادلناسب  بكفاءإلدراك القسم 
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 ختبار الفردي الا (5

قايس الذاتية وحدىا ي عملية التقوم كما حيدث حيث ذل ادلا ييلجاء الفرد 

وضوع دل تستخدم مقايس التقدير اُتقابلة الشخصية أوحدليعتمد التقوم على ا

ختبار يناسب الختبار حيتاج إذل وقت طويل عملية. وىذا ااالخر. ىذا ااآل

 لقياس مهارة الكام. 

 ختبار اجلماعي اال (6

ىو اختبار يقام بو على ماعة من اسلًتات ي وقت واحد مباشرة بفعالية و  

 26قتصاد.اإلعمالية من الوقت و 

 يف التعليم الختبارمبادئ ا -ج 

م الطالب يف التعلم ليس باألمر السهل ألنو جيب أن ينتائج تعل الختباراإن 

ادلتعلق دبا سيتم تقييمو. لتكون قادًرا  ًنو التقتقان النظريات حول يتطلب شلارسة وإ

كأساس يف ًن  و التقعلى إجراء تقييم فعال، من الضروري االنتباه إذل العديد من مبادئ 

                                                 
26
 Jurnal Bahasa Arab dan Pembelajarannya.Volume 15, Januari .نورخالص. أنواع اإختبار يف تعليم اللغة العربية 

2013 
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       ىي: ًنو التقنتائج تعلم الطالب. بعض األشياء اليت تصبح مبادئ يف  ًنو التقإجراء 

م ، وليست جزًءا ي( جيب أن تكون عملية التقييم جزًءا ال يتجزأ من عملية التعل5)

( جيب أن يعكس 2منفصاًل من عملية التعلم )جزء من التعليم وليس جزًءا منو( )

     مشكالت العادل احلقيقي وليس ادلشكالت ادلتعلقة بالعمل ادلدرسي ؛  ًنو التق

وطرق ومعايَت سلتلفة تتوافق مع خصائص  ( جيب أن يستخدم التقييم مقاييس3)

شاماًل بطبيعتو ويتضمن مجيع  ًنو التق( جيب أن يكون 4م ؛ )يوجوىر ذبربة التعل

تتضمن مبادئ  27 م )اإلدراكية والعاطفية واحلركية احلسية(.يجوانب أىداف التعل

شاملة.  إذل نتائج قياس ًنو التقاليت قدمها فرونطا ما يلي: )أ( جيب أن يستند  ًنو التق

)ب( جيب أن يكون التقييم جزًءا ال يتجزأ من عملية التعليم والتعلم. )ج( جيب أن 

يكون التقييم ادلستخدم واضًحا للطالب وادلعلمُت. )د( جيب أن تكون التقييمات 

إذل وجود نوعُت من توجهات التقييم ، ومها  ًنو التققابلة للمقارنة. )ىا( ينبغي أن ينتبو 

 ي والتقييم ادلعياري. )و( جيب التمييز بُت التسجيل والتسجيل.ادلعيار  ًنو التق

 مفهوم التكنولوجيا يف التعليم   .3
                                                 
27
 Kusaeri dan Suprananto, Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, (Yogyakarta: Graha Ilmu 

2012) hal 8-9 
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يوفر التطور السريع لتكنولوجيا ادلعلومات فرًصا وربديات لعادل التعليم. إن قدرة 

التكنولوجيا على توفَت تعليم تفاعلي للوسائط ادلتعددة تتحسن باستمرار شلا يسمح 

للتعلم والتغذية الراجعة. لذلك ، يتم استخدام التقييم اإللكًتوين بشكل ًن أفضل و بتق

متزايد ألنو يوفر العديد من الفوائد مقارنة بالتقييمات التقليدية. جيلب استخدام التقييم 

اإللكًتوين العديد من الفوائد للطالب وادلعلمُت وادلؤسسات التعليمية. على سبيل ادلثال 

الطالب على ادلشاركة بنشاط، ويسمح للمدرسُت بتقدًن  ًنو ق،اإللكًتوين حيفز الت

التغذية الراجعة لعدد كبَت من الطالب ويوفر وقت التقييم  ويقلل من تكلفة طباعة 

األسئلة. بالنسبة للطالب تشمل مزايا التقييم ادلرونة من حيث الزمان وادلكان واحلصول 

 28على تغذية راجعة مباشرة.

 ليمأمهية تكنولوجيا التع -أ 

مساعدة الطالب على ادلشاركة اإلجيابية يف التعليم. من خالل تنويع  (5

 طريقة تقدًن الدروس من خالل آليات وأدوات جديدة.

                                                 
28

Siti Zulaih, E-Assessment: Exploring Students’ Perceptions And Experiences, H 29 
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تكنولوجيا التعليم تساعد ادلعلمُت على استخدام األساليب ادلتقدمة يف  (2

 تقدًن ادلواد الدراسية ، وبالتارل تسهل تعلم الطالب من ادلعلومات.

، ة النظام التعليمي نوعًيا وكمًياتكنولوجيا التعليم يف زيادة إنتاجيتساىم  (3

واجلانب النوعي ىو اختيار ادلواد الدراسية اليت ذلا فوائد للحياة، 

 واجلانب الكمي ىو حجم ادلعلومات اليت ميكن احلصول عليها.

تكنولوجيا التعليم تتجنب النسيان وتذكر بسرعة بوسائل شيقة وزلفزة.  (4

حيفز الطالب على التفكَت ، مث حيرر بعض اإلبداع ؛ الذين حيتاجون إنو 

 الدافع.

تقصَت الوقت يف التعليم ، بداًل من االعتماد على أمناط التدريس  (5

 التقليدية اليت تستغرق وقتاً طوياًل.

تساعد التكنولوجيا التعليمية يف توفَت الفرص جلميع الطالب، وزبلق  (6

 اوين والتقييم الذايت للطالبصفات أخرى، مثل التعلم التع
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 مكونات تكنولوجيا التعليم كنظام -ب 

كل نظام يتكون من ادلدخالت والعمليات الداخلية وادلخرجات وكذلك تكنولوجيا التعليم كنظام 

 29 ميكن سبثيلو على النحو التارل:

 ادلدخالت )النظرية ادلعرفية(: لكل فئة أكادميية أو جانب معريف ، رلموعة من القواعد (5

واألسس واالفًتاضات وادلفاىيم ، وكل ما سبق ىو نتاج خربة بشرية ، ومن ادلهم أن تستند 

ىذه النظريات إذل ما ال ميكن إنكاره. . األدلة واألدلة ؛ تتم ادلصادقة عليها وتنفيذىا وفق 

 منظور علمي. عملية داخلية

 )مصادر التعلم والتكنولوجيا(:  (2

تساعد يف ربقيق األىداف ، باالعتماد على األدوات أواًل: التكنولوجيا: وىي طرق 

واآلالت واألجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والكامَتات وأجهزة العرض وشاشات العرض 

 وكافة التقنيات احلديثة.

                                                 
29
  شبكة الدولية  

https://mobt3ath.com/dets.php?page=410&title=%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%
D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
%D8%8C_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%8C_%D9%88%D8%

A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7 
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ثانًيا: ادلصادر: تتنوع ادلصادر ادلتعلقة بالتعليم، وميكن أن نصنفها كما يلي: العنصر 

وىي شلثلة  ىو العنصر األول يف تكنولوجيا التعليم، البشري: ويُعترب العنصر البشري

يف ادلدرسُت وادلساعدين والقائمُت على ادلؤسسات التعليمية ، وكذلك العناصر غَت 

ادلباشرة ، كاجليش والشرطة وادلهندسُت واألطباء ... إخل. طرق التدريس: ىناك 

ادلناقشة ، وورش العديد من النظريات الًتبوية ، مثل طرق العصف الذىٍت ، وطرق 

العمل ، وادلشاركة اجلماعية. أماكن الدراسة: تتنوع ىذه األماكن كادلدارس 

واجلامعات وادلكتبات وادلختربات. ادلخرج )التعلم(: الناتج النهائي لنظام تكنولوجيا 

التعليم ىو ربقيق تعلم فعال وفعال. ما ىي ادلشاكل وادلعوقات اليت تواجو استخدام 

عليم؟ وكيفية حلها؟ قد يواجو تطبيق أو استخدام تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا الت

نقص ادلوارد ادلالية جللب : اكل والعقبات ، من أبرزىا ما يليالعديد من ادلش

التكنولوجيا ادلناسبة: يف طليعة احلواجز اليت ربول دون استخدام تكنولوجيا التعليم 

جلب األدوات والتجهيزات اليت تساىم يف ىو االفتقار إذل ادلوارد ادلالية الكافية ؛ 

خلق بيئة تعليمية حديثة، وىو ما يتجلى يف االختالفات بُت الدول النامية 
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وادلتقدمة. مقاومة التغيَت من أصحاب األفكار التقليدية: عزوف بعض ادلعلمُت عن 

التغيَت من أبرز ادلشاكل والعوائق، حيث يفضل البعض نظام التعليم القدًن ، وقد 

 يفيكون السبب خوفهم من االعتماد كلًيا على ىذه التقنيات ، و دور يف التضاؤل 

 أو للمعلمُت عمل ورش تنظيم خالل من ذلك على التغلب وميكن ادلستقبل،

وضع سلاوفهم باألىداف وتعريفهم التعليم، تكنولوجيا تطبيق هبم ادلنوط األشخاص

جانًبا ووصف ادلستجدات والتحسينات اليت ستحققها تكنولوجيا التعليم يف ادلدارس 

أو ادلعاىد أو اجلامعات أو اذليئات التعليمية األخرى. عدم قدرة ادلعلمُت أو ادلدربُت 

على فهم األساليب والتقنيات احلديثة: من معوقات تطبيق تكنولوجيا التعليم عدم 

مُت أو ادلدربُت ذلذه األساليب احلديثة ، والنتيجة ضعف ربقيق فهم بعض ادلعل

النتائج ، وميكن التغلب عليها. من خالل التدريب لفًتة زمنية معينة ، واكتساب 

مهارات التعامل مع التكنولوجيا احلديثة. . االستخدام غَت السليم لتكنولوجيا 

اء األجهزة واآلالت ، ولكن التعليم: قد ال تكون ىناك مشكلة يف الدعم ادلارل وشر 

سوء التخطيط واألشياء يف غَت زللها ميكن أن يكون أحد العوائق أمام تطبيق 
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على سبيل ادلثال ، قد يتم توفَت األجهزة والتقنيات اليت ال تفي  ،تكنولوجيا التعليم

بالغرض منها ، لذلك جيب على ادلتخصصُت دراسة التكنولوجيا ادلطلوبة لكل نوع 

د الدراسية ، على سبيل ادلثال ، تتطلب ادلواد النظرية مثل اللغة العربية من ادلوا

شاشات العرض يف ادلقام األول ، والتعليم بالفيديو ، وللموضوعات العملية مثل 

الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا تتطلب سلتربات ومعدات لذلك ، كما ىو احلال مع 

 تصنيفات ادلواد األخرى.

 ةالعربي وصصمفهوم ترمجة الن .4

من الناحية االشتقاقية فإن ترمجة الكلمة مشتق من الكلمة األساسية "ترمجة" 

اليت يتم استيعاهبا من الكلمة العربية اليت تعٍت "نقل" أو "نقل". عالوة على ذلك ، فإن 

ما يعادل ترمجة الكلمة يف اللغة اإلصلليزية يسمى الًتمجة. ربتوي ىذه الكلمة حرفًيا على 

، تشَت الًتمجة إذل نتيجة أو منتج. الكلمات ادلكتوبة أو ادلنطوقة اليت  ثالثة معاٍن: أوالً 

سبت ترمجتها من لغات سلتلفة ؛ ثانًيا ، تشَت كلمة ترمجة إذل نشاط ترمجة الكالم أو 

الكتابة من لغة إذل أخرى ؛ وثالثًا ، تشَت الًتمجة إذل التعبَت عن شيء ما بطريقة سلتلفة 
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تسمى أيًضا عند جاكبسون يف ترمجة. من بُت ىذه ادلعاين ، واليت تتم بلغة واحدة 

الثالثة للًتمجة ، فإن أكثر ما جيب مناقشتو ىو الًتمجة بادلعٌت الثاين ، أي نشاط ترمجة 

الكالم أو الكتابة من لغة إذل لغة أخرى سلتلفة ، وبذلك تصبح أساًسا لصياغة وفهم 

 31 معٌت الًتمجة. يف ادلصطلحات.

 طريقة الًتمجة .5

يُعرَّف ادلصطلح بأنو  (KBBI)استناًدا إذل القاموس اإلندونيسي الكبَت 

طريقة منظمة ُتستخدم لتنفيذ مهمة من أجل ربقيق ما ىو مطلوب ؛ طريقة منهجية 

للعمل لتسهيل تنفيذ نشاط من أجل ربقيق األىداف احملددة. فيما يتعلق بتحديد 

قة الًتمجة من ادلرجح أن تكون طريقة مصطلح طريقة الًتمجة ذكر مولينا وألبَت أن طري

يستخدمها ادلًتجم يف عملية الًتمجة وفًقا ألىدافها ادلتعلقة بالنص بأكملو. باإلضافة 

إذل ذلك ، فإن طريقة الًتمجة ىي تربير عادلي أو تقييم عام للمقيم لنتائج ترمجة 

 35 النص بأكملو ادلًتجم من اللغة ادلصدر إذل اللغة اذلدف.

                                                 
30
 Ilzamudin Ma’mur, ‘Konsep Dasar Penerjemahan’, Alqalam, 21.102 (2004), 431 

<https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i102.1643>. 
31
 Rudi Hartono, Pengantar Ilmu Menerjemah, Journal of Chemical Information and Modeling, 

2013, LIII. 
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(يقسم طريقة الًتمجة على فرقُتت و ىي ضغط إىل اللغة  8855)نيومارك 

وضغط إىل اللغة اذلدف. الدكتور روانلد ح. ابربغايت قال (  ( BSu 32ادلنبع

سبعة عناصر من عملية الًتمجة أو خطواىتا أو بعض كليها يف أتليفو دبوضوع " 

A  "ىي وSurvey of Translation Theory هم ومطالعة و زللل و ف 

 33م.المصطلحي و عوامة و فحص و ك

 طريقة ترمجة الكلمة (5

( أنو يف طريقة الًتمجة كلمة بكلمة ، تكون الكلمات ادلوجودة يف 5988نومرك)

، لذا فإن ( نص ادلصدر)النص اذلدف عادًة مباشرة أسفل إصدار النص ادلصدر 

طريقة . السطورطريقة الًتمجة ىذه غالًبا ما يشار إليها باسم طريقة الًتمجة بُت 

الًتمجة ىذه مرتبطة جًدا دبستوى الكلمات ، لذلك يتم احلفاظ على ترتيب 

عند القيام بواجباهتم ، يبحث ادلًتجم فقط عن الكلمات . الكلمات جيًدا

ترتيب (. لغة اذلدف)إذل اللغة اذلدف ( لغة ادلصدر)ادلكافئة من اللغة ادلصدر 

نفس ترتيب الكلمات يف مجلة اللغة  الكلمات يف اجلملة ادلًتمجة ىو بالضبط
                                                 

 35.ص 5982الكتب،  عبد الباقي الصايفي، نظرية لغوية لًلتمجة، البصرة : دار 32
33
 ٥محدم إمساعيل صٍيني، دليل االمترجم، ادلملكة العربية السعودية: دار العلوم للطباعة و النشر.ص.  
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تتم ترمجة كل كلمة على حدة بناًء على ادلعٌت العام أو خارج السياق ، . ادلصدر

يتم استخدام طريقة الًتمجة ىذه . بينما تتم ترمجة الكلمات ادلتعلقة بالثقافة حرفًيا

ًتجم بشكل عام من قبل ادلًتمجُت يف مرحلة ما قبل الًتمجة ، أي عندما يواجو ادل

. صعوبة يف ترمجة النص أو عندما حيتاج ادلًتجم إذل فهم آلية اللغة ادلصدر أوالً 

عادًة ما ُتستخدم طريقة الًتمجة ىذه يف مرحلة ربليل النص ادلصدر أو ادلرحلة 

 األوذل من الًتمجة.

