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ب  
 

 ملخص
 تطبيق طريقة السمعية الشفوية ىف تعليم اللغة العربية لدي طلبة صف العاشر ابملدرسة الفتاح 

 العالية اإلسالمية انتر المبونج اجلنويب
 إهدا خري النساء

ىف تعليم اللغة العربية  اليت تستخدم هتدف هذا البحث ملعرفة تطبيق طريقة السمعية الشفوية
ابملدرسذة الفتذاا العاليذة امسذ لية مترنلبذذو    اللغذة العربيذةو كذذل  ووالذا املطبطذة ىف ومليذة التعلذيم 

 للمشذاركن الفوائذد وتذوفري املعرفذة توسذي  لن يتمكن أن يؤلا البحث، هبذا تنفيذ خ ل لن. اجلنويب
العاليذذذة امسذذذ لية مترنلبذذذو   ابملدرسذذذة الفتذذذاا  وخاصذذذة وذذذام، بشذذذكا العربيذذذة اللغذذذة ميتعلذذذ ومليذذذة يف

 .البحث هلذا كموق   اجلنويب
املسذذتخدلة هذذع   ذذوه هذذذا البحذذث هذذو البحذذث الوصذذا النذذووع  ألذذا طريقذذة  ذذ  البيذذام 

 وطذذذاء املعذذذا ابلبيذذذام  املو ذذذو   مليذذذا البيذذذام  بطريقذذذة إوتنفيذذذذ حامل حظذذذة  املقابلذذذة  والو ئذذذق. 
 امستنتاج.

 شذكا ولذ  املذوا  تصميموملية تنفيذ    البيام  و حليا البيام  املستخدلة هع : لن 
ة هذذذع املفذذذر ا  و العبذذذار   وامسذذذتماه  والكذذذ م  والقذذذراء . م فرويذذذ أربعذذذة لذذذن تتكذذذون العوالذذذا ث ثذذذة

ابسذذذتخدام وسذذذائا البشذذذرية هذذذع وسذذذائا لذذذا   التعلذذذيم و  تطبيذذذق طريقذذذة السذذذمعية الشذذذفويةؤسذذذائا ىف 
ابملدرسذذة الفتذذذاا العاليذذة امسذذذ لية مترنلبذذذو    العربيذذذة اللغذذة ميتعلذذذسذذبور . وسذذذائا املسذذتخدلة ىف ابل

وومليذة التعليماذا تكلذم املعلذم أو قذراء  املذوا   ويسذتمعون الطلبذة م يقلذدون  .LKSهع كتذ   اجلنويب
 العربيذذذة اللغذذذة ميتعلذذذ ومليذذذة يف تطبيذذذق طريقذذة السذذذمعية الشذذذفويةىف ألذذذا العوالذذذا املطبطذذذة  كذذ م املعلذذذم.

هذذع  قصذذان الطلبذذة ىف لعرفذذة الساسذذية للفذذة  ابملدرسذذة الفتذذاا العاليذذة امسذذ لية مترنلبذذو   اجلنذذويب
  م  قصذان املرافذق الدراسذية  والهذم يعذا العربيذة اللغذة ميتعلالعربية  م  قصان الطلبة ول  الرغبة ىف 

 الرتبية للطلبة لن قبا. اخت ف خلفية
 العربية اللغة ميتعل  طريقة السمعية الشفوية:  املفاتيح الكلمات
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 اإلهداء

سذذ سشلرذذاابلرس ا  ذذعلر ل للهذذ الرسالذذاسعلرسة هيذذعلهذذالجتياذذعلراحتةذذا لرس ا  ذذع

لكأ دلرحلبلر ل:للله الرسالاسعلرسة هيعتةايل.لحة تل

ل و ضذذ ا ل رئًهذذا ل  اضذذ   لرسذذ   (ل سذذ علولصذذ ي ا)لرحل ي ذذعلوورسذذديلورسذذد .ل1

لوحي ذذ  لرسصذذ  ربلمذذ لل سذذ عليف لرس ا  ذذعلخطذذ  لكذذ لو ذذدوه  لو  حةذذ  

 .رس ا  علجناح

  غذذذالو   ذذذدول  سذذذاللولورلذذذت    ر لمارمذذذاا)لرألوذذذ ر لورألخذذذ ريلراخذذذ يلأ ةذذذا.ل2

لأحذ لمذ ل رئهذالدو رين ذل رسذ (لأررتا,لوح  لرأل  سذاا,لورهذدر لسي يذعلرسةركذع

 .بسةا  ل  تسها لورسد  الحة لم لجتها لأ لآم ل رس ا  علحتفي 

ليفل رئًهذالصذ  رًرلرسالاسعلرسة هيذعلعهشامكل لرسدكت ر لحةييتل  لف لرملاحستري.ل3

رسالذذذذاسعللهذذذذ الإكهذذذذا لو ذذذذ لرس ا  ذذذذعلملسذذذذاود لرس قذذذذتلوأخذذذذ لوحتفيذذذذ لت حيذذذذ 

 .رسة هيع

(لم ز ذذعله ذذا لايجذذيت ل  ذذارلكي ذذاجيت لأجذذي ل   ذذد لةذذري )لةذذ   رجلليفلرسصذذ ابع.ل4

لإ لصذذدرقت التصذذ لأ لآم ذذنلوأ ذذ ر  لأمذذارحليفلأبماجذذعلرس ا  ذذعل ارمقذذ  لرسذذ   

 .ح ت 



 ز
 

 ةترمجة الباحث

ا بريدددد ايدددد ا6ىفاري تدددد  ي اابددددديباسين  ددددج  ا  ددددد  ىفاات,او ددددخإهددددخري الدددد اري   دددد  

ا.اح  ةواوري خةااص  جح دري خاباريإللدةا  بعةاي اري ث  ثةاب ت,ا8991

 ددد ةااىفا2ريحلكديجدددةااجلددد  ايريدددبكجماايددد اريسخ  دددةاريإلبتخري جدددةري ن حثدددةاتربجدددةابخرييدددةا

 ددد ةااىفاريإل دددةيجةاريستد ددد ةريحمل ددد اريىلاريسخ  دددةااةري ن حثدددات.امثاري دددتمرا2002-2080

 دد ةااىفاانتددرريإل ددةيجةااري ع  جددةري فتدد  اريىلاريسخ  ددةااري ددتمرتاري ن حثددة.امثا2080-2082

 تددد إلاريإل ددةيجةاريحلكديجدددةايج يعدددةا ريسيدد اإريىلااةري ن حثدداتوريآللددراسللددد.ا2082-2086

ا.2086/2082ري  د ةاري خ ري دجةابق ماري تعلجماري لغةاري عربجدةاري تعلجمكلجةاري رتبجةاواباند  يال

طريقققة العقق اية الةقق تية م تالققي  الل ققة تطبيقق   :ابع دددريإلاري ر دد  ةاري علمجددةةاري ن حثددا كمدد 

الاربيقققة لقققة  طلبقققة  قققر الاافقققر لعةليقققة ال ةقققا  الااليقققة ا يققق  ية  تقققر   بقققت   

 اجلنتيب

 

ا

ا



 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  يق طري ق انسم يق انشفويق ىف ى لعيا انلةعق ان ربيعق  كتلبق لذه انرسلنق ان لميق مبوضوع "

و  ،"نعععدل طل عععق اعععاب ان ل عععر ح د سعععق انفتعععلان ان لنيعععق اوسععع  يق  ىعععر    عععو   ا معععوي

اسععت لعع علععى اوكععلي كمععل يععرايو و انمعع ل و انسعع ي علععى انمعع  انشععرياب   اععلى   

 عليه و سلا، و هاحلبه و آنه و  ن ى  ه إبىتسلً إىل يوي اندينو

لذه انرسلنق ان لميعق وكعلي انشعرول نلحمعوى علعى اند جعق ا ل  يعق ايوىل و لع  

 اديعععن إيمتععلً    عععو   اوسعع  يق ا ريو يعععقو  ان ريلنو يععق  ععن كليعععق انابيععق و انت لعععيا جل  ععق

 خمتلععاب  ععن وانتوجيععه ا سععلعدل بفضععل ان لميععق انرسععلنق لععذه  ععن ا  تهععل  هً ان لىتةععق د كىعع

 : ا تملهنا عن  ربًوى ان لىتةق عدع ا ملس ق لذه يف نذنك ايطراف،

انت لعععيا ايسعععتلال انعععدكتو  ا لجعععق  عععاف د  ، ا لجسعععتال ك ميعععدل كليعععق انابيعععق و  و1
 جبل  ق  ادين إيمتلً اوس  يق ا ريو يق    و  و

انععدكتو ل ه عع  ل ريععق ا لجسععتال، كر يسععق اسععا ى لععيا انلةععق ان ربيععق جبل  ععق  اديععن  و2
 إيمتلً اوس  يق ا ريو يق    و  و

انععععععدكتو ل جهيععععععط كل شعععععرف ايوى و   انعععععدكتو   ععععععرياب انعععععدين بشععععععر  ا لجسععععععتا و3

 عععععريرا جعععععزي  علعععععى مجيععععع  او  عععععلدا  و  قانةل يععععع قكل شعععععر  ليوسعععععاب، ا لجسعععععتا 

 ونريتلبق لذه انرسلنق ان لميق انتوجيهل 



 ح
 

 ليئق احمللضرين و ايسلىذل جبل  ق  ادين إيمتلً اوس  يق ا ريو يق    و  و و4

 وايطروىتق كتلبق وكملى ودعوهتا دعمها يواالًو انذين ا  ي ق  واي  هي و5

 لذه انرسلنق ان لميق هودلا  ريرا جزي ومجي  انملس انذين سلعدواين وكلي  و6

ًا لععذا ان حعع    يععزاى ب يععد  ععن انريمععلى و انمععوا و و هبععذا  وعععع ان لىتةععق ه

 اجععى انم ععد و ا اااىتععل  نلتشعع ي  و اوكععلي مب ععرد انرجععل  هً يمتفعع  لععذا ان حعع  

 نل ل  نيو

 ي 2222هبريل   ٬   و  مدا  ب

          قان لىتة 

 

 إهدا خري النساء                                                            
    0200161161  
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 ابب األول
 املقدمة

 أ. توضيح املوضوع 
 بةلللل  شللللرح أوالً  الضللللروري ملللل  ،يابلتفصلللل   الرسللللالع الة   للللع هلللل   نفّصلللل  قبلللل 

 ادلوجلودة احملتلوتت مج ل  ع ل  عاملع نظلرة إعطاء هبدف ادلوضوع يف ادلوجودة ادلصط حات

تطب للللي ةرالللللع ال لللل ة ع دبوضللللوع    الرسللللالع الة   للللع هلللل   يف الفهلللل  سللللوء لتجنلللل . ف هللللا

الشفواع ىف تة    ال غلع الةرب لع للدي ة بلع للا الةاشلر ابدلدرسلع الفتلاح الةال لع اإلسلبلم ع 

  .انتر المبونج اجلنويب

 . التطبيق1

 الكربى، اإلندون   ع الطبةع للاموس وفلا . تنف    لك  ع مرادفع  تطب ي   ك  ع

 إىل تشللر تطب للي ك  للع أن اةللي وهلل ا 1 .مللا شلليء تطب للي أو تنف لل  هللو تطب للي تةراللا أن

 هلو تطب لل  أو تنف ل   الت  ملا احلاللع هل   يف. مةلن رللا  ع ل  تطب لل  أو تنف ل   ات  شيء

 .ال  ة ع الشفواع ةرالع

 

 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indoneisa, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2005, h. 257 
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 . الطريقة2

 اةلي "metha" ك  لع م  تتكون اليت   methodos  ال وانن عال غع  م  الطرالع أتيت

 اجت لاز  الت  م لار م  الطراللع هلي ف ةي الطراي، أو عالطرال اةي " hodos" و خبل  م 

 اسللتنادا 2.الغللر  لتحل للي ج للد بشللك  منظ للع ةرالللع هللي الطرالللع .اذلللدف إىل ل ولللو 

 .اذلدف لتحل ي ةراي أو عةرال هي الطرالع أن استنتجت الباحثع ،ال ابي التةراا ع  

 . السمعية الشفوية3

3.مسةللا-ا ل  -مسل  وهلي الةرب لع ال غللع مل لغلع هلي  ال ل ة ع الشلفواع
 بللدتدة ي  

 أو فللل  أو شلللفا  أهنلللا اةلللي شللللا الةرب لللع ال غلللع مللل  أتيت الشلللفواعأملللا . ال للل   دبةلللي نصلللا 

4.لفظ ع
  

 . تعليم اللغة العربية4

 ادلة ل  تشل   ب ئلع يف اللتة  مصلدر  و وادلة ل  الط بع بن التفاع  ع   ع هو   التة 

5.ما دفذل ادلة ومات اتبادلون ال ا  الط بعو 
 

 .الةرب ع ال غع لتة   عبوالط  ادلة   بن تفاع  هو الةرب ع ال غع   تة  فإن وابلتايل

 
                                                             

2
Ibid, h. 740 

3
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Pt Mahmud Yunus Wadzuriyah), 

h.179  
4
Ibid, h. 200 

5Pengertian pembelajaran (online) tersedia di:https://ruangguruku.com/pengertian-

dantujuan-pembelajaran/ (18 maret 2020) 

https://ruangguruku.com/pengertian-dantujuan-pembelajaran/
https://ruangguruku.com/pengertian-dantujuan-pembelajaran/
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 مدرسة الفتاح العالية اإلسالمية انتر المبونج اجلنويب . 5

 مللل   تلللازةادل هلللي مدرسلللع مدرسلللع الفتلللاح الةال لللع اإلسلللبلم ع انتلللر المبلللونج اجلنلللويب

 قرالللللع يف ادلدرسلللللع هللللل   تلللللل . األكادمي لللللع وغلللللر األكادمي لللللع اجمللللللاالت يف سلت فلللللع إصللللللازات

