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 ملخص
تطبيق طريقة املباشرة ابستخدام وسائل الصورة لرتقية مهارة الكالم ىف درس اللغة للصف الرابع 

 بندار المبونج ١١أ ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
 ديدي مهرية

ليفلفاصتتبلبهتتث طيلميتيكهتتالث تتيلكتت  ث لمهتتا  لقيتتبكانتتخلفية تتبلث هذتتالبتت ثلث هذتتالبتت ل
كت  .لوبت تلتبتهقلنن تاعلث عتات ل لتكيتملث يغتبلث لولمنخةضبلث طيهتبل لمهتا  ل.ث عرب بلث يغبلم تعي

كيم.لكتتت  رلقر نتتتبلثةبتتتتخ مبل لث تعيتتت ملبتتت لث ا تتتر لث تتتتلعنتتت لث ثنتتتبلبهتتتث طيلةتنتتت ث عرب تتتبلتتتتيلت
قر نتبلثةهارتر لتختتخ ث لوختالصلث  ترت  ل مق تبلمهتا  لث كت  ل لفذبق.لولأ ثتتلث هاتثبل تطه قلل

بن ث لالمهرتنج.لمثلب فلبت ثلل١١ت سلث يغبل ي فلث رثبعلألتة  خبلثإلبت ثل بلثإلخ م بلثحلكرتم بل
ث هذالبرتلتطه قلقر نبلثةهارر لتختخ ث لوخالصلث  رت  ل مق بلمهتا  لث كت  ل لت سلث يغتبلث عرب تبل

لبن ث لالمهرتنج.ل١١ ي فلث رثبعلألتة  خبلثإلبت ثل بلثإلخ م بلثحلكرتم بل
لKurt Lewin,ل عت لبتطه تقلقر نتبلث هذتالنرتعلب ثلث هذتالبترتلث هذتالثإلئرثلت ل ي تف

لثإلئتتترث ثتلتنة تتت (.ل٢ل،(planning)ث عمتتتصللختطتتت  (.ل١:لبتتت مرثتتتتصلل٤تتكتتترتعلمتتتنيلتو تتتت لول
(actionل)،لثة تظتتتب(.ل٣ل(observingل)لث تةكتتتر(.ل٤لو(reflecting)لمثلقر نتتتبلاتتتعلث ه تتتا تل.

لثةبتخ مبلب لثة تظب,لثةنابيب,لث رتاثلق,لوثإلفتها لث شةه .ل
قر نتتبلثةهارتتر لتختتتخ ث لوختتالصلث  تترت  ل مق تتبلمهتتا  ل(لتطه تتقلل١أمتتالنتتتالجلث هذثهتتالبتت ل

نبهبلثةؤو بلم تظبلأنشطبلثةعيمبلولث طيهبلبت لتو  لثألويللث عرب ب.لنظرثلمنيلل لت سلث يغبلث ك  
نبتهبلثةؤو تبلم تظتبلأنشتطبلثةعيمتبلولث طيهتبل(,لأمال لتو  لث ثان بلمنهرتل)ل٪٧٨(لولمنهرتل)ل٪٧٦
(لكانتتخلترق تتبل تعيتت ملمهتتا  لث كتت  لت يغتتبلث عرب تتبلبنبتتهبل٢)ئ تت لئتت ث(.لل٪۸۸)ئ تت (لولل٪۸٥بتت ل

)ئ تت لل٪۸٧ولكانتتخلترق تتبل لتو  لث ثان تتبلث لل٧١تةترتختت ل)منهتترتل(لل٪٧٧ثةؤو تتبل لتو  لثألويلل
ل.٧٧ئ ث(لتةترتخ ل
قر نتتبلثةهارتتر لتختتتخ ث لوختتالصلث عرب تتب,للت سلث يغتتب,لمهتتا  لث كتت    :املفاااتي  الكلمااا 

 .ث  رت  
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 ه
 

 شعار

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَماِن الرَِّحْيِم

 ﴾٢ّنا َعَرِبيًّا َلَعلَُّكِم َتِعِقُلِوَن﴿آإنَّا َأِنَزْلَناُه ُقِر

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (Mafaza Qur’an: Jakarta, 2019) h.  

235. 



 و
 

 اإلهداء

سذذ سشلرذذاابلرس ا  ذذعلر ل للهذذ الرسالذذاسعلرسة هيذذعلهذذالجتياذذعلراحتةذذا لرس ا  ذذع

لكأ دلرحلبلر ل:للله الرسالاسعلرسة هيعتةايل.لحة تل

ل رئًهذا لنناضذ ر لرسذ ن (لفاحيذعلوجذر لرسذدن لخذرل ر رجذ )لرحل ي علوورسديتلورسدي.ل١

لمذذذذذذ لل سذذذذذذ عليفيلرس ا  ذذذذذذعلخطذذذذذذر لكذذذذذذ لونذذذذذذد هر لونرحةذذذذذذر ل ونضذذذذذذ ا 

 .رس ا  علجناحلوحي ر لرسص ررب

د رر لنذذذلرسذذذ ر (لأنذذحل  ي ذذذعلولمل م مذذذا)لرأل ذذذ ر لورألخذذذرريتليراخذذذر لأنةذذا.ل٢

لن تسذذها لورسذذدننالحةذذ لمذذ لجذذتها لأ لآمذذ ل رس ا  ذذعلحتفيذذ لأحذذ لمذذ ل رئهذذا

 .بسةا  

ل رئًهذذالصذ ر ًرلرسالذذاسعلرسة هيذعلهشذا كل أكهذا لرذذاا لرساحسذتر رسذدكتر لم.ل٣

رسالذذذاسعللهذذذ الإكهذذذا ل  ذذذ لرس ا  ذذذعلسسذذذا د لرسرقذذذتلوأخذذذ لوحتفيذذذ لترحيذذذ ليف

 .رسة هيع

لهنذذذا لايجذذذ  ل نذذذارلكينذذذاج  لأجذذذيحلنيسذذذا رسلخذذذرلإهذذذدر )لرسسذذذ حليفلرسصذذذ ابع.ل٤

لتصذذذذذ لأ لآم ذذذذذنلوأ ذذذذذ ر  لأفذذذذذارحليفلأبماجذذذذذعلرس ا  ذذذذذعلنارفقذذذذذر لرسذذذذذ ن (لفر نذذذذذع

ل.حنت لإ لصدرقتنا



 و
 

لرسة رمرس ا  ذعلط ذبتل يذ ل  ذرج مرال ميعلرحلارميعلالنتا لن ر ن لإ.لجلامةعل٥

ل.رحليا لو  رملرستط يقيع



 ز
 

 ترمجة الباحثة

بٌج , ١۹۹۸ هي سبخورب ٣٠ ىف الخاريخ pringsewuولدث ىف , ديدي مهرية

 . الثاًيت هي والد خري الديي و والدة ًور فرحيا

 حيت سٌت ١بدايت الخربيت هي املدرست حٌجوًغ روسا اإلبخدائيت احلكوهيت 

 حيت سٌت ١مث اسخورث الباحثت اىل املدرست فرداسوكا املخوسكت احلكوهيت . ٢٠١٠

 حيت سٌت ١مث اسخورث الباحثت اىل املدرست فغيالراى العاليت احلكوهيت . ٢٠١٣

 بوًجمًخاى اإلسالهيت احلكوهيت اليجاهعت راديي إواآلخر دخلج الباحثت اىل . ٢٠١٦

 .٢٠١٦/٢٠١٧بقسن الخعلين اللغت العربيت السٌت الدراسيت  الخعلينكليت الخربيت و ب

 



 ح
 

 تقديرو ال كلمة الشكر

محدا هلل عز و جل على مجيع  انعم ا انريةعال انعط هع للعل نل لىتةعق ىتعع ى عد  علعى  

ى  يعععر قا  عععق ا  لتعععال سلعععتلدار ولعععل ل ان ععع  ل  كتلبعععق لعععسا انالعععلنق ان ل يعععق    ععع    

نرتقيق مهل ل انريالر ىف د س انلغق نل ع  اناابع  ه س د لعق ادبتدا يعق ادلعالميق اةري ميعق 

، و العت لع  علعى ادمعلر ك عل  عاارل و ان عالل و انىعالر علعى انمع  "بمدا  الم ع ج  ١١

 و من ى  ه إبىتىلن إىل   ر اند نلانشا   دمحم صلى هللا عليه و للا، و هصحلبه و آنه 

لسا اناللنق ان ل يعق دمعلر انشعاول نلح ع ى علعى اند جعق ا لم يعق ايوىل و لع  

ان ريلن   ععق مععن كليعععق انرتبيععق و انت لعععيا جلم ععق  اد عععن إ متععلن الم ععع ج  ادلععالميق اةري ميعععقل 

 خمتلعع  مععن وانت جيععه ا ىععلعدل بفضععل ان ل يععق انالععلنق لععسا مععن االجتهععل  هن ان لىتةععق د كىعع

 : امتملهنا عن  ربونى ان لىتةق  دع ا ملل ق لسا يف نسنك ايقااف،

ايلعععتلال انعععدكت   اةلجعععق جعععاف د ك، ا لجىعععتال ك  يعععدل كليعععق انرتبيعععق و انت لعععيا ١١

 جبلم ق  اد ن إ متلن ادلالميق اةري ميق الم  ج ل

ا انلغعععق ان ابيععق جبلم ععق  اد عععن انععدكت  ل همعع  ل ا ععق ا لجىعععتال، كا يىععق قىععا ى لععي١٠

 إ متلن ادلالميق اةري ميق الم  ج ل



 ح
 

هك ععلن  انععدكت   دمحمكل شععاف ايوى و   انععدكت   تععا   انععد ن بشععاي ا لجىععتا١٠

 انت جيهعععل تعععرياا جعععز ال علععى مجيععع  اد تعععلدا  و كل شعععاف انةععل    تععلا، ا لجىعععتا

 لنريتلبق لسا اناللنق ان ل يق

 ايللىسل جبلم ق  اد ن إ متلن ادلالميق اةري ميق الم  ج لليئق احملل ا ن و ١٠

 لايقاوىتق كتلبق دك لى ودع هتا دع ها   اصل ن انس ن اة ي ق وايم  هيب٥٠

 مجي  انملس انس ن للعدوا  دملر لسا اناللنق ان ل يق هودلا ترياا جز الل١٠

ى و ان عع ا ل وععع  ان لىتةععق هنا لععسا ان حعع  ال  ععزاى ب يععد مععن انري ععلو هبععسا 

فاجععى انم ععد و االقرتاىتععل  نلتشعع ي  و ادمععلر   ععاد اناجععل  هن  متفعع  لععسا ان حعع  

 نل ل  نيل

 ر ٠١٠١هبا ل   ٬الم  ج مدا  ب

 قان لىتة
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١٠١١١٠١١۸٠  
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 ابب األول
 ادلقدمة

 أ. حلفية البحث

 تعلةةة  يف. الةةة ع  بعضةةة    عةةة  فصةةةل    ديكةةة  ال وحةةة    والقةةةر   العربيةةة  اللغةةة 

 اللغة  تعلة  يعةي القر   تعل  وكذلك ه،استيع ب جيب مطلًق  مطلً   العربي  اللغ  تع  القر  ،

 .العربيةة 
إ  ف ةة  اللغةة  العربيةة  سةةلاا مةة  الر حيةة  الرلريةة  مجو الع ليةة   ةة   يًعةة  مةة   ةة   1

الكرةةلا العل يةة  االعت  عيةة  وال ق فيةة  ةيةة ة اةمةة  الع ميةة ، ةاةةه بة ةة  اللغةة  العربيةة  سةةل  

يستكشةةا القةةةي  العل يةةة  الةةةم تشةةة ة القةةي  ال يريةةة  واالاتصةةة يي  والسي سةةةي  واالعت  عيةةة  

العربي   ي مجياة لة   الكتب الكالسيكي  الم هل  وا  عل ةي مرتةةل للغ ية   ال ق في . واللغ 

 ، فضالً ع  كلهن  مجياة اتص ل.
2  

 مؤسسة ت إىل( عزئيًة ) اةطةة ل رايض مة  إا وايسةي  يف  العربية التعلي  ت ريس مت

 اإلسةالمي  الرتبلية  امؤسسة ت يف العربية  الرتبي  مرل   امختلة  الصلر تشري. الع يل التعلي 

 .وعليتةه الرلة   لتطةلير عة ي ع ة  إىل اةاةة علة 
3

ع ة رة عة  تر ة  للتعلةي ،  ةي   يالتعلة 

تسةةةتخ   علةةة  اطةةة ا واسةةةل يف التعلةةةي  يف الةةةلالايت امتطةةة ة. يتةةة  ر  ةةةذا امصةةةطل  ك ةةةريًا 

                                                             
1 Nandang Sarip Hidayat,”Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”.  Jurnal Pemikiran 

Islam, Vol. 37 No. 1 (Januari-Juni 2012), h. 1.  
2
 Ibid, h. 7.  

3 A Chaedar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 89-90. 
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ك صة ر للرشة  . إىل ع اةب  ةذا     ةالطل، الذي يضةل يبت فق عل  الرةس امعريف الش مل

تعلة  كةة  الطل ة  ر مجيًض  ابلتطلرات التكرلللعي  الم يةةرتض مجهنة  تسة ة علة  امصطل  يت 

شةةةيا مةةة  وةةةالل و لعةةة  مترلعةةة  مةةة  اللسةةة ئا م ةةةة امةةةلاي امط لعةةة  والةةة ام  التلةزيلايةةة  

والصةةلر والصةةلت ومةة  إىل يلةةك،  يةةه يشةة ل  ةةيع   علةة  تغيةةري يور امعل ةة  يف إيارة 

   ك ص ر للتعل  إىل امعل  ك يسر يف الت ريس والتعل .ع لي  الت ريس والتعل ، م  امعل

 مةةةة  عةةةزا  ةةةل التةةة ريس مج  يكةةةر الةةةذي ،(ٕٜٜٔ) Gagneه غيغةةةي عةةة   مةةة   ةةةذا

 مجو تصة ي  كيةية  حةلل مجك  بشكة امعل  يور عل  الرتكيز يت  حيه ،(الت ريس)  يالتعل

 .م  شيا تعل  يف الستخ ام     للطل املعلية والتس يالت املاري ترتيب
4

 

 يايًقةة  ختطيطًةة  يتطلةةب اجليةة   يالتعلةة ة  الةة جم ، مجشةةك ل مةة  شةةكة  ةةل  يالتعلةة

 بةة  صةةل  لةة ي   ،  ةةوالطل امعل ةة  اةشةةخ  ، مةة  مترلعةة  و لعةة  علةة  ترةيةةذه ويرطةةلي

 هن يةةةة  يف تةةةة ع  والةةةةم ال راسةةةة  وةةةة ل يف الكةةةةة اة لتطقيةةةةق مجي اةوةةةةرى،  يالتعلةةةة مجاشةةةةط 

 .امرل   يف وحي ث اخلرجي ، كة اات حتقيق امط  
5

 

 العةةةةةة  ، حةةةةةةلل امسةةةةةةل   ماليةةةةةة  يقرمج ةةةةةة  الةةةةةةم القةةةةةةر   لغةةةةةة   ةةةةةةي العربيةةةةةة  اللغةةةةةة 

 لغة  العربية  اللغة  تعة . ابل ي  امتعلق  القض اي ومر اش  الكت ب  يف يلك بع  ويستخ ملهن 

                                                             
4 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 

2017), h. 27. 
5 Eko Putra Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2017), h.  9. 
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 مةة  مجوةةرى للغة ت امةةةريات مةة  الك ةري العربيةة  اللغة  اةة م  واةة  ٖٜٚٔ عة   مرةةذ الع مية 

 .مجورواب يف اللغة ت معلة  الالتيرية  اللغة  يور م ةة دت ًم  اإلسالمي، الع  
6

اللغة  العربية   ةي  

وهلة  يور م ة  للغ ية  يف اقةة وزيرة  امعرفة  مة  عيةة إىل عيةة، وتشة ة  الع مية لغ  اتص ل 