 طريقة الًتمجة احلرفية (2

الًتمجة اخلطية ىي بُت الًتمجة كلمة بكلمة بالًتمجة احلرفية أو تسمى 

والًتمجة اجملانية. يف عملية الًتمجة ، يبحث ادلًتجم عن البنية النحوية للغة ادلصدر 

(literal translation)  اليت تتناسب مع اللغة اذلدف(linear translation) 

جم ادلًتجم خارج السياق. عادًة ما يًت  ىذا احلرف أو قريبة منها. طريقة الًتمجة

النص ادلصدر أواًل مثل ترمجة كلمة بكلمة ، ولكن بعد ذلك يضبط الصياغة 

 وفًقا لقواعد اللغة اذلدف.
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 الًتمجة الصادقة   (3

عندما حياول إعادة إنتاج ادلعٌت  أسلوب الصادقة يستخدم الًتمجة طريقة

،  السياقي للنص األصلي بدقة ضمن قيود البنية النحوية للنص اذلدف )نيومارك

(. يف عملية الًتمجة ، ترمجة الكلمات اليت ربتوي على قيم 46، ص 5988

ثقافية سياقًا من خالل احلفاظ على أصالة الرسالة، ولكن ال تزال ىناك 

اضلرافات ضلوية مسموح هبا واختيار الكلمات غَت مرن. تلتزم طريقة الًتمجة ىذه 

أحيانًا قاسية وغالًبا ما بالقصد والغرض من النص ادلصدر ، حبيث تظل الًتمجة 

تبدو غريبة. باستخدام طريقة الًتمجة ىذه ، حيافظ ادلًتجم حًقا على جوانب 

التنسيق )يف النصوص القانونية( ، وجوانب الشكل )يف نصوص الشعر( ، 

واألشكال اجملازية )يف ترمجة النصوص األدبية( ، وأشكال ادلصطلحات )يف 

رئ الكامل ال يزال يرى الوالء من حيث النصوص ادلعلوماتية( ، حبيث القا

شكلو يف اللغة اذلدف ، على الرغم من أن نتائج الًتمجة غَت عادية أو غَت 

 ".translationese"معروفة. غالًبا ما يشار إذل ىذه الًتمجة باسم 
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 الطريقة الداللية (4

صرامة الًتمجة الداللية ىي أكثر مرونة من الًتمجة الصادقة. الًتمجة الصادقة أكثر 

وال تتنازل عن قواعد اللغة اذلدف أو ترتبط أكثر باللغة ادلصدر، بينما تكون 

على عكس الًتمجة الصادقة ، جيب  الًتمجة الداللية أكثر مرونة مع اللغة اذلدف.

أن تأخذ الًتمجة الداللية يف االعتبار العناصر اجلمالية لنص اللغة ادلصدر من 

 أنو ضمن احلدود ادلعقولة.  خالل ادلساومة على ادلعٌت طادلا

 (Adaptation) طريقة التكيف (5

أن طريقة التكيف ىذه تسمى الشكل األكثر حرية  5998شرح نومرك 

للًتمجة وىي األقرب إذل اللغة اذلدف. ميكن قبول مصطلح "التكيف" إذا كان 

التعديل ال يضحي بادلوضوع أو حرفًا أو قصة النص ادلصدر. ُتستخدم طريقة 

تكييف ىذه على نطاق واسع لًتمجة الشعر والدراما. يف عملية ترمجة ترمجة ال

التكيف ىذه ، تتحول ثقافة اللغة ادلصدر إذل اللغة اذلدف وتتم إعادة كتابة 

 النص ادلصدر ، مث تكييفو يف النص اذلدف.
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 (Free Translation)الطريقة اجملانية  (6

األولوية للمحتوى بداًل من الًتمجة اجملانية طريقةىي الًتمجة اليت تعطي 

شكل النص ادلصدر. عادة ما تكون نتيجة الًتمجة هبذه الطريقة يف شكل إعادة 

صياغة أطول من الشكل األصلي. يهدف ذلك إذل قبول زلتوى أو رسالة 

مؤلف النص ادلصدر بشكل أكثر وضوًحا من قبل مستخدمي اللغة اذلدف ، 

نتائج الًتمجة تبدو وكأهنا ليست   حبيث تكون الًتمجة طويلة وطويلة ، حىت

 كذلك. الًتمجات.

 (Idiomatic) الطريقة االصطالحية  (7

أن الًتمجة االصطالحية تستخدم  2117قال الرسون يف خليل الدين 

أشكااًل طبيعية يف نص لغة اذلدف، وفًقا لًتكيبها النحوي وخياراهتا ادلعجمية. ال 

ات. تبدو نتائج الًتمجة كما لو  تبدو الًتمجات االصطالحية حًقا مثل الًتمج

كانت مكتوبة مباشرة من متحدثُت أصليُت. مث سيحاول ادلًتجم اجليد ترمجة 
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النص بشكل اصطالحي. زاد نومرك أن الًتمجة االصطالحية تعيد إنتاج الرسائل 

 يف نص مع تعبَتات طبيعية ومألوفة أكثر من نص.

 (Communicative)األسلوب التواصلي  (8

أن األسلوب التواصلي تسعى الًتمجة التواصلية إذل ترمجة ادلعٌت السياقي يف عند نومرك 

نصوص اللغة ادلصدر، سواء اجلوانب اللغوية أو جوانب احملتوى ، حبيث ميكن قبوذلا 

( أن ىذه الطريقة تورل اىتماًما 2119وفهمها من قبل قراء اللغة اذلدف.زاد ماتشارل )

والغرض من الًتمجة. مثال على طريقة الًتمجة ىذه ىو  دلبادئ االتصال، أي منرب القراء

ترمجة كلمة العمود الفقري يف عبارة أشواك أشواك يف رواسب الشعاب ادلرجانية القدمية. إذا 

)مصطلح تقٍت التيٍت(  spineسبت ترمجة الكلمة بواسطة عادل أحياء ، فإن ادلكافئ ىو 

 فإهنا ُتًتجم إذل "أشواك".  ولكن عند ترمجتها دلنرب القراء األكثر عمومية
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 الباب الثالث
 منهج البحث والتطوير

 

 منوذج البحث والتطوير .1

منهج البحث والتطوير ىو طريقة حبث ُتستخدم إلنتاج منتجات معينة واختبار 

فعاليتها. وفًقا أّدي، فإن ادلقصود بنموذج البحث والتطوير ىو " النموذج استخدمها كثري 

منها: اسًتتيجية التعليم ووسائل التعليم من الباحثني لتطوير االنتاج من اشكال متنوعة، 

 وتصميم ربليل :خطوات مخس من النموذج ويتضمن ىذا 32وطريقة التعليم وغريذلك ".

 33وتقوًن. وتطبيق وتطوير

      

  أّدي  خطوات البحث والتطوير 1الصورة         
                                                 
32

 Borg W.R. and Gall M.D., Educational Research: An Introduction, 4th edition (London: 

Longman Inc., 1983). 
33

 Sigit Purnama, ‘Produk Pembelajaran Bahasa Arab’, Literasi, 4.1 (2013), 19–32. 
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 إجراء البحث والتطوير .2

بعدد من اإلجراءات الدنظمة لوصول إىل ربقيق أىداف البحث استخدم  ةيقوم الباحث

  ADDIE.34" الباحث إجراءت البحث والتطوير على أساس منوذج أّدي 

 ، وىي:” ADDIEمنوذج إجراءات تطوير بنموذج أّدي  ةومن مث، شرح الباحث

ربليل االحتياجات، ويكون الباحثة إجراء ادلالحظة وادلقابلة مع بعض الطالب يف  (أ 

ادلدرسة الفرقان الوسطى مجرب دلعرفة خصائص الطالب وادلادة التعليمية ووسائل 

تعليم ادلستخدمة وطريقة تعليمها واختبارىا وادلشكالت الىت يواجو ادلدرس يف 

 عملية التعليم. 

اليت صممو الباحثة يف تصميم األسئلة لتقييم اإلكًتوين التصميم ىو ادلرحلة  (ب 

 وتصميم اإلنتاج من ادلعلومات ادلستخدمة لتخطيط.

 

 

 
                                                 
34

 Sri Sumarni, ‘Model Penelitian Dan Pengembangan (RnD) Lima Tahap (MANTAP)’, Jurnal 

Penelitian Dan Pengembangan, 1.1 (2019), 1–33. 
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التطوير: وأما ىذه اخلطوة فقام الباحثة بتطوير التقييم اإلكًتوين لًتمجة النصوص  (ج 

 العربية لطلبة ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان جبرب.

التطبيق: أي ذبربة اإلنتاج، يف ىذه اخلطوة قام الباحثة التجربة من ناحية صالحية  (د 

ادلنتج على أساس االستبانة من اخلبري الوسائل وادلواد دلعرفة ادلنتج إذا كان ىناك 

 ابدأ

 دخول إلسم وكلمة ادلفتحية

1السؤال   

 السؤال

  

اإلجابة خيارات  

2السؤال   

 

 السؤال

  

اإلجابة خيارات  

 

3السؤال   

 

 السؤال

  

اإلجابة خيارات  

 

حد 
ث

الوق
 

ةسابقال  استمرار 
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 15خطأ أم ال وكذلك قام الباحثة التجربة من ناحية فعالية ادلنتج بتوزيعو اىل 

 سطى مجرب.طالبا بادلدرسة الفرقان الو 

التقوًن أي تقوًن اإلنتاج. وىو عملية تقوًن ادلنتج يف اصالح ادلنتج. وأما التقوًن يف  (ه 

ىذه ادلرحلة مأخوذة من نتيجة االستبانة ادلوزعة إىل اخلرباء والطالب بادلدرسة 

 الفرقان الوسطى مجرب دلعرفة جودة التقييم اإلكًتوين لًتمجة النصوص العربية.

 ذبرية ادلنتج .3

 تصميم التجرية.  (أ 

 تضمن تصميم التجربة دبرحلتني ىي: 

واخلبري  التقييم اإلكًتوينأوال، التقوًن والتوجيهات من خبريين، اخلبري يف جمال التصميم 

من جمال ادلواد التعليمية. ثانيا، التجربة ادليدانية تعين يف الفصل التجريب دلعرفة فعالية 

 اإلنتاج لدى الطالب.

 

 



 61 

 البيانات مصادر (ب 

مجع الباحثة  35الطالب: اعتمادا على الدعيار عينة األعضاء يف البحث والتطوير، (1

أ بطالب ادلدرسة الفرقان الوسطى مجرب للسنة الدراسية 8البيانات يف الفصل 

2626/262. 

 اخلرباء: مجع الباحثة البيانات منهم عن صحة ادلنتج (2

 أسلوب مجع البيانات .4

الباحثة يف  ىذا اجملال تعين: ادلقابلة وادلالحظة والوثائقية األدوات اليت استخدمها 

 واإلستبانة واإلختبار.

 ادلقابلة ( أ

قابل الباحثة بعض الطالب يف ادلدرسة الفرقان الوسطى مجرب من ناحية تعليمهم حنو 

 ادلادة الدراسية والطريقة التعليمية اليت استخدمو احملاضر وادلشكالت يف  عملية التقييم.

 

 

                                                 
35
 نفرا 01-01 من اإلعضاء عينة فعدد البسيط التجريبي البحث أما سوكيونو وفق 
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 الحظةادل ( ب

استخدم الباحثة طريقة ادلالحظة ادلباشرة حلصول على مكاشفة مجع البيانات ادلطلوبة 

قبل تصميم الوسائل ادلرجوة. يف ىذا اجملال، قام الباحثة دبالحظة احوال نشاطات 

الدراسية وسلوك ادلدرس يف عملية التقييم التعليم اخلط النسخي وطريقتو ادلستخدمة 

 د عملية يف التعليم اللغة العربية.مع مالحظة الباحثة عن

 الوثائقية (ج 

جبانب الدقابلة وادلالحظة، استخدم الباحثة الوثائقية دلعرفة ادلعلومات اليت جرت يف 

ادليدان. كانت ىذه الوثائقية من الصورة اي النتائج أي كراسة الدرس أي الرسالة 

ادلدرسة الفرقان الوسطى وغريىا. ىذه الوثائقية متعلقة بتطوير التقييم اإلكًتوىن يف 

 مجرب. 

 االستبانة (د 

استخدم الباحثة االستبانة جلمع البيانات. ىذه العوامل تكون وسيلة للباحثة دلعرفة 

احتياجات الطالب يف عملية التقييم عند تعليم اللغة العربية وكالك دلعرفة تصميم 

 أرائهم.الوسائل التقييم اليت اخذىا الباحثة من ناحية اخلرباء ودلعرفة 
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 أسلوب ربليل البيانات .5

 تضمن ربليل البيانات يف ىذا البحث من نوعني، تعين البيانات الكيفية والبيانات الكمية.

 ربليل البيانات الكيفية ( أ

حلل الباحثة البيانات الكيفية من ادلالحظة وادلقالبة إىل نتائج ادلنهج ادلقرر 

تعليم اللغة اللعربية، ااستخدم ومشاركة الطالب ومشكالهتم عند عملية التقييم يف 

الباحثة طريقة مليس وىوبرمان، تعين خبفيظ البيانات وعرض البيانات واخلالصة 

 36 وادلراجعة.

 ربليل البيانات الكمية ( ب

( نتائج االستبانة من االحتياجات الطالب عند 1حلل الباحثة البيانات الكمية ىي: )

( نتائج االستبانة من اخلرباء عن تصميم التقييم 2)عملية التقييم يف التعليم اللغة العربية. 

 ( نتائج اإلختبار من الطالب.3اإلكًتوىن يف التعليم اللغة العربية. )

 استخدم الباحثة الرموز دلعرفة نتائج البحث يف ربصيل البيانات الكمية، منها: 

 
                                                 
36

 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 

16. 
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 نتائج االستنابة من الطالب (1

حلل الباحثة البيانات باستخدام االستبانة من الطالب عند ربليل االحتياجات 

، وعرضت بالدرجة   Skala Likertولتجربة التطبيق باستخدام صيغة ليكرت 

 37كما يلي:

 (3.1)اجلدول 

 Skala Likertادلعايري صيغة ليكرت 

 الدرجة التقدير

 4 موافق جدا

 3 موافق

 2 غري موافق

 1 غري موافق جدا

 
 38وحيلل الباحثة نتائج االستبانة باستخدام الرموز:

                                                 
37

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2019 (Bandung: Alfabeta) : 136 
38

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif … 138 
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p =  ∑       
  

 
 

  البيان:

p ادلعدلة الصالحية : 

 ∑    
 : جمموعة القيمة االجابة احملصولة

 ∑   
 :قيمة األعلى

 
 (3.1)اجلدول 

 ادلعايري لتحليل اإلحتياجات ولتجربة التطبيق لدى الطالب باالستبانة

 بيان ادلؤيدالنسبة  الرقم
 موافق جدا 166% -% 76 1
 موافق 75% -% 15 2
 غري موافق % 56  -% 26 3
 غري موافق جدا 25% -% 6 4
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
 

، تبني أن ادلرافق والبنية  0202نوفمرب  4بناًء على نتائج ادلالحظات يف 

م. ادلرافق الرداعمة يالفرقان مجرب كانت كافية ألنشطة التعلادلتوةطة ردرةة ادلالتحتية يف 

م والرؤية يز العرض وأدوات التعلام ىي الفصول الردراةية وشاشات وجهيألنشطة التعل

. من او فصل اللغة والرةالة، ولكن ىناك نقطة واحردة غري موجودة وىي معمل اللغة

م ادلردمج ، عنردما يكون يم باةتخردام التعليىا عنرد إجراء التعلنفذنتائج ادلالحظات اليت 

تعلم اللغة العربية نشطًا للغاية ألن ادلعلم حيفز الطالب على اإلجابة على األةئلة 

 م لردى الطالب ويوفر الردافع يف هناية الردرس.ييفحص ادلعلم صعوبات التعلادلطروحة. 