 .المبونج اجلنويب انتر ،ن غارا راتو منطلع ،مهاجرون

 حبلل  هللي الرسللالع هلل   ملل  الغللر  نفهلل  أن ميكلل  ال للابي الولللا ع لل  اسلتنادا

لللدي ة بللع لللا ال غللع الةرب للع    تة لل يف مسة للع الشللفواع ةرالللع تطب للي ك ف للع ةرفللعدل هتللدف

 . الفتاح الةال ع اإلسبلم ع انتر المبونج اجلنويبالةاشر ابدلدرسع 

 ب. أسباب اختيار املوضوع

 التوالللل تطب لهلللا ىف  ع للل  قلللادرا  اكونلللوا أن ملللنه  مط لللو   لللعالةرب الط بلللع تة للل  .ٔ

 ع ل  قلادرة شلفواعال  ة عال ل ةراللع تةتلرب. ربرارتو  شفه ا ال ةرب ع ال غع ابستخدام

 .واحد وقت يف عرب ع لغع هاراتادل أرب  ست ةا إ يف ادل اعدة

 ال غلللع تللدرسهلللي مدرسللع  مدرسللع الفتللاح الةال للع اإلسلللبلم ع انتللر المبللونج اجلنللويب .ٕ

 .شفواعال  ة عال  ةرالع ابستخدام الةرب ع

 مؤس للعهللي  مدرسللع الفتللاح الةال للع اإلسللبلم ع انتللر المبللونج اجلنللويببشللك  عللام  .ٖ

 إجللراء جيلل  ذللل ، وب للب . األمللع وتلللدم الةل للدة أخللبل  تللدا  إسللبلم ع تربواللع
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 اإلدارة ح للل  ملل  والتطللوار الك لللا  هبللدف م للت ر بشلللك  ادلللدارس يف البحللوث

 .والتة  

 ج. خلفية البحث

 هلللي ال غلللع أمه لللع. االجت اع لللع احل لللاة يف األفلللراد بلللن فةاللللع اتصلللا  أداة هلللي ل غلللع

 نلللل  يف الوح لللدة الفةاللللع الوسللل  ع هلللي ال غلللع أن مةتلللربا االجت اع لللع، ل ح لللاة ادله لللع الل  لللع

6.لآلخلرا  الل ل  يف الرغبلات أو ادلفلاه   أو األفكلار أو األفكار أو األفكار
 الةرب لع ال غلع 

 ادل لل  ن عبللادة يف ت للتخدم الةرب للع حللى اللللر،ن، لغللع االتصللا ، لغللع ادلة ومللات، لغللع هللي

 أو  هلي الةرب لع ال غلع أن حب ل  بل  ادل ل  عبلد قلا . وغرها والصبلة وال كر الصبلة مث 

 يف كبلسللل ك ع لغلللع أاضلللاً  هللي الةرب لللع ال غلللع فللإن اجلنلللع يف ك لللا ،دم النللي ع للل  ندللللت لغللع

 :ق . وس   ع    هللا ل   هللا رسو . عباس اب  ع  احلدا  روى ك ا. البشراع اتراخ

ُهَ للاُ َأنهلل َرُسللْواَلِع َللل هلل  هللاُ َعَ ْ للِ  َوَسلل هللَ  قَلل َأِحبُّللوا اَ : َعللِ  ابْللِ  َعبَللاسي َرِضللي هللاُ َعنلْ

 7)روا  الطرباّن( ، وََكبلُم َأْهِ  اجْلَنهللِع َعَريبي َعَريبي ، َواْلُلْر،ُن َ  لَِثبلثي : أَلّّنِ َعَريبي اْلَةرَ 

                                                             
6
Nanang Kosim, Strategi Dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Arvino 

Raya, 2016) h.16 
7
Bahasa Arab adalah bahasa surga (online) tersedia di: www.darunnuhat.com/bahakksa-

arab-adalah-bahasa-surga/ (3 februari 2020) 

http://www.darunnuhat.com/bahakksa-arab-adalah-bahasa-surga/
http://www.darunnuhat.com/bahakksa-arab-adalah-bahasa-surga/
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 الة للوم للتة   مفتاًحلا أاًضلا الةرب لع ال غلع تةللد مساوالع، لغلع كوهنلا عل  النظلر بصلرف

 كتابلع سبلت اللدميلع الةصلور يف الة لوم مل  سلت فع أنواع م  كتًبا ألن ، ذل  ق  . األخرى

8.الةرب ع ال غع ابستخدام منها الةداد
 

 ملل  ادلةرفللع خدانللع نللل  يف جللًدا مهلل  دور وذلللا الةللادلي لغللع أاًضللا هللي الةرب للع ال غللع

 الة لللللوم ملللل  الةداللللد تبلللللاد  خللللبل  ملللل  احل لللللاة خطللللو  مج لللل  وتغطلللللي ، ج لللل  إىل ج لللل 

  9.النب  ع والل   واألمثا  وادلشاعر واحد بةل  األمع أبناء لتوح د وكإقرتاح والنظرتت

ك لللا رأي غ غلللي و روح لللر .   التة للل إىل حاجلللع هنلللا  الةرب لللع، ال غلللع فهللل  للللدع 

Gagne dan Roehler ، الط بلع تة ل  ع   لات م لاعدة إىل اهلدف نظلام هلو   التة ل فلإن، 

 ع للل  تلللؤ ر بطراللللع وترت بهلللا تصللل   ها مت الللليت األحلللداث مللل  س  للل ع ع للل  ربتلللوي والللليت

 أنشلطع هلو   التة  أن نفه  ميك  الفه  ه ا م  10.الداخ  ع الط بع تة   ع   ات حدوث

 ربلللدث وابلتلللايل  ، التة للل ع   لللع خلللبل  مللل  تة  للل  مللل  ل شلللخ  ميكللل  والللل ي خطللل ادل

  .أاًضا التة    ع   ع

 التفاعلل  ت للون اللليت هللي الرتبواللع الل  للع وهلل  . الرتبواللع أنشللطع هللي   التة لل أنشللطع

 ادللللراد األهلللداف لتحل لللي اذبلللا  ب لللب  التفاعللل  حلللدث. الط بلللعو  ادلة للل  بلللن حيلللدث الللل ي

                                                             
8M.khalilullah, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Istima’ dan 

Takallum)” Sosial Budaya,Vol 8.no 02, (juli-desember 2011), h.219 
9
Ibid, h.22 

10Ni Nyoman Parwati, I Putu Pasek Suryawan, Ratih Ayu Apsari, Belajar Dan 

Pembelajaran, (Depok: Rajawali Press, 2018), H.107 
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 .مًةا ربل لها
 ادلؤس لات يف أاًضلا ولكل  ادلةهلد يف فلل  الةرب لع ال غع   تة  نف  ت ات  ال 11

 ادللواد ست ةا إ الط بع ع   ال ه  م  ل س الةرب ع ال غع   تة  أنل ل  . الرمس ع التة    ع

 .الةرب ع
12

 

 عبلالط  قدرة وتطوار استكشاف هي الةرب ع ال غع   تة  م  اذلدف فإن نة  ، ك ا

 عللام، بشللك (. مكتللو ) ربراللرت أو( شللفهً ا) نشلل  بشللك  سللواء ال غللع، اسللتخدام ع لل 

 ةمهللار  ب نهللا ملل . أربةللع إىل تنل لل  ال غواللع ادلهللارات أن ع لل  ال غللع   تة لل خللرباء مج لل  اتفلي

 .الكتابع ةومهار  اللراءة، ةومهار  ،الكبلم ةومهار  االست اع،
13 

 ميكل  الةرب لع ال غلع   تة ل مشلك ع فلإن ف حلد ها، الةرب ع ال غع مشاك    تة ىف  أما

 الصللةوابت هللي ال غواللع ادلشلاك . نف للها الةرب للع ال غللع يف ادلوجلودة الظللروف علل  تلنج  أن

 ك غللع نف للها الةرب للع ل غللع ادل  للدة اخلصللا   ب للب    التة لل ع   للع يف عبللالط  اواجههللا الليت

 التلللدراس يف االحلللرتاف إىل االفتللللار هلللي عبلللالط  مةظلل  منهلللا اةلللاّن الللليت ادلشلللك ع. أجنب للع

 وادللواد األهداف ح   م  الةرب ع ال غع   تة  ع   ع يف تنف  ها س ت  اليت ادلكوانت وق ود

 .التل    وأدوات   التة  وموارد واألدوات الطرا يو  والتة  ة    الت وأنشطع( ادلواد) التة    ع

                                                             
11Ulin Nuhana, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Diva Press, 2016), h.144 
12

Ibid, M.khalilullah, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Istima...., 

h.219 
13Ibid, Ulin Nuhana, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran...., h.74 
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 الدالللللع، وع للل النةلللوي و  والصلللرف والكتابلللع( الصلللوت نظلللام) الصلللوت عك شلللك ع 

 عبلالط  مثل  ادلشاك  خارج مشكبلت سبث  لغواع غر مشاك  أاًضا سببها اكون أن ميك 

 علدم وسلا   حلى أو لل ع ذات ل  لت تة    لع مواد أو ل تحف د، داف  لداه  ل س ال ا 

 .التحت ع البن ع كفااع
14

 

 بشلللك  15.احل لللوة ادللللدارس، ،ادلللل اه  النظلللام، الطراللللع، الطرالللي، هلللي لغلللع ةراللللع

 علر  عنلد ادلة ل  ا لتخدمها الليت التة    ع ادلواد لتلدمي تلن ع هي   التة  ةرالع تةد عام،

 اللليت   التة لل أهللداف تكللون حب لل  رل وعللات، يف أو فللردي بشللك  سللواء التة    للع، ادلللواد

 األسللله  مللل  سلل كون ادلة للل  مث ادلخت فلللع،   التة لل ةلللر  خبصلللا   ابلة لل  و ادلة للل  لللاغها

 األكثلر الةنصلر هلي   التة ل ةراللع.الفص  وظروف ل  وقا مبلءمع األكثر الطرالع طب يت

 أهلداف ع ل  كبر حد إىل اةت د   واستخدام ةرالع التة  والتة  ، التة    ع   ع يف أمه ع

 ها.  التة 
16

 

 التة    للع ادلللواد لتلللدمي ل  ة لل  الصللح حع ةرالللع هللي الةرب للع ال غللع   تة لل ةرالللع إن

 تةتلرب 17.ومتةلع سلهولع بكل  عبلالط  قبل  م  واست ةاهبا وإتلاهنا قبوذلا ا ه  حب   الةرب ع،

                                                             
14

Nandang Sarif  Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”,Jurnal Pemikiran 

Islam, Vol. 37, No. 1 (Januari-Juni 2012), Hal 84-87 
15Munawir , kamus munawir (yogyakarta : pustaka progressif, cet ke-14 1997), h.849 
16Ibid, Ni Nyoman Parwati, I Putu Pasek Suryawan, Ratih Ayu Apsari, Belajar dan... h. 

189 
17Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya,(Bandar Lampung: Cv 

Anugrah Utama Raharja, 2017) h. 90 
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 إذا ادلة للل ، أنشللاها اللليت والتة  ة   للالت ع   للع نجللاحال وتللدع  ل غااللع حامسللع   التة لل ةرالللع

 البدااللع يف سلله ع اعتللربت اللليت ابلللدروس ل  لل اح مناسللبع غللر ادل للتخدمع الطرالللع كانللت

 لتلللدمي الصللح حع الطرالللع فللإن ذللل  ملل  الةكللس ع لل  ، لللةوبع أكثللر سللتكون ل طللبل 

18.لبلهت ام ومثر سه ع تكون أن ميك  الط بع ع   اصة  اليت ادلواد
، ال لابيمل  الفهل   

ب للهولع تة لل  ال غللع  الط بللع  ال غللع الةرب للع هللي تلن للع أو ةرالللع ل لبلل   نفهلل  أن ةرالللع تة لل

، حيللاو  الةداللد ملل  مة  للي ال غللع الةرب للع إجيللاد اللل ي الدملل  ادلة لل . ولتحل للي ذللل  الةرب للع

مل   عبلل ظلروف واخل ف لع التة    لع ل ط  ادلناسلبع الطراللعةر  للتة   ال غلع الةرب لع ، وخاللع 

 أج  ربل ي أهداف التة  .

 الةللر  تلن للات أو التللدراس ةللر  ملل  سلت فللع أنللواع هنللا  الةرب للع، ال غللع   تة لل يف

 كل  أن نفهل  الضلروري مل  ولكل  التدرا ل ع واجبلاهت  يف ادلة ل  ا لتخدمها أن ميكل  الليت

 ألغلرا  لل ل . أاًضلا مةن هدف لتحل ي فل  مناسبع الةر  تلن ات أو ةر  م  نوع

 رتجاملع،لوا اللا لد ةراللع هل   هلاب ن ومل . سلت فلع طراللعم اسلتخدا ادلة ل  ع ل  جي  سلت فع

 الطرالللللع اسللللتخدام ىف تة لللل   ال غللللع الةرب للللع هللللي وأكثللللر ،ءةاللللللرا الطرالللللع ،اشللللرةادلب ةرالللللع

 .ال  ة ع الشفواع

 
                                                             

18
Joko Widodo, Efektivitas Penggunaan Metode Think Pair Share Dalam Pembelajaran 

Ekonomi Pokok Bahasan Pembentukan Harga Pokok Di Smp, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.2, 

No.1 (Februari,2007) h. 109 
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الئلسلت اع و الكللبلم.  هللي Audiolingual طراللعب ال لل ة ع الشلفواع ةراللع ت ل  

 ال غللللللع، ة لللللل  ت يف اذل ك للللللي مللللللدخ  ع لللللل  تتاسللللللس ةرالللللللع هللللللي Audiolingual ةرالللللللعو 

 نظللام خللبل  ملل  تة  هللا سلل ت   غللعال وولللا دراسللع ع لل  الطرالللع هلل   تؤكللد كتضلل ن،

 اجل لل  تكللوا  ونظللام ،( الصللرف) الك  للات تكللوا  نظللام مث ،(األلللوات ع لل ) الصللوت

 (.النحلوي)
19

ع ل  افلرتا  أن ال غلع منطوقلع، لل ل  ابلدأ  ال ل ة ع الشلفواعتةت لد ةراللع  

  اللللراءة  ألللوات ال غللع يف شللك  ك  للات أو مجلل  مث قوذلللا، قبلل  تة لل سللت اعتة لل  ال غللع اب

،خللر ملل  هلل   الطرالللع هللو الةللادة. س صللبإ ال لل و  عللادة إذا تكللرر عللدة  فكللرةوالكتابللع. 