بةكةر   يل علل  اةي ة مة  وةالل ت ة يل امعرفة  والرلةرايت وكلسةيل  لتلحية  مجطةة ل اةمة 

 .وشعلر واح  واةم  ل والقي  الر يل 

 و ةةةي ،عصةةة ئ  امةةةةريو   ةةةل صةةةيغ ، مةةة  مةةة ولي العربيةةة  اللغةةة  يف التخصةة  إ 

 اللغة ت عة  ت يز ة ال وصة ئ  هلة   العربياللغ   ابمعىن. اآلوري  مل وحت  دتيز الم الط يع 

 العربيةةة ، اللغةةة  علااةةةب يف العربيةةة  اللغةةة  وصةةة ئ  علةةة  الع ةةةلر ديكةةة . اةوةةةرى اةعر يةةة 

 مجصةلات يف صةلتي ت تعتة  الةم الطليلة  العلة  حةرو  تشة ة الةم الصةلتي  اجللااةب: و ةي

 وعلااةب امةريات، وعلااب الكل  ت، يف الصلتي  والضغل  الس يك  واةصلات اةلق،

 وامةةذ ب ،(ابةفعةة ل ت ةة مج الةةم اجل ةةة) الةعليةة  وعةة ي ،(االاةةرتا ) التصةةريا و ةةي اجل ةةة

 (.التلافق)
7

 

 

                                                             
6
 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya (Bandar Lampung: Aura, 

2017), h. 14-15. 
7 Ibid, h. 22-23 
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( فةةري) عةة  يف" إلزامةةي" واةة ال  العربيةة ، اللغةة  يراسةة  إىل القةة ال  تي يةة  ابةة  اسةة 

 ك ةةة  ،8( ةةة عي) كة يةةة  فةةريا العربيةةة  اللغةةة  تعلةةة  بقةة ال  يةةةرت ا(.  ةةة عي) كة يةةة  ووعةة 

 .القر   يف وتع ىل س ط اه هللا شرحه

ُ ْ  طَ  ۚ  فَّةةً  آكَ   اْ َوَمة  َكة َ  ْْلُ ْؤِمرُةلَ  لَِيرِةةُرو  ةرةْ  اْ ئَِةةٌ  لِّيَةتَةَةقَُّ ةةل آفَةلَةْلاَل اَةَةةَر ِمة  ُكةةةِّ ِفْراَةٍ  مِّ

 (ٕٕٔ)التلب  :  ِإلَْيِ ْ  َلَعلَُّ ْ  حَيَْذُرو َ   آاَةْلَمُ ْ  ِإَيا َرَعُعل اْ ِِف ْل ِّيِ  َولُِيرِذُرو 

 مجعةةة مةة  ابلقتةة ل فقةةا مطةة ل   ليسةةلا امسةةل   مج  لرةة  يشةةرح ،السةة بق  اآليةة  مةة 

 اللغةة  تعلةة  يلةك يف مبةة  ال يرية ، امعرفةة  ب راسة  مجيًضةة  مطة ل ل  ولكةةر   الة ي ، عةة  الة ف  

 كإرشةة يات مجفضةةة بشةةكة القةةر    تةةلايت ف ةة   ةةل اهلةة  . القةةر   لغةة   ةةي الةةم العربيةة 

 ا ةةة مةة  مرسةةق  تعلةة  بيئةة  مةةل   ةةالطل بةة  تة عةةة ع ليةة  اةسةة   يف  ةةل  يالتعلةة .لل سةةل 

 .امعل 

 اللغة  يرو  9.امعلة  مرسق الم  تعل ال بيئ  مل   الطل ب  تة عة ع لي   ل التعل 

 وم ةة رات العربيةة  الكت بةة  اسةةتيع ب إىل هتةة   ملاضةةيل  ةةي اإلبت ائيةة  امةة ار  يف العربيةة 

 . التط ث

 وةالل مة  ويلةك ، لغلي  و ة العرب لغري يكل  مج  جيب العربي ، اللغ  تعل  ا ة

 اسةةةتيع ب يف حةةة عزًا مجيًضةةة  اة  اللغةةة  تعتةةة  مث. احملةةةيا واجملت ةةةل اآلابا مةةةل اجليةةة  التلاصةةةة

                                                             
8 Ibid, h. 49.  
9 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1. 



5 
 

 ك ةري حة  إىل لإلا وايسةي   تقة م العربية  اللغ  تعل  ع لي  تعت   .عيً ا اةعر ي  اللغ ت

 العربيةة  واللغةة  لغةةت   بةة  والتشةة ت ت االوتالفةة ت مةة  الع يةة   رةة   مجواًل،. عةة مل  علةة 

 .العربي  اللغ  تعل  ع لي  عل    الطل أت ري م ى اثاًي ،. يتعل لهن  الم
10

 

 مجعر ية  لغة  مجو) العربية  اللغة  وف ة  تعلة  يف   الطل وفشة جن ح تس ب الم العلامة

 يف مبة  اللغة  تعل الة دترةل علامةة عة  اللغةلي  يكشةا. ك ةري عة ا( ام رس  يف يراست   يت 

 وال يئةةة ، الةةةتعل ، وطةةةرا امعلةةة ، وعلامةةةة والةةةذك ا، واال ت ةةة  ، واملا ةةةب، التطةيةةةز، يلةةةك

 وةالل مة  ات  عةه مت واة  الةتعل ، طريقة  و ةل مجال واح ، بع مة يرت ا. ب يلك م  ومجك ر

 مة  اةعر ية  اللغة ت حةى مجو العربية  اللغة  تعلة  يف وع لي  س ل  ومجس ليب تقري ت صي غ 

 .اللغلي  ا ة
11 

 اللغةةة  تةةة ريس يف امعلةةة  مسةةة ع ة طريقةةة  يسةةةتخ   ال راسةةةي الةصةةةة يف الةةةتعل  مج 

مجصةة  ليسة  والةتعل  التة ريس يف امعلة  اسةتخ مه الةم  يالتعلة طريق  استخ ا  إ . العربي 

. واوتيةة ر وتقيةةي  صةة رم  مبرحلةة  ابلت كيةة  اسةةتخ امه، يف مةةرت، فقةة  يلةةك، ومةةل. سةة ل ام

                                                             
10 Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Pustaka 

Diniyah, 2018), h. 36. 
11 Muh. Arif, “Metode Langsung (Direct Method) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”. 

Jurnal Al-Lisan, vol. 4 No. 1 (2019), h. 2. 
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 متلافقة  الرتة ئ  تكةل   يةه ابالوتية ر مجيًضة  امعلة  اة   الطريق ،  ذه اوتي ر عر  ابلط ل،

 .س بًق  است  اف   مت الم التعل  مج  ا  صي غ  مل
12

 

 الةم والرتعةي  الرطةل مجس ليب استخ ا  عل  فعة كري ام  شرة الطريق   ذه ول ت

 مةةة  الك ةةةري  رةةة   كةةة   ،ٓ٘ٛٔ عةةة   مرةةةذ يلةةةك وا ةةةة. اميتةةة  اللغةةة ت م ةةةة اللغةةة ت تعلةةة 

 تتطلةةب. والةع ليةة  وامةةرح ابةيليةة  مةعً ةة  اةعر يةة  اللغةة ت تعلةةي  جلعةةة ال ع ئيةة  اة ةةالت

 طريقة  بسةرع  ولة ت لةذلك. اةعر ية  اللغة ت تة ريس طةرا يف عةذرايً  تغيةريًا ال ع ي   ذه

 .ام  شرة الطريق  تس   ع ي ة تعل 
13

 

 ملااية ( العربية )   اية ال لغة  اسةتيع ب مة    ةالطل دتكة  إىل ام  شةرة الطريق  هت  

  ي كةةةة مجو كل ةةة ت شةةةكة يف مةةةرة، ةول ويرسةةل     ةةةالطل اكتسةةة    الةةةم واللغةةة  اة  للغةة 

 ، وط يعيةة  طليلةة  تةكةةري ع ليةة  وةةالل مةة  ولةةيس تلقةة ئي، بشةةكة تةة  التطةة ث يةةت   لةة 

 .الط يعي  الطريق  الطريق   ذه تس   لذلك
14

 

 وعلي يكل . اللس ئة تعل  ب و  ابملة سيشعر غريه، مجو اللغ  تعل  سلاا  ،يالتعل

 يف اللسةةة ئة ترةيةةةذ يف مق مةةة  كلسةةةيل  أبسةةة ليب و ةةةزًا يكةةة    إيا م  ليًةةة   يالتعلةةة وسةةة ئة

 أبسة ليب امصةطلب   يالتعلة مجاشةط  كةة يف وحةى ام   م  سيكل  لذلك،. التعل  مجاشط 

                                                             
12 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: 

DIVA Press, 2016), h. 152. 
13 Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran..., h. 72. 
14 Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode..., h. 106. 
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   شةرةام اللسة ئة تسة ع    الةم الطريقة  ال  ح ة  سةتخ  ت لةذلك،.  يالتعل بلس ئة ومرافق 

 .الصلرةوس ئة  و ي

 ديكة    ةالطل بيئة  يف امكةلجت مة  خمتلةة  مجاةلا   ي وس ئة إ  Degne غييي ا ل

 مجيًضةةة  تةةلفر ، Degne غةةييي اآلوةةري  اخلةةة اا مةةل اةةة ل  ةةل ك ةةة . الةةتعل  اشةة   حتةةةز مج 

 علة    ةالطل حتةةز مج  ديكة  الةم الةتعل  مصة ير مة  كعرصةر مجي بلس ئة، يتعلق في   ايلًيا

 مجع ةزة شةكة يف سلاا خمتلة ، أبشك ل مجياة  ي التعلي  اللس ئة مج  اة    ر ، م . التعل 

 تسةةةةةةةتخ   وكل ةةةةةةة  غري ةةةةةة ، مجو كتةةةةةةةب مجو بصةةةةةةةري  مسةةةةةة ع ات مجو رسةةةةةةةلم ت مجو إلكرتوايةةةةةة 

 .  للطل ال ر   تلايت تلعيه يف لل س ع ة
15

 

 بسةةةةة ب الم ةةةةةلا  رابرةةةةة  ٔٔ اإلسةةةةةالمي  اةك ميةةةةة  ابت ائيةةةةة  م رسةةةةة  يف ال طةةةةةه

 تعلةة  يف   ةةللطل والةة ع  اال ت ةة   إىل تةتقةةر ع ئليةة  ولةيةة  مةة  ، ابلط ل ةة ال  ح ةة   ا ت  مةة

 مج  إىل دييلةةل  الةة ر ، ترةيةةذ عرةة  اةسةةئل  مةة  الك ةةري   ةةالطل يسةة ل   ك ةة  العربيةة ، اللغةة 

 و ةذه القةرااة، طريقة   ةي امعلة  يسةتخ م   الةم الطريقة . الةصةة مج رة ا م ة ل  غري يكلالا

 امةتعل  اة رة   اقصة إىل تةؤيي مج  ديكة  الم القرااة م  رات عل  الرتكيز يف تةر  الطريق 

 .يراست   تت  الم اةعر ي  اللغ  مل اللةلي التلاصة عل 
16

 

 

                                                             
15 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media..., h. 250-252.  
16 Miftahul Amin, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung, 29 November 2019. 
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 عيةة ة مج الرابةةل الصةةا يف امعلةة  تةة  اةة   الةةم العربيةة  اللغةة  تةة ريس مم رسةة  ك اةة 

 ال اإلبت ائيةةة    ةةةطل مج  حةةة  يف. مر سةةة   تكةةة    امط قةةة  والطريقةةة  التسةةةلي  طريقةةة  ولكةةة 

 الطريقة  اسةتخ ا  لل علة  اة م  ال  ح ة  فإ  العربي ، اللغ  تعل  يف للغ ي  مجس سي  يزالل 

 وف ةةة  الر طقةةة  اللغةةة ت علةةة    ةةةالطل تةةة ريب لتسةةة ية صةةةلرةال اللسةةة ئة السةةةتخ ا  ام  شةةةرة

سةةةل  تسةةة ع   الكةةةال  و م ةةة رة يف و صةةة ً  العربيةةة ، اللغةةة  تعلةةة  يف مجفضةةةة بشةةةكة   ةةةالطل

 . صلرةال لس ئةب

برةةةة ار  ٔٔاسةةةةتر يا اىل امق بلةةةة  الطل ةةةة  ابم رسةةةة  اإلبت ائيةةةة  اإلسةةةةالمي  اةكلميةةةة  

 واللسةة ئة مةة  حةة  إىل رتي ةة  امسةةتخ م  والطريقةة  للغ يةة ، صةةع   العربيةة  اللغةة الم ةةلا أ مج  

 .عً ا الياًل  العربي  اللغ  بتعل  ا ت  م   يكل   يه   وية امستخ م 

 علة  برة ار الم ةلا  ٔٔابم رسة  اإلبت ائية  اإلسةالمي  اةكلمية  ة م ة ر  اتي   مجم 
 :  الت يل الرطل

 1جدول 
 التيجة مهارة الكالم للطلبةمؤوية 

 ادلؤوية الطلبة البيان النتيجة الرقمية
ٜٓ-ٔٓٓ ٕٝ ٔ ممت ا   
ٛٓ-ٜٛ ٝٓٔ ٕ عي  ع ا   
ٙٓ-ٜٚ ٝٙٔ ٘ عي    
ٗٓ-ٜ٘ ٖٝٗ ٔٔ مق لل   

ٖٝٛ ٕٔ جا  ٓٗ>  
ٝٓٓٔ ٖٔ الع ي  
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مةة  اتي ةة  ام تةة ا  الطل ةة  ٖٔاسةةتر يا اىل ال يةة جت السةة بق أ عةة ي الصةةا الرابةةل مج 

ٝ الطل ة أ ومة  ٙٔٝ الطل ة أ ومة  اتي ة  عية  ٓٔٝ فطسبأ ومة  اتي ة  عية  عة ا ٕ

الرسةةة   الةةةم  ٝ الطل ةةة . لةةةذلك، مةةة ٖٛٝ الطل ةةة أ ومةةة  اتي ةةة  جاةةة  ٖٗاتي ةةة  مق ةةةلل 

ٝ و مةة  ٕٔاللغةة  العربيةة  بشةةكة صةةطي  فقةةا حصةةة علي ةة  الطل ةة  اةة يري  علةة  الةةتكل  

 . ٝٛٛ ال ديكر   التكل  ابللغ  العربي الم الطل   

 لة ي   ليس الذي  مجاةس     الطل علامة ة (. ٔ: العربي  اللغ   يتعل مشكل  م 

 امق مة  الطريقة  اوتية ر يف ال اة  عة  (. ٕ. صةع   تعتة  العربية  للغة  ومرللر   الي يافل

 مجو لسة ئةال  ة وي(. ٖ و الةتعل ، يف متط سة  غةري   ةالطل جيعةة ممة  لال ت ة  ، م ةري غري

 . يالتعل وس ئة تلفري يف  ام رس اة وي
17

 

 مج  ديكةةة   امر سةةة    يالتعلةةة وسةةة ئة سةةةتخ ا اب  ةةةل بةةةه القيةةة   ديكةةة  الةةةذي ال ةةة ية

 ةم ةةة ر  حتسةةة  يف امسةةة ع ة مةةة  يت كرةةةلا حةةةى مجفكةةة ر   عةةة  التع ةةةري علةةة    ةةةالطل يسةةة ع 

 ام  شةرة الطريقة تط يةق  ال  ح ة  تاوتة ر  يلةك مةل. و صطي  بشكة العربي  ابللغ  الكال 

 وسةةة ئة اسةةةتخ ا  وةةةالل مةةة  ام  شةةةرة الطريقةةة  تط يةةةق ديكةةة . ةالصةةةلر  وسةةة ئة السةةةتخ ا 

                                                             
17 Ibid, Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran..., h. 36. 
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 ع لية  حة وث عرة  اشةطً  يورًا   ةالطل يلعةب  يةه الكةال  ةم  ر  وتطلير لت ريب ةالصلر 

  . يالتعل

طريققققة تطبيققق  تةةة رت ال  ح ةةة  مبلضةةةل  : ر يا اىل ولةيةةة  ال طةةةه السةةة بق أ اواسةةةت

ادلباشرة ابسقتددام وسقا ا الرق رة لةقيقة مهقارة الكقالم ا لرس اللرقة اللرفيقة للرق  

 فندار المب نج. 11الرافع أ ابدلدرسة اإلفتدا ية اإلسالمية احلك مية 

 البحث زتركي ب.