 ادلتوةطة الفرقان جبرب  ادلردرةة طلبةلل ةالعربي وصكًتوين لًتمجة النصلاإل ختباراالتصميم  .2

اإلكًتوين للتعليم الذي يركز على الًتمجة الكلمة وترمجة اجلمال  اإلختبار

  .(Adobe Flash Player)   بأدوف فالص فالير
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 اإلختبار  اإللكًتؤين لًتمجة النصوص العربيةالصورة مقمة تصميم  2

 ونسبة النتائجعلى صفحة مقردمة تتضمن مجلة األةئلة ومجلة النتائج  ادلقردمة يردل

لكل . القصرية مقالية أةئلةتعرددة و ادلالًتمجة خبيارات  . شكل اإلختبارالنتائج درجةو 

 . أو صحيح خطاءةؤال اإلجابة لرديو 
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 اإلختبار  اإللكًتؤين لًتمجة النصوص العربيةالصورة تصميم  0

 عنرد االنتهاء من اإلجابة ومعرفة النتيجة، ميكن للطالب مراجعة األةئلة اليت إجراؤىا من قبل.  

rotaeWC dWeh  erah sWednoW  على )ىو برنامج إلجراء األةئلة أو االختبارات عرب اإلنًتنت

يف إجراء ىذه األةئلة مشهور جرًدا حىت  rotaeWC dWeh erahsWednoWيستخردم  (.شبكة الردولية

نتائج األةئلة واالختبارات اليت جردا الةتخردام وال حيتاج مهارات بَررَلَة صعبة للعمل. ةهل 

يستطيع  rotaeWC dWeh erahsWednoWباةتخردام .  hsdCيستطيع أن حيفظ يف شكل إنشاؤىا 

خطأ وخيارات أو ادلستخردمني إلنشاء وترتيب أشكال ومستويات سلتلفة من األةئلة أي صح 

rotaeWC dWeh erahحىت مع . واإلختبار بالرةم وما إىل ذلك متعرددة  وملء الفراغ  والتوفيق
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sWednoW   لردعم فهم الطالب يف إجابة ( فيلم فالش)ميكن أيًضا إدراج صورة سلتلفة أو أفالم

  . سؤالال

 

 rotaeWC dWeh erahsWednoWhقائمة األةئلة يف  3

 rotaeWC dWeh erahsWednoWللعملالبرنامجالحداألدنى.أ
 h(Microsoft Windows/ فستاXP/0223/0222رلروةف ونردوس  (2

2000/XP/2003/Vista ) 
) حيتاج إذا   0222/0220/ XP/0223 /0227 (Microsoft Excelرلروةف أجسل ) (0

 إختبار من أكسل( كانت ادراج

 م ب (  056) باقًتاح  RAM 208ادلعاجل،   AMD K6 أو MHz 033احلرد األدىن من ادلعاجل   (3

 م ب  05القرص الصلب  (4

 أو أكثر  8.2دايركت  (5

 لون 056و  622*  822ونردوس بردقة طبقة ال تقل عن  -بطاقة فيرديو متوافقة  (6

 (بو موصى) ونردوس مع متوافقة صوت بطاقة (7
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8) Macromedia® Flash Player 8  (بو موصى )تنزيل ميكن حيث  مرخص الربنامج ىذا 

)http://www.wondershare.com/e- من التجرييب اإلصردار

) learning/quizcreator/quizcreator_overview.html 

 Wondershare Quiz Creator خالل من اإللكًتوين ختبارإ صمم.ب

 بادلكتَ  ةطح على أيقونتو  ةتظهر Wondershare Quiz تثبيت بعرد

 

 > =مجع الربنامج  > =مرتني يف ذلك أيقون أو بردأ من القائمة  الزر اضغطللتصميم 

Wondershare =< QuizCreator  :مث 

2) Open a recent quiz:  صممو من قبلتصميم ايل يفتح 

0) Create a new quiz صمم اإلختبار جرديرد : 

 للردخول إىل القائمة الرئيسية. nextمث إختار  االختبار اةم إدخال (3

http://www.wondershare.com/e-learning/quizcreator/quizcreator_overview.html
http://www.wondershare.com/e-learning/quizcreator/quizcreator_overview.html
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 االختبار اةم الصورة إدخال 3

 

 

 القائمة الرئيسيةالصورة  4

  hrotaeWC dWeh erahsWednoWصمم اإلختبار اإللكًتوىن من خالل

 

 ألشكال اإلختباراالصورة  5
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 (: لتصميم األةئلة دبويل اإلجابة صواب أو خطأTrue / Falseصحيح أو خطأ ) (2

)إجابة  خيارات ادلتعرددة (: لتصميم األةئلة دبويل Multiple Choice)خيارات ادلتعرددة  (0

 واحردة صحيحة فقط(

 منhأكثر)خيارات ادلتعرددة (: لتصميم األةئلة دبويل Multiple Choice)خيارات ادلتعرددة  (3

 (صحيحة إجابة من واحرد

 مقالية أةئلة(: لتصميم األةئلة دبويل Fill In The Blank)قصرية  مقالية أةئلة (4

 .وضعها اليت اإلجاباتب

 أو الكلمات من ادلطابقة على اإلجابة خالل من(: لتصميم األةئلة Matching) ادلطابقة (5

 .واليسرى اليمٌت اجلمل

 إىل أعلى من اإلجابات بًتتيب اإلجابة بشكل (: لتصميم األةئلةSequence)التسلسل (6

 أةفل

7) (Click Map)الصورة أو  البيان بطريق اختار اىل اإلجابة بشكل الصورة و لتصميم األةئلة

 .أجزاء الصورة األخر
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8) (Word bank Word bank)الكلمة الىت موجودة  ادلطابقة اإلجابةبطريق  لتصميم األةئلة

 يف السؤال

 قصرية  مقالية لتصميم األةئلة: (Short Essay) قصرية  مقالية أةئلة (9

eraonrednoW اإللكًتوىن باةتخردام  صحيح أو خطأ طريقة صمم اإلختبار

rotaWrnodien مث زد الصورة  والصوت مث  صحيح أو خطأ. لتصميم األةئلة إختار الّزر

 ة وادخل النتيجة لكل السؤال. صحيحاإلجابة ال ضع

 

 صحيح أو خطأالصورة صمم اإلختبار  6
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rotaeWC dWehاإللكًتوىن باةتخردام خيارات ادلتعرددة  طريقة صمم اإلختبارمث 

 erah sWednoW مث زد الصورة السؤال خيارات ادلتعرددة . لتصميم األةئلة إختار الّزر

 ة وادخل النتيجة لكل السؤال. صحيحاإلجابة ال ضعمث   خيارات ادلتعرددة والصوت وادخل

 

 خطأصحيح أو الصورة صمم اإلختبار  7

اإللكًتوىن باةتخردام قصرية  مقالية أةئلة مث طريقة صمم اإلختبار

rotaeWC dWeh erahsWednoW مث زد الصورة قصرية  مقالية أةئلة. لتصميم األةئلة إختار

ة وادخل النتيجة لكل صحيحاإلجابة ال ضعمث   خيارات ادلتعرددة السؤال والصوت وادخل

 السؤال. 
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 صحيح أو خطأالصورة صمم اإلختبار  8

 مث نشرال قائمة اختار الّزر. هاصمم اليت االختبار أةئلة نشر ىو نواصلو ما التالية اخلطوة

  .ادلطلوب ادللف نوعاختار 

 

 اإلختبار  نشرالصورة  9
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 مخسة فهو:  تنقسم إىل  Quiz Properties خصائص.ج

 اإلختبار معلومات  (2

 (Question Setting) األةئلة إعردادات (0

 (Quiz Setting )اإلختبار  إعردادات (3

 (Resultنتائج ) (4

 (Accestوصول ) (5

 معلومات اإلختبار( أ

 

 صحيح أو خطأالصورة صمم اإلختبار  22
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 بو ةنصمم الذي االختبار من ادلعلومات أدخل (2

 االختبار اةم أدخل: االختبار عنوان ( أ

 االختبار يف للمشاركني ادلعلومات أعطى: مقردمة ( ب

 لالختبار األويل العرض يف ةنستخردامو الذي ولونو اخلط نوع لون: اختار( ج

 االختبار يف مقردمة شاشة صورة أدخل: االختبار صورة( د

 (Question Setting) األةئلة إعردادات.د

 

 إعردادات اإلختبارالصورة  22
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 : وىي إعردادات يستطيع أن األةئلة إعردادات يف.ه

 مجيع على ةتطبيقها اليت واخلطأ النتيجة السؤال الصحيح حترديرد: السؤال خصائص (2

 .األةئلة

 األةئلة كتابة يف الذى ةتخردامو ولونو اخلط نوع حترديرد: اخلط خصائص  (0

 اإلجابات كتابة يف الذى ةتخردامو ولونو اخلط نوع حترديرد: اإلجابة خط  (3

 األةئلة العمل بعرد ةتقردميها اليت ادلالحظات بتعيني قم: ادلالحظات  (4

 

 اإلختبار إعردادات.و

 

 إعردادات اإلختبارالصورة  20

 يف إعردادات االختبار يستطيع أن إعردادات  وىي: 
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 (: حيردد القيمة القياةية اليت يناذلا ادلشاركونPassing Rateمعردل النجاح ) (2

 (: حرد الوقت لكل ةؤال Time Limitحرد الوقت )  (0

 إرةال اإلجابة: قم بتعيني ادلالحظات اليت ةيعتىها بعرد العمل على األةئلة. (3

 (Resultنتائج ).ز

 

 إعردادات اإلختبارالصورة  23

 نتائج أردنا إذا. االختبار اكتمال بعرد العرض لضبط االختبار نتيجة ُتستخردم

 ،فقط الويب موقع إىل إرةاذلا أو البيانات قاعردة يف مباشرة الطالب هاعمل اليت االختبارات

 لإلعردادات بالنسبة. ادلطلوبة احلقول يف اإللكًتوين وموقعك اإللكًتوين بريردك عنوان أدخل

بأدوف اإلكًتوين أو يستطيع أن نشر اإلختبار  مرخص إصردار اةتخردام ادلفيرد من األخرى،

W.W(Adobe Flash Player)   فالص فالير

W  
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المتوسطة  المدرسة لطلبة ةالعربي وصكتروني لترجمة النصلاإل اإلختبار تصديق تصميم .2

 الفرقان بجبر

 والبيانات النوعية البيانات ومها  نوعني الردراةة ىذه يف يناذلا اليت البيانات تنقسم

 والتجارب الصالحية اختبار وىي البحث، مراحل خالل من البيانات ذلك ينال .الكمية

 الذين اخلرباء من اثنني ًنو تق خالل من الصحة من التحقق بيانات لىينال ع. ادليردانية

 يف ةالعربي وصالنص ترمجة لطالب اإللكًتوين االختبار تصميم زلتوى أو للمادة ميًاو تق يعمل

 ردرةةدب ةالعربي وصللنص اإللكًتوين االختبار تصميم ًنو وتق مجرب ناالفرق ادلتوةطة مردرةة

 النوعية البيانات مصردر يأيت يناذلا اليت والكمية النوعية البيانات من. مجرب ناالفرق ادلتوةطة

 اةتبيان شكل يف الكمية البيانات تكون بينماح اخلرباء من ادلردخالت أو اإلضافية من

 .اخلرب اةتبيان يف التسجيل معايري. ليكرت قياس معادلة باةتخردام ًنو تق

 رقم
 نقاط التقوًن مؤشرات

 مقياس

 1 2 3 4 

 الءَمة ادلواد  مُ   1

   IKمع 

    اكتمال ادلادة
  

    اتساع ادلادة  2
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    عمق ادلادة KD و  3
  

    .الردقةللمفاىيم والتعاريف  4
  

    مبردأ الردقة  5
  

      االةتخردام  اللغة  6

/ إنشاء إعرداد احملتوى  7

 ادلواد

     

      دقة السؤال 8

دقة الرةومات والرةوم  9

 التوضيحية.

     

      .تردوين والرموز واأليقونات 11

 

hتق1الجذولhالخبواستبيانhريمhالمحتويات/ المواد 

 مقياس الردرجات ادلستخردم ىو:  

:تقوًن منتج التطوير ليس جيرًدا جرًدا غري االىتمام جرًدا غري ذو قيمة جرًدا ، ليس دقيًقا 2 الردرجة

 جرًدا وواضًحا جرًدا. 

 : ادلنتج من التطوير ليس جيرًدا وغري جذاب وغري مناةب وغري دقيق وغري واضح 2 الردرجة

 : ادلنتج من التطوير جيرد إىل حرد ما ،واىتمام ، رلردي ، دقيق وواضح.  3 الردرجة
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: يعترب ادلنتج من نتائج التطوير جيرًدا جرًدا وشلتًعا جرًدا ومفيرًدا للغاية ودقيًقا جرًدا وواضًحا 4 الردرجة

 جرًدا. 

 رقم
 مؤشرات

 مقياس

 1 2 3 4 

    ةهولة الوصول ادلنتجات  1
  

    جاذبية تصميم ادلنتج  2
  

    تصميم صور  3
  

    الكتابة يف ادلنتج واضحة ومقروء  4
  

    وضوح الصوت  5
  

( حجم النوع)اةتخردام اخلط   6

 وبشكل مناةب

     

      مزيج من األلوان 7

      دقة نغم 8

      عرض صور 9

      ختطيط وختطيط مستمر وثابت 11

 اةتبيان تقوًن اخلرب تصميم 2اجلردول 
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 مقياس الردرجات ادلستخردم ىو:  

:تقوًن منتج التطوير ليس جيرًدا جرًدا غري االىتمام جرًدا غري ذو قيمة جرًدا ، ليس دقيًقا 2 الردرجة

 جرًدا وواضًحا جرًدا. 

 : ادلنتج من التطوير ليس جيرًدا وغري جذاب وغري مناةب وغري دقيق وغري واضح 2 الردرجة

 : ادلنتج من التطوير جيرد إىل حرد ما ،واىتمام ، رلردي ، دقيق وواضح.  3 الردرجة

: يعترب ادلنتج من نتائج التطوير جيرًدا جرًدا وشلتًعا جرًدا ومفيرًدا للغاية ودقيًقا جرًدا وواضًحا 4 الردرجة

 جرًدا. 

يف  لخالت على ىذه الوةائاالبيانات النوعية من خرباء من االقًتاحات وادلرد نالمث 

 يف اجلردول التايل:   كماشكل بيان  

 االقًتاحات وادلرداخالت اةم اخلرباء

اةم ادلستخردم . يف صفحة البرداية، إعطاء 2 ادلاجيستري ،الردكتور أةيب موالنا
   السروكلمة 

 . صورة اخللفية وفقا ألمر السؤال 0
 . اصلح الباحثة على بناء لغة 3
. تغيري لون اخلط إىل اللون األبيض يف 4

 الصفحة األوىل من تصميم ادلنتجات 
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 . حجم اخلط ليس كبريًا 5
 . تغيري عنوان التصميم باةم ادلنتج6

 .  جيب خلفية كل صورة واضحة2 ادلاجيستري ،نظام مهام أجبنردرا
اخًت لون اخلط ادلناةب حبيث ال . 0 

 يتناقض مع اخللفية
 

h اإللكًتوين لًتمجة  اإلختباراحملتوى حول تصميم  أوخبري ادلادة  من ةاةتبانبناًء على

يعترب ادلنتج من نتائج التطوير جيرًدا جرًدا . الفرقان مجرب ادلردرةة ادلتوةطةللطالب  ةالعربي وصالنص

ًن الكتمال ادلادة  واتساع ادلادة و ىتمام ورلرديًا ودقيًقا جرًدا وواضًحا جرًدا يف عناصر التقاإلو 

دقة الصورة و دقة مسألة و ادلادة  أووعمق ادلادة والردقة ادلفاىيم والتعاريف دقة ادلبردأ تكوين احملتوى 

والشاملة على مجيع  السؤال ادلتسوىةبشكل عام، حتتوي العناصر . والرمز دقة. والرةوم التوضيحية

باإلضافة إىل ذلك، ىناك العرديرد من  األةسية. مناةب بكفاءة الرئيسية وكفاءةادلوضوعات 

 اجلملة يف اللغة.   تركيبًن ادلتبادل و و عناصر األةئلة اليت جيب تصحيحها يف جانب التق

كًتوين لًتمجة لإال اإلختبارًن خبري التصميم حول تصميم و تق ةبناًء على اةتبان حيث أنّ 

جاذبية تصميم و ةهولة الوصول إىل ادلنتج . الفرقان مجرب ادلتوةطة ردرةةادلالنصوص العربية لطالب 

اةتخردام اخلطوط و الكتابة يف ادلنتج واضحة وةهلة القراءة  وضوح الصوت و تصميم الصورة و ادلنتج 
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والتخطيط عرض الصورة و دقة نغمة الصوت و تركيبات األلوان و ( أحجام النوع)ادلناةبة وادلالئمة 

   ثابت ومتسق.