 .مرات
20

 

اذل ك للي  اذل ك للي مللدخ ع لل   ال لل ة ع الشللفواعملل  نفللس الللرأي، تةت للد ةرالللع 

ال غللع  ة لل  ال غللوي هللو: ال غللع هللي الكللبلم  ال غللع هللي الةللادة، ت مللدخ ونظراللع ال لل وك ع. 

مل  و . ل  ت قواعد ال غع، ال غع هي ما ات  التحلدث، زبت لا ال غلات عل  بةضلها اللبة 

 ال للل و  مظلللاهر مللل  مظهلللر هلللي ال غلللعbehaviorisme (B.F. Skinner  ) ال للل وك ع نظرالللع

 21.  دالدةاجل علادات تكوا  هي أجنب ع  غعال تة   ىف احلل لع .عادة ألبإ ال ي البشري

 خلللبل  مللل  هلللاتطبل ةراللللعال للل ة ع الشلللفواع هلللي ةراللللع نفهللل  مللل  األفكلللار ال لللابلع أن 

                                                             
19 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018), h. 218 
20 Ibid ,Nanang Kosim, Strategi Dan Metodologi Pembelajaran... h. 54 
21

Ibid, Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode.... h.124 
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 ادل ارسللع ع لل  تؤكللد واللليت عالحللل وقللت يف والكتابللع اللللراءة تة لل   قبلل  ك  والللت االسللت اع

 . ادلتكررة

 الةرب للع ال غللعتة لل    يف ال للام ع ةرالللع ال لل ة ع الشللفواع ي للتطب اللليت ادلللدارس أحللد

مدرسللللع الفتللللاح الةال للللع  22.مدرسللللع الفتللللاح الةال للللع اإلسللللبلم ع انتللللر المبللللونج اجلنللللويبهللللي 

للفع ق ل  اللداي و مةهلد  رعاالع ربلت الرمسلي التة ل   واحلدة مؤس لعهلي اإلسبلم ع انتلر 

 حا الفتل مدرسلع. المبلونج اجلنلويبمهاجرونُ ن غرا راتوُ انترُ  قراع يف تل  الكوخ هللا حد 

 ملل  الةرب للع ادلللواد عبللالط  درستلل. الةرب للع وال غللع والللدا  الةامللع الة للوم لتللدراس مدرسللع هللي

 .سلت فع دبواد عشر الثاّن الصا إىل الةاشر الصا
23

 

درسلللع الفتلللاح الةال لللع اإلسلللبلم ع انتلللر أدت الباحثلللع مبلحظلللع ىف للللا الةاشلللر ابدل

اسلللتخدم ادلة للل  ةراللللع ال لل ة ع الشلللفواع ىف تة للل   ال غلللع الةرب لللع  والكللل   المبللونج اجلنلللويب

 تلدا  ال الليت عبلل ط  الةلريب ختبلاراإل  نتا ج م ت   حالع نظرا و نتا جها التدا  منحفضع. 

 يف رؤاتهللللا ميكلللل  التفاللللل  ، ملللل  دلداللللد. ٓٚ هللللي( KKM) األدىن احلللللد مةللللاار ملللل  أقلللل 

  :أدان  ٔ اجلدو 

 

 
                                                             

22
Amin Najib, wawancara dengan penulis, MA Al-Fatah Natar, 20 November  2019 
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 1جدول 
ىف صف العاشر ابملدرسة الفتاح العالية اإلسالمية انتر نتائج اإلختبار اللغة العربية 

 المبونج اجلنويب
 ن بع ادلؤواع عدد الط بع ادلةاار نت جع الرق 
٪ُٖٛٗٗ ٓٔ انجإ ٓٚ ≤ ٔ  
٪ُٕ٘ٙ٘ ٖٔ غر الناجإ ٓٚ ˂ ٕ  

٪ٓٓٔ ٖٕ   الةدد  
 24 .الةاشر ابدلدرسع الفتاح الةال ع اإلسبلم ع انتر المبونج اجلنويبادلصدر : كتا  درس ال غع الةرب ع ىف لا  

استنادا ع   جدو  ال لابيُ اوجل  أن كثلر مل  الط بلع ح انجحلون ىف تة ل   ال غلع 

 دلؤواللللعاالط بللللع بن للللبع  ٓٔاسللللتنادا ع لللل  ب للللاانت ادلبلحظللللع النللللاجحون مللللنه    الةرب للللع. و

 . ٪ُٕ٘ٙ٘ دلؤواعاالط بع بن بع  ُٖٔ و غر الناجحن منه  ٪ُٖٛٗٗ

طريقققة السققمعية تطبيققق ملل  الب للان ال للابيُ أرادت الباحثللع أداء البحلل  دبوضللوع 

الشقققفوية ىف تعلقققيم اللغقققة العربيقققة لقققدر طلبقققة صقققف العاشقققر ابملدرسقققة الفتقققاح العاليقققة 

 اإلسالمية انتر المبونج اجلنويب.

 د. تركيز البحث

ع لللي خ ف لللع البحللل  ال لللابلعُ ركلللدت الباحثلللع ىف تطب لللي ةراللللع ال للل ة ع اسلللتنادا  

 اليت ال تدا  منخفضع.  الشفواع ىف تة    ال غع الةرب ع

 :هو البح  ذل ا الفرعي الرتك د و أما 

                                                             
24

Amin Najib, Dokumentasi Nilai 
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 .الةرب ع ال غع   تة  ال  ة ع الشفواع يف ةرالع تطب ي خطوات. ٔ

 .ال  ة ع الشفواع ةرالع تخدامابس الةرب ع ال غع   لتة  ادلثبطع الةوام . ٕ

 ه. مشكلة البحث

الةرب لع ابدلدرسلع الفتلاح  ال غلع   تة ل ال ل ة ع الشلفواع يف ةراللع تطب لي ك ا. ٔ

 الةال ع اإلسبلم ع انتر المبونج اجلنويب ؟

 الةرب لع ال غلع   تة ل ال ل ة ع الشلفواع يف ةراللع لتطب ي ادلثبطع الةوام  هي ما. ٕ

 ؟ الةال ع اإلسبلم ع انتر المبونج اجلنويبابدلدرسع الفتاح 

 و. هدف البحث

 أما اذلدف م  ه ا البح  هي :

الةرب للع ابدلدرسللع الفتللاح  ال غللع   تة لل ال لل ة ع الشللفواع يف ةرالللع تطب للي. دلةرفللع ٔ

 .الةال ع اإلسبلم ع انتر المبونج اجلنويب

 الةرب لللع ال غلللع   تة للل ال للل ة ع الشلللفواع يف ةراللللع لتطب لللي ادلثبطلللع عوامللل . دلةرفلللع ٕ

 .ابدلدرسع الفتاح الةال ع اإلسبلم ع انتر المبونج اجلنويب

 ز. فوائد البحث

 :التايل النحو ع   البح  ه ا فوا د ولا ميك  عام، بشك  

 األولواع ذات الفوا د. ٔ
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 ةراللللع اسلللتخدام وفهللل  مة وملللات تللللدم أن ادلتوقللل  مللل  الدراسلللع، هللل   نتلللا ج مللل 

 ال غلع ع لوم يف ل دراسع ك ادة ادلةن ع الةرب ع ال غع   تة  يف والصفاواع ال ام ع

 .اخلصوص وج  ع   الةرب ع

 الة   ع الفوا د. ٕ

 وملللدخبلت الة   لللع ادلةرفلللع يف ك  لللامهع الدراسلللع هللل   نتلللا ج اسلللتخدام ميكللل . أ

 .لطبلهب  الةرب ع ال غع تدراس يف الةرب ع ال غع مة  ي

 ادلتط بلات لت ب لع وادلةرفلع واخللربة البصلرة ل بلاحثن الدراسلع هل   نتلا ج تض ا.  

 .البكالوراوس درجع ع   ل حصو  األكادمي ع

 ح. طريقة البحث

 ب للاانت ع لل  ل حصللو  الباحثللع هبللا ت للاللليت ق ع   للع ةرالللع هللي البحلل  ةرالللع

 جيللل  ر   للل ع ك  لللات أربللل  هنلللا  ذلللل ، ع للل  اسلللتناداو . زللللددة واسلللتخدامات أبهلللداف

 الطراللع تةلي. االسلتخدام واذللدف و  والب لاانت الة  لي ادللنهج: وهلي االعتبلار، يف أخ ها

. وادلنهج للع والتجراب للع الةلبلن للع الة   للع ال لل ات ع لل  تةت للد البحلل  أنشللطع أن الة   للع

 خلبل  مل  مةلوللع تكلون حب ل  منطل لع، بطلر  ات  البحثي النشا  ه ا أن الةلبلّن اةي
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 منهجللي. ادل للتخدمع ةرالللع ومةرفللع مراقبللع ملل  اآلخللرون اللت ك  حللى ، البشللري التفكللر

 .منطل ع مة نع خطوات ت تخدم الدراسع يف ادل تخدمع الة   ع أن اةي
25

 

 وهلي نوع لع ولف ع ةرالع م ( field reserch) م داّن حب  هو البح  ه ا النوع

 هلللو الوللللفي البحللل  مللل  اذللللدف. ملللا األشللل اء وتف لللر وللللا إىل ت لللة  حبللل  ةراللللع

 ادلنهجللي الولللا هبللدف هللي ك للا ادلوضللوعات أو األشلل اء أو ل حلللا ي ادلنهجللي الولللا

 .مناسلل  بشلك  دراسلت  تلت  الل ي الكلا   وخصلا   حلللا ي
 ولللفيال حبل هل ا  ابلن26

ابدلدرسللللع الفتللللاح الةال للللع  الةرب للللع ال غللللع تة لللل  تطب للللي أ نللللاء حللللدث اللللل ي الوضلللل  نللللوعيال

 . ال  ة ع الشفواع ةرالعابستخدام  اإلسبلم ع انتر المبونج اجلنويب

 . مكان البحث1

 .المبونج اجلنويبُ ىف قراع مهاجرا ُ انترُ ادلدرسع الفتاح الةال ع اإلسبلم ع انتر

 . مصدر البياانت2

 المبونج اجلنويب الفتاح الةال ع اإلسبلم ع انترر  س ادلدرسع أ( 

 مصللللدر ومللللدارها ادلدرسللللع مللللدار اصللللبإ احلالللللع هلللل   يف ادلدرسللللع، ر لللل س

 وأهلللدافها ادلدرسلللع إنشلللاء اترالللخ حلللو  مة وملللات ع للل  ل حصلللو  ب لللاانت

 .وتطورها
                                                             

25
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2018 ) h. 2 
26

Sudaryono, Metode Penelitian , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017) h.82 
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  ( مة   ال غع الةرب ع

ادلدرسلع يف  الةرب ع ل غع ك ة  . S.Pd.I صل   أمن ال  د احلالع ه   يف

 ل ب للاانت مصللدرًا ألللبإ ،المبللونج اجلنللويب الفتللاح الةال للع اإلسللبلم ع انتللر

 ولللةوابت ،عبللالط  ذبللا  التللدراس أمنللا  حللو  مة ومللات ع لل  ل حصللو 

 .الةرب ع ال غع تة   عند لؤلجواء لورة إىل ابإلضافع التدراس

 ج( الط بع

الفتللللاح ادلدرسلللع يف  عبللللة  هلللو الب للللاانت مصلللدر سلللل كون احلاللللع هللل   يف

 مصلللللدر عبلللللالط  اصللللبإ هنلللللا. المبلللللونج اجلنللللويب الةال للللع اإلسلللللبلم ع انتللللر

 ال لام ع ةراللع ابسلتخدام الةرب ع ال غع تة   تنف   إلك ا  فل  الب اانت

 .ال ةواع

 . طريقة مجع البياانت3

 نا  بة  الطرالع مج  الب اانت ادل تخدمع هي ادلبلحظعُ ادللاب عُ الواث ي.ه

 ادلبلحظعأ( 

 جل لللل  ةرالللللع هللللي وادلبلحظللللع البحلللل ، ذلللللدف مباشللللرة مبلحظللللع هللللي ادلبلحظللللع

 واألعلرا  الة  ، وع   ات البشري، ابل  و  اتة ي ف  ا البح  عند ُت تخدم الب اانت
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 ميكل  الب لاانت، مجل  تنف ل  ع   لع يف. مباشلرة البلاحثون ابلحظهلا اليت األش اء م  وغرها

 :ةرالتن إىل ادلراقبع تل   

 ادلبلحظع تشار ( ٔ

 الكلا   هبلا اللوم الليت األنشلطع يف أنف ه  ع   تنطوي اليت ادلبلحظات وهي

 اشللللار  للللل ا. البحلللل  لب للللاانت ك صللللدر اسللللتخدام  أو دراسللللت  تللللت  اللللل ي

 .فحصها ات  اليت األنشطع يف الباحثون

 مشاركع بدون ادلبلحظع( ٕ

 ولكلل  مبلحظتلل  تللت  مللا ملل  مباشللرة إل هللا انظللر ال مشللاركع دون ادلبلحظللع يف

 واسلتخبلص رب  ل  ل باحل  ميكل  ادلبلحظع ه   م . م تل  ك راق  فل 

 .النتا ج
27

 

 الُ وهلل ا اةللي مشللاركع بللدون ادلبلحظللعاسللتنادا ع لل  ب للان ال للابيُ أدت الباحثللع 

 حاللللع عللل  دببلحظللع الباحثلللع تمللل. قاالكللا   ادلبلحظلللع أنشلللطع يف مباشللرةالباحثلللع  شللار ت