تط يةةق طريقةة  اسةةتر يا اىل ولةيةة  ال طةةه السةة بق أ ركةةزت ال  ح ةة   ةةذا ال طةةه " 

م طةه  ةذا  وام  شرة ابستخ ا  وس ئة الصلرة لرتاي  م  رة الكال  ِف ير  اللغ  العربية  

برةةةةةة ار  ٔٔللصةةةةةةا الرابةةةةةةل مج ابم رسةةةةةة  اإلبت ائيةةةةةة  اإلسةةةةةةالمي  اةكلميةةةةةة  طل ةةةةةة  "ال طةةةةةةه 

 ."الم لا 

( ٕ طريقةةة  ام  شةةةرة ابسةةةتخ ا  وسةةة ئة الصةةةلرة( ٔ ةةةل  الةرعةةةي ال طةةةه تركيةةةزمجمةةة  

  .  الطل ل ى الكال  م  رة عل  تؤ ر الم العلائق

 ج. مشكلة البحث

 ت    ي : مشكلاستر يا اىل ولةي  ال طه الس بق أ و  
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م ةة رة الكةةال    ايةةيسةةتطل لرت تط يةةق طريقةة  ام  شةةرة ابسةةتخ ا  وسةة ئة الصةةلرة  ةةة 

برةة ار  ِٔٔف ير  اللغةة  العربيةة  للصةةا الرابةةل مج ابم رسةة  اإلبت ائيةة  اإلسةةالمي  اةكلميةة  

 الم لا  ؟

 

 ل. هدف البحث

لرتايةة  م ةة رة الكةةال  ِف  ةة   ةةي ف ةة   ال ط اسةةتر يا اىل ولةيةة  ال طةةه السةة بق أ 

برةةةة ار  ٔٔاةكلميةةةة  ير  اللغةةةة  العربيةةةة  للصةةةةا الرابةةةةل مج ابم رسةةةة  اإلبت ائيةةةة  اإلسةةةةالمي  

 . تط يق طريق  ام  شرة ابستخ ا  وس ئة الصلرةب الم لا 

 البحث ف ا د. ه

   للطل. مج

 .برش   العربي  ابللغ  التط ث الطل   ا رة( ٔ

 .ام  شرة الطريق  ابستخ ا  العربي  اللغ  ف   الطل   ا رة( ٕ

 .الصلر وس ئا ابستخ ا  صطي  بشكة العربي  امةريات ف     للطل ديك ( ٖ

 لل عل  . ب

 مة  ام  شةرة الطريق  ابستخ ا  العربي  اللغ  ت ريس يف امعل  ورؤي  معرف  اايية( ٔ

 الصلر وس ئا استخ ا  والل
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 الطريقةةةةة  ابسةةةةةتخ ا  مجي ، العربيةةةةة  اللغةةةةة  تةةةةة ريس يف امعل ةةةةة  ع ليةةةةة  ختتلةةةةةا( ٕ

 .التعل  يف الطل   ف   لتس ية اإلعالمي  الصلر واستخ ا  ام  شرة

 لل  ار . ج

 .  للطل العربي  اللغ  تعل  لتطس  م والت عل  ام ار  حتصة( ٔ

 .رؤيت   حتقيق ام رس  تستطيل( ٕ

 لل  ح  . ي

 ام  شرة طريق  ابستخ ا  العربي  اللغ  تعل  تط يق يف وال صرية امعرف  ال  ح ل  يكتسب

  اللس ئة الصلرة. ابستخ ا 
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 ابب الثاين
 النظريطار اإل

 أ. وص  ادلفاهيمي
 . طريقة تلليم اللرة 1

 ك اةة  سةةلاا ،التعلةةي  ع ليةة  كةةة يف لعةةليت شةةيا كةةة  ةةي عةة   بشةةكة الطريقةة 

  يةةةل حتتةةةلي مج  جيةةةب. وغري ةةة  الط يعيةةة ، والعلةةةل  والرايضةةة  والةرةةةل  الرايضةةةي ت تةةة ريس

 و رةة   خمتلةةة ، الاعةة  علةة  وحتتةةلي خمتلةةة ، ع ةةلي علةة  والسةةيئ  اجليةة ة التعلةةي  ع ليةة ت

 شةيا لرقةة ع ة  يو  التعلةي  ع لية  تةت  مج  ام كة  مة  ولةيس. العةرض ومجس ليب وس ئة

 .امتعل  إىل
18

 

 مج  جيةةةب. خمتلةةةة  طراًةةة  ديتلةةةك امعلةةة  مج لةةة ى  عةةةً ام ةةة   ،التعلةةةي و  الةةةتعل  مجاشةةط 

 اخلطةةلات  ةةي ومةة  والةةتعل ، التعلةةي  مجاشةةط  حةة وث كيةيةة  حةةلل واسةةع  رؤيةة  ل يةةه يكةةل 

 ج يةةك ،للتعلةةي  طريقةة  امعلةة  لةة ى يكةة    إيا. اةاشةةط   ةةذه يف يتخةةذ   مج  جيةةب الةةم

 مة  حةى والةتعل ، التعلي  مجاشط  تعلي  يت  فل  اقل  ، سيت  الم ام ية استيع ب ع   ع 

 الجتةةة ه العريضةةة  اخلطةةةل   ةةةي والةةةتعل  التعلةةةي  يف الرؤيةةة   ةةةذه ،لل علةةة . تةشةةةة مج  احملت ةةةة

 .  س بًق  حت ي    مت الم اة  ا  حتقيق مجعة م  الع ة

                                                             
18

Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Pustaka 

Diniyah, 2018), h. 67. 
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 الك في  امعرف  استيع ب  ي وتطلير  التعل  والتعلي   عل  امعل  صللة طلاتاخل

 فيه. ختلة ام ام وة فرو  والل م  علي والت التعل  ط يع  حلل
19

 

 حيةه ،(intruction) الةتعل  م  عزا التعلي  مج  عل ( ٕٜٜٔ) غ ين Gagneرمجي 

 والتسةة يالت امةةلاري ترتيةةب مجو تصةة ي  كيةيةة  حةةلل مجكةة  بشةةكة امعلةة علةة   الت كيةة  يةةت 

 .م  شيا تعل  يف   الطل لستخ ا  املعلية
20

 

 مالامة  مجواًل،. اةاةة علة  شةرو  مجربعة  تلة  الم تلك  ي والةع ل  اجلي ة الطريق 

 امةراي املضةل  مجو املضةل  مةل الطريقة  مالامة  مة ى اثاًي ،. تعل    امراي ام ية مل الطريق 

 تعلي يةةةة  ملااةةةةا وولةةةةق اةةةةة فز لتةةةةلفري ضةةةةروري  امسةةةةتخ م  الطريقةةةة  تعتةةةة  اثل ًةةةة ،. تعل ةةةةه

 اسةةةةةةتيع ب علةةةةةة  اةةةةةة يرة امختةةةةةة رة الطريقةةةةةة  تكةةةةةةل  مج  جيةةةةةةب ، رابعةةةةةة ً . ومرت ةةةةةة  مسةةةةةة ع ة

 واال ت ةةةةة  ، القةةةةة رة، مسةةةةةتلى م ةةةةةة ،(الةرييةةةةة  الةةةةةة روا) امختلةةةةةة  الةرييةةةةة  االوتالفةةةةة ت

 .يلك إىل وم  ، ل الط وولةي  واخل ة، وامل   ، والتطةيز،
21

 

’Ba لا  labaki تعسةةي  رمةلا مة  يتكةل  الة    ةي اللغة  مج  بعل كةي (arbitrer )

 .امشةة عر ت ةة يل مجو اةفكةة ر لت ةة يل الرةة   و لعةة  مجو شةةخ  يسةةتخ م  
 اللغةة  تعلةة  22

                                                             
19 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: 

Diva Press, 2016), h. 145. 
20 Wina Sanjaya,  Sistem Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2017), h. 27. 
21

 Nanang Kosim, Strategi Dan Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Bandung: Arfino 

Raya, 2016), h. 47. 
22 Ibid, Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran..., h. 19. 
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 ع ي ة وظرو  لاااام بر ا إىل بر ا إىل س بير   ذا. ع   مجاص  ي ذل مج  جيب العربي 

 .العربي  ابللغ  امتط    مل والتلاصة التة عة عل  ا يري  ليكلالا   الطل يف
23

 

 هت طل إىل امعرف  اقة يف ل عل ل امستخ م  الطرا م  و لع   ي الطريق حقيق  

 لطريقةة  امعلةة  اسةةتيع ب ااي كل ةة . الةةتعل  ع ليةة  مجو والتعلةةي  الةةتعل  ع ليةة  يف حتةة ث والةةم

 ، مجفضةة بشةكة سةتيع باال يسةري عر م . الطريق  استخ ا  يف مجفضة ك   كل   ، التعل 

 امعلةة  سةةيكل  الةةتعل ، طريقةة  اسةةتيع ب وةةالل مةة . مجفضةةة بشةةكة الةةتعل  مج ةة ا  تتطقةةق

. الةتعل  ع لي  يف ويط ق   اللس ئة بس لل  خيت ر  يه. التعل  ملاي تع ية يف م  رة مجك ر

 ، واللةةةةةرو  وامالئ ةةةةة  اجليةةةةة ة الطريقةةةةة  اوتيةةةةة ر في كرةةةةةه الطريقةةةةة ، يةةةةةتق  امعلةةةةة  كةةةةة   إيا

 ع ليةة  كةةة يف ملعةةلي شةةيا كةةة  ةةي الطريقةة  عةة  ، بشةةكة. الةةتعل  وسةة ئة إىل ابإلضةة ف 

 الةتعل  ع لية ت  يةل تةزال ال. امةلاي لتقة ًن والتقرية ت واخلطةلات اإلعةرااات تتض   تعل 

 والعةروض واةيوات والقلاعة  اجل لي م  الع ي  عل  حتتلي سيئ  مجو عي ة جبلية تت  الم

 .التق ديي 
24

 

 علةة  رئيسةةي  مجاشةةط  مجربعةة   رةة   اللغةة  علةةي ت يف معيرةة  طريقةة  كةةة تط يةةق يتضةة  

 اوتية ر برشة   االوتية ر اشة   يةرت ا. والتكةرار والعرض والت رج االوتي ر و ي ،امؤسس 

 تسةةةلي  جيةةةب. التةةة رج  ةةةي الت ليةةة  اخلطةةةلة فةةةإ  ،اللغليةةة  مةةة ية حت يةةة  بعةةة . اللغليةةة  مةةة ية
                                                             

23
 Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya (Bandar Lampung: Aura, 

2017), h. 53. 
24 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran..., h. 147-148. 
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  يةامةة عةةرض مجو تقةة ًن  ةةي الت ليةة  اخلطةةلة. و كةةذا اةوةةرى، امةةلاي مةة  مجوالً  اةسةة ة امةةلاي

 العرض يف اقله مت م  لتعزيز  التكرار مجاشط  بير   الةصة، يف وفرا   اوتي ر   مت الم اللغ 

 .التق ديي
25

 

 . طريقة ادلباشرة 2

 طريقة ادلباشرةأ. مفه م 

 امعلةة  يسةةتخ   حيةةه العربيةة  اللغةة   يتعلةةال مةةلاي تقةة ًن كيةيةة  ةةي   طريقةة  ام  شةةرة

 إيا. التةةة ريس يف   ةةةالطل تعلةةةي ال لغةةة  اسةةةتخ ا  يو  تعلةةةي ،ال كلغةةة  م  شةةةرة العربيةةة  اللغةةة 

 التعلةةةي  اللسةة ئة مبسةة ع ة برت ت ةة  امعلةةة   اةة  ،  ةةالطل علةة صةةةع    كل ةة ت  رةة   ك اةة 

 مةةة  مجعر يةة  لغةة    ةةالطل يةةةتعل  مج   ةةي ام  شةةرة الطريقةة  تعريةةةا. وغري ةة  واللصةةا والشةةرح

 ليسة   ةذه اللغة   يتعلة طريقة . مجوةرى لغة ت مسة ع ة اسةتخ ا  يو  اةس   اللغ  والل

 . يلتعلا ك    امستخ م  اللغ  إىل اة  اللغ  الرت   استخ ا  يف م رة
26

 

  ةي عر ي اة لغ ال تعل  مج  ام  شرة الطريق  تةرتض( ٖٜٜٔا  اب ) Nababanرمجي 

 .التلاصةة يف ومك ةا م  شةر بشةكة اللغة  اسةتخ ا  مجي اة ، للغة  تعل الة اةةس
 حت ية  27

 علةة  ولةةيس تعل  ةة ، مت الةةم اةعر يةة  اللغةة  اسةةتخ ا  يف   ةةالطل عةةلية مةة ى الطريقةة   ةةذه

                                                             
25 Syansuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konsep Dan 

Implementasinya (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), h. 73. 
26

 Ibid, Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode..., h. 104-105. 
27 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018), h. 2017 
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   ةةةالطل ععةةةة إىل ام  شةةةرة الطريقةةة  هتةةة  . تعل  ةةة  يةةةت  الةةةم اةعر يةةة  ابللغةةة  يكيةةة  معرفةةة 

 .يتعل لهن  الم اةعر ي  اللغ ت مل التلاصة عل  ا يري 
28

 

 ب. هدف طريقة ادلباشرة

 اللغةةةة  مةةةةل التلاصةةةةة علةةةة  اةةةة يري    ةةةةالطل يكةةةةل  مج  إىل ام  شةةةةرة الطريقةةةة  هتةةةة  

 التة ريب  ةذا. التة ريب مة  الك ةري   ةالطل يةت  القة رة  ةذه لتطقيق يتعل لهن  الم اةعر ي 

 يكةةةرج ك ةةة . مبع اي ةة  مصةةةطلب   ةةةة مجو كل ةة ت شةةةكة يف ام  شةةةر، االرت ةة   وةةةالل مةة 

 اللعةةه وتع ةةريات واةركةة ت املةة  رات وةةالل مةة   لةة اجل مجو كل ةة ال عةةىنام تةسةةري سةة بًق ،

 .يلك إىل وم 
29

 

 اةسةة   اللغةة  وةةالل مةة  مجعر يةة  لغةة  الطل ةة  يةةتعل  مج   ةةي ام  شةةرة الطريقةة  تعريةةا

 اسةتخ ا  يف مة رة ليسة   ةذه اللغة   يتعلة طريقة . مجورى لغ تال مس ع ة استخ ا  يو 

 .للتعل  ك    امستخ م  اللغ  إىل اة  اللغ  م  الرت  
30

 

 حيةةه ،كرطةةل اللاضةة  امسةة  ة اللغةة  الاعةة  لتعلةةي  مجيًضةة  الطريقةة   ةةذه ُتسةةتخ  

 امعلةة ، اةة م   الةةم اةسةة   اةم لةة  بعةة  مةة  الرطةةلي الاعةة  علةة  إلسةةترت ج امعلةة  يلعةةه

   ةةالطل حيةةرا مج  بعةة . شةةرح   امعلةة  يريةة  واحة ة الرطليةة  ا عةة ة علةة  اةم لةة   يةةل حتتةلي

                                                             
28

 Ulin Nuha, Ragam Metodologi Dan Media..., h. 161. 
29 Ibid, Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., h. 207. 
30 Ibid, Abdurrochman, Bahasa Arab dan Metode... h. 105. 
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   ةةةللطل ديكةةة  الةةةم اةعر يةةة  اللغةةة ت ابسةةةتخ ا  القلاعةةة  امعلةةة  يشةةةرح تعل  ةةة ، يف تقةةة ًم 

 .اإلا وايسي  إىل يرت    وال ف    
31

 

 خرا ص طريقة ادلباشرةج. 