المتوسطة الفرقان  المدرسة لطلبة ةالعربي وصاإلكتروني لترجمة النص اإلختبارفعالية تصميم  .3

 بجبر 

 الطالب عملي ماعنرد أ8يف فصل  الطالب  على البيانات يردلّ  يف ىذا العرض البيانات

 wondershare quizباةتخردام وةائل  ةالعربي وصلكًتوين لًتمجة النصإلا اإلختبارعلى أةئلة 

CreatorWيف  لالوةائ صرديقُتستخردم ىذه البيانات لردعم نتائج الت .ونردوس على أةاةي

 ترقيةىا كان ىناك ينفذ. من نتائج االختبارات اليت أ للمردرةة ادلتوةطة الفرقان مجرب8 الفصل

فعال  نتجميكن القول أن ىذا ادل حىتالعربية  وصم الطالب يف رلال النصيتعل النتائجيف 

 . مينتائج تعل ترقيةالةتخردامو يف 

 رقم اسم ئج اإلختبارنتا
96 Ainurisa Catur Ayu Listianingrum 1 
94 Amara Dafiinah 2 
95 Atika 3 
93 Aulia Mahira Yumna 4 
89 Clarissa Najmanaira Hermawanto 5 
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95 Dian Putri Qonitah 6 
97 Fairuz Zakiya Wibowo 7 
85 Fiona Puteri Ayu Kamaratih 8 
93 Fitria Nafi'atul Hasan 9 
96 Ghoniyya Izzati 11 
90 Hazhiyah Khanza Alifah 11 
87 Kaylanissa Chalta Sabina Setyawan 12 
92 Keysha Putri Intan Aurelia 13 
96 Kheisya Tiara Nadhifah 14 
92 Luna Avrilia Prasetiyo 15 
95 Maura Devina Azzahra 16 
85 Naura Intan Hayati 17 
96 Naura Kirana Mentari Basyofi 18 
89 Pramita Nareswari Sarwahitha 19 
90 Putri Larasati 21 
84 Rania Shasi Kirana 21 
95 Rosalina Kirana Damayanti 22 
86 Salma Nanda Wahyu Ramadhany 23 
94 Salma Putri Alexandria 24 
87 Sharfina Destria Wiyandi 25 
85 Tasnim Farid Altway 26 
95 Valine Shabrina Purwanto 27 
92 Zelinda Hanansha Atmaja 28 
86 Zagar Rasyaad Syahdhiyaulhaq 29 
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 الباب الخامس
 المناقشة و التأويل

 
 :بناء على ادلالحظات وادلقابلة الشخصية أن ادلناقشة يف ىذه الدراسة 

 Wondershare Quizعرض بيانات االختبار اإللكترونى لترجمة النصوص العربية  باسخدام .أ

Creator 

المدسة وصف المواصفات تصميم اإلختبار اإللكتروني لترجمة النصوص العربية لطلبة  .1

 المتوسطة الفرقان جمبر

يستطيع ادلستخدم إنشاء   Wondershare Quiz Creatorدام وسائل باستخ

أشكال األسئلة اليت يستطع أن . وترتيب أشكال خمتلفة ومستويات خمتلفة من األسئلة

( االستجابات)واخليارات متعددات واخليارات متعددات  خطأ صحيح أويستخدم ىي 

 Wondershareادلنتج . يستطيع وغريىا )إجابات الصورة( على اخلريطة والنقر وادلطابقة

Quiz Creator  لدعم اىتمام الطالب وفهمهم من خالل مرفق مثل دخول الصور

مرفق األخرى اليت حيصول عليها باستخدام . واألصوات والفيديو يف االختبارات

Wondershare Quiz Creator  يلي: فيما جبانب عرض سهل 
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 حيصول عليها مع مراجعة اإلجاباتالدرجات اليت مرفق لعرض نتائج االختبار أو 

 

على أساسى وندوس  Wondershare Quiz Creatorحتليل أدوات التقوًن يف أسئلة بوسائل 

swodniW  

 على أساسي snodeWW dWe  ewa sWednnWعملية أن يؤلف األسئلة ادلوجودة يف وسائل تقوًن 

كان أربعة عناصر مثل الصالحية أو تصديق ومستوى   يهتم عناصر يف صنع السؤال.  وندوس

نتائج حتليل مستوى صعوبة األسئلة على الوسائل يستطع أن ينظر يف اجلدول . الصعوبة السؤال

 التايل: 
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 نتائج حتليل مستوى صعوبة السؤال 1.5اجلدول 

 نموذج رقم
 السؤال

 نموذج رقم الفئة
 السؤال

 نموذج رقم الفئة
 السؤال

 الفئة

صحيح أو  1
 خطأ
 

 خيارات 55 السهلة
 متعددة

أسئلة مقالية  37 ادلتوسطة
 القصرية

 السهلة

صحيح أو  2
 خطأ

 خيارات 02 ادلتوسطة
 متعددة

أسئلة مقالية  38 ادلتوسطة
 القصرية

و الصع
 بة

صحيح أو  3
 خطأ

 خيارات 05 ادلتوسطة
 متعددة

أسئلة مقالية  39 ادلتوسطة
 القصرية

 السهلة

صحيح أو  4
 خطأ

و الصع
 بة

 خيارات 00
 متعددة

أسئلة مقالية  44 السهلة
 القصرية

و الصع
 بة

صحيح أو  5
 خطأ

 خيارات 02 السهلة
 متعددة

أسئلة مقالية  41 ادلتوسطة
 القصرية

 السهلة

صحيح أو  6
 خطأ

و الصع
 بة

 خيارات 02
 متعددة

و الصع
 بة

أسئلة مقالية  42
 القصرية

 ادلتوسطة

صحيح أو  7
 خطأ

 خيارات 01 ادلتوسطة
 متعددة

أسئلة مقالية  43 السهلة
 القصرية

 ادلتوسطة

صحيح أو  8
 خطأ

أسئلة مقالية  02 السهلة
 القصرية

أسئلة مقالية  44 ادلتوسطة
 القصرية

و الصع
 بة
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صحيح أو  9
 خطأ

أسئلة مقالية  03 السهلة
 القصرية

أسئلة مقالية  45 ادلتوسطة
 القصرية

 السهلة

 نموذج رقم
 السؤال

 نموذج رقم الفئة
 السؤال

 نموذج رقم الفئة
 السؤال

 الفئة

صحيح أو  14
 خطأ

و الصع
 بة

أسئلة مقالية  04
 القصرية

أسئلة مقالية  46 الصعبة
 القصرية

 ادلتوسطة

 خيارات 11
 متعددة

أسئلة مقالية  05 السهلة
 القصرية

أسئلة مقالية  47 السهلة
 القصرية

 ادلتوسطة

 خيارات 12
 متعددة

و الصع
 بة

أسئلة مقالية  22
 القصرية

و الصع
 بة

أسئلة مقالية  48
 القصرية

 السهلة

 خيارات 13
 متعددة

أسئلة مقالية  31 ادلتوسطة
 القصرية

أسئلة مقالية  49 السهلة
 القصرية

 ادلتوسطة

 خيارات 14
 متعددة

و الصع
 بة

أسئلة مقالية  32
 القصرية

أسئلة مقالية  54 السهلة
 القصرية

 ادلتوسطة

 خيارات 15
 متعددة

أسئلة مقالية  33 السهلة
 القصرية

    ادلتوسطة

 خيارات 16
 متعددة

أسئلة مقالية  34 ادلتوسطة
 القصرية

    ادلتوسطة

 خيارات 17
 متعددة

أسئلة مقالية  35 ادلتوسطة
 القصرية

و الصع
 بة

   

أسئلة مقالية  36 السهلة خيارات 18     ادلتوسطة
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من جدول حتليل الصعوبة السؤال يستطع أن يعرف أن األسئلة  يف تصميم اإلختبار 

 53سؤااًل متوسطًا ، و 02سؤااًل صعًبا  و 50: لًتمجة النصوص العربية ذلا فئات خمتلفة بالتفاصيل

سؤااًل سهاًل.  وحتليل تصميم االختبار اإللكًتوين لًتمجة النصوص العربية لطالب ادلدرسة ادلتوسطة 

الفرقان مجرب. كما شرحنا من قبل تصميم االختبار اإللكًتوين لًتمجة النصوص العربية لطالب 

. Wondershare Quiz Creatorادلدرسة ادلتوسطة الفرقان مجرب على أساسي وندوس من خالل 

لًتمجة النصوص لطالب  ُتستخدم ىذه الوسائل لتسهيل الطالب يف تنفيذ تقوًن  اللغة العربية

 ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان مجرب. 

الصفحة األوىل لتصميم االختبار اإللكًتوين لًتمجة النصوص العربية  على أساسي 

 وندوس بشامل أمرالسؤال ويستخدم عندما غري متصل إلر اإلنًتنيت.

 القصرية متعددة
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 الصفحة األول 1.5صورة ال

 غلى أساسي  Wondershare Quiz Creatorأنواع األسئلة يف وسائل التقوًن يف 

يستطع الطالب أن خيًت اإلجابة اليت تعترب صحيحة وإذا كنت . خطاءأو صحيح 

 لستمرار األسئلة األخرى.  " التايل"متأكًدا من اإلجابة ، فانقر فوق 

 

 خطأو تطوير أسئلة صحيح  1.0الصورة  
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على أساسي وندوس بشكل  Wondershare Quiz Creator أنواع األسئلة يف وسائل التقوًن 

يستطع الطالب أن خيًت واحدة إجابة الصحيحة بني اربعة اخليارات وإذا كنت  اخليارات ادلتعددات.

 لستمرار السؤال اإلختبار. " التايل"متأكًدا من اإلجابة ، فانقر فوق 

 

 اخليارات ادلتعدداتتطوير أسئلة  1.2الصورة 

على أساسي وندوس  Wondershare Quiz Creator أنواع األسئلة يف وسائل التقوًن 

يستطع الطالب أن ينظر السؤال يف الصورة مث أجاب الطالب يف .  مقالية القصريةبشكل أسئلة 

 لستمرار األسئلة." التايل"فانقر فوق مكان اجلواب مث  
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 مقالية القصريةأسئلة  تطوير 1.2الصورة 

تحليل البيانات نتائج التصديق تصميم االختبار اإللكتروني لترجمة النصوص العربية  .2

 للطالب المدرسة المتوسطة الفرقان جمبر. 

تقسيم البيانات اليت حيصول عليها يف ىذه الدراسة إىل نوعني، ومها: البيانات النوعية والبيانات 

حصل ذلك البيانات من خالل مراحل البحث، وىي تقوًن التصديق من اخلرباء والتجارب  .الكمية

 Wondershareحصل البيانات التصديق من خالل تقوم  اثنني خرباء لوسائل التقوًن .ادليدانية

Quiz Creator  عل أساسي وندوس. يستخدم الباحثة ادلعلم كمصادر للمعلومات يف عملية

من البيانات النوعية والكمية . الب كالقصد التصديق لوسائل اليت يستخدمهااستخدام الط. البحث
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اليت حصل عليها، نال مصدر البيانات النوعية من التقوديات أو ادلدخالت من اخلرباء، حيث أّن 

فيما يلي معايري تسجيل الدرجات يف . البيانات الكمية يف شكل استبانة باستخدام مقياس ليكرت

 .استبانة اخلبري

 معايري تقوًن اخلبري واإلستبانة والطالب 1.0اجلدول 

 الدرجات الشرح

 5 ليس جيد جًدا

 0 ليس جيد

 2 جيد

 2 جيد جًدا

 
 نتائج التصديق اخلبري  لتصميم االختبار اإللكًتوين لًتمجة النصوص العربية (5

 العرض البيانات الكمية   ( أ

 البيانات الكمية  نتائج التصديق يف وسائل كما يلى: 
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 Wondershare Quiz Creatorتقوًن خبري البيانات يف الوسائل   1.2اجلدول  

 ادلعيار  الشرح

 التصديق 

P   

(%) 

∑xi ∑x 
 نقاط التقوًن

  رقم

  1 اكتمال ادلادة 2 2 522 التصديق جدا بدون التعديل

  2 اتساع ادلادة 2 2 522 التصديق جدا بدون التعديل

  3 عمق ادلادة 2 2 522 التصديق جدا بدون التعديل

.الدقةللمفاىيم  2 2 522 التصديق جدا بدون التعديل

 والتعاريف

4  

  5 مبدأ الدقة 2 2 522 التصديق جدا بدون التعديل

االستخدام   2 2 31 التصديق  بعض التعديل

 اللغة

6  

إنشاء إعداد  2 2 522 التصديق جدا بدون التعديل

 ادلواد/ احملتوى 

7 
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 8 دقة السؤال 2 2 522 التصديق جدا بدون التعديل

دقة الرسومات  2 2 522 التصديق جدا بدون التعديل

والرسوم 

 التوضيحية.

9 

تدوين والرموز  2 2 522 التصديق جدا بدون التعديل

 .واأليقونات

14 

 جملة 25 22 531 صاحل جدا   بدون التعديل

 

 توى فيما يلي:  مستوى نسبة التصديق وسائل على أساس تقوًن اخلبري الوسائل أو حم

P   =∑x /∑xi  ×522 % 

  =25  /22  ×522 % 

 =53 ،1 % 
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 الشرح :

P  :مستوى نسبة التصديق 

∑x  مجلة النتيجة من اخلبري : 

∑xi  أقصى درجة : 

 : رقم ثابت 522

 النسبة ادلئوية
)6( 

 معايري صالحيةمستوى 

 األىلية

41 – 522 % 
 ال حاجة صاحل جدا

 لصاحل

25 – 42 % 
 مؤىل، ال حاجة صاحل

 لصاحل

 

12 – 24 % 
 بعض صاحل صاحلكاف  

23  - 10 % 
 حباجة أقل صالحية

 لصاحل

05 – 22 % 
 إمجايل لصاحل لغري صاحل جدا
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 Wondershare مادة لوسائل تقوًن  وىي بيانات من تقوًن اخلبري 1.2بناء إىل اجلدول 

Quiz Creator  أ يف ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان مجرب يدل أكثر 4على أساسى وندوس للفصل

صاحل جدا وال حاجة  لصاحل  وصاحل حىت حاجة بعض صاحل. وفًقا للحسابات اليت نفذىا، فإن 

مع اجلدول تضمني معايري  6 واليت عند ما متطابقتها53.1النسبة اإلمجالية للطلبة النتائج ىي 

 صاحلة جدا"."األىلية يف معايري 

 عرض البيانات النوعية   ( ب

مث نال البيانات النوعية من اخلرباء باالقًتاحات وادلداخالت على ىذه الوسائل يف شكل 

 بيانات كما شرح يف اجلدول التايل.  

 Wondershare Quiz Creatorاخلرباء وسائل  تعليقات وإلاقًتاحات منال 1.2اجلدول 

 تعليقات وإلاقًتاحاتال اسم اخلبري وسائل 
اسم ادلستخدم . يف صفحة البداية، إعطاء 5 الدكتور أسيب موالنا ادلاجيستري

   السروكلمة 
 . صورة اخللفية وفقا ألمر السؤال 0
 . اصلح الباحثة على بناء لغة 2
. تغيري لون اخلط إىل اللون األبيض يف الصفحة 2

 األوىل من تصميم ادلنتجات 
 . حجم اخلط ليس كبريًا 1
 . تغيري عنوان التصميم باسم ادلنتج2



 522 

بناء على ذلك اجلدول، ىناك العديد من اجلوانب اليت جيب تصلحها واستبداذلا لتصلح 

 ادلاجيسًت  ،أسيب موالنا للدكتور 0205نوفمرب  22تنفيذ التصديق من اخلبري يف . ادلنتج الوسائل

 . نتائج التصديق خبري التصميم 0

 عرض للبيانات الكمية . أ

 عرض البيانات الكمية من خبري التصميم يف اجلدول التايل.  