 اسلتخدمها الليت ادلبلحظلع ةراللع. الةرب لع ابل غلع واللتة   ة ل  الت وع   لع ادلة ل  وحالع عبالط 

 الةرب لع ال غلع   تة ل يف ال ل ة ع الشلفواع ةراللع تطب لي خطلوات عل  الب اانت جل   الباحثع

 .ابدلدرسع الفتاح الةال ع اإلسبلم ع انتر المبونج اجلنويب

                                                             
27

Rukaesih A.Maolani, Ucu Cahyani, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Depok : PT 

Rajagrafindo Persada, 2015), h. 148-149 
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  . ادللاب ع 

 ع ل  ل ةثلور أول لع دراسلع سلؤا  ةلرح ةرالي عل  الب لاانت جل ل  ةراللع هلي دللاب عا

 ادلدالد دلةرفع الباحثون أجراها اليت الب اانت مج  هي ادللاببلت. فحصها جي  اليت ادلشك ع

 علللرب أو( لوجللل  وجهلللاً ) لوجللل  وجهلللاً  إملللا ادلللللاببلت إجلللراء ميكللل . ادل لللتج بن م لللا   عللل 

 .اذلاتا
28

 

 أنواع ادللاب ع :

 منظ ع ملاب ع.( ٔ

 مج لللل  إعللللداد مت أي ادلةتدمللللع، ابدللب للللع ت لللل  تها ميكلللل  منظ للللع أو ملاب للللع  

 أكثلللر اكلللون أن ميكللل  الواقللل  يف الباحللل  أن مللل  اللللرغ  ع للل  م لللبًلا األسلللئ ع

 .ادل تج   وحالع حلالع وفًلا الب اانت الستكشاف مرونع

 ادلنظ ع غر ملاب ع.( ٕ

الباحثلع  اةت لد أي ادلدسب لع غلر ابدللبالع ا    ما أو ادلنظ ع غر ادللاببلت

 ميكللل  ادللاب لللع، هللل   يف. ربللدث الللليت لؤلعلللرا  وفًللللا الت لا  للع األسلللئ ع ع للل  حًلللا

 أكثلر ادلطروحع األسئ ع تكون حب   موضوع لك  وفًلا الظروف اه ئ أن ل باح 

 .مرونع
29 

                                                             
28

Ibid, h.153 
29

Ibid,Azzuddin Musthafa, Acep Hermawan, Metodologi Penelitian ...h.195-196 
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 منظ ع شب  ملاب ع.( ٖ

 أكلرب حبرالع تلت  الليت الداخ  لع، ادللاب لع فئلع ادلللاببلت م  النوع ه ا اش  

 ع للل  الةثلللور هلللو ادلللللاببلت مللل  النلللوع هللل ا مللل  الغلللر . ادلنظ لللع ادلللللاببلت مللل 

 ،راءهلل  اخللربة ذوي األشلخاص مل  اُط ل  ح ل  ، انفتاًحلا أكثلر بشلك  مشلاك 

 .وأفكاره 
30

 

 ج( الواث ي

 التو  للي مل  سلت فلع أشللكا . النلوعي البحل  يف الب لاانت مصللادر أحلد هلو الواث لي

 مك  للللللع كللللللاداة التو  للللللي 31.مللللللا شللللللخ  ملللللل  قصلللللل  أو كتللللللاابت أو لللللللور شللللللك  يف

 .وادللاببلت ادلؤاد تدع  اليت البح  يف وادللاببلت ل  بلحظات

 . طريقة حتليل البياانت4

 رب  لللل . ورب   هللللا مجةهللللا مت اللللليت الب للللاانت مةاجلللللع ف جلللل  الب للللاانت، مجلللل  مت إذا

 مل  منهجلي بشلك  ع  هلا احلصلو  الت  الليت الب لاانت وذب  ل  البحل  ع   ع يه الب اانت

 والوللا فئلات، يف الب لاانت لتنظل   خطلوات م  والواث ي ادل دان ع وادلبلحظات ادللاببلت

                                                             
30

Ibid,Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif....h.233 
31

Ibid,Azzuddin Musthafa, Acep Hermawan, Metodologi Penelitian ...h .200 
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 تة  لللللل ، سلللللل ت  ومللللللا مه للللللع واخت للللللار األمنللللللا ، يف والتج  لللللل  والتول للللللا، الوحللللللدات، يف

 .واآلخرا  أبنف ه  فه ها ا ه  حى النتا ج واستخبلص
32 

 ةرالللي عللل  الب لللاانت ع للل  الباحثلللع حصللل ست مجةهلللا، مت الللليت الب لللاانت رب  للل  قبللل 

 هبللا استشللهد اللليت Huberman وهوبرمللان Miles مللاا د اقرتحهللا اللليت الب للاانت رب  لل  تلن لات

Afrizal، التشنج م  التحلي/  ورس  الب اانت وعر  الب اانت بتخف   هي. 
33

 

 ( زبف   الب ااتتٔ

 ع لللل  والرتك للللد الر   لللل ع النلللللا  واخت للللار الت خلللل  تةللللي  الب للللاانت زبفلللل  

 الب لللاانت سلللتوفر ، وابلتلللايل. واألمنلللا  الب لللاانت عللل  والبحللل  ادله لللع األشللل اء

 مللل  ادلدالللد مجللل الباحثللع  ع للل  وت للله  أوضلللإ، لللورة ع  هلللا احلصلللو  مت اللليت

 .األمر لدم إذا والبح  الب اانت

 ( عر  الب اانتٕ

 تلللدمي ميكلل . الب للاانت عللر  هللي التال للع اخلطللوة فللإن الب للاانت، زبفلل   بةللد

 ومللا pictogram و phichard و ب ان للع ورسللوم جلداو  شللك  يف الب للاانت هل  

 اسللتخداًما األكثللر  أن Huberman وهوبرمللان Miles مللاا د ذكللر. ذللل  شللاب 

 خللبل  ملل  . ال للرداع النصللوص ملل  هللو النللوعي البحلل  يف الب للاانت لتلللدمي
                                                             

32
Ibid,Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif....h.244  

33
Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Depok: Pt. Rajagrafindo, 2016), h.180 
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 مللل  دلدالللد والتخطللل   حيلللدث، ملللا فهللل  األسللله  مللل  سللل كون ، الب لللاان تللللدمي

 .فه   مت ما ع   بناءً  الة  
34

 

 ( رس  اإلستنتاجٖ

 اسللللللللتخبلص هللللللللي النوع للللللللع الب للللللللاانت رب  لللللللل  يف ادلتخلللللللل ة التال للللللللع اخلطللللللللوة

 والتحللللللللي، وهوبرملللللللان ملللللللاا د اسلللللللتنتاج السلللللللتنتاجات وفًللللللللا االسللللللتنتاجات،

 أدلللع ع لل  الةثللور اللت  ح إذا سللتتغر مؤقتللع، تللدا  ال اللليت األوىل االسللتنتاجات

 مجللللل  مللللل  التال لللللع ادلرح لللللع يف قوالللللع أبدللللللع مدعوملللللع مبكلللللرة، مرح لللللع يف قوالللللع

. مصلداق ع ذات اسلتنتاجات عنهلا ادلةلر  االسلتنتاجات كانلت إذا. الب اانت

 قب  م  موجودة تك  ح جدادة نتا ج هي النوعي البح  استنتاجات يف
35 

 البياانت صحة . اختبار5

 التلن لات بلن ذب ل  الليت الب لاانت مج  ةرالع هو التث    الب اانت، مج  ةرالع يف

 :ذل  يف دبا التث    م  أنواع عدة هنا . ادلخت فع وادلصادر

 

 

 
                                                             

34
Ibid,Sugiyono, Metode Penelitian ...h.247-249 

35 Ibid, h. 252 
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 الدم  تث   . (أ
 ، الةرضلي ادللطل  خلبل  مل . وةول ًلا م تةرًضلا اللدمي التث    اكون أن مك 

 التث  للل  ويف سلت فلللع جمل وعلللات الوقلللت نفلللس يف الب لللاانت مجللل  الللت  أن الصلللد

 .سلت فع أوقات يف اجمل وعع نفس م  الب اانت مج  ات  الطويل

 األماك  تث   . ( 

 سلت فلللع أملللاك  ابسلللتخدام تنف للل ها الللت  الللليت الب لللاانت مجللل  هلللو ادلكلللان تث  للل 

 .دقع أكثر لتكون شلا  ع ب اانت ع   ل حصو 

 النظرتت تث   . ج

 نفللس رب  لل  أو سلت فلع نظللرتت ع لل  بنلاءً  الب للاانت مجلل  هلو النظللرتت تث  ل 

 .سلت فع بنظرتت الب اانت

 التث    ةرالع. د

 .شلا  ع ب اانت جل   سلت فع لطر  الباحثع تاستخدام وهي التث    ةر 

 الباحثن تث   . ه

 مل  الةدالد أجراهلا شلا  لع، ب لاانت أو الب لاانت نفلس مج  هو الباحثن تث   

 .الباحثع
36 

                                                             
36

Azzuddin Musthafa, Acep Hermawan, Metodologi Penelitian ...h.174 
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 ادلصادر تث   . و

 سلت فع مصادر م  ع  ها احلصو  مت اليت ادلة ومات ادلصدر التث    الارن
37 

                                                             
37

Bakhtiar Sahri, Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian 

Kualitatif,Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1,( April 2010), H.56 
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 ابب الثاين
 اإلطار النظري

 طريقة تعليم اللغة العربيةأ. 
 .  مفهوم طريقة تعليم1

 الةةي اخلطةةوات مةة  سلسةةل  يعةةٍ شلةة   methodos اليواننيةة   اللغةة  مةة  الطريقةة  أتيت

 وطريقةة  الطريةة  مبعةةٌ ابحلرفيةة  طريقةة  كلمةة  هةة  العربيةة  ابللغةة . اذلةة   حتقيةة  ضلةةو تتحةة 

 1 .طرائ  أو طرق اجلمع صيغ  ذل  طريق  كلم  ابلعربي  والتأسيس  العمل

 يةت  حبية  حقيقي  أنشط  يف ادلوضوع  اخلطط لتنفيذ تستخ م طريق  ه  الطريق 

 .األمثةةل النحةةو علةة  ترتيبهةة  مت الةةي األهةة ا  حتقيةة 
 تفسةةَ ؽلكةة  ذلةة   إىل ابإلضةة ف 2

 عةة م  بشةةكل. التعليميةة  األهةة ا  لتحقيةة  اتب عةة  يةةت  طريةة  أو طريقةة  أهنةة  علةة  الطريقةة 

 حتقية  سةي ق يف هب  القي م ؽلك  الي اجلهود ومجيع التخطيط والتعل  التعلي  طريق  تتضم 

 .وكفةة  ة بفع لية  والةةتعل  التعلةي 
 علةةي الت طريقةة  فةنن  Nana Sujanaكمةة  رأان انان سةو ن  3

 مبعةةةٌ.  يالتعلةةة عمليةةة  أثنةةة    بةةةالطل مةةةع عالقةةة ت إق مةةة  يف ادلعلةةة  سةةةتخ مه ت طريقةةة ال هةةة 

 لتحقي   بللطل التعليمي  ادلواد لتق مي ادلعل  يستخ مه  طريق  الي ه  علي الت طريق  آخر 

 زادت مال مةةة   أكثةةةر ادلسةةةتخ م  الطريقةةة  ك نةةة  كلمةةة    علةةةي الت أنشةةةط  يف. األهةةة ا 

                                                             
1 Aziz Fahrurrozi, Erta Mahyudin,  Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional & 

Kontemporer, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2016) H.6 
2
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: prenadamedia group, cet ke-12 2016) h.147 
3Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran ...h.18 
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  بةالطل تعلة  صلة ح ودعة    بةوالطل ادلعلة  هبة  يقةوم الةي والةتعل  التعلةي  أنشةط  وكفة  ة فع لي 

 .ادلعل  قبل م  التعلي  وصل ح
4

 

 ادلعرفة  تسةلي  يف ادلعلة  يسةتخ مه  الةي الطرق م  رلموع  ه  الطريق ىف احلقيق  

 ادلعلة  اسةتيع ب زاد كلمة .  والتعل  يالتعل عملي  يف حت ث والي ه تبطل إىل ادلعرف  نقل أو

 بشةةكل سةةتيع باال يسةَ عنةة م . الطريقةة  اسةتخ ام يف أفضةةل كةة ن كلمة    يالتعلةة لطريقة 

 سةيكون الةتعل   طريق  استيع ب خالل م . أفضل بشكل  يالتعل أه ا  تتحق  أفضل 

 اختية ر فيمكنة  الطريقة   يةتق  ادلعلة  كة ن إذا. التعليمية  ادلةواد تع يل يف مه رة أكثر ادلعل 

 .  يالتعل وس ئل إىل ابإلض ف  والظرو   وادلالئم  اجلي ة الطريق 

 إحةة   ألن. للغ ية   ية  بشةكل الةتعل  وأهة ا  نتة ئ  حتقية  ؽلكة  ذلة   مت إذا

 ؽلكةة  ال حةةى من سةةب  غةةَ تكةةون األحيةة ن بعةة  يف   وادلةةواد الةةتعل  لغةةر   يةة ة الطةةرق

 الطريقة  فةنن عة م  بشةكل. األخةر  التعليمية  وادلةواد الةتعل  ألغةرا  وتطبيقهة  اسةتخ امه 

 والرايضةةة  والرايضةةةي ت اللغةةة   يتعلةةة يف سةةةوا    يتعلةةةال عمليةةة  كةةةل يف وارد شةةة   كةةةل هةةة 

. ادلةةواد لتقةة مي الطريقةة و  واخلطةةوات اإل ةةرا ات تشةةمل الةةي اال تم عيةة  وال راسةة ت والعلةةوم

 اجلهةود مة  الع ية  علة  حتتوان سيئ  أو  ي ة جبودة تت  الي التعل  عملي ت مجيع تزال ال

 .التق ؽلي  والعرو  واألدوات والقواع 
5

 