 ك ةة   ةة بير مةة . اةوةةرى  قةةيالطر  عةة  دتيز ةة اة صةة   وصةة ئ   هلةة  الطريقةة   ةةذه

 :يلي

 واةعلبةة  اةسةةئل  وةةالل مةة  بسةةرع  الشةةةلي االتصةة ل م ةة رات تةة ريب يةةت ( ٔ
 .التة عة م  خمتلة  مجمن   يف امخطط 

 مةةةة  الطل ةةةة  يةةةةت ك  حةةةةى لةليةةةة  مجعر يةةةة  لغةةةة  اسةةةةتيع ب  ةةةةل الرئيسةةةةي اهلةةةة  ( ٕ
 التةكةةري علة  الطل ة  تة ريب يةت  الةتعل ، ب ايةة  مرةذ لةذا،. اللغة  تةذه التلاصةة
 .مجعر ي  بلغ ت

 واةشةةةي ا واملةةة  رات املةةة  رات وةةةالل مةةة  امل لسةةة  الكل ةةة ت تةةة ريس يةةةت ( ٖ
 االرت ة   وةالل مة  اجملةرية الكل ة ت تكل  اة ر ا،  ذه يف. والصلر ام  شرة
 .والتعريا والسي ا

 يف فقةا التطةيةز امعل ل  يق   ، امس واة ا   عل  اشيطل  الطل  و  امعل ل ( ٗ
 .واةسئل  والشرح الكال  عل  مجم ل  شكة

 علة  اسةتخ ام   يةت  الم اجل ة وتركي  ت الكل  ت م  املضل  م ية تتكل ( ٘
 .يلمًي  واسل اط ا

 .القلاع  حةظ طريق ع  وليس ، شةلاي الرطلي  القلاع  ت ريس يت ( ٙ
                                                             

31 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015), h. 

154. 
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 .التلق ئي اللغ  استيع ب حتقيق ت   ، والتقلي  االست    دت ري  م  الك ري( ٚ
 .الةصة يف الغ لب يف التعل  مجاشط  تت ( ٛ
 .شةلاي القرااات إعط ا يت  ، ال  اي  يف( ٜ

32
 

 ط ات طريقة ادلباشرةل. خ

 رفقةةي مجمحة  Ahmad Rifkiرمجي و  اةعر يةة ، اللغة  تعلةي  يف ام  شةرة الطريقة  لتط يةق

  ةةي فةة خلطلات ام  شةةرة، الطريقةة  اسةةتخ ا  يف طةةلاتاخل بعةة  اإل ت ةة   إىل  العربيةة تةة جحت

 :يلي ك  

 سةةةيت  الةةةم ابمةةةلاي امتعلقةةة  اةمةةةلر خمتلةةةا علةةة  حتتةةةلي الةةةم  امق مةةة  إعةةة اي( ٔ

 .غري   مجو ام ية، حلل مجولي  اوت  رات مجو تق ير، شكة يف تق دي  

 امسةتخ م  ابللغة  ومرت طة  مرحي  اصرية حلارات شكة يف املاي امعل  يعطي( ٕ

 شةةة ًي  اةصةةة يف امةة ية  ةةذه تقةة ًن مت. متكةةررة بطةةرا يةةلمي بشةةكة عةة ية

 يةةةت  اةمةةر لةةز  إيا اللااةةل، يف. ابلصةةةلر مجو والةة رام ت واإلشةة رات ابةركةة ت

 امتعلقةة  اةشةةي ا وإظ ةة ر العةةرض لتسةة ية اةقيقةةي العةة   إىل الطل ةة  إحضةة ر

 .ابملضل 

 تقليةةةة  مث اةةةةةلارات،  ةةةةذه إىل لالسةةةةت    االاضةةةة    إىل الطل ةةةة  تلعيةةةةه يةةةةت ( ٖ

 .سلس  تص   حى تق دي   يت  الم اةلارات
                                                             

32 Ibid. h. 162-163 
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 مةةر  يةةت . بةة ور   مجصةة ا ئ   مةةل اةةةلارات  ةةذه ترةيةةذ يف الطل ةة  تلعيةةه يةةت ( ٗ

 اةة م   الةةم لألم لةة  مم  لةة  مجوةةرى حةةلارات إلعةةراا الةرصةة  امتقةة م  الطل ةة 

 .امعل 

 إعطةة ا وةةالل مةة  ولكةة  ،الرطةةلي حتليةةة طريةةق عةة  اللغةة  بريةة  تقةة ًن يةةت  ال( ٘

 اسةةةترت ع هت  السةةةتخال  الطل ةةة  اات ةةة ه جتةةةذب اإلمكةةة   اةةة ر شةةةةلي  مجم لةة 

 ديكةة  للعقةةة، مرةة   منةةا هلةة  الةةم اجل ةةة مةة  ام ةة ل، سةة ية علةة . اخل صةة 

". اَةلَةة ٌ  َ ةةَذا" الطل ةة  جييةةب مث ،"َ ةةَذا؟ مةة َ " سةةؤاالً  يطةةرح مج  ب سةة ط  لل علةة 

 علة  ، الة ع ئ  ابستخ ا  مس ع ته ام ك  م  التق ديي العرض  ذا جيعة

 فةةإ  ، يلةك ومةةل. امقصةلي القلاعة  منةةا تقةر  بط اة  شةةكة يف ام ة ل سة ية

 .مجوللي  وليس ح ي، ظرفي ،  ل  ذا اجل ل   يكة تعلي 

 جيةب الةم اةةلار مجسةئل  فةإ  هن ئي، لتقيي  ح ع   ر   ك ا  إيا اخلت  ، يف( ٙ

 .ابلةعة ام  ل شرح مت ك   ك في ، الطل   علي   جييب مج 

 ه. ادلزااي واللي ب طريقة ادلباشرة

 :يلي م  الطريق   ذه مزااي ب  م . وعيلب مزااي هل  ام  شرة الطريق 

 .السي ا يف للتع ري امةي ة اللغلي  امعرف  إع اي( ٔ

 .  للطل اللغلي  لل ستلايت مر سب( ٕ
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 .العةلي لإلرش ي متع ية وش ش ت مل  ر( ٖ

 .كال وال االست    يف   الطل م  رة( ٗ

 .اجل ة يف واستخ ام   امةريات م  الك ري   الطل ل يعرف( ٘

 اةصةةلي  امتطةة    مةة  ويقرتبةةل  عية ، بشةةكة الرطةةقعلةة     ةةالطل اسةتيع ب( ٙ

 .للغ 

 :يلي م  الطريق   ذهالعيلب  ب  م و 

 .الصغرية اجمل لع ت عل  فقا تط يقه ديك ( ٔ

 ح لةة  و ةةي لال ت ةة   ام ةةرية اةاشةةط  مةة  مترلعةة  و لعةة  تةةلفري علةة   الصةةع ( ٕ

 .ال راسي الةصة يف حقيقي 

 .والطالا  ام رة امعل  إىل م س    ع ( ٖ
33

 

 . استددام وسا ا الر رة3

 وسا ا الر رةأ. مفه م 

 و ةي متلسةا كل   معىن  يق م  ام مجو اللسيل و . ق م ام مجو اللسيل   ي وس ئة

 معللمة ت مجو الرسة ئة لتلعيةه وسةيل   ي وس ئة مج  القلل ديك   ،يالتعل سي ا يف. التيري 

  ةةةي ال راسةةة  ايةةة  ام رسةةة  يف العربيةةة  اللغةةة  لةةةتعل  امعلةةة  يسةةةتخ م   الةةةم وسةةة ئة. الةةةتعل 

                                                             
33 Ibid, Ahmad Fikri Amrullah,  Metodologi Pemb elajaran..., h. 74-75. 
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 .اللس ئة الصلرة
 مجشةي ا حتقيةق جيةب ولكة  عشةلائًي ، لةيس الةتعل  يف  ئةاللسة اسةتخ ا  34

 حتقيةةق علةة  الرسةة ئة مةةلا  مجو امعلةة  مسةة ع ة و صةة  وظيةةة  علةة   ئةاللسةة حتتةةلي. معيرةة 

 .التعل  يف معير  مج  ا 
35

  

 يف اسةتخ اًم  ومجك ر ة  وسة ئة مجسة ة  ةي الصةلرة تكةل  ،التعلةي  اللسة ئة بة  م 

 Amir Hamzahك ة رمجي . امرئية  للسة ئةاب مجيًضة  الصةلرةوسة ئة  تسة ي  ديكة . التعلي  ع  

 امرئية  اةيوات بة  م . رؤيته ديك  مبعىن" مرئي " مجيوات  ي ال صري  اةيوات محزة ةمري

 تقة ًن سةلى ليس ال صري التعلي  يلك بس ب. والر  يج والشرائ  ةوالصلر  الصلر تش ة

 لرقةةةة طريقةةة  ال صةةةري التعلةةةي  يعتةةة  ، مجوةةةر بع ةةة رة". امشةةة   ة جتربةةة " وةةةالل مةةة  امعرفةةة 

 ف ةةة  علةةة  حيصةةةة مةةة  شخًصةةة  مج  علةةة  تةةةر  الةةةم الرةسةةةي  ام ةةة يئ علةةة  برةةة اً  امعللمةةة ت

 .مقروا مجو مس ل  شيا م  مجفضة

 Rيف ريةةةةة ي مجمحةةةة  Ahmad Rivai و سةةةةليع ج جج Nana Sudjana  ا لةةةة 

Angkosodan A. Kosasih  واةفكةة ر اةقةة ئق بةة  جت ةةل وسةةيل   ةةي وسةة ئة الصةةلرة مج 

 .ةابلصةلر  الكل ة ت عة  التع ةري مة  مةزي  وةالل مة  واةلة بلضةلح
  ةذه وسة ئة الصةلرة 36

. الةذاكرة تعةزا مج  وديكة  والترلةي  اهليكةة وضةل والل م  ام  ل س ية عل  الة   تس ية

                                                             
34 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media..., h. 250. 
35

 Ibid, Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran..., h. 92.  
36 Hilmi, Efektivitas Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

jurnal Lantanida, Vol. 4 No. 2, (2016), h. 4. 
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 املضةل   تةلى بة  عالاة  تةلفر مج  وديك    الطل ا ت    مجيًض  الصلرة  ذه تعزا مج  ديك 

 .اةقيقي الع   مل
37

 

 تسةةةةتخ   م ييةةةة  مجيوات كل ةةةة  لسةةةة ئةال إ ( ٕٜٜٔ) سةةةةليرم   Sudirman اةةةة ل

 الر طيةةةةةة ، اللحةةةةةة ات مجو الكتةةةةةةب فةةةةةةإ  امعةةةةةةىن، وتةةةةةةذا. التعلي يةةةةةة  امةةةةةةلاي  تةةةةةةلايت لرقةةةةةةة

 واإلياعةةةة ، والتلةزيةةةل ، الةيةةة يل، وكةةة مريات الةيةةةة يل، ومسةةة الت اةشةةةرط ، ومسةةة الت

  ي وس ئة. التعلي  وس ئة  ي الك  يلتر ومجع زة والصلر، ،ةوالصلر  ، والشرائ واةفال ،

 .ومع اهت  االتص ل وس ئة م  ومس لع  مط لع  مجشك ل
38

 

 مج ةة ا  لتطقيةةق الرسةة ئة مصةة ر مجو امعلة  مسةة ع ة و صةة  وظيةةة  لةة ي   لسة ئةال

 . يالتعلةة يف معيرةة 
 علةةة  ويسةة ة الةةتعل  اقةةة يف لل عل ةة  عةةً ا مةيةة ة اإلعةةةال  وسةة ئة39

 .الةصة يف التعل  ف     الطل

 

 

 

 

                                                             
37 Ibid, Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran..., h. 99. 
38Yuswanti, “Penggunaan Media Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Pembelajarn Ips Di Kelas IV SD PT. Lestari Tani Teladan (LTT) Kabupaten Donggala”. Jurnal 

Kreatif Tadulako Online, Vol. 3 No. 4 (2014), h. 9. 
39 Ibid. h. 255-256. 
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 ةالر ر  وسا ا ولور ب. وظيفة

 مةة  يت ةةزمج ال عةةزا لسةة ئةال.  يالتعلةة السةةت راري   ورالةةو  لظيةةة ال مج ةة  هلةة  لسةة ئةال

 إبةةةةةةةةةرا ي  Ibrahimك ةةةةةةةةة  رمجي   40.مجبةةةةةةةةةً ا الةةةةةةةةةتعل  حيةةةةةةةةة ث لةةةةةةةةة  وسةةةةةةةةة ئة، بةةةةةةةةة و .  يالتعلةةةةةةةةة

 امتلقةةةي إىل( امعلةةة ) لل صةة ر معللمةةة ت جالةة   ةةةي لسةة ئةالوظيةةةة   مج ( ٕٗٓٓ)و وةةرو 

 (  الطل)
41 

 ف ةةة  تسةةة ة مج  ةةة  ديكر. الةةةتعل  ع ليةة  يف عةةةً ا م ً ةةة  يورًا الصةةةلرة وسةةة ئةسةةك دت

 مجيًضةةةة  الصةةةلر تعةةةزا مج  ديكةةةة . امسةةةتة ية العربيةةة  امةةةةريات حةةةةلل   ةةةالطل يكةةةرايت وتقليةةة 

 شةكة. اةقيقةي العة   مةل املضل   تلى ب  عالا  تلفر مج  وديك  ابلتعل  الطل   ا ت   

 م ةةةة للصةةلر دت يةةة شةةكة يف  ةةي العربيةة  اللغةة  تعلةة  طريقةة  يف تقةة دي   سةةيت  الةةم الصةةلرة

 . عي ي  اللرايت مجو الرسلم ت م ة للصلر دت ية شكة يف  ل عي ي  اللرايت مجو الرسلم ت

 صةلرةال للسة ئةا الةعة ل لالسةتخ ا  معرفت ة  جيةب الةم الع مة  ام  يئ بع   ر  

 :الت يل الرطل عل 

 .املصق ت مجو الصلر مجو امقلى اللرا ابستخ ا  بسيط  الصلرة اععة( ٔ

 .العربي  اللغ  ابستخ ا  شيا لذكر الصلرة تستخ  ( ٕ

 .الة   م    الطل يت ك  حى حًق  واضط  ةالصلر  تكل  مج  جيب( ٖ
                                                             

40
 Ali Mudhlofir, Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori Ke 

Praktik (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 128. 
41  Ibid, h. 129. 
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 .للتعل   اة  س واايية   الطل اات  ه جلذب اللل  ةالصلر  تستخ  ( ٗ
42

 

 الر رة ج. ادلزااي واللي ب وسا ا

 الصلرة هل  بع  امزااي مر   :  وس ئة

 ابللسةةةة ئة مق راةةةة  املضةةةةل  تل ةةةةر وااعيةةةة  مجك ةةةةر صةةةةلرةال: الط يعةةةة  يف مل ةةةةل ( ٔ

 .وح    اللةلي 

  يةةةةل إحضةةةة ر ديكةةةة  ال. والزمةةةة   امكةةةة   ايةةةةلي علةةةة  التغلةةةةب ةللصةةةةلر  ديكةةةة ( ٕ

 .  التغل  الصلر مجو ةللصلر  ديك  الةئ ، إىل اةح اث مجو اةشي ا مجو اةشي ا

 مجو اخلةالاي عةرض ديكة . مالحل تر  ايلي الصلرة عل  وس ئة تتغلب مج  ديك ( ٖ

 شةةةكة يف بلضةةةلح اجملةةةرية ابلعةةة  ارا ةةة  ال اةةة  الةةةم لةةةألوراا العرضةةةي  امقةةة طل