 Wondershare Quiz Creatorالبيانات تقوًن تصميم يف الوسائل   1.1اجلدول 

 ادلعيار  الشرح

 التصديق 

P   
(%) 

∑xi ∑x  نقاط
 التقوًن

  رقم

بدون 
 التعديل

 2 2 522 التصديق جدا
سهولة 
الوصول 
 ادلنتجات

1  

بدون 
 التعديل

 2 2 522 التصديق جدا
جاذبية 
تصميم 
 ادلنتج

2  

بدون 
 التعديل

 2 2 522 التصديق جدا
تصميم 
 صور

3  

بدون 
 التعديل

 2 2 522 التصديق جدا
الكتابة يف 

ادلنتج 
واضحة 

4  
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 ومقروء

بدون 
 التعديل

 2 2 522 التصديق جدا
وضوح 
 الصوت

5  

بعض 
 التعديل

 2 2 31 التصديق 
استخدام 
اخلط 

حجم )
( النوع

وبشكل 
 مناسب

6  

بدون 
 التعديل

 2 2 522 التصديق جدا
مزيج من 

 األلوان
7 

بدون 
 التعديل

 2 2 522 التصديق جدا
 8 دقة نغم

بدون 
 التعديل

 2 2 522 التصديق جدا
 9 عرض صور

بدون 
 التعديل

 2 2 522 التصديق جدا
ختطيط 
وختطيط 
مستمر 
 وثابت

14 

بدون 
 التعديل

2 531 التصديق جدا
2 

2
5 

 جملة

 مستوى نسبة التصديق حمتوى على أساس تقوًن اخلبري ادلواد فيما يلي:  
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P   =∑x /∑xi  ×522 % 

  =25  /22  ×522 % 

 =53 ،1 % 

 الشرح :

P  :مستوى نسبة التصديق 

∑x  مجلة النتيجة من اخلبري : 

∑xi  أقصى درجة : 

 : رقم ثابت 522

لوسائل تقوًن  وىي البيانات ادلأخوذة من تقوًن خبري ادلواد أو حمتوى 1.2بناء على اجلدول 

Wondershare Quiz Creator  أ يف ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان 4على  أساسى وندوس للفصل

مجرب يدل أّن ذكر أن معظم كانت صاحلة وال حتتاج إىل مراجعة وىي صاحلة حبيث حتتاج إىل 

مراجعة جزئية ، وفًقا للحسابات اليت مت إجراؤىا ككل ، فإن النسبة ادلئوية للدرجات اليت مت حتقيقها 

 صاحل "متطابقة مع اجلدول يتم تضمني معايري األىلية يف معايري 6 واليت إذا كانت  53.1ىي 
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 ". جدأ

 العرض البيانات النوعية  . ب

نال البيانات النوعية من خبري التصميم باالقًتاحات وادلداخالت على ىذه الوسائل يف 

 شكل بيانات كما ىو موض يف اجلدول التايل.  

 اخلبريالتصميمتعليقات واإلقًتاحات من ال 1.2جدول 

 اسم اخلبري التصميم   تعليقات واإلقًتاحاتال

 .  جيب خلفية كل صورة واضحة5

اخًت لون اخلط ادلناسب حبيث ال يتناقض . 0 

 مع اخللفية

 ، ادلاجيسترينظام مهام أجبندرا

  

بناء على ذلك اجلدول، ىناك العديد من اجلوانب اليت جيب تصلحها واستبداذلا لتصلح 

 ، ادلاجيستري.نظام مهام أجبندرا ىو 0205نوفمرب  22تنفيذ التصديق من اخلبري يف . الوسائلادلنتج 

 التعديلادلنتج قبل 
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 ادلنتج بعد التعديل
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فعالية تصميم اإلختبار اإلكتروني لترجمة النصوص العربية لطلبة المدرسة المتوسطة   .3

 الفرقان بجبر 

 تالية.  عرض نتائج االختبار يف الفئات ال. أ. اخترب اإلختبار لتسعة وعشرون الطالب. حصل البيانات نوعني، ومها نتائج التعليم الطالب واإلستبانة للوسائل ادلستخدمة4اإلختبار لًتمجة النصوص العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان مجرب للفصل أ. تنقيذ 4يف فصل  ادلتوسطة الفرقان جبربلطلبة ادلدرسة  اإلختبارنتائج 

 . ىذه الوسائل ذلااالىتمام جدا 5

 .تصميم ذلا احملتوى اإلىتمام0

 تزيد الوسائل إىل محاسي يف اإلجابة على األسئلة . 2

 . حتتوي ىذه الوسائل على ادلواد وحمتوى سهل لفهمو  2

 . عملية التقوًن باستخدام ىذه وسائل مناسب باىتمامي 1

 . ىذه الوسائل لديها طريقة بسيطة لإلجابة على األسئلة، حىت يسهل علي إلجابة األسئلة  2
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. عملية التقوًن باستخدام ىذه الوسائل دمتعة للغاية ربا على استخدام الوسائل اليت استخدمتها 3

 من قبل.  

   25أو ادلعلم.. أثناء استخدام ىذه الوسائل، لست حباجة إىل مساعدة اآلخرين مثل األصدقاء 4

 دلعرفة مهارةطريقة  وىبناء على مقابلة الشخصية مع ادلعلم اللغة العربية أن اإلختبار 

الفرد. يهدف تنفيذ االختبار إىل قياس معرفة الشخص أو الطالب. يستخدم االختبار أيًضا  

 صول عليها.حيًن مدى إتقان ادلعرفة وادلهارات اليت و ًن لتقو كأداة تق

ًن قدرة اآلخرين أو الطالب على و ىو أداة قياس لتقأما شرحت الطالبة أن اإلحتبار 

 22.إتقان ادلادة

اختبارات اإلختبار اإللكًتوىن ىو وشرح ادلعلم اللغة العربية عن اإلختبار اإللكًتوىن أن 

الكمبيوتر باستخدام التكنولوجيا التعليمية مثل اذلواتف احملمولة أو أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة 

ومن قبل يف  احملمولة أو غريىا من الوسائط اليت ديكن توصيلها باإلنًتنت حبيث تكون مفيدة.

 ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان مجرب غري مستخدم اإلختبار اإللكًتوىن. 

                                                 
39
 0205نوفيمبري  1مقابلة الشخصية مع ادلعلم اللغة العربية  يف التاريخ  

40
 0205نوفيمبري  1يف التاريخ   الطالبةمقابلة الشخصية مع  
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ىو أداة قياس باستخدام الوسائط اإللكًتونية أما شرحت الطالبة أن اإلختبار اإللكًتوىن 

احملمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر احملمولة، واذلدف منها قياس قدرة كل مثل اذلواتف 

 . فرد

 فيما يلي النسبة ادلئوية نتائج تقوًن ادلستوى صحة أو تصديق الوسائل بناًء على استبانة الطالب: 

 تقوًن الطالب لوسائل اإلختبار  البيانات 1.3اجلدول 

 امجاىل 3 3 2 1 2 2 0 5 رقم

تبار
إلخ
ج ا
نتائ

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

  

2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   
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2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   
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2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

2 2 2 2 2 2 2 2   

 ∑x 552 552 555 552 555 552 552 525 550،501 

 ∑xi 552 552 552 552 552 552 552 552 552 

 P 522 522 51،2 522 51،2 522 52،4 43 52،201 

معايري  صاحل  صاحل  صاحل  صاحل  صاحل  صاحل  كاف  صاحل    
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 صاحل جدا جدا جدا جدا جدا جدا التصديق

 مستوى نسبة التصديق حمتوى على أساس تقوًن الطالب فيما يلي:  

P   =∑x /∑xi  ×522 % 

  =550،501  /552  ×522 % 

 =52 ،2 % 

 الشرح :

P  :مستوى نسبة التصديق 

∑x  مجلة النتيجة من اخلبري : 

∑xi  أقصى درجة : 

 : رقم ثابت 522

، البيانات عن نتائج تقوديات الطالب لتصميم االختبار اإللكًتوين لًتمجة 1.1بناًء على اجلدول 

يف  rotaeWC dWe  era sWednoWالنصوص العربية على أساسي وندوس من خالل 
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بناًء ". صاحل جًدا"أ يف ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان مجرب يدل أّن 4مادة تعليم اللغة العربية للفصل 

ستبانة الذي توزيعو على ادلشاركني، وصلت نتائج التقوًن اإلمجالية اليت حيصول عليها إىل على اال

 صاحل جدا" "6 واليت عند مطابقتها مع جداول معايري األىلية يف فئة 52.2

درسة لطلبة ادلالبيانات فعالية تصميم االختبار اإللكًتوين لًتمجة النصوص العربية حتليل   . أ

  ادلتوسطة الفرقان مجرب. 

أ عند ما يعمل أسئلة االختبار اإللكًتوين 4يف عرض ىذه البيانات، يدل أّن البيانات يف الفصل 

لى أساسى وندوس. ع Wondershare Quiz Creatorلًتمجة النصوص العربية باستخدام وسائل 

 أ مدرسة ادلتوسطة الفرقان مجرب. 4ُتستخدم ىذه البيانات لدعم نتائج التصديق يف الفصل 

 النتائج اإلختبار الطالب 1.4اجلدول 

 رقم اسم نتائج اإلختبار

52 
Ainurisa Catur Ayu Listianingrum 

1 

52 
Amara Dafiinah 

2 

51 
Atika 

3 
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52 
Aulia Mahira Yumna 

4 

45 
Clarissa Najmanaira Hermawanto 

5 

51 
Dian Putri Qonitah 

6 

53 
Fairuz Zakiya Wibowo 

7 

41 
Fiona Puteri Ayu Kamaratih 

8 

52 
Fitria Nafi'atul Hasan 

9 

52 
Ghoniyya Izzati 

14 

50 
Hazhiyah Khanza Alifah 

11 

43 
Kaylanissa Chalta Sabina Setyawan 

12 

55 
Keysha Putri Intan Aurelia 

13 

52 
Kheisya Tiara Nadhifah 

14 

52 
Luna Avrilia Prasetiyo 

15 
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51 
Maura Devina Azzahra 

16 

41 
Naura Intan Hayati 

17 

52 
Naura Kirana Mentari Basyofi 

18 

45 
Pramita Nareswari Sarwahitha 

19 

50 
Putri Larasati 

24 

42 
Rania Shasi Kirana 

21 

51 
Rosalina Kirana Damayanti 

22 

42 
Salma Nanda Wahyu Ramadhany 

23 

52 
Salma Putri Alexandria 

24 

43 
Sharfina Destria Wiyandi 

25 

41 
Tasnim Farid Altway 

26 

51 
Valine Shabrina Purwanto 

27 



 552 

55 
Zelinda Hanansha Atmaja 

28 

42 
Zagar Rasyaad Syahdhiyaulhaq 

29 

 
 Paired sampel T)عينتان  Tمث اخلطوة التالية ىي حتليل البيانات باستخدام اختبار 

Test ) هتدف ىذه التقنية دلعرفة مستوى تأثري العالج ادلفروض على موضوع . 2.21مع أمهية

 واخلطوات ىي كما يلي. . البحث

 يف شكل مجل  odو  ooاجعل : 5اخلطوة 

od ىناك تأثري كبري بني وسائل التقوًن ادلستخدم على حتصيل تعليم الطالب : 

 باستخدام الرموز   Tتبحث عن حساب : 0اخلطوة 

 

 الرموز:  

T  اإلختبار :T 
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D :مقارنة 

D0 :edWrdtae  

N  عدد العينات : 

  Tحتديد معايري اختبار : 2اخلطوات 

  ooورفض  od، فهذا يعين أنو قبول جدوال T >ساب ح Tعند ما  od.إذا قابل أ

b .قبول  إذاoo  عند ماT ساب ح> T فهذا يعين أن جدوال ،od  مرفوض وقبولoo  . 

 االختبار وبعد االختبار نتائج قبل حساب: 2اخلطوة 

 االختبار وبعد االختبار نتائج قبل مقارنة 1.5اجلدول 

 اسم رقم

قبل 

 اإلختبار

بعد 

 اإلختبار

x1-

x2 D d2 

1  Ainurisa Catur Ayu 

Listianingrum 

52 52 -2 2 5 
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2  
Amara Dafiinah 

41 52 -5 5 45 

3  
Atika 

44 51 -3 3 25 

4  
Aulia Mahira Yumna 

44 52 -1 1 01 

5  Clarissa Najmanaira 

Hermawanto  

41 45 2- 2 52 

6  
Dian Putri Qonitah   

52 51 0- 0 2 

7 Fairuz Zakiya 

Wibowo 

52 53 -5 5 5 

8 Fiona Puteri Ayu 

Kamaratih 

41 41 2 2 2 

9 
Fitria Nafi'atul Hasan 

44 52 -1 1 01 

14 
Ghoniyya Izzati 

52 52 2 2 2 

11  Hazhiyah Khanza 

Alifah 

52 50 0- 0 2 

12  Kaylanissa Chalta 

Sabina Setyawan 

41 43 0- 0 2 

13  Keysha Putri Intan 

Aurelia 

44 55 -2 2 5 
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14  Kheisya Tiara 

Nadhifah 

52 52 2 2 2 

15  Luna Avrilia 

Prasetiyo 

44 52 0- 0 2 

16  Maura Devina 

Azzahra 

51 51 2 2 2 

17 
Naura Intan Hayati 

40 41 -2 2 5 

18 Naura Kirana Mentari 

Basyofi 

44 52 -4 4 22 

19 Pramita Nareswari 

Sarwahitha 

44 45 -5 5 5 

24 
Putri Larasati 

44 50 2- 2 52 

21  
Rania Shasi Kirana 

44 42 2 2 52 

22  Rosalina Kirana 

Damayanti 

52 51 0- 0 2 

23  Salma Nanda Wahyu 

Ramadhany 

44 42 0 0 2 

24  Salma Putri 

Alexandria 

52 52 2- 2 52 
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25  Sharfina Destria 

Wiyandi 

43 43 2 2 2 

26  
Tasnim Farid Altway 

40 41 -2 2 5 

27 Valine Shabrina 

Purwanto 

52 51 0- 0 2 

28 Zelinda Hanansha 

Atmaja 

52 55 2 2 5 

29 Zagar Rasyaad 

Syahdhiyaulhaq 

44 42 0 0 2 

 243 42       مجلة  

 إذان،  
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 t =     

√  

      
 

 

 t =     

√   
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 t =     

√   

      
 

 

 t =     
√   

    
 

 

 t =     

√     
 

 t =     
    

 

 t = 4,76 

   Tحبساب  nمقارنة جدول : 1اخلطوة 

Df = n=k = 29-1 = 28 

0,05/1 = 0.05 = 1, 701 

طالًبا ، فإّن ادلعروف أن  05أ  حىت  4عدد ادلستجيبني يف الفصل ( أ)بقياس ادلواصفات 

  5.325ىو  Tجدول 

  5.325< 2.32ىو  nجدول < احلسايب nأ  4فصل 

 االستنتاج  : 2اخلطوة 

 وفًقا للحسابات أعاله ديكننا أن نعرف أن،  
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   5.325< 2.32ىو  nجدول < احلسايب nأ  4فصل 

ورفض ألن  وجود الفرق كبري بني قبل وبعد استخدام ادلنتج تصميم  odلذا ، االستنتاج قبول 

وىذا يدل على . العربية  لطالبة ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان مجرب االختبار اإللكًتوين لًتمجة النصوص

أن تصميم االختبار اإللكًتوين لًتمجة النصوص العربية لطالب ادلدرسة ادلتوسطة الفرقان مجرب فعال 