                                                             
4Ibid,Fattur Rohman, Metodologi Pembelajaran ...h. 132 
5Ibid, Ulin Nuhana, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran..., h. 147-148. 
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 مةةع تتوافةة  الطريقةة  ك نةة  إذا تطبيقهةة  يف ان حةة  العربيةة  اللغةة  تعلةة  طريقةة  تعتةةر

 أسةرة وبيئة  االقتص دي   واجلوانب اال تم عي   واجلوانب عقل   ظلو ومستو    لبالط ح ل 

 مة  شةخ  قبةل مة  اسةتخ امه  ؽلكة  الةي القواعة  أيًضة  الطريقة  تتبةع أن غلةب. الط لةب

 الشخصةةةي  االختالفةةة ت اسةةةتيع ب علةةة  قةةة درًا تكةةةون مث. الةةةتعل  مشةةة كل حةةةل يف كةةة ليل

 أن غلةب لةذا.  بةللطل الب نية  القوة أو الذك   أو السلوك أو الق رة يف ختتلف الي لطلب لال

 التغلةب وكيفية   بةللطل الشخصةي  االختالفة ت كشةف علة  قة درًا العربي  اللغ  عل م يكون

 .عليه 
6

 

 أيًضةةةة  ولكةةةة  ادلعروفةةةة   ادلصةةةةطلح ت طةةةةرق فقةةةةط ليسةةةة  العربيةةةة  اللغةةةة   يتعلةةةة يف

هةو  ادلة خل فةنن   edward antony أنتةوي إلدوارد كمة  رأان. والتقنية ت اصطالح ادلة خل

ًاض ت م  رلموع  ع  عب رة  خطة  هة  الطريقة . وتعلمهة  اللغة  تعلةي  بطبيع  ادلتعلق  االف

 نشةة   هةة  التقنيةة  أن حةةُ يف. ادلوصةةو  الةةنه  علةة  بنةة  ً  للغةة  ادلنهجةة  للعةةر  شةة مل 

 .  ادلخت ري  والنه  الطريق  مع يتن سب مب    الفصل يف تطبيق  يت  معُ

 

 

 

                                                             
6
Fattur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang, Masani,2015)h.35 
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 . مكان الطريقة ىف التعليم و التعلم2

 اخل ر   أ( الطريق  كأداة التحفيز

 األخةر  ادلكةوانت عة  يقةل ال دورًا الطريقة  حتتل  علي الت مكوانت أح  ابعتب ره 

 خةةالل مةة .  يالتعلةة الطريقةة  يسةةتخ م ال أحةة  التعلةةي  يو ةة  ال. والةةتعل  علةةي الت أنشةةط  يف

 .والتعل  علي الت يف خ ر ي  حتفيزي  كأداة احلقيق  ادلوقف ادلعل  يفه  هذا

ًاتيجي  التعلي    الطريق ب(   كنس

ًاتيجي   Dra. Roestiyah. N. Kكمةة  رأت الةة كتورة روسةةتي ح  البةة  للمعلةة  إسةة

 كخطةوة. ادلتوقعة  األهة ا  وحتقية  وكفة  ة بفع لية   يالتعلة مة  الطلبة  يتمك  حىالتعلي  

ًاتيجي  علة  للحصةول  وابلتةة   . علةي الت طريقةة  عة دة تسةةم  أو العةر  تقنيةة ت تةتق  اسةة

ًاتيجي  ه  علي الت طريق  فنن  .ادلتوقع  األه ا  لتحقي  كأداة تعليمي  اس

 كأداة لتحقي  األه ا   الطريق ج( 

 غةةَ األخةةر  ادلكةوانت أن ط دلةة  والةةتعل  التعلةي  أنشةةط  مةة  الغةر  حتقيةة  يةةت  لة 

 صةي غ  عنة . الةتعل  أهة ا  لتحقية  أداة هة  الطريقة . الطريقة  هو واح  مكون. مطلوب 

 ادلسةةتخ م  الطريقةة  تكةةون أن غلةةب معينةة   مهةة رات الطلبةة  لةة   يكةةون حبيةة  األهةة ا 
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 أنشةةط  تةة ع  أن ؽلكةة  طريقةة  اسةةتخ ام ادلعلةة  علةة  غلةةب لةةذل . األهةة ا  مةةع متوافقةة 

 .األه ا  لتحقي  فع ل  كأداة استخ امه  ؽلك  حبي  والتعل   علي الت
7

 

 التعليم طريقة اختيار على تؤثر اليت . العوامل3

 الطريق  الب  فهمه , ه  :  هن ك عوامل ىف اختي ر

 أ( ت ريب ادلعل 
 قبةةةل األ نبيةةة   اللغةةة   يتعلةةةال ابلطريقةةة  ادلتعلةةة  التةةة ريب ادلعلةةة  ػلضةةةر أن غلةةةب
 .بسهول  طريق  يطبقوا أو ادلعل  يقبل حى سوا  ح  عل  التعلي  وبع 

 ادلعل  عب ( ب
ًَا ادلشةةغولون نعلمةةو ادل ؼلتةة ر مةة  عةة دةً   أخةةر  أبنشةةط  ادلشةةغولون أو لتعلةةي اب كثةة
 .العمل تتطلب ال طريق 

 ادلعل  حتفيز( ج
 روح فةةةنن مةةة   ع مةةةل بسةةةبب وا بةةة    أدا  يف متحمسةةةُ ليسةةةوا الةةةذي  ادلعلةةة 
 .  ي ة طرق قبول الصعب م  سيكون وابدلثل . ببس ط  ستختف  التعلي 

 ادلعل  ع دات( د
ًة معين   قيطر  استخ ام الذان ادلعل  سيج   علة  احلصةول يف صعوب  طويل  لف
 .يرفضون ق  أهن  حى استخ امه   وخ ص    ي ة  طرق
 
 

                                                             
7
Nana Lutfiana, “Aplikasi Metode Samiyah Syafawiyah Dalam Pembelajaran Kalam 

(Bahasa Arab) Siswa Kelas VII Di Mtsn Ngemplak Sleman Yogyakarta”, (Skripsi Pendidikan 

Bahasa Arab Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h. 11 
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 ادلعل  شخصي ( هة
 نفةةةس يف ولكنهةةة   ادلعلمةةةُ لةةةبع  من سةةةب  الطريقةةة  فيهةةة  تكةةةون أوقةةة ت هنةةة ك
 تن سةةةةب طةةةةرق هنةةةة ك أخةةةةر   وبعبةةةة رة. آخةةةةري  دلعلمةةةةُ من سةةةةب  غةةةةَ الوقةةةة 
 .حًق  ادلعل  شخصي 

 ادلعل  تتعل  كيف.( و
 تعلةةة  عنةةة  اسةةةتخ مه  الةةةي الطريقةةة  ابسةةةتخ ام التعلةةةي  إىل ادلعلمةةةُ مةةة  كثةةةَ
 .اللغ 

 الطلب  اهتم م ت( ز
 اخل صة  التعل  طرق سيغَ ادلعل  فنن   معين  لغ  بتعل  مهتمُ الطلب  ك ن إذا
 .للتعل  ال افع ل يه  الطلب  ألن أكر  بسهول  هب 
 التعل  أدوات( ح

 الةتعل  طةرق اختية ر علة  كبةَ بشةكل التعليمة  الةتعل  ومراف  مراف  توافر يؤثر
 .ادلتنوع 

 الغر (  
 .التعل  طرق استخ ام حت ي  يف ح س  أمر التعل  برانم  م  الغر 

 الفصل حج ( ان
 الستخ ام فع ل  طرق لو ود نظرًا   لطريق اال اختي ر أيًض  الفصل حج  ػل د
َة فئ ت َة فئ ت الستخ ام فع ل  طرق أيًض  وهن ك صغ  .كب

8 
 

                                                             
8Ibid, Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode.... h. 79 



32 
 

 ب. طريقة السمعية الشفوية

 طريقة السمعية الشفوية. خلفية البحث من 1

 احلةةةرب يف ولةةة ت طريقةةة ال هةةة  Audiolingual طريقةةة  أو السةةةمعي  الشةةةفوي  طريقةةة 

 ع نةةةة  عنةةة م   (AS) ادلتحةةة ة األمريكيةةة  الةةةةوالايت يف مةةةرة ألول ظهةةةرت. الث نيةةة  الع دليةةة 

 يف كةةة ن الةةةي اجل يةةة ة القةةةوات زايدة أ ةةةل مةةة  احلةةةرب  يف اذلزؽلةةة  مةةة  ادلتحةةة ة الةةةوالايت

 وهولنةةة ا فرنسةةة  يف ادلتمركةةةزة) األ نبيةةة  اللغةةة ت غليةةة ون الةةةذي  األفةةةراد إليهةةة  م سةةة  ح  ةةة 

ً   يعمةةةةةل علةةةةة  القةةةةة درة  (األخةةةةةر  وادلسةةةةةتعمرات والصةةةةةُ َهةةةةة  للواثئةةةةة   كمةةةةة  مةةةةة  وغ

 .احملليُ السك ن مع ادلب شر االتص ل تتطلب الي الوظ ئف

 اللغةةةة  مهةةة رات تطةةةوير علةةةة  قةةة در بةةةرانم  إىل ح  ةةة  هنةةةة ك احل  ةةة   هةةةذ  لتلبيةةة 

 لةرام  للتخطةيط اجل مع ت م  الع ي  ادلتح ة الوالايت حكوم  كلف . بسرع  األ نبي 

 مت مث. الالزمةة  اللغويةة  ادلهةة رات ؽلتلكةةون الةةذي  العسةةكريُ لألفةةراد األ نبيةة  اللغةة ت تعلةةي 

 Army Specialized Training للجةةي  ادلتخصةة  التةة ريب بةةرانم  تسةةم  هيئةة  إنشةة  

Program (ASTP )لةة   يكةةون أن هةةو الةةرانم  هةةذا مةة  اذلةة   وكةة ن. 1491 عةة م يف 

 هنةةة ك ك نةةة  اذلةةة    هةةةذا وبسةةةبب. أ نبيةةة  لغةةة ت بعةةة ة الةةةتكل  علةةة  القةةة رة ادلشةةة ركُ

 تعةةر  ظهةةرت طريقةة  ظهةةرت حبيةة   "اآلخةةري  عةة  سلتلفةة " وأسةة ليب منةة ه  إىل ح  ةة 

 .اجلي  طريق  ابس 
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 الحًقة  اسةتخ امه  مت ولكة  اجلةي   عل  فقط الطريق  هذ  عر  مت الب اي   ان

 الطريقةةة  أو ادلب شةةةرة الطريقةةة  مبةةة دئ أس سةةة  بشةةةكل الطريقةةة  هةةةذ  كثفةةة . النةةة س لع مةةة 

َليتةز تشةة رلز طورهة  الةي ادلب شةرة  الطريقةة  هةذ  حتة ك . عشةةر الت سةع القةرن ضلةةو أدل نية  يف ب

 اعتةة د. التواصةل يف ومكثةف مب شةةر بشةكل األ نبية  اللغةة ت الطلبة  هبة  يةةتعل  الةي الطريقة 

 يف زايدة رؤيةةة . األ نبيةةة  اللغةةة ت يف التفكةةةَ علةةة  احل لةةة  هةةةذ  يف األ نبيةةة  اللغةةة ت  بةةةطل

 طةةرق إىل احل  ة  األ نبيةة  اللغة  معلمةةو يةر  بسةةرع   اإلعالنية  اللغةة ت سةتيع بال احل  ة 

 السةمعي  الشةةفوي  الطريقة  تعتةر. الصةوتي  الطريقةة   ة  ت 1491s يف. صل ًحة  أكثةر تعتةر

 حتظةةة  احلةةةُ ذلةةة  ومنةةةذ بسةةةرع   األ نبيةةة  اللغةةة ت اسةةةتيع ب إىل احل  ةةة  زايدة يف فع لةةة 

َة بشعبي  اللغوي  السمعي  الطريق   ذلة  يف مبة  األ نبية  اللغة ت تعلةي  يف السةتخ امه  كب

 .العربي  اللغ 
9

 

 طريقة السمعية الشفوية. أساسيات 2

 الطريقة  إن يقةول الةبع  أن حةى للغ ي   مهيمًن  دورًا اللغ  تعل  يف الطريق  تلعب

 يةةت  التح يةة   و ةة  علةة  العربيةة  اللغةة  تعلةة  عةة م يف. نفسةةه   يالتعلةة مةة دة مةة  أعليةة  أكثةةر

 تتشة ب . السةعوي  السة مي  طريقة  ه  ح اث  األكثر الطريق  ذل  يف مب  طرق  ع ة تطبي 

                                                             
9 Ibid,Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa..., h.216 



23 
 

السةةمعي   طريقةة  وتؤكةة  العربيةة   اللغةة   يتعلةة يف ادلبصةةَ طريقةة  مةةع السةةعوي  السةة مي  طريقةة 

 كل .الت أنشط  يف تتجل  الي الصوتي  الرموز أان ك دلعت د  اللغ  طبيع  عل الشفوي  
10

 

 تعةةةةٍ الةةةةي السةةةة مي  واحةةةة    ةةةةز  يف كلمتةةةةُ مةةةة السةةةةمعي  الشةةةةفوي   طريقةةةة  أتيت

  .القول تعٍ الي والسيفوي  االستم ع

الطريقةة  السةةمعي  الشةةفوي  تعمةة  أوالً علةة  تنميةة  مهةة ريت االسةةتم ع و احلةة ي  يف 

 –القةةرا ة  –احلة ي   -ب اية  تعلةةي  اللغة , مث تتك مةةل ادلهة رات اللغويةة  األربةع )االسةةتم ع 

  11 .الكت ب ( يف ادلراحل ادلتق م 

 العربية  اللغة  دروس تقة مي كيفية السةمعي  الشةفوي  هة   كم  رأان ميي و مو يونةو 

 يةت  الةي العربية  اللغ  يف واجلمل الكلم ت تقول دت ري  تليه  مث االستم ع دت ري  خالل م 

 .دراسةةته 
12

اللغةة .  علةةي هةة  طريقةة  تقةةوم علةة  هنةة  هيكلةة  يف تالسةةمعي  الشةةفوي  طريقةة   

علةةةة  دراسةةةة  ووصةةةةف لغةةةة  تعلمهةةةة  مةةةة  خةةةةالل نظةةةة م الصةةةةةوت السةةةةمعي  الشةةةةفوي  تؤكةةةة  

ًكيةب اللغةوان(. ألن النظة م ينطةوان علة  بنية  اللغة   )ادلورفولو ي (  ونظ م تكوي  اجلمل )ال

اللغةة  العربيةة  مةة   علةةي ككةةل  فننةة  يشةة د علةة  النغمةة ت ونغم  ةة  ومةة  إىل ذلةة . مث يةةت  ت

                                                             
10

Ibid, Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode.... h. 122  
11 دمحم ب  سعود  )  مع  اإلم مسلسل  تعلي  اللغ  العربي  ادلستو  االوّل دليل ادلعل ,ال كتور عب هللا ب  احل م  احل م , 
11(  1441االسلمي ,   

12
Miyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 11 
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(. يعتم  مفهوم احلفر مب شةرة علة  نظرية  drill  وادلم رس  ادلكثف  )النطخالل االنتب   إىل 

  نفسي  تسم  السلوكي .