 .فلتلغرافي ة صلر 

 ع ةةري، مسةةتلى مجي وعلةة  وةة ل مجي يف مةة  مشةةكل  ةالصةةلر  تلضةة  مج  ديكةة ( ٗ

 .وتصطيطه الة   سلا مرل ويلك

 معة ات إىل اة عة  يو  واسةتخ ام  ، علي ة  اةصةلل وسة ل  رويصة  الصلر( ٘

 .و ص 

                                                             
42 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 89-

90. 
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 الرطةةةل علةةة  ملصةةةلف  عيةةةلب مجيًضةةة  الصةةةلرة هلةةة  وسةةة ئة فةةةإ  امةةةزااي، إىل ابإلضةةة ف 

 :الت يل

 .الع  حلا  إيرا  فقا الصلرة تؤك ( ٔ

 .التعل  ةاشط  فع لي  مجاة تكل  للغ ي  معق ة الصلرة ةشي ا( ٕ

 .الك رية لل   لع ت للغ ي    وي اة  ( ٖ
43

 

 امعلةةة  مجراي إيا لةةةذلك. يال صةةةر  ح سةةة  علةةة  ك ةةةري الصةةةلرة بشةةةكة وسةةة ئة تعت ةةة 

 ةالصةةةلر  رؤيةةة    ةةةللطل ديكةةة   يةةةه  ةةة وًيا،   ةةةالطل عةةة ي يكةةةل  مج  في ةةةب ،  اسةةةتخ ام

 .بلضلح
44

 

 الر رة ل. شروط ال فاء وسا ا

 مجو امسةتخ م  التلضةيطي  الرسل  مجو الللح ت مجشك ل  يل صلرةالكل    تتض  

 و ةري بلاسةط  إعراؤ ة  يةت  مج  جيةب عي ة صلرة ليس   ر  الصلرة. اللغ  تعل  يف امق م 

 .تق ديه يت  الذي لل لضل  تلضيًط  يلفر مج  ديك  اةيىن الرس  ولك  رس ،
45 

 تقةةة دي   ديكةةة   يةةةه عيةةة ة صةةةلرة وةةةالل مةةة  تل يت ةةة  جيةةةب شةةةرو  سةةةت   رةةة  

 تعلي  مر   : كلسيل 

                                                             
43 Ibid,Hilmi, Efektivitas Penggunaan Media... h. 4-5. 
44 Ade Siti Haryati, “Penggunaan Media Gambar Dan Media Radio Pada Pembelajaran 

Menulis Siswa Kelas X SMA Tunas Harapan Balaraja Tangerang”. Jurnal Kredo, Vol. 1 No. 2 

(2018), h. 5. 
45 Ibid, Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran..., h. 110. 
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 الرةة   يةرى عرةة م  بصة ا املاةةا الصةلرة مجو الصةةلرة تصةا مج  جيةةب. مجصةيل ( ٔ
 .اةقيقي الشيا

. الصةةلرة يف الرئيسةةي  الرقةة   بلضةةلح الصةةلرة تكةةلي  يلضةة  مج  جيةةب. بسةةيا( ٕ
 .التعل  ةاشط  فع لي  مجاة عً ا امعق ة اةشي ا

 الكةةة ئ  مجو الكةةة ئ  تصةةةغري مجو تك ةةةري الصةةةلر مجو للصةةةلر ديكةةة . الرسةةة  اة ةةة ( ٖ
 مجو الطةةةة يعرفةةه   شةةيا مجو لكةة ئ  صةةلرة مجو صةةلرة  رةة   ك اةة  إيا. الةعلةةي

 يلةةك، لت رةةب. الشةةيا مجو الكةة ئ  كةة  مةة ى ختيةةة الصةةعب ف ةة  بعةة ، يةةراه
 اةطةةةةة ل لةةةة ى م للفةةةة  الصةةةةلرة مجو الصةةةةلرة يف شةةةةيا  رةةةة   يكةةةةل  مج  جيةةةةب
 .الصلرة ختية عل  مس ع هت  م  يت كرلا حى ابلةعة

 يف شةيًئ  اجلية ة الصةلرة ُتل ةر ال. إعراا مجو حرك  عل ة الصلر  حتتلي مج  جيب( ٗ
 .معير  مجاشط  ُتل ر ولكر   راح  ح ل 

 مة  الةرغ  علة . الةتعل  مج ة ا  لتطقيق عي ة ابلضرورة ليس  اجلي ة ةالصلر ( ٘
 .مجفضة الطل   ع ة صلر مجو صلر تكل  م  غ لً   الرييئ ، اجللية

 تكةةةةل  مج  جيةةةةب عيةةةة ة، كلسةةةةيل . عيةةةة ة وسةةةة ئة عيةةةة ة صةةةةلرة كةةةةة ليسةةةة ( ٙ
 .حتقيق   امراي التعل  ة  ا  ووفًق  فري  ااوي  م  عي ة الصلر

46
 

 ه. خط ات وسا ا الر رة

وطةلات التعلةةي  اللغةة  العربيةة  لةة ي طل ة  الصةةا الرابةةل مج تسةةتخ   وسةة ئة الصةةلرة 

  عل  الرطل الت يل :

                                                             
46 Ibid, Hilmi, Efektivitas Penggunaan Media..., h. 5-6. 
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   ةةلطل العربيةة  اللغةة  مةة ية لتةةلفري اسةةتخ ام   سةةيت  الصةةلرة الةةم وسةة ئة إعةة اي( ٔ

 الةةذي الةتعل  صةةطي  بشةكة ية  ةلا مج  امعل ةة  علة  جيةةب. مج الرابةل الصةا

 سةةةيت  الةةةم االسةةةرتاتي ي ت مةةة  مترلعةة  و لعةةة  ولةةة ي     ةةةللطل تق ديةةةه سةةيت 

 .املاي إيص ل يف استخ ام  

 مث ،ةالصةةلر  بلسةة ل تعةةرية   ويةةت  امسةةتخ م  الةةتعل  طةةرا علةة  الطل ةة  يتعةةر ( ٕ

 حتةةةة  يةةةةزال ال ولكةةةة  اخل صةةةة  بطةةةةريقت   الصةةةةلرة فطةةةة  الطل ةةةة  مةةةة  يُطلةةةةب

 .امعل  إشرا 

 وفًقةةة  امشةةةكالت ةةةةة خمتلةةةة  اسةةةرتاتي ي ت الطل ةةة  جيةةةرب  ،يالتعلةةة ع ليةةة  يف( ٖ

 ابللغة  الصةلر يكةر وةالل مة  فةريي، بشكة بذلك القي   ديك . مالحل هت 

 .لل طه ك شي ا والصلر تقيي    ليت  العربي 

 الصةةلرة مةةل تتطةة بق الةةم العربيةة  امةةةريات يكةةر حةةلل اتةةة ا إىل التلصةةة بعةة ( ٗ

 .التعل  م  الرت ئ  الستخال  املع  
47

 

 

 

 

                                                             
47 Nina Sundari,  pengunaan media gambar dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran pengetahuan sosial di sekolah dasar, h. 5. 
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 . مهارة الكالم4

 اللرة اللرفية مهارة الكالمأ. مفه م 

 علةة  الطل ةة  اةة رة وتطةةلير استكشةة    ةةل العربيةة  اللغةة  تعلةة  مةة  الرئيسةةي اهلةة  

 اللغةة ، تعلةة  عةة   يف(. مكتةةلب) سةةل ًي  مجو( شةةة ًي ) اشةةا بشةةكة سةةلاا اللغةة ، اسةةتخ ا 

 (.اللغه م  رة) اللغ  استخ ا  عل  الق رة تس  
48 

 للتع ةري امرطلاة  الكل ة ت مجو اةصةلات عة  التع ةري علة  القة رة الكال   ةي م  رة

 ابمعةةةةىن. كل امةةةةت للشةةةةريك مشةةةة عر مجو رغ ةةةة ت مجو  راا مجو مجفكةةةة ر شةةةةكة يف اةفكةةةة ر عةةةة 

 والةةةم رؤيت ةةة ، وديكةةة  مس ع ةةة  ديكةةة  الةةةم العالمةةة ت مةةة  الةةة    ةةةل الكةةةال  فةةةإ  اةوسةةةل،

 .اإلاس   عس  يف العضلي  واةاس   العضالت م  ع ًيا تستخ  
49

 

 القلاعة  خلة اا وفًقة  اةسةه، اللا  ويفلرطق وا واحمل ي   الكل  ت و ي لغ  الكال 

 وبع ةةة رة. اصةة  عةةة  ويةةت  الةلائةةة  لتةةلفري ترتي ةةةه يةةت  الةةةذي الرطةةق  ةةةل الكةةال  فةةةإ  العربيةة ،

 مج  السةةةي ا  ةةةذا مالحلةة  ديكةةة . كةةة مالً  ف  ةة ً  يعطةةةي إليةةةه امشةة ر امصةةةطل  فةةةإ  مجوةةرى،

 إعطة ا عل  ا ير امتكل  ولك  معير ، ميلل مجي يو  م  فقا خيرج ال  ر  الكال  مة ل 

                                                             
48 Ibid, Ulin Nuha, Ragam metodologi & Media Pembelajaran ..., h. 74. 
49 Ibid, Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran..., h. 48. 
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 .دت ًمة  وف  ةه  ضة ه يسة ة  يةه ،(اتصة ل) تة عة  ر   يكل  عر م  لل تط وري  ف  
50

 

 ديكة . صةطي  بشةكة العربية  اةصةلات اطةق  ةل  ر  الكال  مصطلط ت تةسري

 يف سةل  بشةكة يسة ل مة ( ام  رسة )  ريبالتة م  الع ي  والل م  الكال  م  رة حتقيق

 حتقيةق   ةالطل علة  عةً ا صةعبف امك ةا، اللةلةي التة ريب بة و  ة . االست     ريبت

 م ة رات إىل فعة ل بشةكة لللصةلل ام  رسة  تقرية ت إحة ى. العربية  للغة  ك مة ستيع بإ

 الت ةري ) اجل لة  منةا  ريبتة اسةتخ ا  الصةعب إىل ال سيا م  يعي و ذا الشةلي ، اللغ 

 .الر ا حةر  ل شيلًع  مجك ر  ور مصطل  و ر   ،(الر  اي  ابي
51 

 وإظ ة ر واالحتي عة ت، وامشة عر لألفكة ر اللةلةي التلاصةة ةي  احمل ي ة  امعي م 

 حةلل مجسةئل  لطةرح   ةالطل يعةلة يةت  ام ة رة،  ةذه مةل. التع ريية  واللغ  االستق  لي  الق رات

 .العربي  امةريات بع  امعل  خي  مج  بع  العربي ، اللغ  ابستخ ا  حلهل  م  اةشي ا
52

 

 

 

 

 

 

 ب. هدف مهارة الكالم

                                                             
50

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h. 95. 
51

 Ibid, h. 77. 
52 Nanang Kosim, Strategi Dan metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Bandung: Arfino 

Raya, 2016), h. 109. 
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 Henri Gunturمجمةة  رمجي . احتي عةة هت  تل يةة  مجعةةة مةة  اةفكةة ر اقةةة  ةةي    ةة فو 

Tarigan العلامةةةةة مةةةة  واسةةةةع  و لعةةةة  عةةةة  ع ةةةة رة كةةةةال ال فةةةةإ   رجيةةةة  ، علاتةةةةلر هلرةةةةري 

 بشةةةةري  مجياة مج ةةةة  اعت ةةةة ره ديكةةةة   يةةةةه. واللغليةةةة  وال الليةةةة  والعصةةةة ي  والرةسةةةةي  اجلسةةةة ي 

 .االعت  عي  للسيطرة
53 

 بشةةكة اللةلةةي التلاصةةة علةة  اةة يري    ةةالطل يكةةل  مج  إىل م ةة رة الكةةال  هتةة  

 مج ةة ا  فةةإ  Abu Bakar بكةةر مجبةةل ك ةة  رمجي و . يتعل لهنةة  الةةم للغةة  وفًقةة  وط يعةةي عيةة 

 ر دتةةة(. ٕ. مر سةةة   بلغةةة  كل الةةةت علةةة    ةةةالطل ر دتةةة(. ٔ: يلةةةي ك ةةة   ةةةي م ةةة رة الكةةةال 

(. ٖ. وواضةةةط  حقيقيةةة  جب ةةة ومشةةة عر   الةةةلت  مةة  ترشةةة  متطةةةلرة  ةةةاجل ترتيةةةب   ةةالطل

 اسةةتخ ا  إىل واالات ةة ه  يلةة ، بلغةة  ترتي  ةة  مث واجل ةةة الكل ةة ت اوتيةة ر علةة    ةةالطل ر دتةة

 .مك هن  يف الكل  ت
54 

  ةةةذه م ةةةة. وياع ةةة  ك فيةةة  تةةة ريب مجاشةةةط  ابلت كيةةة  التلاصةةةة يف ام ةةة رة تتطلةةةب

   ةةالطل تلعةه لغلية  بيئة  إاشة ا مجوالً  جيةب ةاةه ، اللغة  لةتعل  سة ل  مسة ل  ليسة  اةاشةط 

 .حنل  
55 

 

 ج. طريقة التلليم مهارة الكالم
                                                             

53
 Ibid, Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran..., h. 89. 

54 Ibid, Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran..., h. 49. 
55 Ibid, Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., h. 159. 
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  ري  تالتةةةةة مةةةةة  الع يةةةة  وةةةةةالل الكةةةةال  مةةةةة طريقةةةة  التعلةةةةةي  م ةةةةة رة  إعةةةةةراا ديكةةةة 

م ةةة رة  لةةةتعل  امر سةةة    قةةةيالطر . االسةةةت    تةةة ريب يف سةةةل  بشةةةكة يسةةة ل مةةة ( ام  رسةةة )

 مرةذ مجاةه مجي. التلاصةلي  امة وةو  ،  الس عي  الشةةلي قيطر   ي( الكال ) الكال  لل  ت ئ 

 ال لةةذلك. شةةة ي ً  املضةةل  اسةةتيع ب علةة  الطل ةة  حتةيةةز امعلةة  علةة  جيةةب اةول، الةة ر 

 .شة ي ً  اةول املضل  استيع ب يت  مج  ا ة ال  ين، ال ر  لتعل  تتطر 

 امالئةة  بقةة رة التةة ريس طريقةة  اال ت ةة   إىل الكةةال  م ةة رة تةة ريس يف امعلةة  حيتةة ج

 .الطل  
 وبعضة   اةعر ية ، اللغة  علة  عةً ا مة  رو  الةذي  مجولئةك مجيًضة   رة   بيةر   م 56

 علةةةة  بةةةةذلك القيةةةة   علةةةة  اةةةة ير غةةةةري اآلوةةةةر والةةةة ع  م تةةةة ً ، يةةةةزال ال وبعضةةةة   بسةةةةيا،

 مةة   ةة بير ومةة . امسةةتخ م  الطريقةة  مةة  اال ت ةة   إىل ةة  البةة  التعل  يف لةةذلك،. اإلطةةالا

 :يلي
57

 

 ام ت ئ  مستلى( ٔ

 بط اةةةةةة ت ومجلعةةةةةة ب القةةةةةةلل وتكةةةةةةرار لقةةةةةةلل اسةةةةةةتخ امه ديكةةةةةة  ام تةةةةةة ئ ، مسةةةةةةتلى

 اةيوار ولعةب الةصةة وإيارة والسةري الصةلر واص  الذاكرة ومجلع ب وامق بالت الكل  ت

 .اةجب ي  ومجلع ب اهل تا ومجلع ب

 امتلسا امستلى( ٕ

                                                             
56 Ibid, Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran..., h. 90. 
57Ibid, Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran..., h. 49.  
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 امصةةةلرة، القصةةة  و ر سةةة  والشةةةرح، الةةة رام ، اسةةةتخ ا  امتلسةةةا لل سةةةتلى ديكةةة 