 يف ترقية نتائج تعليم الطالب.
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 Ainurisa Catur Ayu Listianingrum 

 Amara Dafiinah 

 Atika 

 Aulia Mahira Yumna 

 Clarissa Najmanaira Hermawanto 

 Dian Putri Qonitah 

 Fairuz Zakiya Wibowo 

 Fiona Puteri Ayu Kamaratih 

 Fitria Nafi'atul Hasan 

 Ghoniyya Izzati 

 Hazhiyah Khanza Alifah 

 Kaylanissa Chalta Sabina Setyawan 

 Keysha Putri Intan Aurelia 

 Kheisya Tiara Nadhifah 

 Luna Avrilia Prasetiyo 

 Maura Devina Azzahra 

 Naura Intan Hayati 

 Naura Kirana Mentari Basyofi 

 Pramita Nareswari Sarwahitha 

 Putri Larasati 

 Rania Shasi Kirana 

 Rosalina Kirana Damayanti 

 Salma Nanda Wahyu Ramadhany 



 

 Salma Putri Alexandria 

 Sharfina Destria Wiyandi 

 Tasnim Farid Altway 

 Valine Shabrina Purwanto 

 Zelinda Hanansha Atmaja 

 Zagar Rasyaad Syahdhiyaulhaq 

 

 

   
x1-
x2 D d2 

Ainurisa Catur Ayu 
Listianingrum  - 

Amara Dafiinah  - 

Atika  - 

Aulia Mahira Yumna  - 
Clarissa Najmanaira 
Hermawanto   

Dian Putri Qonitah      
Fairuz Zakiya 
Wibowo  -   
Fiona Puteri Ayu 
Kamaratih     

Fitria Nafi'atul Hasan  - 

Ghoniyya Izzati     
Hazhiyah Khanza 
Alifah    
Kaylanissa Chalta 
Sabina Setyawan    
Keysha Putri Intan 
Aurelia  - 



 

Kheisya Tiara 
Nadhifah     
Luna Avrilia 
Prasetiyo    
Maura Devina 
Azzahra     

Naura Intan Hayati  - 
Naura Kirana Mentari 
Basyofi  - 
Pramita Nareswari 
Sarwahitha  -   

Putri Larasati  

Rania Shasi Kirana  
Rosalina Kirana 
Damayanti    
Salma Nanda Wahyu 
Ramadhany    
Salma Putri 
Alexandria  
Sharfina Destria 
Wiyandi  

Tasnim Farid Altway  - 
Valine Shabrina 
Purwanto    
Zelinda Hanansha 
Atmaja   
Zagar Rasyaad 
Syahdhiyaulhaq    
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PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU SEMESTER I 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

I. JUMLAH PEKAN DALAM  SATU SEMESTER 

NO NAMA BULAN BANYAK PEKAN 

1. Juli 3 

2 Agustus 4 

3 September 5 

4 Oktober 4 

5 Nopember 4 

6 Desember 2 

JUMLAH  22 PEKAN 

 

II. JUMLAH PEKAN TIDAK EFEKTIF 

1 Masa Orientasi Siswa 1 

3 Mid Semester / Keg. Tengah semester 1 

6 Ujian Akhir Semester 1 

7 Kegiatan akhir semester 1 

JUMLAH 4  PEKAN 

 

III. JUMLAH PEKAN EFEKTIF 

22 – 4 = 18 Pekan 

 

IV. JUMLAH JAM PELAJARAN 

18 x 3  =  54 Jam Pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRIBUSI KEGIATAN SEMESTER I 
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

No BULAN/PEKAN KEGIATAN JUMLAH 

1 Juli  3 Masa Orientasi Siswa 1 

2 Juli 4,5 Pembelajaran + Formatif 2 

3 Agustus   1,2,3,4 Pembelajaran + Formatif  4 

4 September  1, 2,3 Pembelajaran + Formatif 3 

5 September  4 MID / kegiatan Tengah Semester 1 

6 September 5 Pembelajaran + Formatif 1 

6 Oktober  1, 2,3,4 Pembelajaran + Formatif 4 

7 Nopember  1, 2, 3,4 Pembelajaran + Formatif 4 

8 Desember  1 Penilaian Akhir Semester 1 1 

9 Desember  2 Kegiatan akhir semester 1 1 

JUMLAH 22 

  

PERHITUNGAN NILAI RAPORT (PENGETAHUAN) 

 

1. Nilai Penilaian Harian + Nilai Tugas  =  Nilai harian = A 

 2  

2. Nilai Penilaian Tengah Semester = B 

3. Nilai Penilaian Akhir Semester   =  C 

 

 

  Nilai  Rapor ( N ) =     2A + B + C 

                    5 

 

 

PERHITUNGAN NILAI RAPORT (KETRAMPILAN) 

 

NR ketrampilan = rerata dari Penilaian ketrampilan per KD 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRIBUSI  ALOKASI  WAKTU 

NO KOMPETENSI DASAR 
ALOKASI 
WAKTU 

1 1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
madrasah 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : الساعت 
baik secara lisan maupun tertulis 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana الساعت 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 

12 

2 1.1 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab 

2.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : يومياتنا 
 baik secara lisan maupun tertulis المدرست في

4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik المدرست في يومياتنا dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

12 

3 1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional 
dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman 

3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 baik secara lisan maupun tertulis البيت في يومّياتنا

4.3 Mendemonstrasika n ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik في يومّياتنا  dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

12 

4 1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
madrasah 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : الالعبون 
 baik secara lisan maupun tertulis الرياضيون

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik الرياضيون الالعبون dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

12 

5 1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 

3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : الالعبون 
 baik secara lisan maupun tertulis الرياضيون

4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik الرياضيون الالعبون dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

12 



NO KOMPETENSI DASAR 
ALOKASI 
WAKTU 

6 1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional 
dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman 

3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : المرضى 
 baik secara lisan maupun tertulis زيارة

4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik زيارة المرضى dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

12 

 



PENETAPAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Nama Sekolah  : SMP Al-Furqan Jember 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas    : VIII 

 
Kompetensi Inti: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 

fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
 

No Kompetensi Dasar Indikator 

Aspek/Ranah 

Pengetahuan 
(Kognitif) 

Sikap 
(Affective) 

Ketrampilan 
(Psikomotorik) 

Semester 1 
1 1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan 

percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan madrasah 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : ساعت  baik secara lisan ال
maupun tertulis 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi 
lisan dan tulisan sederhana ساعت  dengan ال
memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

1.1.1 Meyakini pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai 
anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan madrasah 

1.2.1 Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar 

3.1.1 Memahami struktur jumlah ismiyah tentang “jam” dan 
jumlah ismiyah 

3.1.2 Memahami perbedaan penggunakan kata untuk 
mubtada’ dan khabar 

3.1.3 Menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan terkait topik 
tentang “jam” secara lisan atau tulisan. 

3.1.4 Menjelaskan cara menyapa, berpamitan, terima kasih, 
meminta izin, instruksi dan memperkenalkan diri dalam 
bahasa Arab 

4.1.1 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah tentang jumlah ismiyah 

4.1.2 Menyusun karangan sederhana terkait topik “jam”. 

   



No Kompetensi Dasar Indikator 

Aspek/Ranah 

Pengetahuan 
(Kognitif) 

Sikap 
(Affective) 

Ketrampilan 
(Psikomotorik) 

4.1.3 Melakukan dialog (hiwar) terkait topik tentang “jam”. 
4.1.4 Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan khabar 

terkait topik tentang “jam”. 
4.1.5 Membandingkan cara menyapa, berpamitan, terima 

kasih, meminta izin, instruksi dan memperkenalkan diri 
yang dilakukan oleh orang Arab dengan orang Indonesia 

2 1.1 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) 
sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab 

2.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : نا ٍاح ىم ٌ ً ست ف مدر  baik ال
secara lisan maupun tertulis 

4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi 
lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
نا ٍاح ىم ٌ ً ست ف مدر  dengan memperhatikan ال
struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 

1.2.1 Menyadari adanya motivasi internal sebagai anugerah 
Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 

2.1.1 Memiliki sikap/perilaku motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa dalam 
kehidupan sehari – hari 

3.1.1 Mengeidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, 
frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur 
kalimat yang berkaitan dengan topik : نا ٍاح ىم ٌ ً  ف
ست مدر  baik secara lisan maupun tertulis ال

3.1.2 Menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : نا ٍاح ىم ٌ ً ست ف مدر  baik secara ال
lisan maupun tertulis 

3.1.3 Mengidentifikasi makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita di madrasah 

3.1.4 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, 
dan kalimat bahasa  Arab yang berkaitan dengana    
نا ٍاح ىم ٌ ً ست ف مدر  ال

4.1.1 Membedakan kata mu’annats dan mudzakkar 
4.1.2 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat 

sesuai dengan kaidah jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad 
dan maf ’ul bih.. 

4.1.3 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” sesuai kaidah jumlah 
fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf ’ul bih 

   



No Kompetensi Dasar Indikator 

Aspek/Ranah 

Pengetahuan 
(Kognitif) 

Sikap 
(Affective) 

Ketrampilan 
(Psikomotorik) 

3 1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai 
anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji hazanah keislaman 

3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : ٌىمٍ احنا ً ٍج ف ب  baik ال
secara lisan maupun tertulis 

4.3 Mendemonstrasika n ungkapan informasi 
lisan dan tulisan sederhana tentang topik البيث 
 dengan memperhatikan struktur teks يومياثنا في
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 

1.3.1 Menunjukan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman dalam kehidupan sehari-hari 

2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional 
dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman dalam 
kehidupan sehari-hari 

3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, 
frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat 
yang berkaitan dengan topik : ٌىمٍ احنا ً ٍج ف ب  ال
baik secara lisan maupun tertulis 

3.3.2 Mengidentifikasi  makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita di rumah” yang dipelajari 

4.3.1 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan 
kaidah “jumlah ismiyah dan fi’liyah dan macam-macam 
dhamir jamak”. 

4.3.2 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah 
“jumlah ismiyah dan fi’liyah dan macam-macam dhamir 
jamak”. 

4.3.3 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah kaidah “jumlah ismiyah dan fi’liyah 
dan macam-macam dhamir jamak”. 

4.3.4 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” sesuai kaidah yang dipelajari. 

4.3.5 Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik “keseharian 
kita di rumah” 

 
 
 
 
 

   



No Kompetensi Dasar Indikator 

Aspek/Ranah 

Pengetahuan 
(Kognitif) 

Sikap 
(Affective) 

Ketrampilan 
(Psikomotorik) 

Semester 2 
4 1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya 

diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan madrasah 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : بىن الع ٍىن ال ض ا رٌ  baik ال
secara lisan maupun tertulis 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi 
lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
بىن الع ٍىن ال ض ا رٌ  dengan memperhatikan ال
struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 

1.1.1 Meyakini pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai 
anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan madrasah  

2.1.1 Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah 

3.1.1 Menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, 
kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang 
berkaitan dengan topik : Profesi (نت مه  dan (ال
Olahragawan (بىن الع ٍىن ال ض ا رٌ  baik secara lisan ( ال
maupun tertulis 

4.1.1 Menghafal kosa kata baru terkait topik Profesi (نت مه  (ال
dan Olahragawan (بىن الع ٍىن ال ض ا رٌ  ( ال

4.1.2 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan oleh model ucapan guru/kaset/film 
terkait topik Profesi (نت مه بىن) dan Olahragawan (ال الع  ال
ٍىن ض ا رٌ  ( ال

4.1.3 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
“huruf yang menashab fiil mudlari’”. 

4.1.4 Menyusun kata dan kalimat sederhana sesuai kaidah 
“huruf yang menashab fiil mudlari’” 

   

5 1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) 
sebagai anugerah Allah untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa Arab 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa 

3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : بىن الع ٍىن ال ض ا رٌ  baik ال
secara lisan maupun tertulis 

1.2.1 Menyadari adanya motivasi internal sebagai anugerah 
Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab  

2.2.1 Memiliki sikap/perilaku motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa dalam 
kehidupan sehari-hari 

3.2.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, 
frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat 
yang berkaitan dengan topik : بىن الع ٍىن ال ض ا رٌ  baik ال
secara lisan maupun tertulis 

4.2.1 Menghafal kosa kata baru topik “profesi kedokteran” 

   



No Kompetensi Dasar Indikator 

Aspek/Ranah 

Pengetahuan 
(Kognitif) 

Sikap 
(Affective) 

Ketrampilan 
(Psikomotorik) 

4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi 
lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
بىن الع ٍىن ال ض ا رٌ  dengan memperhatikan ال
struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 

4.2.2 Membandingkan antara  fiil madli dan jumlah fi’liyah 
terkait topik “profesi kedokteran” 

4.2.3 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan oleh model ucapan guru/kaset/film. 

4.2.4 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
fiil madli dan jumlah fi’liyah. 

4.2.5 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah fiil 
madli dan jumlah fi’liyah 

6 1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai 
anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji hazanah keislaman 

3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari 
kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : ضى مر ارة ال  baik secara lisan زٌ
maupun tertulis 

4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi 
lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
ضى مر ارة ال  dengan memperhatikan زٌ
struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 

1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar khazanah keislaman 

2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 

3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, 
frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat 
yang berkaitan dengan topik : Menjenguk orang sakit ( 
ىض ر ة امل  baik secara lisan maupun tertulis (زاير

3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema “menjenguk 
orang sakit” secara lisan maupun tulisan. 

4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan sesuai model ucapan guru/kaset/film. 

4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait “menjenguk 
orang sakit” sesuai dengan kaidah mashdar sharih. 

4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema “menjenguk 
orang sakit” sederhana sesuai kaidah mashdar sharih 

4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
terkait tema Menjenguk orang sakit ( ىض ر ة امل  (زاير

4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah mashdar sharih. 