 للمحفةز( االسةتج ب ) اإل  بة  تُعط  عن م  تشكيله  يت  السلوكي   للع دات فًق و 

 السةةلوكي   يف معروفةة  شخصةةي  هةةو Skinner. كتعزيةةز( مك فةةأة) مك فةةأة ابسةةتمرار( ادلنبةة )

 اللفظية  غةَ السةلوكي ت مثةل دت ًمة  وتقويتهة  نطقه  يت  الكلم ت أصوات أن حتليل  يوضح

. اجملتمةع يف عة دة يسةتخ م الةذان التعزيةز خةالل م  البشري  اللغ  سلوك يتشكل. األخر 

 - التحفيةةةز أو التقويةةة  - االسةةةتج ب  - التحفيةةةز: هةةةو التسلسةةةل فةةةنن التسلسةةةل  حبسةةةب

 بطريقةةة  العربيةة  اللغةة  متعلمةة  تنظةةي  غلةةةب أنةة  إىل سةةكينر وخلةة . التعزيةةز - االسةةتج ب 

َة فرًصةة  ذلةة  تتةةيح  العربيةة  اللغةة  تعلةةي  بةةرانم  تقةة مي غلةةب. صةةحيح  إ ةة ابت إلعطةة   كبةة

  .بللطل ابلنسب  للغ ي  صعب  ليس  اخلطوات م  سلسل  ع  عب رة يكون حبي 
13

 

 اللغةة نظةةرة طريقةة  السةةمعي  الشةةفوي  أن  al- Naqah, Badriكمةة  رأان النقةة  وبةة ر 

 ولةيس   اللغة  هةو تعلمة  غلةب مة . العة دات مة  اللغة  تتكةون ؛ الكت ب  وليس الكالم ه 

 al- Khuliسةوا  كمة  رأان اخللة   .اسةتخ امه  غلةب ولك  اللغ   ع  كل الت غلب ال اللغ 

 مةة  ادلفهةةوم هةذا يتضةةم ترتيةب مهةة رات اللفوية  هةة  اإلسةتم ع, الكةةالم, القةةرا ة, الكت بة . 

 : يل 

                                                             
13

Ibid,Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa..., h.218 
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أ( اللغةةة  األس سةةةي  هةةة  احمل دثةةة   بينمةةة  الكت بةةة   ةةةز  مةةة  احمل دثةةة . ادلةةة دة الةةةي ذلةةة  

 مث القرا ة والكت ب . التكل تعل  اللغ  العربي  ه  فه  الكالم و األسبقي  يف 

تتطلةب العة دات اللغوية   ب.( ع دات اللغ  ه  طريق  من سب  لتعل  اللغ  العربية .

بةةةذل  هةةةود للحصةةةول علةةة  عةةة دات  يةةة ة   أان تةةةوفَ زلفةةةز بشةةةكل متكةةةرر 

   مث إعط   التعزيز. متكررللحصول عل  استج ابت 

ج.( ادلةةةواد الةةةي تةةة رس ابللغةةة  العربيةةة . طريقةةة  السةةة مي  والصةةةفوي  ذلةةة  مبةةة أ عةةة م 

مجةة   إال إذا لةةزم األمةةر. يُطلةةب مةة    الطلبةة االهتمةة م جبوانةةب قواعةة  اللغةة  أو ال

شل رس  مكثف  يف استخ ام اللغ  العربي    وابلت   غلب اسةتخ ام اللغة   ولةيس 

 من قشته .

ذلةةة  قواعةة ه  ادلختلفةةة . يعتةةةر خةةةرا  مةةةنه  السةةة مي   د( يةةر  اللغويةةةون أن كةةةل لغةةة 

اللغةة  هةة  الفةةرق بةةُ اللغةة  العربيةة  واللغةة   تعلةةي والصةةفوي  أن أكةةر مشةةكل  يف 

 اسةةةتيع باألم يف  وانةةةب الصةةةوت واذليكةةةل وادلعةةةٌ. لةةةذل   للحصةةةول علةةة  

 . ي  غلب أن تكون متسق  مع طريق  ادلم رس 
14

 

 خةالل مة  اللغة  تعل تة طريقة   الشفوي  هة  أن طريق  السمعي Martو رأان م رت 

السةةةةمعي   لطريقةةةة ا Ghazaliأمةةةة  غةةةةز  .  بةةةةالطل عةةةة دات تشةةةةكيل علةةةة  يركةةةةز الةةةةذان احلةةةةوار

                                                             
14

Ibid,h.219 
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 .اجلملةةة  أظلةةة   سةةةتيع بال( احلفةةةر) ادلتكةةةرر التةةة ريب علةةة  تؤكةةة  طريقةةة  هةةة الشةةةفوي  
15 

 اللغةة   يتعلةة يبةة أ أن غلةةب لةةذل    أن اللغةة  هةة  الكةةالنفهةة   اسةةتن دا علةة  األرا  السةة بق 

. والكت بةة  القةةرا ة قبةةلكلمالت مث مجةةل  أو كلمةة ت شةةكل يف اللغةة  أصةةوات إىل ابالسةةتم ع

 .والكت ب  القرا ة شل رس  مث والنط  السمع دلم رس  األولوي السمعي  الشفوي   طريق  تعط 

 . عملية التنفيذ طريقة السمعية الشفوية3

 كم  يل  :طريق  السمعي  الشفوي    خطوات Nanang Kosimشرح انن  كوس  

َة قةةرا ة أو حةةوار شةةكلب العةةر  أيخةةذ( أ  بشةةكل ادلعلةة  يقرأهةة  الةةي ابلطريقةة  قصةة
 .إليه   لبالط ويستمع متكرر

َة  القةةةرا ة أو احلةةوار وحفةةة  تقليةة ( ب  مجلةةة  بقةةةرا ة علةة ادل مجلةةة  تقليةةة  مةةع القصةةة
 .ادلقل  احلف  تقني  التقني  هذ  تسم . اجلمل حف  مع كالسيكي  

َة  القةةرا ات أو احلةةوارات يف الةةواردة اجلمةةل أظلةة   عةةر ( ج  تلةة  وخ صةة  القصةة
 األم اللغة  يف البنية  عة  ختتلةف عبة رات أو هي كةل هنة ك ألن صةعب   تعتر الي
 .احلفر تقني ت طري  ع  ذل  يت .  لبللط

َة القةةرا ات أو احلةةوار درامةة ( د  طةة بع إبضةةف    بةةالطل يقةةوم. تةة ريبه  مت الةةي القصةة
 .ب ور  الفصل أم م احملفوظ احلوار عل  درام 

 .تعلمه  مت الي اجلمل أظل   تن سب الي األخر  اجلمل تشكيل( هة
16 

 
                                                             

15
Muh. Qudus & Yusri “Keefektifan Penggunaan Metode Audiolingual Dalam 

Pembelajaran Kemampuan Menyimak Bahasa Jerman”, Jurnal Penelitian Pendidikan Insani, Vol. 

20, No.2, Desember 2017, Hal.128 
16

Ibid, Nanang Kosim, Strategi Dan Metodologi Pembelajaran...h.57 
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 . خصائص طريقة السمعية الشفوية4
 .ابلتس وان لغوي  مه رات أربع استيع ب هو اللغ  تعلي  م  اذل  ( أ

 .والكت ب  القرا ة مث  التكل و  االستم ع هو العر  ترتيب( ب
 .حفظه  ليت  زل داثت شكل يف( العربي ) األ نبي  اجلمل ظل ذج إعط   يت ( ج
 مةةةةة  عةةةةة د يتبةةةةع أو الةةةةةنمط  دتةةةة ري  خةةةةةالل مةةةة  اجلملةةةةة  أظلةةةة   اسةةةةةتيع ب يةةةةت ( د

 .واالستج ب  التحفيز تعزيز تسلسل الت ريب ت
 ككلمةةة  ولةةةيس تعبةةةَ  أو مجلةةة  بسةةةي ق دائًمةةة  وتةةةرتبط بشةةة ة مقيةةة ة ادلفةةةردات( هةةةة

 .بذا   ق ئم  مستقل 
 قبةةل مةة  اسةةتخ ام  ؽلكةة  حبيةة ( مةةنظ ) مةةنظ  بشةةكل الصةةويت النظةة م تعلةةي ( و

َه    والتب ي  وادلق رن  والتقلي  العر  مع  الطلب   .التقني ت م  وغ
 اجلمةل أظلة   علة  التأكية  خةالل مة  الةتكل  لة روس دتثيل ه  الكت ب  دروس( ز

 .شفواي تعلمه  مت الي وادلفردات
مجةة  جتنةةب يةةت ( ح  لشةةرح فقةةط زلةة ودة بطريقةة  األم اللغةة  ابسةةتخ ام ُيسةةمح. ال

َ  ؽلك  ال ش    .اذل   ابللغ  تفس
 قواعة  تعلي ل ح    هن ك ك ن  إذا. ادلبت ئُ مرحل  يف القواع  تعلي  يت  ال(  

 السةةهل مةة  وتةة رغل  اسةةتقرائ  بشةةكل هةة تعليم فيجةةب معينةة   مرحلةة  يف اللغةة 
 .الصعب إىل
ًكيز يت ( ان  االختالفة ت تظهةر الةي واألظلة   الوحة ات علة  ادلواد اختي ر عل  ال

 . بللطل األم ابللغ  ه تعليم يت  الي( العربي ) األ نبي  اللغ ت بُ اذليكلي 
 .جب ي  االستج ب  يف الطلب  يرتكبه  الي األخط   احتم ل جتنب غلب.( ك
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 .الصفي  األنشط  يف زلورايً  ادلعل  يصبح.( ل
17

 

 
 & finocchiaro)الةةةي تقةةة مهم  الغةةةويُ  طريقةةة  السةةةمعي  الشةةةفوي أمةةة  شليةةةزات 

brumfit)َا ختتلف ال  : وه    أعال  ادلذكورة اخلص ئ  ع  كث
18

 

 احلفةةةة  حةةةةوارات ويتطلةةةةب ادلعةةةةٌ بشةةةةكل اهتم ًمةةةة  أكثةةةةر اذليكليةةةة  الن حيةةةة  مةةةة ( أ
 .اذليكلي  عل  الق ئم ( احلف )
 .الكلم  أو الصوت أو اذليكل  التعل  هو اللغ  تعل ( ب
 .الرئيسي  التقني ت ه  والتم ري  السي ق  إىل اللغ  نق   حتت ج ال( ج
 .والتعل  ادلستمر ستيع بابال يوص ( د
 مستصوب  أصليُ متح ثُ م  القريب  الكلم ت( هة
 النحوان التفسَ عل  تركز ال( و
 ادلتكررة الت ريب عملي ت بع  االتص لي  األنشط  تنفيذ يت ( ز
مج  السم ح وع م األم اللغ  استخ ام جتنب( ح  األولي  ادلراحل يف ابل
 .والكت ب  القرا ة مه رات وإهن   أوالً  الكالم مه رة استيع ب(  
 الواضةةةح  النظةةة م أظلةةة   خةةةالل مةةة  اذلةةة   للغةةة ت ادللغومةةة  الةةةنظ  تعلةةة  يةةةت ( ان

 .حتقيق  غلب الذان اذل   ه  اللغوي  واإلمك انت والطبيعي  
 .اجلهود بكل األخط   منع وغلب ع دة اللغ .( ك
 

                                                             
17

Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konsep Dan 

Implementasinya, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016) h.96-97 
18

Ibid, Abdurochman,  Bahasa Arab Dan Metode....h. 125 
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 . هدف طريقة السمعية الشفوية5
 علةةةة  قةةةة دري   بةةةةالطل  عةةةةل إىل السةةةةمعي  الشةةةةفوي  طريقةةةة   ةةةة   عةةةة م  بشةةةةكل

 تلق ئيًة  العربية  اللغة  اسةتخ ام أيًضة   بللطل وؽلك ( شفهًي ) للتواصل العربي  اللغ  استخ ام

 سلتلفة  عة دات تكةوي  فةنن وتكةراراً  مةراراً  العربية  اللغ  تعلي  خالل م . الالوع  ابلتنسي 

 .السمعي  الشفوي  طريق  أه ا  لتحقي  طريق  ه  اللغوي  للمه رات

 كم  يل  :  السمعي  الشفوي  طريق مث أه ا  

 الع ديةة  ابألشةةي   واالهتمةة م ع ديةة  بسةةرع  الةةتكل  عنةة  العربيةة  اللغةة   بةةالطلفهةة  ( أ

 .زل دثته  حول حت ث الي

 .الصحيح والنحو ادلستل  ابلنط    عل  التكل بالطل ق رة ( ب

 ادلطبوع  ادلواد فه  يف صعوب  ل ي  ليس(  بالطل) العربي  اللغ   يتعل( ج

 . ي ة مبع يَ الكت ب  عل  ق در(  بالطل) العربي  اللغ   يتعل( د
19 

 العيوب طريقة السمعية الشفوية. املزااي و 6

 ادلزااي طريق  السمعي  الشفوي  :