 وامر اشةةة ت، الكل ةةة ت، بط اةة ت ومجلعةةة ب وامقةةة بالت، الةةذاكرة، ومجلعةةة ب الذاتيةةة ، والسةةري

 امع يلةةه، والع ةة رات القصةةرية، واخلطةة ابت واحةة ، طةةر  مةة  واحملةة ياثت اهل تةيةة ، واةلعةة ب

 .اةجب ي  ومجلع ب امست رة، والقص 

 امستلي الع يل( ٖ

 اصةةة  ورسةةة  التةصةةةيلي ، الةةة رام  تقريةةة ت اسةةةتخ ا  ديكةةة  مسةةةتلى، مجعلةةة  علةةة 

 والقصةة  واخلطةةب، وامقةة بالت، وامر اشةة ت، الةةذاكرة، ومجلعةة ب الذاتيةة ، والسةةري القصةة ،

 .وامر ظرات الصي غ ، وإع ية اةلاري ، وال ام  امست رة،
58

 

 ل. اسةاتيجية تلليم مهارة الكالم

 إبةةة ا  لتطةيةةةز اسةةةتخ ام   ديكةةة  الةةةم االسةةةرتاتي ي ت م ةةة رة الكةةةال  ل يةةةه  يتعلةةة

 معرفةةة  مكةةة جً  مجيًضةةة  االسةةةرتاتي ي  تعةةة . العربيةةة  اللغةةة  ابسةةةتخ ا  كل الةةةت   ولةةة  يف الطل ةةة 

 يف م ةة رة الكةةال  مةة  الةةتعل  اسةةرتاتي ي  بةة  مةة . الطل ةة    اسةةتيع ت  الةةم ام ةة رات مقةة ار

 : يلي

  اةلار حةظ. ٔ

                                                             
58 Ibid, Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran...h. 91. 
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 يف عيةة ة ام ةة رة حتقيةق كقة يري  علةة  الطل ةة  لتطةيةةز اإلسةرتاتي ي   ةةذه ُتسةتخ  

 مم رسةة  وةةالل مةة  االسةةرتاتي ي   ةةذه تةةت . مكت لةة  وغةةري ط يعةةي بشةةكة تةةت  الةةم احمل ي ةة 

  ةةةةةذه مج  مةةةةة  الةةةةةرغ  علةةةةة . امختلةةةةةة  والةةةةةةر  املااةةةةةا حةةةةةلل اةةةةةةلارات وحةةةةةةظ تقليةةةةة 

 ابسةةت رار ترةيةةذ   مت إيا ولكةة  اةةةةظ، علةة  برةة اً  اةسةة   يف تصةة ي    مت االسةةرتاتي ي 

 .ط يعي بشكة التلاصة عل  الق رة ستص   اللا  مبرور
59

 

  ةابلصلر  اةلار. ٕ

 مةة  بسةرع  امعلةة  كل ة ت   كةة ة مة  الطل ةة  دتكة  إىل اإلسةةرتاتي ي   ةذه هتة  

 امعلةة  مةة  تتعل لهنةة  الةةم التعلي يةة  امةةلاي عةة  التع ةةري   ةةللطل وديكةة  ،ةالصةةلر  وسةة ئة وةةالل

 مج رة ا   ةللطل فلاحة ا واحةً ا وعرضة   ةالصةلر  إبحضة ر علة ام يقةل . اخل صة  لغته والل م 

 :ام  ل س ية عل . املضط  للصلرة وفًق  الطل   جييب مث اةسئل ، طرح
60

 

لاالسؤ  اجل اب السؤال اجل اب  

 َم  َ َذا ؟ َ َذا اَةَل ٌ  َمْ  َ َذا ؟ َ َذا طَِ ْيبٌ 
 ٌ  َ  َم  َ ِذِه ؟ َ ِذِه َس ةُّْلَرةٌ  َمْ  َ ِذِه ؟ َ ِذِه طَِ يةْ

 

   املعه اةلار. ٖ

                                                             
59 Ibid, Ahmad Fikri Amrullah,  Metodologi Pembelajaran..., h. 50. 
60 Ibid, Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran..., h. 96. 
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 للط لة  وفًقة  احمل ي ة  إك ة ل مة  الطل ة  يةت ك   يه اإلسرتاتي ي   ذه تق ًن يت 

 ابللغة  واةعلبة  اةسةئل  علة  مجم لة  امعلة  يعطةي اة لة ،  ةذه يف. تة ري    يةت  الةم احمل ية

 يةت  ، واإلع بة  السةؤال  ذا يف". مكت   يف الكتب ارااة" حلل ام  ل س ية عل  ، العربي 

 علةة  ك  ة ل، لإلع بة    ةللطل  لة  امعلة  يعطةةي مث ،اإلعة ب مجو الةري لكيةية  م ة ل إعطة ا

 :ام  ل س ية
61

 

لاالسؤ  اجل اب  

 اََج مجَْيًض  مجُرِْيُ  مَجْ  مجَاْةرمجَ يفْ اْلَ ْكتَةَ  ِ 
َ  ، مَجَج مجُرِْيُ  يفْ اْلَ ْقَصاُ  مجُرِْيُ  مَجْ  مجَاْةَرمجَ يفْ اْلَ ْكتَةَ ِ ، َو مجَْاَ  ؟  َلْ  مجَاْةرمجَ ِفيةْ

 الت  يلي . ٗ

 الةصةةةط  هل ةةة  عةة  التع ةةةري علةةة  الطل ةة  اةةة رة يتطلةةةب اشةة   االسةةةرتاتي ي   ةةذه

 علةة  اةة رهت  مجيًضةة  تستكشةا يلةةك، إىل ابإلضةة ف . معر  ةة  مةل يتلافةةق ومبةة  بطالاةة  العربية 

 .اةيوار لعب
62 

 تط يق الر  يج. ٘

 تتكةةرر مج  جيةةب الةةم اجل لة  مجمنةة   عةة  الكشةةا مة  يتكةةل  االسةةرتاتي ي   ةذه يف

  ةةي الةةر ا مم رسةة  فةةإ  ، مجوةةر وبع ةة رة. امعلةة  تعلي ةة ت حسةةب معةة ، شةةكة يف شةةةلاي

 عشةلائي  مجو ك ملة  غةري إضة ف ت تسة ق   معيرة   ةة إتقة   يف ام  رس  مجشك ل م  شكة

                                                             
61Ibid,  Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran...,  h. 51.  
62Ibid, Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran..., h. 95.  
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 والت  يةةةةةةل، والتك مةةةةةةة، واالسةةةةةةت  ال، اإليراج، إضةةةةةة ف  ام ةةةةةة ل، سةةةةةة ية علةةةةةة . ك ملةةةةةة  مجو

 .وغري   واإلك  ل،
63

 

 اةلار اجل عي. ٙ

 لتسةة ية شةةرائا مسةة ة شةةكة علةة  معةة ات تةةلفري إىل اإلسةةرتاتي ي   ةةذه حتتةة ج

 الحتي عةةة هت  وفًقةةة  و لعةةة ت إىل الطل ةةة  تقسةةةي  يةةةت  الةصةةةلل، مجحةةة  يف. احملةةة ياثت  يةةةل

 شةةيا اةةلل علةة  الطل ةة  يترةة وب ،الت ةةري  ةةذا يف. بسةةيا عرةةلا  هلةة  و لعةة  كةةة. الةرييةة 

 احملةةة ياثت  يةةةل تسةةة ية يةةةت  مث. ك ملةةة  اصةةة  يصةةة   حةةةى اجمل لعةةة  مجصةةة ا ا إليةةةه يرضةةة 

 ،  ةذا التة ريب اشة   مة  االات ة ا بعة . الت ةري   ةذا يف. مجوةرى مرة مس ع   ديك   يه

 اجل ةة مجمنة   مجو ابحملتةلى يتعلةق في ة  سةلاا ،الطل   مل مر اشته الت يل التس ية تشغية يت 

 .يلك إىل وم  الت لي  مجو
64

 

 تط يق التع ريات اجل  عي . ٚ

 ، شةة ًي  عرةه امعة  التلاصةة عرة  االعت  عية  السةللكي ت تعي اجل  عي  التع ريات

 إىل ومةة  والت رئةة ، وال رةة ا، ، ويا ً  والةةةرح، اإلع ةة ب، عةة  والتع ةةري االحةةرتا ، إعطةة ا م ةةة

 الع ة رات مجمنة  . معيرة  ملااا يف احمل ياثت م  سلسل  يف  ذه التع ري مجمن   دُت ر . يلك

 :  ام  ل س ية عل  ع يًة، امستخ م 

                                                             
63Ibid, Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran..., h. 51.  
64 Ibid, h. 53. 
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 َما َأْجمََا َهِذِه المَمَناِظر !

 َأَتَََّنى َلَك النىَجاح

 امي ااي  ام  رس . ٛ

. ال راسةةي الةصةةة وةة رج اةصةةلي  امتطةة    مةةل التلاصةةة تعةةي امي اايةة  ام  رسةة 

 للغة  مجصليل  متط  ل  في   يلع  الم اةم ك  يف إال الرش   تذا القي   ديك  ال ابلط ل

 يف الطةالب ة  ، العربية  اللغة  م ة رات لتطةلير عً ا مةي ة امي ااي  ام  رس   ذه. العربي 

 يصةةط  مج  ديكةة  و ةةذا اةصةةلي ، متطةة  ي   مةةل م  شةةرة العربيةة  يتطةة  ل  الرشةة    ةةذا

 مجيًضة  مةية  الرشة    ةذا يلةك، إىل ابإلضة ف . خمتلةة  علااةب يف اللغة  م  شةر غري بشكة

 65 .اللغ  تعل  لتطلر ك قي   الستخ امه

 . تطبي  طريقة ادلباشرة ابستحدام وسا ا الر رة لةقية مهارة الكالم اللرة اللرفية5

  يتعل يف( اللغ  تعل ) اهل   اللغ  استخ ا  عل  تؤك  طريق   ي ام  شرة الطريق 

 حت ية ( مج:  ةي ام  شةرة الطريقة  وصة ئ مجم   66 .اة  اللغ  ابستخ ا  هل  يس   وال اللغ 

 اجل ةةةةةة مجو الكل ةةةة ت معةةةةىن شةةةةرح( ج. اة  اللغةةةة  إىل الرت ةةةة  عةةةة  ( ب. الكةةةةال م ةةةة رة 

  .العربي  اللغ  ابستخ ا  الصع  
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 Ibid, h. 54. 
66 Muh. Arif, “Metode langsung (Direct Method) dalam pembelajaran bahasa Arab”, al-

lisan, Vol 4 No 1, Februari 2019, h. 50. 
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 ال ت ةةة  ا م ةةةري تعلةةة  إاشةةة ا إىل امعلةةة  حيتةةة ج ام  شةةةرة، ابلطريقةةة   يالتعلةةة ع ليةةة  يف

 تت  ةة. الطل ة  م ة رة الكةال  لة ى يف اايية إىل يةؤيي مم  التعل  وحتةيز الطل   حتةيز لزايية

 .الطل   ا ت    جلذب ةالصلر  وس ئة اوتي ر يف الطرا إح ى

. الطل ة   يتعلة اتة ئ  اية لرت  كة ع  امسةتخ م  اللسة ئة إحة ى  ةي ةالصلر  وس ئة

 يكةل  حةى ا ت ة   الطل ة جيةذب  مج  ديكة   يالتعلة ع لي  يف ةالصلر  وس ئة استخ ا  ة 

 67 .امعل  م  التةسري إىل اإل ت    يف ع ي  مجك ر الطل  

 ابسةةةةتخ ا  امةةة ية شةةةرح ةةةي ي ةالصةةةلر  وسةةة ئة ابسةةةتخ ا  ام  شةةةرة الطريقةةة  تط يةةةق

 .العربي  ابللغ  كل للت كلسيل  ةالصلر 

 

 :يلي ك    ي ةالصلر  وس ئة ابستخ ا  ام  شرة الطريق  وطلات

 تقة دي   سةيت  الم ابملاي تتعلق خمتلة  مس ئة عل  حتتلي الم ،اع اي الطق م . مج

 .غري   مجو ام ية، حلل مجولي  اوت  رات مجو تق ير، شكة يف إم 

 .الصلرة الطل   ويرااب صلرة امعل  وعه. ب

 .العربي  اللغ  ابستخ ا  للصلرة وفًق  ام ية امعل  شرح. ج

                                                             
67

Ruslan Siregar,”penggunaan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar IPA 

pada siswa sekolah dasar”, Ilmu pendidikan sosial, sains, dan Humaniora, Vol. 3 No. 4, Desember 

2017, h. 716.  
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 املعةةةلية امةةةةريات لقةةةرااة الطل ةةة  بعةة ( العربيةةة  اللغةةة  ابسةةةتخ ا ) امعلةةة  وعةةه. ي

 .ابلتر وب امرسلم 

 الصةلر السة بق امعلة  يسةتخ   حيه العريب اةلار م  رس  ط ل   امعل  يع . ه

 .  يلابلت

 الطل  . علي   جييب مج  جيب الم اةلار سئل اة إعط ا ،اإلوتت  . و

 

 ب. البحث ذات الرلة 

 ك ةةلايمجيضةة    ام  شةةرة الطريقةة ت طةةه عةة   سةة ق الةةم الرسةة ل  العل يةة  بعةة   رةة  

 : يراسي 

 علةةةةي  اللغةةةة الت اسةةةة   ، Lathifiana Oktaviaلطيةةةةة  اوكتةيةةةة   الرسةةةة ل  العل يةةةة . ٔ

 يف العربيةةة  ابللغةة م ةة رة الكةةةال   رايةة ت يف ام  شةةةرة طريقةة  تط يةةةق بعرةةلا  ،(ٕٓٔٓ) العربيةة 

 رةةةذت. مب رسةة  مةتةة ح اهلةة ي امتلسةةط  اإلسةةالمي   مغةةلا كليةةلري رم ةة ا .مج السةة بل الصةةا

 .ام رس  يف ام  رس  والل م  ام  شرة الطريق  تط يق فقا الرس ل   ذه يف ال  ح  
68 

 بعرلا  ،(ٕٗٔٓ) العربي  اللغ  تعلي  اس  ، Ristianaريستي ج  الرس ل  العل ي . ٕ

 اةيتة   يار علة  امعت ة ة احمل  ية  م رسة  يف العربية  اللغة   يتعلة يف رة شةام  الطريق  تط يق
                                                             

68
 Lathifiana Oktavia, Penerapan Metode Langsung Dalam Meningkatkan Keterampilan 

Berbicara Bahasa Arab Di Kelas VII A Mts Miftahul Huda Maguan Kaliori Rembang, 

(Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah 2010). 
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 اللغة  ابسةتخ ا  التلاصة عل  مجك ر ركزت ال  ح  . رجيرسي ابايلم   مجع  راا ، مرطق  يف

 .العربي  اللغ  بتعل    الطل ا ت    لزايية شرة ام  الطريق  تط يق ابستخ ا . العربي 
69 

 بعرةةةةلا ( ٖٕٓٓ) العربيةةةة  اللغةةةة  تعلةةةةي  اسةةةة  إمةةةةرو ، Imron الرسةةةة ل  العل يةةةة . ٖ

 ابم رسةة  ال  اليةة  ام رسةة . ال ةة ين الصةةا يف العربيةة  اللغةة  تةة ريس يف ام  شةةرة طريقةة  فع ليةة 

  ةةذه يف ال  حةةه يرةة ا . سةةلمطرة عرةةلب مجوكةةي إاةة راالاي سةة ك تي   مجو  الراييةةلل ال يريةة 

 يف امعلةةة  يلاع  ةةة  الةةةم والعق ةةة ت العربيةةة  اللغةةة  تةةة ريس يف ةام  شةةةر  امةةةر   فع ليةةة  الرسةةة ل 

 .العربي  اللغ  ت ريس يف ام  شر اةسللب استخ ا 
70

 

 يف ام  شةةةرة الطريقةة  تط يةةق ل يسةةةتخ م اسةةتر يا اىل الرسةة ل  العل يةةة  السةة بق أ  ةة 

 الةةةذي ال طةةةه عكةةةس علةةة  تط يقةةةه، علةةة  الرتكيةةةز يرصةةةب ،والكةةة . العربيةةة  اللغةةة   يتعلةةة

 ةالصةلر  وسة ئة اسةتخ ا  وةالل م  ام  شرة الطريق   ال  ح  ط قتي  ر  ، ال  ح  سيةطصه

الرسةة ل    ةةذه ال  ح ةة  ف طسةةب لةةذا. الةةتعل  عرةة  امعلةة  كل ةة ت ف ةة    ةةالطل علةة  لتسةة ية

 .الس بق الرس ل  العل ي   ع  خيتلا العل ي 

  

                                                             
69 Ristiana, Penerapan Al-Thariqah Al-Mubasyirah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Di Panti Asuhan Muhammadiyah Berbasis Pesantren Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas, (Purwokerto, Jurusan Tarbiyah 2014). 
70

 Karya Imron, Efektifitas Metode Langsung Dalam Pengajaran Bahasa Arab Di Kelas 

II Madrasah Aliyah Keagamaan Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya OKI Sumatra Selatan, 

(Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah, 2003) 
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Wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab  

1. Bagaimana cara ibu meyakinkan siswa bahwa pelajaran bahasa arab itu 

menyenangkan?  