4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema Menjenguk 
orang sakit ( ىض ر ة امل  .sesuai kaidah mashdar sharih (زاير

   



Penetapan Teknik Penilaian 
Dalam memilih teknik penilaian mempertimbangkan ciri indikator, contoh: 
o Apabila tuntutan indikator melakukan sesuatu, maka teknik penilaiannya adalah unjuk kerja (performance). 
o Apabila tuntutan indicator berkaitan dengan pemahaman konsep, maka teknik penilaiannya adalah tertulis. 
o Apabila tuntutan indikator memuat unsur penyelidikan, maka teknik penilaiannya adalah proyek 

 

 

 
 Jember, 19 Juni 2021  
Mengetahui : 
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran, 
  
 
 
 
Dra. Gumul Isnaningsih       Muh. Rafiq Kurniawan, M.Pd. 
NIP. -  NIP. -  



SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SMP Al-Furqan Jember 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab  

Kelas   : VIII (Delapan)  

Semester   : 1 (Satu)/Ganjil 
 

Kompetensi Inti: 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan 
percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan madrasah 

- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 
 ةعبسال

Afektif: 
· Guru membiasakan peserta didik agar bersikap 
jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
menggunakan bahasa Arab 
· Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan 
percaya diri. 
Mengamati : 
· Mengamati pelafalan kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
· Menirukan pelafalan kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan 
· Menyimak wacana dari suara guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan intonasinya. 
· Memperhatikan struktur kalimat-kalimat dalam isi 
teks lisan sesuai konteks. 
· Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran kata 
terkait topik tentang “jam” dengan tepat 
· Mengamati teks yang terdapat pertanyaan-
pertanyaan tentang “jam” dan jumlah ismiyah 

Bentuk Penilaian 
· Pengamatan 
· Penilaian diri 
· Penilaian antar 
teman 
· Jurnal 
· Pengamatan 
· Penilaiandir i 
· Penilaian antar 
teman 
· Jurnal 
Bentuk Penilaian 
· Tes tulis 
· Tes lisan 
· Penugasan 

12 JP - Buku paket Bahasa 
Arab kealas VIII 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 

- Pengenalan 
tarkib sebagai 
berikut:  ؛ةيمسالا

 ةلمجال ؛ةعبسال نع ةلئسأ



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik: ةعبسال baik secara lisan 
maupun tertulis 

- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 
 ةعبسال

Menanya: 
· Melakukan tanya jawab sederhana terkait topik 
tentang “jam”. 
· Melakukan dialog (hiwar) terkait topik tentang 
“jam”. 
· Menceritakan keadaan/kegiatan yang tampak 
pada gambar sesuai wacana secara lisan. 
· Menanyakan kata/kalimat yang belum difahami 
kepada teman atau guru terkait topik tentang “jam” 
secara lisan 
· Menanyakan tentang jumlah ismiyah yang belum 
difahami 
Mengeksplorasi: 
· Melafalkan kata/frase/kalimat terkait topik 
tentang “jam” sesuai yang diperdengarkan oleh 
model ucapan guru/kaset/film 
· Menunjukkan gambar/peragaan sesuai dengan 
bunyi kata, frase dan kalimat yang diperdengarkan. 
· Mencari dari berbagai sumber informasi tentang 
struktur kalimat dalam isi teks lisan terkait topik 
tentang “jam”. 
· Melafalkan kata/frase/kalimat yang mengandung 
struktur kalimat yang menanyakan jam dan jumlah 
ismiyah. 
· Menentukan isi wacana lisan maupun tulisan 
secara perorangan maupun berkelompok. 
· Merangkaikan kata/frase/kalimat yang 
mengandung struktur kalimat sesuai dengan kaidah 
tentang “jam”dan jumlah ismiyah. 
· Menentukan struktur jumlah ismiyah tentang 
“jam” dan jumlah ismiyah 
· Mencoba mengungkapkan dan memahami 
kata/frase/kalimat yang terdapat dari buku teks, 
majalah, maupun internet sesuai dengan kaidah 
jumlah ismiyah.. Mengasosiasikan: 
· Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan 
khabar terkait topik tentang “jam”. 
· Membandingkan cara menyapa, berpamitan, 
terima kasih, meminta izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri yang dilakukan oleh orang 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 
informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik ةعبسال dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 

- Pengenalan 
tarkib sebagai 
berikut:  ؛ةيمسالا

 ةلمجال ؛ةعبسال نع ةلئسأ



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

Arab dengan orang Indonesia. 
· Menemukan makna kata dalam teks terkait topik 
tentang “jam” 
· Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan 
terkait topik tentang “jam” 
· Membedakan penggunakan kata untuk mubtada’ 
dan khabar 
· Mencari informasi umum terkait topik tentang 
“jam” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
· Menemukan makna kata dalam teks terkait topik 
tentang “jam” 
· Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan 
terkait topik tentang “jam”. 
Mengkomunikasikan: 
· Memperagakan sesuai dengan kata, frase dan 
kalimat yang diperdengarkan. 
· Menyampaikan isi wacana tulis terkait topik 
tentang “jam” secara lisan atau tulisan 
· Menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan 
terkait topik tentang “jam” secara lisan atau tulisan. 
· Menjelaskan cara menyapa, berpamitan, terima 
kasih, meminta izin, instruksi dan memperkenalkan 
diri dalam bahasa Arab 
· Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah tentang jumlah 
ismiyah 
· Menyusun karangan sederhana terkait topik 
tentang “jam”. 

1.2 Meyakini adanya motivasi internal 
(intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
Arab 

- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 
 ةسردمال يف انتبيمىي

Afektif: 
- Guru memotifasi untuk berbicara bahasa Arab 
- Guru menanamkan sikap rajin, disiplin, dan 
tanggungjawab. 
Mengamati : 
· Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
· Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 
mirip 

Bentuk Penilaian 
· Praktek 
· Proyek 
· Unjuk Kerja 
· Portofolio 
· Pengamatan 
· Penilaiandir i 
· Penilaian antar 
teman 

12 JP - Buku paket Bahasa 
Arab kealas VIII 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 

- Pengenalan 
tarkib sebagai 
berikut:  ؛درفمال

لعبفالو ةيلعفال ةلمجال 

 هب لىعفمال

· Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
ucapan guru/kaset/film dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
· Mencocokkan gambar dengan kosa kata/mufrodat 
yang didengar. 
· Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
“keseharian kita di madrasah” yang berkaitan 
dengan struktur jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih. 
Menanya: 
· Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik “keseharian kita di madrasah” . 
· Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
· Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik “keseharian kita di 
madrasah”. 
· Menanyakan kata/kalimat yang belum difahami 
kepada teman atau guru sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah”secara lisan. 
Mengeksplorasi: 
· Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan oleh model ucapan 
guru/kaset/film. 
· Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan 
kaidah jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul 
bih.. 
· Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai 
kaidah jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul 
bih. 
· Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
· Mencoba mengungkapkan dan memahami kata 
yang menggunakan kaidah yang dipelajari. 
Mengasosiasikan: 
· Membandingkan antara kalimat jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan maf’ul bih.terkait topik yang 
dipelajari. 
· Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita di madrasah” 

· Jurnal 
· Pengamatan 
· Penilaiandir i 
· Penilaian antar 
teman 
· Jurnal 
Bentuk Penilaian 
· Tes tulis 
· Tes lisan 
· Penugasan 

3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik: يىميبتنب في المدرست baik secara 
lisan maupun tertulis 

- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 
 ةسردمال يف انتبيمىي

4.2 Mendemonstrasikan ungkapan 
informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik ةسردمال يف انتبيمىي dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

- Pengenalan 
tarkib sebagai 
berikut:  ؛درفمال

لعبفالو ةيلعفال ةلمجال 

 هب لىعفمال



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

· Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan 
terkait topik “keseharian kita di madrasah” 
· Membedakan penggunakan kata untuk mu’annats 
dan mudzakkar 
· Mencari informasi umum/tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
· Menemukan makna kata dalam teks tentang topik 
“keseharian kita di madrasah” 
· Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 
Mengkomunikasikan: 
· Mengungkapkan perintah dan berita 
· Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” secara lisan atau 
tulisan. 
· Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah jumlah fi’liyah dan 
fa’il mufrad dan maf’ul bih.. 
· Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di madrasah” sesuai kaidah jumlah 
fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih.. 
· Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik 
secara lisan maupun tulisan. Menghafal kosa kata 
baru sesuai tema/topik “keseharian kita di 
madrasah” 

1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai 
anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 

- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 
 تيبال يف انتبيمىي

Afektif: 
- Guru membiasakan sikap amanah 
- Guru memotifasi untuk berbicara menggunakan 
bahasa arab 
Mengamati : 
· Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
· Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 
mirip 
· Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 

Bentuk Penilaian 
· Praktek 
· Proyek 
· Unjuk Kerja 
· Portofolio 
· Pengamatan 
· Penilaian diri 
· Penilaian antar 
teman 
· Jurnal 
· Pengamatan 
· Penilaiandir i 

12 JP - Buku paket Bahasa 
Arab kealas VIII 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab 
dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji hazanah 
keislaman 

- Pengenalan 
tarkib sebagai 
berikut: يف انتبيمىي 

· Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 
· Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
“keseharian kita di rumah” 
Menanya: 
· Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik “keseharian kita di rumah” yang 
dipelajari. 
· Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan terkait topik “keseharian kita 
di rumah”. 
· Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik “keseharian kita di 
rumah”. 
· Menanyakan kata/kalimat yang belum difahami 
kepada teman atau guru sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” secara lisan. 
Mengeksplorasi: 
· Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan sesuai model ucapan 
guru/kaset/film. 
· Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan 
kaidah “jumlah ismiyah dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
· Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai 
kaidah “jumlah ismiyah dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
· Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
· Mencoba mengungkapkan dan memahami kata 
yang menggunakan kaidah kaidah “jumlah ismiyah 
dan fi’liyah danmacam-macam dhamir jamak”. 
Mengasosiasikan: 
· Membandingkan antara jumlah ismiyah dan 
jumlah fi’liyah terkait topik yang dipelajari. 
· Menemukan makna kata dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian kita di rumah” yang 
dipelajari 
· Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan 
terkait topik “keseharian kita di rumah” yang 
dipelajari 

· Penilaian antar 
teman 
· Jurnal 
Bentuk Penilaian 
· Tes tulis 
· Tes lisan 
· Penugasan 

3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik: يىمّيبتنب في البيت baik secara lisan 
maupun tertulis 

- Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 

بال يف انتبيمىيتي  

4.3 Mendemonstrasika n ungkapan 
informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik تيبال يف انتبيمىي dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

- Pengenalan 
tarkib sebagai 
berikut: ييف انتبيمى  



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

· Membedakan penggunakan kata untuk mu’anats 
dan mudzakkar 
· Mencari informasi umum/tema/topik “keseharian 
kita di rumah” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
· Menemukan makna kata dalam teks 
· Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 
Mengkomunikasikan: 
· Mengungkapkan perintah dan berita 
· Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 
· Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah kaidah “jumlah 
ismiyah dan fi’liyah dan macam-macam dhamir 
jamak”. 
· Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” sesuai kaidah yang 
dipelajari. 
· Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” secara lisan maupun 
tulisan. 
· Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 
“keseharian kita di rumah” 

 



SILABUS PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMP Al-Furqan Jember 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas   : VIII (Delapan)  

Semester   : 2 (Dua)/Genap 

 
Kompetensi Inti: 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan 
percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan madrasah 

Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 

نىيضبيرال نىينهمالو 

 ةنهمال

Afektif: 
· Guru membiasakan peserta didik agar bersikap 
jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
menggunakan bahasa Arab 
· Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan 
percaya diri . 
Mengamati : 
· Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
· Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 
mirip 
· Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
· Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 
· Mengamati teks yang terdapat jumlah ismiyah 
Menanya: 
· Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik “profesi dan olahragawan” 
· Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan terkait topik “profesi dan 
olahragawan”. 
· Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan 

Bentuk Penilaian 
· Praktek 
· Proyek 
· Unjuk Kerja 
· Portofolio 
· Pengamatan 
· Penilaian diri 
· Penilaian antar 
teman 
· Jurnal 
· Pengamatan 
· Penilaiandir i 
· Penilaian antar 
teman 
· Jurnal 
Bentuk Penilaian 
· Tes tulis 
· Tes lisan 
· Penugasan 

12 JP - Buku paket Bahasa 
Arab kealas VIII 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya 
diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 

Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 

نىيضبيرال نىينهمالو 

 ةنهمال
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik: نىينهمالو ةنهمالنىيضبيرال baik 
secara lisan maupun tertulis 

Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 

نىيضبيرال نىينهمالو 

 ةنهمال

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 
informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik نىيضبيرال نىينهمالو ةنهمال dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 

نىيضبيرال نىينهمالو 

 ةنهمال



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

bicara terkait topik “profesi dan olahragawan”. 
· Menanyakan kata/kalimat yang belum difahami 
kepada teman atau guru terkait topik “profesi dan 
olahragawan”secara lisan. 
Mengeksplorasi: 
· Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan 
yang diperdengarkan oleh model ucapan 
guru/kaset/film terkait topik “profesi dan 
olahragawan”. 
· Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan 
kaidah “huruf yang menashab fiil mudlari’”. 
· Menyusun kata dan kalimat sederhana sesuai 
kaidah “huruf yang menashab fiil mudlari’” 
· Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
· Mencoba mengungkapkan dan memahami kata 
yang menggunakan kaidah “huruf yang menashab 
fiil mudlari’”. 
Mengasosiasikan: 
· Membandingkan antara kalimat “huruf yang 
menashab fi’il mudlari’”terkait topik “profesi dan 
olahragawan”. 
· Menemukan makna kata dalam teks terkait topik 
“profesi dan olahragawan” 
· Membedakan penggunakan kata “huruf yang 
menashab fi’il mudlari’” 
· Mencari informasi umum terkait topik “profesi 
dan olahragawan”dari suatu wacana lisan/tulisan. 
· Menemukan makna kata dalam teks terkait topik 
“profesi dan olahragawan” 
· Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan 
terkait topik “profesi dan olahragawan”. 
Mengkomunikasikan: 
· Mengungkapkan perintah dan berita terkait topik 
“profesi dan olahragawan” 
· Menyampaikan isi wacana tulis terkait topik 
“profesi dan olahragawan”secara lisan atau tulisan. 



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

· Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah “huruf yang 
menashabk fiil mudlari’”. 
· Menyusun karangan sederhana terkait topik 
“profesi dan olahragawan” sesuai kaidah “huruf 
yang menashab f’iil mudlari’”. 
· Menyampaikan isi wacana terkait topik “profesi 
dan olahragawan” secara lisan maupun tulisan. 
· Menghafal kosa kata baru terkait topik “profesi 
dan olahragawan” 

1.2 Meyakini adanya motivasi internal 
(intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab 

Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 
 ةيبطال ةنهمال

Afektif: 
. Guru memotifasi untuk berbicara bahasa Arab 
. Guru menanamkan sikap rajin, disiplin, dan 
tanggungjawab. 
Mengamati : 
· Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
· Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 
mirip 
· Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
· Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 
· Mengamati teks yang terdapat jumlah fi’liyah 
Menanya: 
· Melakukan tanya jawab sederhana terkait topik 
“profesi kedokteran” yang dipelajari. 
· Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan topik “profesi kedokteran”. 
· Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan 
bicara terkait topik “profesi kedokteran” 
· Menanyakan kata/kalimat yang belum difahami 
kepada teman atau guru terkait topik “profesi 
kedokteran” secara lisan. 
Mengeksplorasi: 
· Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan 
yang diperdengarkan oleh model ucapan 

Bentuk Penilaian 
· Praktek 
· Proyek 
· Unjuk Kerja 
· Portofolio 
· Pengamatan 
· Penilaian diri 
· Penilaian antar 
teman 
· Jurnal 
· Pengamatan 
· Penilaiandir i 
· Penilaian antar 
teman 
· Jurnal 
Bentuk Penilaian 
· Tes tulis 
· Tes lisan 
· Penugasan 

12 JP - Buku paket Bahasa 
Arab kealas VIII 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal 
(intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 

Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 

ةيلعفال ةلمجالو يضبمال 

 لعفال
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik: ةيبطال ةنهمال baik secara lisan 
maupun tertulis 

Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 
 ةيبطال ةنهمال

4.2 Mendemonstrasika n ungkapan 
informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik ةيبطال ةنهمال dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 

مجالو يضبمال ةيلعفال ةل

 لعفال



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

guru/kaset/film. 
· Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan 
kaidah fiil madli dan jumlah fi’liyah. 
· Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai 
kaidah fiil madli dan jumlah fi’liyah 
· Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 
· Mencoba mengungkapkan dan memahami kata 
yang kaidah fiil madli dan jumlah fi’liyah. 
Mengasosiasikan: 
· Membandingkan antara fiil madli dan jumlah 
fi’liyah terkait topik “profesi kedokteran” 
· Menemukan makna kata dalam teks terkait 
“profesi kedokteran” 
· Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan 
terkait topik “profesi kedokteran” 
· Membedakan penggunakan kata untuk fiil madli 
dan jumlah fi’liyah 
· Mencari informasi umum terkait “profesi 
kedokteran” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
· Menemukan makna kata dalam teks terkait 
“profesi kedokteran” 
· Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan 
terkait topik “profesi kedokteran” 
Mengkomunikasikan: 
· Mengungkapkan perintah dan berita terkait 
“profesi kedokteran” 
· Menyampaikan isi wacana tulis terkait topik 
“profesi kedokteran” secara lisan atau tulisan. 
· Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah yang dipelajari. 
· Menyusun karangan sederhana terkait topik 
“profesi kedokteran” sesuai kaidah yang dipelajari. 
· Menyampaikan isi wacana terkait topik “profesi 
kedokteran” secara lisan maupun tulisan. 
· Menghafal kosa kata baru terkait topik “profesi 
kedokteran” 



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai 
anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 

Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 
 يضرمال ةدايع

Afektif: 
. Guru membiasakan sikap amanah 
. Guru memotifasi untuk berbicara menggunakan 
bahasa arab 
Mengamati : 
· Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
· Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 
mirip 
· Menyimak wacana sambil memperhatikan model 
guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
· Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 
· Mengamati teks yang terdapat jumlah ismiyah 
Menanya: 
· Melakukan tanya jawab sederhana terkait tema 
“menjenguk orang sakit” yang dipelajari. 
· Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan terkait tema “menjenguk orang 
sakit” 
· Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan 
bicara terkait tema “menjenguk orang sakit” 
· Menanyakan kata/kalimat yang belum difahami 
kepada teman atau guru terkait tema “menjenguk 
orang sakit” secara lisan. 
Mengeksplorasi: 
· Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan 
yang diperdengarkan sesuai model ucapan 
guru/kaset/film. 
· Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait 
“menjenguk orang sakit” sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
· Menyusun kata, dan kalimat terkait tema 
“menjenguk orang sakit” sederhana sesuai kaidah 
mashdar sharih 
· Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan tema “menjenguk orang sakit” 

Bentuk Penilaian 
· Praktek 
· Proyek 
· Unjuk Kerja 
· Portofolio 
· Pengamatan 
· Penilaian diri 
· Penilaian antar 
teman 
· Jurnal 
· Pengamatan 
· Penilaiandir i 
· Penilaian antar 
teman 
· Jurnal 
Bentuk Penilaian 
· Tes tulis 
· Tes lisan 
· Penugasan 

12 JP - Buku paket Bahasa 
Arab kealas VIII 
- Kamus bahasa arab 
- Benda-benda 
dilingkungan peserta 
didik yang terjangkau 
- Gambar-gambar yang 
sesuai tema / topik 
- Internet / VCD 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab 
dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji hazanah 
keislaman 

Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 حيرصال ردصمال

3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan 
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik: يضرمال ةدايع baik secara lisan 
maupun tertulis 

Mufradat, hiwar, 
qira’ah dan 
kitabah tentang 
 يضرمال ةدايع

4.3 Mendemonstrasika n ungkapan 
informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik يضرمال ةدايع dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

Pengenalan tarkib 
sebagai berikut: 
 حيرصال ردصمال



Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Proses Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 
waktu 

Sumber Belajar 

· Mencoba mengungkapkan dan memahami kata 
yang menggunakan kaidah mashdar sharih. 
Mengasosiasikan: 
· Membandingkan antara kalimat mashdar sharih 
terkait tema “menjenguk orang sakit” 
· Menemukan makna kata dalam teks terkait tema 
“menjenguk orang sakit” 
· Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan 
terkait tema “menjenguk orang sakit” 
· Membedakan penggunakan kata mashdar sharih 
· Mencari informasi umum terkait tema “menjenguk 
orang sakit” dari suatu wacana lisan/tulisan. 
· Menemukan makna kata dalam teks terkait tema 
“menjenguk orang sakit” 
· Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan 
terkait tema “menjenguk orang sakit” 
Mengkomunikasikan: 
· Mengungkapkan perintah dan berita terkait 
“menjenguk orang sakit” 
· Menyampaikan isi wacana tulis terkait tema 
“menjenguk orang sakit” secara lisan atau tulisan. 
· Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah mashdar sharih. 
· Menyusun karangan sederhana terkait tema 
“menjenguk orang sakit” kaidah mashdar sharih. 
· Menyampaikan isi wacana terkait tema 
“menjenguk orang sakit” secara lisan dan tulisan. 
· Menghafal kosa kata baru terkait tema 
“menjenguk orang sakit” 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
 

Nama Sekolah : SMP Al-Furqan Jember 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil 
Materi Pokok : Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا) 
Alokasi Waktu : 5 Minggu x 1 JP (5 JP) @ 40Menit 
 
A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan 

percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut pandang atau teori yang kuat. 
 
B. Kompetensi Dasar  

1.2 Meyakini adanya motivasi internal sebagai anugerah Allah dalam pengembangan 
kemampuan berbahasa Arab. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal dalam pengembangan kemampuan berbahasa 
Arab dalam kehidupan sehari-hari. 

3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan 
struktur kalimat berkaitan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” baik secara lisan dan tertulis. 

4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 
“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai dengan konteks. 

 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.2.1 Peserta didik mampu menyadari adanya motivasi internal sebagai anugerah Allah dalam 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab dengan baik dan benar. 

2.2.1 Peserta didik mampu memiliki perilaku motivasi internal dalam pengembangan 
kemampuan berbahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. 

3.2.1 Peserta didik mampu menghafal kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

3.2.2 Peserta didik mampu melafalkan percakapan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

3.2.3 Peserta didik mampu membaca teks cerita bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

3.2.4 Peserta didik mampu menuliskan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

3.2.5 Peserta didik mampu mengingat kembali teks bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

4.2.1 Peserta didik mampu memilih kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

4.2.2 Peserta didik mampu melanjutkan percakapan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

4.2.3 Peserta didik mampu menjawab teks cerita bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

4.2.4 Peserta didik mampu mengikuti kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

4.2.5 Peserta didik mampu menempatkan teks bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

 
D. Materi Pembelajaran 
 Maharah Tarjamah dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)”. 
 Maharah Kalam dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)”. 
 Maharah Qira’ah dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)”. 
 Maharah Kitabah dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)”. 
 Maharah Istima’ dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)”. 



E. Langkah-langkah Pembelajaran 
 

Pertemuan Pertama (1 X @40 Menit) 
Indikator Pencapaian Kompetensi: 
3.2.1 Peserta didik mampu menghafal kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 

“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 
4.2.1 Peserta didik mampu memilih kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 

“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  
1. Guru mengucapkan salam pembuka dan berdo’a. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa untuk kedisiplinan. 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajan yang akan dipelajari. 
4. Guru Mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya. 

10 Menit 

Kegiatan Inti  
1. Siswa menyimak kosakata bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita 

 .yang disampaikan oleh guru ”(اَيْوِمَّياُتَنا)
2. Siswa melafalkan kosakata bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita 

 .dengan fasih, benar, dan jelas ”(اَيْوِمَّياُتَنا)
3. Siswa mendemonstrasikan hafalan kosakata bahasa Arab dengan topik 

“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” didepan guru. 

25 Menit 

Kegiatan Penutup  
1. Guru bersama siswa merefleksikan terkait kegiatan pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya 
3. Guru mengucapkan salam penutup dan berdo’a. 

5 Menit 

 
Pertemuan Kedua (1 X @40 Menit) 
Indikator Pencapaian Kompetensi: 
3.2.2 Peserta didik mampu melafalkan percakapan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 

“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 
4.2.2 Peserta didik mampu melanjutkan percakapan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 

“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  
1. Guru mengucapkan salam pembuka dan berdo’a. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa untuk kedisiplinan. 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajan yang akan dipelajari. 
4. Guru Mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya. 

10 Menit 

Kegiatan Inti  
1. Siswa mendengarkan percakapan bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita 

 .yang disampaikan oleh guru ”(اَيْوِمَّياُتَنا)
2. Siswa melafalkan percakapan bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita 

 .dengan fasih, benar, dan jelas ”(اَيْوِمَّياُتَنا)
3. Siswa mendemonstrasikan percakapan bahasa Arab dengan topik “Keseharian 

Kita ( اُتَنااَيْوِمَّي )” didepan guru dan teman-temannya. 

25 Menit 

Kegiatan Penutup  
1. Guru bersama siswa merefleksikan terkait kegiatan pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya 
3. Guru mengucapkan salam penutup dan berdo’a. 

5 Menit 

 
Pertemuan Ketiga (1 X @40 Menit) 
Indikator Pencapaian Kompetensi: 
3.2.3 Peserta didik mampu membaca teks cerita bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 

“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 
4.2.3 Peserta didik mampu menjawab teks cerita bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 

“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 
 
 



Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  
1. Guru mengucapkan salam pembuka dan berdo’a. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa untuk kedisiplinan. 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajan yang akan dipelajari. 
4. Guru Mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya. 

10 Menit 

Kegiatan Inti  
1. Siswa menyimak teks cerita bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita 

 .yang disampaikan oleh guru ”(اَيْوِمَّياُتَنا)
2. Siswa membaca teks cerita bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita 

 .dengan fasih, benar, dan jelas ”(اَيْوِمَّياُتَنا)
3. Siswa mendemonstrasikan teks cerita bahasa Arab dengan topik “Keseharian 

Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” didepan guru dan teman-temannya. 

25 Menit 

Kegiatan Penutup  
1. Guru bersama siswa merefleksikan terkait kegiatan pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya 
3. Guru mengucapkan salam penutup dan berdo’a. 

5 Menit 

 
Pertemuan Keempat (1 X @40 Menit) 
Indikator Pencapaian Kompetensi: 
3.2.4 Peserta didik mampu menuliskan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 

“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 
4.2.4 Peserta didik mampu mengikuti kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 

“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  
1. Guru mengucapkan salam pembuka dan berdo’a. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa untuk kedisiplinan. 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajan yang akan dipelajari. 
4. Guru Mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya. 

10 Menit 

Kegiatan Inti  
1. Siswa memahami kalimat bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” 

yang ada di buku pelajaran. 
2. Siswa menyalin kalimat bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” di 

buku catatan masing-masing. 
3. Siswa menunjukkan kalimat bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita 

 .didepan guru ”(اَيْوِمَّياُتَنا)

25 Menit 

Kegiatan Penutup  
1. Guru bersama siswa merefleksikan terkait kegiatan pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya 
3. Guru mengucapkan salam penutup dan berdo’a. 

5 Menit 

 
Pertemuan Kelima (1 X @40 Menit) 
Indikator Pencapaian Kompetensi: 
3.2.5 Peserta didik mampu mengingat kembali materi bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik “Keseharian Kita ( اُتَنااَيْوِمَّي )” dengan baik dan benar. 
4.2.5 Peserta didik mampu menempatkan materi bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 

“Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” dengan baik dan benar. 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan  
1. Guru mengucapkan salam pembuka dan berdo’a. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa untuk kedisiplinan. 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajan yang akan dipelajari. 
4. Guru Mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya. 

10 Menit 

Kegiatan Inti  
1. Siswa menyimak materi bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” 

yang disampaikan oleh guru. 
25 Menit 



2. Siswa melafalkan materi bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)” 
dengan fasih, benar, dan jelas. 

3. Siswa menuliskan kembali materi bahasa Arab dengan topik “Keseharian Kita 
 .di buku catatan masing-masing ”(اَيْوِمَّياُتَنا)

Kegiatan Penutup  
1. Guru bersama siswa merefleksikan terkait kegiatan pembelajaran. 
2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya 
3. Guru mengucapkan salam penutup dan berdo’a. 

5 Menit 

 
F. Penilaian  

Jenis dan teknik Penilaian: 
1. Teknik Penilaian Sikap 

- Penilaian observasi, mengamati sikap peserta didik dalam melakukan pembelajaran yang 
mencakup kesantunan, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi. 

2. Teknik Penilaian Pengetahuan 
- Tes tertulis uraian atau pilihan ganda, melakukan tes mengetahui pemahaman siswa 

dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)”. 
- Mengumpulkan penugasan dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)”. 

3. Teknik Penilaian Keterampilan 
- Penilaian unjuk kerja dan kinerja kemampuan dalam demonstrasi sesuai dengan 

perannya dengan topik “Keseharian Kita (اَيْوِمَّياُتَنا)”. 
 
G. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 

1. Media :  
 Lembar kerja siswa. 
 Lembar penilaian. 

2. Alat/Bahan : 
 Penggaris, spidol, papan tulis. 
 Komputer/laptop. 
  LCD proyektor. 
 Slide presentasi. 

3. Sumber Belajar :  
 Buku Pedoman Guru. 
 Buku Bahasa Arab Kelas VIII. 
 Kamus Bahasa Arab. 
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  UIN RADEN INTAN MAS SAID SURAKARTA 

And Conference Arabic Education Conference Event 2021 

 International Socialitation Conference and Call paper Event 

“SILAKNAS XIII and International Conference on Islamic law 

and Society (INCOLIS) 2021 

  The 3rd Conference and Socio-cultural Studies UIN 

Bandung 2021 

   The 3rd International Symposium on Religious 

Literatur and Heritage (ISLAGE) 2021 UIN Malang 

 “Islam And Local Culture: Living Qur’anic Studies In The 

Ngeruwat Bumi Culture In Balung Village” To Karsa: 

Jurnal Of Social And Islamic Culture. Manuscript Url: 

Http://Ejournal.Stainpamekasan.Ac.Id/Index.Php/Karsa/Author/Sub

mission/194 3 

 “Implementation Of Peace Culture In Instilling Tolerance And 

Moderate Attitudes At Hubbul Qur’an Islamic Boarding School 

In Nogosari Village Rambipuji District Jember Regency.” 

Islamic Insight Journal Brawijaya: 

Http://Islamicinsight.Ub.Ac.Id/Index.Php/Insight 

 “The Role Of Women In Advocacy And Community Reform.” 

Islamic Insight Journal Brawijaya: 

Http://Islamicinsight.Ub.Ac.Id/Index.Php/Insight   

 Sinergitas Mukhoyyam Araby dan Bi'ah Arabiyah dalam 

Meningkatkan Maharah Kalam Mahasiswa Pba Iain Jember 

Manuscript Url: http://prosiding.arab-

um.com/index.php/semnasbama/article/viewFile/634/585  

 Istikhdām Al-Tathbīq Al-Mushāhib Likitāb Turjumān Al-Qur’ān fi 

Ta’līm Al-Mufrādāth Lithalabah Al-Madrasah Al-Mutawasithah 

Manuscript Url: http://e-proceedings.iain-

http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/author/submission/1943
http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/author/submission/1943
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palangkaraya.ac.id/index.php/natla/article/view/113  

 MOTIF UPLOAD STORY DI MEDIA SOSIAL WHATSAPP: 

Studi Etnografi Virtual Upload Story Mahasiswa IAIN Jember 

Manuscript Url: 

http://202.0.92.5/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/1584  

 Internalisasi Hermeneutika Lontar Yusuf Sebagai Tradisi 

Masyarakat Kemiren, Banyuwangi Manuscript Url: 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/vie

w/6064  

 Pesantren Aceh sebagai Wujud Menciptakan Perdamaian, 

Manuscript Url: 

https://islamicinsights.ub.ac.id/index.php/insights/article/view/31  

 Analisis Kesalahan Fonologis Pada Penulisan Arab di dalam 

Tarjamah Pegon Manuscript Url: http://prosiding.arab-

um.com/index.php/konasbara/article/view/996 

 Isti’abu al-mufradat al-Arabiyah abra kitabi Turjumanu al-

qur’an fi al-Madrasah al-Furqan wustha Jember Manuscript 

Url: https://jlic.iain-jember.ac.id/index.php/jlic/article/view/42  

 Modifikasi Pembelajaran Teks Bahasa Arab Melalui Metode 

Tutor Sebaya Dan Syawir Manuscript Url: http://prosiding.arab-

um.com/index.php/semnasbama/article/view/830  

 Pengembangan Desain Aplikasi" MMQ" Dalam Meningkatkan 

Maharah Qiraah Di Masa Pandemi Manuscript Url: 

http://prosiding.arab-

um.com/index.php/semnasbama/article/view/808  

 Bahasa Arab dan Medsos: Sinergitas Dalam Dunia Bahasa Di 

Indonesia Manuscript Url:  http://prosiding.arab-

um.com/index.php/semnasbama/article/view/797  

 Tazqiyatun Nafs Melalui Ruqyah Syar’iyyah Sebagai Sarana 

Membangun Mental Spiritual Generasi Indonesia (Analisis Surat Al-

Isra’82(, Manuscript Url: 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65189611/Festival_qurani_j

adi-with-cover-page-

v2.pdf?Expires=1624354673&Signature=CCJhGnuKH6ov1jMmis

7x6mNV1sC3BiNmO6aAIgXONEW5VUCIWemvPkNFYLolXjN

l3gtZ~LmC7~BZqHhca5lDipzaZbGdeKRqEmt5qbOtLZ0hsQLD

FR7Pt7xjO8PHWO~Laec99sUhxlbAhTH5pvxxOubMZXJ5JUjXu

3Vfu1MBONNHLoyq2cbkdwZsVXb4sCkisVzz2M6-

kQpB8xT8bDWP5ltgaxJ17jDkaaNGcKT4ydnGK5ODCn8wFdN

QqMiv1o08G-     
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