 التواصةل علة  القة رة  وانةب تؤك  الي الكالم  وانب عل  الطريق  هذ  تؤك ( أ
 .العربي  اللغ  مع
 .مب شرة العربي  ابللغ  والتفكَ اللغ  بثق ف  يهت ( ب

                                                             
19

Ibid,Aziz Fahrurrozi, Erta Mahyudin,  Pembelajaran Bahasa Asing... h. 88 
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 (.احلفر) للتم ري  االهتم م م  ادلزي  إيال ( ج
 .مراحل عل  العربي  اللغ  تعل  يت ( د
 . بللطل ادلمنوح  اللغ  وهيكل مفردات استظهر( هة
 ذلةة  يةةت  وال مةةرات عةة ة حةةى( العربيةة ) أ نبيةة  لغةة  نطةة  كيفيةة   بةةالطل كةةرر.( و

 .الكت ب  طري  ع 
 تعبةةةَ ظلةةةوذج يقلةةة ون مث  واحةةة  فصةةةل يف  بةةةالطل مجيةةةع  عةةةل للمةةة رس ؽلكةةة ( ز

 لتو يةة  وفًقةة  أخةةر  أشةةك ل إىل التعبةةَ تغيةةَ مةةنه  ويطلةةب مةةرات عةة ة   يةة 
 .ادلعل 

 حةى يتحة ثون  عنة م  مب شةرة  بةللطل اللغوية  األخطة   تصحيح للمعل  ؽلك ( ح
 .صحيح بشكل العربي  اللغ  استيع ب م   بالطل يتمك 

 اإل ةةةة ابت إلظهةةةة ر للمعلةةةة  الفرصةةةة  الطريقةةةة  هةةةةذ  تةةةةوفر الكةةةةالم  دتةةةة ري  يف.(  
َه    بللطل الصحيح   .العربي  للغ   بالطل وفه   بالطل لغ  حتسُ يف وأتث

20
. 

 طريق  السمعي  الشفوي  : العيوب

 ادلعةةةٌ يعرفةةةون ال وغ لبًةةة   "ببغةةة  " مثةةةل انسةةةج م يف االسةةةتج ب  إىل الطلبةةة  ؽليةةةل( أ
 .ادلنطوق

 علةة  بنةة  ً  تةة ريبه  يةةت  الةةي للجمةةل أخةةر  معةة ي علةة  الطلبةة  تةة ريب يةةت  ال( ب
 .السي ق

 يقةةةة مه  الةةةةي للمحفةةةةزات فقةةةةط يسةةةةتجيب بةةةةل نشةةةةطً   دورًا الطلبةةةة  يلعةةةةب ال( ج
 .ادلعل 

                                                             
20Ibid, Fattur Rohman, Metodologi Pembelajaran..., h.170 
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 يفهةةة  ال أو يفهةةة  ال األوىل ادلراحةةةل يف  لبةةةالط كةةة ن إذا صةةة حل  الطريقةةة  هةةةذ ( د
 .مزعًج  شيًئ  يعتر ال فهذا يقل ه   الي اجلمل  معٌ

21 
 أو اللفظةة  التف عةةل علةة  الطلبةة  تشةةجيع يةةت  ال خطةة اي  تعتةةر األخطةة   ألن( هةةة

 ؼلشةةةة  لةةةةذل   ونتيجةةةة . للجمةةةةل الصةةةةحيح  األظلةةةة  سةةةةتيع ب إ قبةةةةل الكتةةةة ي
 .اللغ  استخ ام الطلب 

 صةةعوب  ادلعلمةةون يوا ةة . واقعيةة  وغةةَ سةةي قي  وليسةة  متالعبةة  الةةنمط دتةة ري .( و
 .الفعلي  التواصلي  ادلس بق ت يف التق مي عن 

22
 

 

 ج. تعليم اللغة العربية
 تعليم اللغة العربية. مفهوم 1

 تعزيةز وكةذل  والقة رة وتطةوير وتو ي  لتشجيع مو   درس ه   العربي درس اللغ 

 القةة رة هةة  االسةةتيع بي  القةة رة. "سةوا  حةة  علةة  ومنةةت  متقبةل العربيةة  اللغةة  إغلةة ي موقةف

 كةةةأداة اللغةةة  اسةةةتخ ام هةةة  اإلنت  يةةة  القةةة رة. القةةةرا ة وفهةةة  اآلخةةةري  خطةةة ب فهةةة  علةةة 

 23."سوا  ح  عل  وخطي  شفهي  اتص ل 

 مةة  يتكةةون مةةزي  يتضةةم التعلةةي  هةةو   Oemar Hamalikكمةة  رأان عمةة ر  لةة  

 لتحقيةةةة  الةةةبع  بعضةةةه  علةةة  تةةةؤثر الةةةي واإل ةةةرا ات وادلعةةة ات وادلرافةةة  وادلةةةواد العن صةةةر

                                                             
21 Ibid, Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran, h.225 
22

Ibid,Aziz Fahrurrozi, Erta Mahyudin,  Pembelajaran Bahasa Asing... h.94 
23

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang 

Press.2009) h.1 
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 . يالتعلةة أهةة ا 
 إىل ادلرسةةل مةة  الرسةة ئل تسةةلي  أو االتصةة ل عمليةة  هةة   يالتعلةة عمليةة 24

 سةةةيت . اللفظيةةة  وغةةةَ اللفظيةةة  التواصةةةل رمةةةوز إىل فةةةي ت مةةة دةهي ادلعنيةةة  الرسةةة ل . ادلسةةةتل 

 احليةةة ة يف اسةةةتخ امه  ؽلكةةة  وقةةةي  ومهةةة رات كمعرفةةة   بةةةالطل قبةةةل مةةة  ادلةةةواد هةةةذ  التقةةة  

 .اليومي 
25

 

ًب اسةةتخ ام علةة  الطلبةة  تعلةةي التعلةةي  هةة   Sagalaوكمةة  رأان سةةيغ ال   يةة أسةة س ال

 أان اتصةةةة ل  عمليةةة  هةةةو  يالتعلةةة فةةةةنن لةةة  ووفًقةةة . التعليمةةة  للنجةةةة ح رئيسةةةًي  زلةةة ًدا  يالتعلةةة

 يعة  ال والةتعل  علي  الت عملي  يف. للمعلمُ الطلب  أو  بللطل ادلعل  بُ يت  الذان التواصل

 .الةةتعل  مرافةة  ويةةوفر أيًضةة  يو ةة  بةةل فحسةةب  للمةةواد انقةةاًل  ادلعلةة 
 هةةو نفهةة  أن التعلةةي 26

 .للمواد كمتلقُ الطلب و  ادلواد بتوفَ خالذل  م  ادلعل  يقوم التعلي  عملي 

. سةةلوك هةةو الةةتعل  أن skiner سةةلر يةةر   "ادلم رسةة  أو الةةتعل " تعةةٍ  يالتعلةة كلمةة 

 ه .عكسةكةذل   أفضل  االستج ب  ستكون التعل   عن 
 أن Hilgardأمة  رأان هيلغة رد  27

 البيئة  ويف ادلختةر داخةل الت ريب إ را ات أو األنشط  خالل م  التغيَ عملي  هو التعل 

                                                             
24Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (bandung: PT. Bumi Aksara, 2017) 

h.57 
25

Ali Muhson, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi.  

Jurnal Pendidikan Akuntasi Indonesia, Vol. VIII. No. 2 (2010), H.2 
26

 Nila Kesumawati, Pemahaman Konsep Matematika Dalam Pembelajaran Matematika, 

Semnas Matematika Dan Pendidikan Matematika, (2008) h.231 
27 Dimyati, Mudjono, Belajar & Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) H.9 
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 .الطبيعيةة 
28

 ادلعلمةةُ اهتمةة م أعليةة  هةةو  يالتعلةة عمليةة  يف األهةة   rogers لرو ةةرز ووفًقةة   

 :وه  والتعل   التعلي  مبب دئ
29

 

 أشةي   معرفة  ادلتعلمُ عل  يتعُ ال. للتعل  الطبيعي  القوة امتالك يعٍ إنس ن.( أ

 .ذل  معٌ ال

 الةةتعل  مةةواد تنظةةي  يعةةٍ. ذلةة  ابلنسةةب  معةةٌ ذات أشةةي   الطلبةة  يةةتعل  سةةو .( ب

 . بللطل معٌ ذات كأ زا    ي ة وأفك ر مواد تنظي 

 معةةةٌ ذات كةةةأ زا    يةةة ة وأفكةةة ر مةةةواد تنظةةةي  يعةةةٍ التعليميةةة  ادلةةةواد تنظةةةي ( ج

 .العملي ت تعل  هو ادلع صر اجملتمع يف اذل د  التعل .  بللطل

 . العناصر و مهارات اللغوية2

عن صةةر لتهتمةة م, و تلةة  العن صةةر هةة  الصةةوت,  9يف تعلةةي  اللغةة  العربيةة  هنةة ك 

 الكلم , اذليكل و ادلعٍ.

 الصوت( أ

 لةذل  الصةوت  هة  التعريةف لغ  ألن العربي   اللغ  يف العن صر أح  هو الصوت

 ببسةة ط  نسةةميه  حةةى مسةةموع شةة   هةة  اللغةة  أن نفهةة  فسةةو  اللغةة   قلنةة  إذا

 .الصوت أو ابلصوت
                                                             

28
Fattur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015) h.24 

29
Ali Mudiofir, Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif Dan Teori Ke 

Praktik, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) h.22 
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 كلم ال.( ب

 أصةغر هة  ف لكلمة  للمعةٌ  السةليم  ادلع دلة  أو ادل دية  ادلع دلة  ه  ادلعني  الكلم 

 عقةةل أو روح عةة  تعبةةَ هةة  الةةي اللغةة  عةة  أكثةةر حتليلهةة  مت إذا اللغةة   يف عنصةةر

َات هةةةذ  يف الكلمةةة ت علةةة  العثةةةور سةةةيت    ادلتحةةة ث  وحةةة ة هةةة  الكلمةةة . التعبةةة

 علةة  امسةةُ إىل الكلمةة  تنقسةة  العربيةة  اللغةة  يف. معةةٌ ذلةة  بلغةة  الكت بةة  أو الصةةوت

 .واألفع ل األفع ل

 اذليكل( ج

 حةةةى عليهةةة  ادلتفةةة  اللغةةة  بنيةةة  تتبةةةع الةةةي الكلمةةة ت مةةة  سلسةةةل  عةةة  عبةةة رة اجلمةةةل

 يفهة  أن غلب كلم ت أو مجل  جتميع. كل ادلت ذه  يف ي ور م  ترمج  م  يتمك 

 .اللغ  بني 

 ادلعٌ( د

 عةةةة  اللغةةةة  ؽليةةةةز الةةةةذان هةةةةو العنصةةةةر هةةةةذا ألن   اللغةةةة  يف عنصةةةةر أهةةةة  هةةةةو ادلعةةةةٌ

 العقةةل يف صةةورة هةةو ادلعةةٌ فةةنن   zubaidi للزبيةة ان كمةة  رأان  .األخةةر  األصةةوات

 احملةةةة دة ادلصةةةةطلح ت أمسةةةة   تصةةةةبح مث  للفظ بةةةةة البةةةة   خةةةةالل مةةةة  حت يةةةة ه  يةةةةت 



22 
 

 الرسة ل  نقةل يةت  لة   \ لغة  يف معةٌ ب ون. اللف  لغر  نتيج  ه  والي للصور

 .نقل  سيت  الذان الغر  أو
30

 

 والةتعل  علةي الت عملي  يف ت ريسه  غلب مه رات أربع أيًض  ل ي  العربي  اللغ   يتعل

 وهة  ت ريسةه  يت  الي األربع ادله رات تشمل والي األس سي   اللغوي  اإلمك انت لتحقي 

  .والكت ب  والقرا ة لكالموا االستم ع

 االستم ع مه رة( أ

 يتحةة ث الةةي اجلمةةل أو الكلمةة ت فهةة  علةة  الشةةخ  قةة رة هةة  االسةةتم ع مهةة رة

 ادلسةةتمرة ادلم رسةة  خةةالل مةة  ادلهةة رة هةةذ  حتقيةة  ؽلكةة . معينةة  إعةةالم وسةةيل  أو شةةري  هبةة 

   األخةر  العن صةر مةع( الصةوتي ت) الكلمة  عن صةر صوت يف االختالف ت إىل لالستم ع

 التسةجيالت خةالل مة  أو األصةل  ادلتح ث م  سوا  الصحيح  سل رج احلرو  يف سوا 

 .وس ئل أو
31 

 ة الكالممه ر ( ب

 للتعبةَ ادلنطوقة  الكلمة ت أو األصةوات عة  التعبةَ علة  القة رة هة  ة الكالممه ر 

. كمةةة  رأان تريغةةة ن ادلتحةةة ث للشةةةري  شةةةفهي  مشةةة عر أو رغبةةة ت أو آرا  أو األفكةةة ر عةةة 

Tarigan  وال الليةة  والعصةةبي  والنفسةةي  اجلسةة ي  العوامةةل مةة  واسةةع مةةزي  هةةو الكةةالم فةةنن 
                                                             

30
Ibid, Fattur Rohman, Metodologi Pembelajaran... h. 9-12 

31
Ibid, Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran... h.152 
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 .اال تم عية  للسةيطرة بشةري  أداة أهة  اعتبة ر  ؽلكة  حبية  واللغوية  
ة مهة ر  مة  الغةر  32

 زل دثةة  زلتةةو  علةة  واحلصةةول شةةفهًي   العربيةة  ابللغةة  والتعبةةَ كل الةةت تسةةهيل هةة  الكةةالم

 .الفه  وسهل ومتم س  منطق  بشكل األفك ر نقل أ ل م  واضح
33

 