2. Bagaimana cara ibu menarik perhatian siswa agar mereka dapat mengikuti 

pembelajaran secara optimal?  

3. Apa kesulitan yang dialami oleh peserta didik saat pembelajaran bahasa 

arab?  

4. Apa reaksi siswa ketika tidak dapat memahami materi yang disampaikan?  

5. Apakah siswa akan bertanya pada guru jika ada materi yang belum 

dipahami?  

6. Metode apa yang di gunakan untuk pembalajaran bahasa arab?  

7. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab? 

8. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam penggunaan metode tersebut?  

9. Faktor factor apa saja yang dapat mempengaruhi kesulitan siswa dalam 

memahami pelajaran bahasa arab dengan metode tersebut? 

10. Apa solusi yang diberikan sekolah ketika melihat problem tersebut? 

Wawancara dengan peserta didik 

1. Apakah kamu menyukai bahasa arab?  

2. Apakah bahasa arab susah? 

3. Apa saja kesulitan dalam belajar bahasa arab?  

4. Materi apa yang dipelajari dikelas? 

5. Bagaimana proses belajar bahasa arab dikelas? 

6. Apakah kamu selalu bertanya ketika  ada materi yang belum faham? 

7. Apakah kamu mempelajari terlebih dahulu dirumah mengenai materi yang 

akan dipelajarai dikelas? 

8. Apakah metode yg digunakan guru dalam mengajar bahasa arab 

menyenangkan? 

 

 

 



Dokumentasi Pra Penelitian 

Observasi pra penelitian 

 
 

Wawancara guru mata pelajaran bahasa Arab 

 
 

Wawancara peserta didik 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

MADRASAH : MIN 11 Bandar Lampung 

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 

KELAS/SEMESTER : IV A/ Genap 

MATERI POKOK :  َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة  

ALOKASI WAKTU : 2 X 35 MENIT 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3. Menemukan makna atau gagasan dari 

ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan  َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة  

3.3.1. Menemukan 

makna atau 

gagasan dari 

ujaran kata, 



 
 

frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan  َأ ْفْس َأ اُد 
  اُد ْس َأ ِة 

 3.3.2. Menemukan 

mufrodat baru 

pada teks  َأ ْفْس َأ اُد 
  اُد ْس َأ ِة 

3.3.3. Mengartikan 

teks  الُد ْفْس َأ اُد  
dengan baik dan 

benar 

4.2. Mempraktekkan teks dialog  َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة  
dengan lafadz dan intonasi yang benar 

4.2.1. Mempraktekkan 

teks dialog  َأ ْفْس َأ اُد   
 dengan   اُد ْس َأ ِة 

lafadz dan 

intonasi yang 

benar 

4.2.2. Menyampaikan 

kandungan 

makna dari teks 

dialog tentang 

  َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة 
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah melakukan proses belajar peserta didik dapat: 

1. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan : َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة   
2. Menemukan mufrodat baru pada teks  َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة  
3. Mengartikan teks: َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة   dengan baik dan benar 

4. Membaca teks dialog    َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة  dengan lafadz dan intonasi yang 

benar 

5. Menyampaikan kandungan makna dari teks dialog tentang : َأ ْفْس َأ اُد  
  اُد ْس َأ ِة 
 



 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

" َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة " و ر عن  حل  
" َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة "  ملف ا ت عن   

E. METODE PEMBELAJARAN 

Al-Thariqah al-mubasyirah 

Drill 

Demonstrasi 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media    : Karton berisi mufrodat tentang  َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة  

2. Alat/ bahan    : Dialog dan Mufrodat tentang  َأ ْفْس َأ اُد  اُد ْس َأ ِة   

3. Sumber belajar : -Buku LKS pegangan siswa 

    -Buku rujukan yang sesuai dengan materi ajar 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan Pertama: 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal ( 10 menit) 

Kegiatan pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan 

kelas posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Memaparkan ilustrasi melalui media /alat peraga /alat bantu 

bisa berupa tulisan manual dipapan tulis, kertas karton atau 

slide. 

5. Guru memberikan pengantar topic keterampilan kepada 

peserta didik. 

b. Kegiatan Inti (60 menit ) 

1. Mengamati 

a. Pendidik menunjukkan sebuah gambar didalam karton 

yang ditempel di papan tulis dan peserta didik mengamati 

gambar . 

b. Pendidik menjelaskan materi sesuai dengan gambar 

dengan menggunakan bahasa Arab. 

c. Pendidik menunjuk (dengan menggunakan bahasa Arab) 

beberapa peserta didik untuk membacakan mufrodat yang 

tersedia didalam karton secara bergantian. 



 
 

d. Pendidik menunjuk 2 peserta didik untuk mempraktekkan 

dialog  bahasa Arab seperti pendidik contohkan 

sebelumnya secara bergantian menggunakan gambar. 

2. Menanya  

a. Guru mengarahkan peserta didik bertanya ungkapan-

ungkapan yang tidak diketahui maksudnya. 

b. Guru menjelaskan makna dan maksud ungkapan-

ungkapan yang ditanyakan peserta didik. 

3. Eksplorasi/eksperimen 

a. Peserta didik dibimbing dalam menerapkan dialog-dialog 

tersebut dengan menunjukkan gambar lalu mengajukan 

pertanyaan  َه َه   َه ْن (؟  ( lalu siswa menjawab dengan kata   

...    َه َه   disesuaikan dengan gambar. 

b. Peserta didik melakukan dialog tersebut bersama dengan 

temannya didepan kelas secara bergantian. 

4. Mengasosiasi 

a. Guru melakukan dialog interaktif dengan peserta didik 

dengan menggunakan bahasa Arab. 

b. Melalui panduan teks, guru mengarahkan peserta didik 

berlatih mempraktik kan dialog secara berkelompok 

bergantian. 

c. Guru memberikan kesempatan peserta didik 

menyelesaikan latihan keterampilan berbicara. 

5. Mengkomunikasikan  

a. Guru bersama peserta  didik memberikan catatan dan 

penilaian terkait unjuk kerja. 

c. Penutup ( 10 menit ) 

1. Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   

2. Mengadakan evaluasi 

3. Menyampaikan kegiatan tindak lanjut. 

4. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

 

 

 



 
 

 

 

H. PENILAIAN 

a. Rubrik Penilaian dari tes keterampilan berbicara 

 
 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

 

 

Total 

Skor 

 

 
    Nilai 

 

P
el

af
al

an
 

T
at

a 
b
ah

as
a 

K
o
sa

 k
at

a 

k
el

an
ca

ra
n
 

1. Afia Syazatia Widodo 
     

 

2. Ahmad Rizki Pratama 
     

 

3. Akram Annas Syah 

Ardeti 
     

 

 

Deskripsi  

Kriteria Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 

Pelafalan Pelafalan 

kurang 

jelas dan 

tidak 

dapat 

dipahami 

Pelafalan 

kurang 

jelas dan 

kurang 

dapat 

dipahami 

Pelafalan 

jelas dan 

dapat 

sedikit 

dipahami 

Pelafalan 

jelas dan 

dapat 

dipahami 

Tata 

bahasa  

Tata 

bahasa 

sangat 

buruk 

sehingga 

sulit 

dipahami 

Banyak 

terjadi 

kekeliruan 

tata bahasa 

dan 

berpengaru

h pada arti 

Terjadi 

beberapa 

kekeliruan 

dalam tata 

bahasa 

namun 

tidak 

berpengaru

h pada arti 

Hampir 

tidak ada 

kekeliruan 

dalam tata 

bahasa  

Kosa kata Banyak 

kosakata 

yang 

diungkapk

an sangat 

kurang 

dan perlu 

penguasaa

n kosakata 

lagi 

Kosa kata 

yang 

diungkapka

n masih 

kurang 

tetapi dapat 

memperjela

s deskripsi 

Kosa kata 

yang 

diungkapka

n cukup 

banyak 

namun 

belum 

dapat 

memperjela

s deskripsi 

Banyak 

kosa kata 

yang 

diungkapka

n sehingga 

dapat 

memperjela

s deskripsi 

Kelancaran Banyak 

diam dan 

sedikit 

Sering ragu 

dan 

berhenti 

Kurang 

begitu 

lancar dan 

Cara 

bicaranya 

sudah 



 
 

berbicara karena 

keterbatasa

n kata 

ada 

beberapa 

kesulitan 

lancar dan 

sedikit 

menemui 

kesulitan 

Skor penilaian : 

Nilai = 
Skor Perolehan 

X 100 
Skor Maksimal 

Kriteria Nilai  

A = 80 – 100 : Baik Sekali  

B = 70 – 79 : Baik 

C = 60 – 69 : Cukup 

D = ‹60 : Kurang 

 

b. Rubik penilaian dari aktivitas siswa 

No Aspek Keterampilan Siswa 

Skor 

1 2 3 4 

1 Antusias menjawab salam     

2 Respon terhadap guru     

3 Perhatian terhadap penjelasan guru     

4 Keaktifan bertanya     

5 Menjawab pertanyaan     

6 Kemampuan dalam praktek     

7 Kemampuan berbahasa Arab     

8 Ekspresi (suara, mimik, gerak)     

9 Penguasaan kosa kata     

 

Deskripsi Skor 

1 : Tidak Dilakukan Oleh Siswa 

2 : Dilakukan Oleh Beberapa Siswa 

3 : Dilakukan Oleh Sebagian Siswa 

4 : Dilakukan Oleh Semua Siswa 

Skor penilaian 

               𝑃 =
𝐹

𝑁
 𝑥 100%          

Keterangan: 

P = persentase yang dicari 

F = jumlah skor yang diperoleh 

N = total skor maksimal 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Observasi 

Tingkat Persentase Nilai Huruf Predikat 

90 – 100 A Sangat Tinggi 

80 – 89 B Tinggi 

60 – 79 C Cukup  



 
 

40 – 59 D Rendah 

˂ 40 E Sangat Rendah 

 

Adapun kriteria ketuntasan belajar siswa adalah sebagai berikut: 

Tingkat Persentase Predikat Nilai Huruf 

86% - 100% Sangat Tinggi A 

76% - 85% Tunggi B 

60% - 75% Cukup C 

55% - 59% Rendah D 

˂54% Sangat Rendah E 

 

    

Bandar Lampung, 21 februari 2020  

 Mengetahui, 

Guru Mapel Bahasa Arab       Kepala Min 11 Bandar Lampung 

 

 

 

DEDE HUMAIROH PARZON,S.S.Ag 

NPM. 1611020183 NIP.1961050719820031002 



Penilaian Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siklus I 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Kriteria 
Total 

skor 

pelafalan 
Tata 

bahasa 
kosakata Kelancaran 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Afia S W 
   √   √    √    √  81 

2 Ahmad R P 
   √  √     √    √  75 

3 Akram AS 
  √     √  √     √  75 

4 Aliya A 
 √    √     √   √   68 

5 Anggita F  
 √    √     √   √   56 

6 Anisa M D 
  √   √     √     √ 75 

7 Bela C S 
  √    √     √   √  81 

8 Davin N A  
 √    √    √    √   50 

9 Dewi A K 
  √    √    √    √  75 

10 Diaz Z A I 
  √    √     √    √ 87 

11 Dinda A P 
  √    √   √      √ 75 

12 Dwi W J  
 √     √    √     √ 75 

13 Dzakiyah  
  √    √    √    √  75 

14 Fadlun N A  
 √      √    √   √  81 

15 Ihsan R 
 √    √      √    √ 75 

16 Indah R D 
  √    √    √    √  75 



17 Juliana P 
 √    √    √   √    43 

18 Lena Sari  
 √     √    √    √  68 

19 M. Abid A  
   √  √      √   √  81 

20 Kelvin R 
  √  √       √    √ 75 

21 Khadafi A  
  √  √       √    √ 75 

22 M.Hafizatul   
  √  √       √    √ 75 

23 Miranda P 
  √    √     √   √  81 

24 M Alim S 
 √     √     √   √  75 

25 M Zidane 
  √  √      √   √   56 

26 Nadin A P  
  √   √     √     √ 75 

27 Nafisah P R 
  √  √       √    √ 75 

28 Oktavian M 
 √    √      √    √ 75 

29 Rifki N P  
  √  √      √   √   56 

30 Rosandi 
 √    √    √     √  56 

31 Zaidan K                                                                                 
 √     √    √     √ 75 

Total Nilai 2220 

Rata-Rata 71 

Jumlah Peserta Didik Tuntas 22 

Jumlah Peserta Didik Belum Tuntas 9 

Persentase Ketuntasan Kemahiran Berbicara 70% 

 

Hasil Observasi Aktivitas Pendidik Siklus I 

No Tahapan Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 



1 Kegiatan Awal 

Pendidik mengucapkan salam 

dan mengajak berdo’a 

   √ 

Pendidik mengisi absensi 
kehadiran 

  √  

Pendidik menyiapkan peserta 

didik baik secara fisik dan 

psikis  untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

  √  

Pendidik mengajak ice 

breaking 

  √  

Pendidik melakukan apersepsi   √  

pendidik menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

 √   

2 Kegiatan Inti 

Pendidik memimpin untuk 

menyampaikan  mufrodat 

bahasa Arab tentang fil baiti 

  √  

Pendidik menjelaskan materi   √  

Pendidik menunjukkan 
gambar yang berisi tentang fil 

baiti untuk disebutkan oleh 

peserta didik 

  √  

Pendidik menunjuk 2 peserta 

didik untuk mempraktekkan 

dialog  bahasa Arab seperti 

pendidik contohkan 

sebelumnya secara bergantian 

menggunakan gambar. 

  √  

3 Penutup 

pendidik bersama peserta 

didik menyimpulkan 

pembelajaran 

  √  

Pendidik melakukan 
penguatan 

  √  

Pendidik memberikan 

motivasi belajar kepada 

peserta didik agar berlatih 

berbicara Bahasa Arab 

  √  

peserta didik berdo’a bersama 

dan menjawab salam penutup 

   √ 



Skor Perolehan 43 

Skor Maksimal 56 

Persentase Aktivitas Pendidik 76% 

 

Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Siklus I  

No Tahapan Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1 Persiapan 

Persiapan fisik dalam 

mengikuti pembelajaran 

 √   

Persiapan alat perlengkapan 

belajar 

  √  

2 Kegiatan awal 

peserta didik menjawab salam 
dan berdo’a 

   √ 

Peserta didik semangat dalam 

ice breaking 

  √  

Peserta didik merespon 

apersepsi yang diberikan 

pendidik 

  √  

Peserta didik mendengarkan 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan pendidik 

  √  

3 Kegiatan Inti 

Peserta didik bersemangat dan 
lancar mengucapkan mufrodat 

bahasa Arab tentang fil baiti 

  √  

Peserta didik menyimak 

dengan baik materi yang 

disampaikan pendidik 

  √  

Peserta didik menyimak 

gambar yang berisi tentang fil 

baiti  

  √  

Peserta didik mempraktekkan 

dialog  bahasa Arab seperti 

pendidik contohkan 

sebelumnya secara 

bergantian. 

 √   

4 Penutup 
Peserta didik membuat 

kesimpulan tenang apa yang 

   √ 



telah dipelajari 

Peserta didik mendengarkan  
penguatan yang diberikan 

oleh pendidik 

   √ 

peserta didik berdo’a  

bersama dan menjawab salam 

penutup 

   √ 

Skor Perolehan 41 

Skor Maksimal 52 

Persentase Aktivitas Peserta didik 78% 

 

Dokumentasi Pelaksanaan siklus I 

 

 
Pendidik menjelaskan materi   

 
Peserta didik mempraktekkan dialog 

 

 

 

 

 



 
 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

MADRASAH : MIN 11 Bandar Lampung 

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 

KELAS/SEMESTER : IV A/ Genap 

MATERI POKOK :  ْس  اْس َبَر ْس ْيِف   اُأل ْس َر ُأل  ْيِف

ALOKASI WAKTU : 2 X 35 MENIT 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3. Berdialog menggunakan bahasa Arab yang 

berkaitan dengan : ْس  اْس َبَر ْس ْيِف     اُأل ْس َر ُأل  ْيِف

 

3.3.1. Berdialog 

menggunakan bahasa 

Arab yang berkaitan 



 
 

dengan : ْس    اُأل ْس َر ُأل  ْيِف
  اْس َبَر ْس ْيِف 

4.2. Mengucapkan dialog  ْس  اْس َبَر ْس ْيِف   اُأل ْس َر ُأل  ْيِف
dengan lafadz dan intonasi yang benar 

4.2.1. Mengucapkan 

dialog  ْس  اُأل ْس َر ُأل  ْيِف
 dengan  اْس َبَر ْس ْيِف 

lafadz dan 

intonasi yang 

benar 

4.2.2. Menyampaikan 

kandungan 

makna dari teks 

dialog tentang 

ْس  اْس َبَر ْس ْيِف    اُأل ْس َر ُأل  ْيِف
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah melakukan proses belajar peserta didik dapat: 

1. Berdialog menggunakan bahasa Arab yang berkaitan dengan  اُأل ْس َر ُأل 
ْس  اْس َبَر ْس ْيِف     ْيِف

2. Mengucapkan dialog ْس  اْس َبَر ْس ْيِف    dengan lafadz dan intonasi  اُأل ْس َر ُأل  ْيِف

yang benar 

3. Menyampaikan kandungan makna dari teks dialog tentang  ْس  اُأل ْس َر ُأل  ْيِف
   اْس َبَر ْس ْيِف 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

ْس  اْس َبَر ْس ْيِف  ملف د ت عن     اُأل ْس َر ُأل  ْيِف

E. METODE PEMBELAJARAN 

Al-Thariqah al-mubasyirah 

Drill 

Demonstrasi 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media    :gambar berisi mufrodat tentang  ْس  اْس َبَر ْس ْيِف   اُأل ْس َر ُأل  ْيِف



 
 

2. Alat/ bahan    : Dialog dan Mufrodat tentang   ْس  اْس َبَر ْس ْيِف   اُأل ْس َر ُأل  ْيِف

3. Sumber belajar : -Buku LKS pegangan siswa 

    -Buku rujukan yang sesuai dengan materi ajar 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan Kedua: 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal ( 10 menit) 

Kegiatan pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan 

kelas posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Memaparkan ilustrasi melalui media /alat peraga /alat bantu 

bisa berupa tulisan manual dipapan tulis, kertas karton atau 

slide. 

5. Guru memberikan pengantar topic keterampilan kepada 

peserta didik. 

b. Kegiatan Inti (60 menit ) 

1. Mengamati 

a. Pendidik menunjukkan sebuah gambar didalam karton 

yang ditempel di papan tulis dan peserta didik mengamati 

gambar . 

b. Pendidik menjelaskan materi sesuai dengan gambar 

dengan menggunakan bahasa Arab. 

c. Pendidik menunjuk (dengan menggunakan bahasa Arab) 

beberapa peserta didik untuk membacakan mufrodat yang 

tersedia didalam gambar secara bergantian. 

d. Pendidik menunjuk 2 peserta didik untuk mempraktekkan 

dialog  bahasa Arab seperti pendidik contohkan 

sebelumnya secara bergantian menggunakan gambar. 

2. Menanya  

a. Guru mengarahkan peserta didik bertanya ungkapan-

ungkapan yang belum jelas 

b. Guru menjelaskan makna dan maksud ungkapan-

ungkapan yang ditanyakan peserta didik. 



 
 

3. Eksplorasi/eksperimen 

a. Peserta didik dibimbing dalam menerapkan dialog-dialog 

tersebut dengan kawan-kawannya secara bergantian.  

b. Peserta didik yang sudah maju diberi kesempatan untuk 

mengadakan dialog lain yang dianalogikan dengan contoh 

yang diberikan oleh guru. 

4. Mengasosiasi 

a. Guru melakukan dialog interaktif dengan peserta didik. 

b. Melalui gambar, guru mengarahkan peserta didik berlatih 

mempraktik kan dialog secara berkelompok bergantian. 

c. Guru memberikan kesempatan peserta didik 

menyelesaikan latihan keterampilan berbicara. 

5. Mengkomunikasikan  

a. Guru bersama peserta  didik memberikan catatan dan 

penilaian terkait unjuk kerja. 

c. Penutup ( 10 menit ) 

1. Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   

2. Mengadakan evaluasi 

3. Menyampaikan kegiatan tindak lanjut. 

4. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

H. PENILAIAN 

a. Rubrik Penilaian dari tes keterampilan berbicara 

 
 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

 

 

Total 

Skor 

 

 

    Nilai 

 

P
el

af
al

an
 

T
at

a 
b
ah

as
a 

K
o
sa

 k
at

a 

k
el

an
ca

ra
n
 

1. Afia Syazatia Widodo 
     

 

2. Ahmad Rizki Pratama 
     

 

3. Akram Annas Syah 

Ardeti 
     

 

 

Deskripsi  

Kriteria Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 

Pelafalan Pelafalan 

kurang 

jelas dan 

tidak 

dapat 

Pelafalan 

kurang 

jelas dan 

kurang 

dapat 

Pelafalan 

jelas dan 

dapat 

sedikit 

dipahami 

Pelafalan 

jelas dan 

dapat 

dipahami 



 
 

dipahami dipahami 

Tata 

bahasa  

Tata 

bahasa 

sangat 

buruk 

sehingga 

sulit 

dipahami 

Banyak 

terjadi 

kekeliruan 

tata bahasa 

dan 

berpengaru

h pada arti 

Terjadi 

beberapa 

kekeliruan 

dalam tata 

bahasa 

namun 

tidak 

berpengaru

h pada arti 

Hampir 

tidak ada 

kekeliruan 

dalam tata 

bahasa  

Kosa kata Banyak 

kosakata 

yang 

diungkapk

an sangat 

kurang 

dan perlu 

penguasaa

n kosakata 

lagi 

Kosa kata 

yang 

diungkapka

n masih 

kurang 

tetapi dapat 

memperjela

s deskripsi 

Kosa kata 

yang 

diungkapka

n cukup 

banyak 

namun 

belum 

dapat 

memperjela

s deskripsi 

Banyak 

kosa kata 

yang 

diungkapka

n sehingga 

dapat 

memperjela

s deskripsi 

Kelancaran Banyak 

diam dan 

sedikit 

berbicara 

Sering ragu 

dan 

berhenti 

karena 

keterbatasa

n kata 

Kurang 

begitu 

lancar dan 

ada 

beberapa 

kesulitan 

Cara 

bicaranya 

sudah 

lancar dan 

sedikit 

menemui 

kesulitan 

 

Skor penilaian : 

Nilai = 
Skor Perolehan 

X 100 
Skor Maksimal 

Kriteria Nilai  

A = 80 – 100 : Baik Sekali  

B = 70 – 79 : Baik 

C = 60 – 69 : Cukup 

D = ‹60 : Kurang 

b. Rubik penilaian dari aktivitas siswa 

No Aspek Keterampilan Siswa 

Skor 

1 2 3 4 

1 Antusias menjawab salam     

2 Respon terhadap guru     

3 Perhatian terhadap penjelasan guru     

4 Keaktifan bertanya     

5 Menjawab pertanyaan     

6 Kemampuan dalam praktek     



 
 

7 Kemampuan berbahasa Arab     

8 Ekspresi (suara, mimik, gerak)     

9 Penguasaan kosa kata     

 

Deskripsi Skor 

 

1 : Tidak Dilakukan Oleh Siswa 

2 : Dilakukan Oleh Beberapa Siswa 

3 : Dilakukan Oleh Sebagian Siswa 

4 : Dilakukan Oleh Semua Siswa 

 

Skor penilaian 

               𝑃 =
𝐹

𝑁
 𝑥 100%          

Keterangan: 

P = persentase yang dicari 

F = jumlah skor yang diperoleh 

N = total skor maksimal 

 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Observasi 

Tingkat Persentase Nilai Huruf Predikat 

90 – 100 A Sangat Tinggi 

80 – 89 B Tinggi 

60 – 79 C Cukup  

40 – 59 D Rendah 

˂ 40 E Sangat Rendah 

 

Adapun kriteria ketuntasan belajar siswa adalah sebagai berikut: 

Tingkat Persentase Predikat Nilai Huruf 

86% - 100% Sangat Tinggi A 

76% - 85% Tunggi B 

60% - 75% Cukup C 

55% - 59% Rendah D 

˂54% Sangat Rendah E 

 

Bandar Lampung, 28 februari 2020  

 Mengetahui, 

Guru Mapel Bahasa Arab       Kepala Min 11 Bandar Lampung 

 

 

 

DEDE HUMAIROH PARZON,S.S.Ag 

NPM. 1611020183 NIP.1961050719820031002 



Penilaian Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siklus II 

No 

Nama 

Peserta 

Didik 

Kriteria 
Tota

l 

skor 
pelafalan 

Tata 

bahasa 
Kosakata 

Kelancara

n 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Afia S W 
   √   √     √    √ 93 

2 Ahmad R P 
  √    √     √    √ 87 

3 Akram AS 
  √   √      √   √  75 

4 Aliya A 
   √   √   √     √  75 

5 Anggita F  
 √     √    √    √  68 

6 Anisa M D 
  √     √   √   √   75 

7 Bela C S 
  √    √     √    √ 87 

8 Davin N A  
 √    √     √   √   56 

9 Dewi A K 
  √    √    √    √  75 

10 Diaz Z A I 
  √    √     √    √ 87 

11 Dinda A P 
 √      √    √   √  81 

12 Dwi W J  
  √   √      √   √  75 

13 Dzakiyah  
 √     √    √     √ 75 

14 Fadlun N A  
  √    √     √    √ 87 

15 Ihsan R 
  √    √    √    √  75 

16 Indah R D 
 √      √   √     √ 81 

17 Juliana P 
 √     √    √    √  68 



18 Lena Sari  
  √    √    √    √  75 

19 M. Abid A  
  √    √     √   √  81 

20 Kelvin R 
  √   √      √   √  75 

21 Khadafi A  
  √    √     √   √  81 

22 
M.Hafizatu

l   

 √     √    √     √ 75 

23 Miranda P 
  √   √      √    √ 93 

24 M Alim S 
 √     √     √    √ 81 

25 M Zidane 
 √      √   √    √  75 

26 Nadin A P  
 √      √    √   √  81 

27 Nafisah P R 
  √    √    √    √  75 

28 Oktavian M 
  √    √     √   √  81 

29 Rifki N P  
  √    √   √     √  68 

30 Rosandi 
  √    √    √    √  75 

31 Zaidan K                                                                                 
  √   √      √   √  75 

Total Nilai 2411 

Rata-Rata 77 

Jumlah Peserta Didik Tuntas 27 

Jumlah Peserta Didik Belum Tuntas 4 

Persentase Ketuntasan Kemahiran Berbicara 87% 

 

Hasil Observasi Aktivitas Pendidik Siklus II pertemuan II 

No Tahapan Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1 Kegiatan Awal 
Pendidik mengucapkan salam 

dan mengajak berdo’a 

   √ 



Pendidik mengisi absensi 

kehadiran 

  √  

Pendidik menyiapkan peserta 
didik baik secara fisik dan 

psikis  untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

   √ 

Pendidik mengajak ice 

breaking 

  √  

Pendidik melakukan apersepsi   √  

pendidik menyampaikan 
tujuan pembelajaran 

  √  

2 Kegiatan Inti 

Pendidik memimpin untuk 

menyampaikan  mufrodat 

bahasa Arab tentang anggota 

keluarga 

   √ 

Pendidik menjelaskan materi   √  

Pendidik menunjukkan 

gambar yang berisi tentang 

anggota keluarga untuk 

disebutkan mufrodat bahasa 

Arab oleh peserta didik 

   √ 

Pendidik menunjuk peserta 
didik untuk mempraktekkan 

dialog  bahasa Arab seperti 

pendidik contohkan 

sebelumnya secara bergantian 

menggunakan gambar. 

   √ 

3 Penutup 

pendidik bersama peserta 

didik menyimpulkan 

pembelajaran 

  √  

Pendidik melakukan 

penguatan 

  √  

Pendidik memberikan 
motivasi belajar kepada 

peserta didik agar berlatih 

berbicara Bahasa Arab 

   √ 

peserta didik berdo’a bersama 

dan menjawab salam penutup 

  √  



Skor Perolehan 48 

Skor Maksimal 56 

Persentase Aktivitas Pendidik 85% 

 

Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Siklus II  

No Tahapan Aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1 Persiapan 

Persiapan fisik dalam 

mengikuti pembelajaran 

   √ 

Persiapan alat perlengkapan 

belajar 

   √ 

2 Kegiatan awal 

peserta didik menjawab salam 
dan berdo’a 

   √ 

Peserta didik semangat dalam 

ice breaking 

  √  

Peserta didik merespon 

apersepsi yang diberikan 

pendidik 

  √  

Peserta didik mendengarkan 

tujuan pembelajaran yang 

disampaikan pendidik 

  √  

3 Kegiatan Inti 

Peserta didik bersemangat dan 
lancar mengucapkan mufrodat 

bahasa Arab tentang anggota 

keluarga 

  √  

Peserta didik menyimak 

dengan baik materi yang 

disampaikan pendidik 

  √  

Peserta didik menyimak 

gambar yang berisi tentang 

anggota keluarga dan 

menyebutkan mufrodat 

bahasa Arab nya 

   √ 



Peserta didik mempraktekkan 

dialog  bahasa Arab seperti 

pendidik contohkan 

sebelumnya secara bergantian 

menggunakan gambar. 

   √ 

4 Penutup 

Peserta didik membuat 

kesimpulan tenang apa yang 

telah dipelajari 

  √  

Peserta didik mendengarkan  

penguatan yang diberikan 

oleh pendidik 

   √ 

peserta didik berdo’a  

bersama dan menjawab salam 

penutup 

   √ 

Skor Perolehan 46 

Skor Maksimal 52 

Persentase Aktivitas Peserta didik 88% 

 

Dokumentasi Pelaksanaan Siklus II 

 
Pendidik menjelaskan materi 

 
Peserta didik mempraktekkan dialog menggunakan gambar 



Materi kelas IV a 

 