 القرا ة ةمه ر ( ج

 أو وقرا تةة  مكتةةوب شةة   زلتةةوايت علةة  التعةةر  علةة  القةة رة هةة  القةةرا ة ةمهةة ر 

 ويسةتخ مه  القة رئ هبة  يقةوم عملية  هة  القةرا ة فةنن اثرغل ن  وحبسب. القلب يف هضم 

 يف. ادلكتوبةةة  اإلعةةالم وسةةة ئل عةةر إيصةةة ذل  يف ادلؤلةةف يرغةةةب الةةي الرسةةة ل  علةة  للحصةةول

 زلتةةةو  يف كعنصةةةر ادلعةةةٌ وهةةة    عنةةة   ثالثةةة  القةةةرا ة تتضةةةم  إلبةةةراهي   وفًقةةة  أنةةة  حةةةُ

 .مرئية  كعن صةر ادلكتوبة  والرمةوز ادلعةٌ  ػلمةل كعنصةر والكلمة ت القةرا ة 
 مة  الغةر  34

 بتجةة رب للقةةرا ة الرئيسةةي  األفكةة ر ربةةط مثةةل   بةةللطل القةةرا ة فهةة  زايدة هةةو القةةرا ة ةمهةة ر 

 بشةةةكل القةةةرا ة فهةةة  مسةةةتو  علةةة  القةةةرا ة مهةةة رات تنميةةة  مةةة  احملةةة د الغةةةر  إن.  بةةةالطل

 األفكةةةة ر بةةةةُ التمييةةةةز علةةةة  سيسةةةة ع ه  ادلعرفيةةةة   بةةةةالطل معرفةةةة  وكةةةةذل  وسةةةةريع صةةةةحيح

 .النق ي  والقرا ة ال اعم  واألفك ر الرئيسي 
35

 

 
                                                             

32
Ibid, Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran... h.159 

33
Halimatus Sa’diyah, Bermain Peran Dalam Pembelajaran Maharah Kalam DiPKBA Uin 

Malang, Jurnal Tarbiyatuna, Vol.3 No 2 ( Desember 2018), h.16 
34

Ibid,Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran... h 168 
35

Alisha Qotrun Nada, Pemilihan Media Pembelajaran Maharah Qiroah, jurnal   Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, h.8 
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 الكت ب  مه رة( د

 .للقةة رئ مقةة ل لكت بةة  نشةة   هةة  الكت بةة 
  يتعلةة يف الكت بةة ةمه ر  تقسةةي  ؽلكةة  36

  (اخلةط) واخلةط اإلمالك : وه  فصله  ؽلك  ال فئ ت ثالث إىل ع م بشكل العربي  اللغ 

 (.إنسةةي ) والتةةأليف
 syaifulكمةة  رأان شةةيف ادلصةةطف   الكت بةة  مهةة رات مةة  الغةةر 37

mustofa حةى صةحيح  بشةكل العربية  واجلمةل الكلمة ت كت بة  مة   بالطل يتمك  أن هو 

  بةالطل وتة ريب متك ملة   بطريقة  العربي  واجلمل الكلم ت وقرا ة كت ب  م   بالطل يتمك 

 ليصةةةةبحوا  بةةةللطل حةةةواس مخسةةة  والتةةة ريب واألنيقةةة   اجلميلةةة  العربيةةة  الكت بةةة  تنميةةة  علةةة 

 .اخل ص  لغته  أبسلوب التأليف عل   بالطل وت ريب العربي   اللغ  يف نشط  
38

 

 . مشكلة ىف تعليم اللغة العربية4

 مشة كل تقسةي  ؽلكة  عة م  ىف تعلي  اللغة  العربية . بشةكل هن ك كثَ م  ادلشكل 

و  اللغويةةةة   ادلشةةةةكل  وهةةةة  عريضةةةة   فئةةةة ت ثةةةةالث إىل إن ونيسةةةةي  يف العربيةةةة  اللغةةةة   يتعلةةةة

  .اال تم عي  ادلشكل و  ادلنهجي   ادلشكل 

                                                             
36

Juhaeti Yusuf, Ahmad Zaki Alhafidz, Muhammad Fahmi Lubis, Menulis Terstruktur 

Sebagai Urgensi Pembelajaran Maharah Kitabah, Jurnal An-Nabighoh, Vol.21. No.02 (Tahun 

2019), h.204 
37

Ibid, Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran...,h. 178 
38

Siti Kuraedah, Aplikasi Maharah Kitabah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Al-

Ta’dib, Vol.8. No.2 Juli-Desember 2015, h.89 
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 بسةةةةةبب العربيةةةةة  اللغةةةةة   يتعلةةةةة يف حتةةةةة ث الةةةةةي العقبةةةةة ت اللغويةةةةة  هةةةةة  ادلشةةةةةكل ( أ

 مق رنةةةةةةةةة  نفسةةةةةةةةةه  العربيةةةةةةةةة  للغةةةةةةةةةوايت ال اخليةةةةةةةةة  اخلصةةةةةةةةة ئ  يف االختالفةةةةةةةةة ت

 .العربي  اللغ  يف الصعوابت بسبب است ع ؤه  ؽلك  أو ابإلن ونيسي  

 ومنهجيةةة  العربيةةة  اللغةةة  علةةةي بت ادلتعلقةةة  ادلشةةةكالت وهةةة   ادلنهجيةةة  كل ادلشةةة( ب

 ومةةةواد  علةةي الت أبهةةة ا  ادلتعلقةة  األمةةةور هةة  للمشةةةكل  الواسةةع ابدلعةةةٌ. الةةتعل 

   يالتعلةةةةة وطةةةةةرق   بةةةةةوالطل  التعلةةةةةي  هيئةةةةة  أعضةةةةة   وقةةةةة  وختصةةةةةي  ادلنةةةةة ه  

 .ووس ئل

 يف ابلسي سةة ت وثيًقةة  ارتب طًةة  تةةرتبط الةةي ادلشةةكل  وهةة  اال تم عيةة   ادلشةةكل ( ج

 وعة م العربية  اللغة  مك نة  حةول النة س نظةر وو هة ت العربي   اللغ  تعلي  رل ل

 .العربي  اللغ  تعلي  صل ح ت ع  الي( اللغوي  البيئ ) احلي ة لغوي  توفر
39

 

 . أهداف تعليم اللغة العربية4

 اللغةة  ابسةةتخ ام التعبةةَ علةة  القةة رة هةةو العربيةة  اللغةة   يتعلةة مةة  الرئيسةة    اذلةة

 علةةة  قةةة دري   بةةةالطل يكةةةون أن غلةةةب. الفهةة  ومقيةةة س ادلتبةةة دل للتفةةة ه  أداة ألهنةةة  العربيةة  

. كت بيًةةةة  أو شةةةةفهًي  سةةةوا  صةةةةحيح  بشةةةةكل أذهةةة هن  يف يةةةة ور مةةةة  أو رغبةةة    عةةةة  التعبةةةَ

                                                             
39Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa... h.55 
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 التفكةةَ يف ادلشةة رك  وؽلكةنه  إليةة   االسةةتم ع يةت  مةة  أو قرا تة  تةةت  مةة  فهة   بةةالطل يسةتطيع

 وهوااي   وعمره  لق را   وفًق 
40

 : ه  العربي  اللغ  تعل  أه ا  ع م  بشكل .

 تشةةةمل والةةةي   وادلكتوبةة  الشةةةفوي    العربيةة  ابللغةةة  التواصةةةل علةة  القةةة رة تنميةة ( أ

 .والكت ب  والقرا ة  الكالم  االستم ع  وه  لغوي   مه رات أربع

 لتكةون األ نبية  اللغة ت مة  واحة ة ابعتب رهة  العربية  اللغ  أبعلي  الوع  زايدة( ب

 .اإلسالمي  التع لي  مص در دراس  يف وخ ص  للتعل   الرئيسي  األداة

. الثق فيةةة  اآلفةةة ق وتوسةةةيع والثق فةةة  اللغةةة  بةةةُ ادلتب دلةةة  العالقةةة ت فهةةة  تطةةةوير( ج

 يف يشة ركوا وأن الثق فة ت عةر رؤ   بةالطل لة   يكةون أن ادلتوقةع مة  وابلت   

 .الثق يف التنوع
41 

 .العري الفكر منتج ت وأظل   اإلسالمي  احلض رة عل  التعر ( د

 .ي ابلعرب واالختال  التواصل عل  ق رة( هة

 اجملةةةالت: مثةةةل اإلعةةالم  وسةةة ئل مةةة  متنوعةة  رلموعةةة  مةةةع التواصةةل علةةة   رةقةة( و

 .والسي ح  واألعم ل وادلعلوم ت والعين ت والصور ال بلوم سي 
42

 

 

                                                             
40

Ibid, Fattur Rohman, Metodologi Pembelajaran ...h.28 
41Maman Abdul Djaliel, “Bahasa Arab MI untuk kelas V” (Bandung: CV ARMICO, 

2009), h.3 
42

Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Interaktif, (Depok : Pt Raja Grafindo Persada, 

2017) h.81 
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 د. نقد املراجع

 تنةة ق  الةةي ال راسةة ت مةة  الع يةة  هنةة ك ك نةة   الب حثةة  مبالحظةة ت تعلةة ت فيمةة 

 :ذل  يف مب  العربي   ابللغ الشفوي   ي عمالس طريق 

 بعنةوان( 1112 يوليةو 1 رقة  19. 19 اجمللة  الواقةع رلل ) احلن ي نور كتبه  رلل 

 معهة  يف العربي  اللغ   يتعل يفالشفوي   ي عمالس اللغوي  السمعي  الطريق  استخ ام فع لي "

Pare-Kediri OCEAN Course " ب ايةةة  يف ادلبكةةةر  يالتعلةةة ال راسةةة  هةةةذ  نتةةة ئ  ك نةةة 

ًَا حةةةوارًا ادلتعلمةةةُ إعطةةة   يةةةت  ؛(احلةةةوار حفةةة ) احلفةةة  احلةةةوارات  يقةةة مون مث حلفظةةة   قصةةة

 مةة  أ ةةزا  الطلبةة  إعطةة   يةةت : ادلتخلفةة  البنةة   أنشةةط  مث األدوار  ولعةةب التقليةة  ابسةةتخ ام

 التمةةةري  ذلةة   بعةة . ادلعلةة  يلقيهةةة  الةةي اجلملةة  مةة   ةةز  كةةةل  لبةةط كةةل ويكةةرر   اجلمةةل

 النش   هذا ي عو األجب ي ؛ لعب    السلسل  سلسل  دتري  مث( التحول حفر) اجلمل  لتغيَ

 يف واخلةةةرات األفكةةة ر ومشةةة رك  االسةةةتم ع خةةةرات تبةةة دل يف بنشةةة   ادلشةةة رك  إىل الطلبةةة 

 أهةة ا  أربعةة  OCEAN دورات معهةة  يطبقةة  الةةذان اللغةةوان السةةمع وألسةةلوب رلموعة ت 

 ومتعلمو   ع دي  بسرع  التح ث عن  األ نبي  اللغ ت فه  للمتعلمُ ؽلك : ه  رئيسي 

 متعلمةةةو غلةة  ال من سةةةب  بشةةكل والنحةةةو ادلسةةتل  النطةةة  يف التحةة ث علةةة  قةة درون اللغةة 
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 دلعةةة يَ وفًقةةة  الكت بةةة  علةةة  قةةة درون اللغةةة  ومتعلمةةةو ادلطبوعةةة   ادلةةةواد فهةةة  يف صةةةعوب  اللغةةة 

 . ي ة
43

 

   معةة  العربيةة   اللغةة  تعلةةي  قسةة ) ارفينةة  أيةةو إيفةة  األخةة  كتبتهةة  الرسةة ل  العلميةة 

 ي عمالسة طريقة  تطبية " بعنوان( 1112   يو ي ك رات احلكومي  اإلسالمي  ك ليج غ  سن 

" ونوسة ران نيجةران تصةن وي  م رسة  الس بع الصف الطلب  عل  ال رس ت ريب يفالشفوي  

 السةةةةة مي  طريقةةةةة  اسةةةةةتخ ام مت كةةةةةالمال مهةةةةة رة  يتعلةةةةة يف أن األطروحةةةةة  هةةةةةذ  نتةةةةة ئ  تظهةةةةةر

ًة والصةةوفي   مث لطلبةة اال ويسةةتمع الكلمةة ت  علةة  ابلتعةةر  الةةتعل  عمليةة  تبةة أ. طويلةة  لفةة

 وإعطة   ال رس  هن ي  يف األسئل  إعط   طري  ع  التعل  تقيي  يت . متكرر بشكل يقولون

 هةة  كةةالم مهة رة تعلةة  يف السةعوي  السةة مي  طريقةة  تعةً  الةةي احلةوا ز. ادلنزليةة  الوا بة ت

 واخللفيةةة ت  لطلبةة لال ادلعلةةة  اهتمةة م وعةة م  لطلبةةة لال الةةتعل  ومرافةة  الرتيبةةة   الةةتعل  بيئةة ت

 ال راسة   الفصةل يف فقةط الةتعل  يت  م إذا  يً ا احلل سيكون. لطلب لال ادلتنوع  التعليمي 

 .العربي  ابللغ  التح ث يستطيعون ال الذي  لطلب لال التو ي  ادلعل  ويق م
44

 

 

                                                             
43

Nurul hanani, “Efektivitas Penggunaan Metode Audiolingual (Samiyah Syafawiyah) 

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Lembaga Kursus OCEAN Pare-Kediri, jurnal Realita Vol. 

14. 14 No. 2 Juli 2016 
44

 Eva Ayu Arvina, “Penerapan Metode Samiyah Wa Syafawiyah Dalam Pembelajaran 

Maharah Kalam Pada Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negri Wonosari”, skripsi , fakultas 

tarbiyah dan keguruan, UINSunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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ًبيةةة  قسةةة ) ادلةةةودة رفعةةة  شةةةقيق  كتبهةةة  الرسةةة ل  العلميةةة   سةةةن    معةةة    العربيةةة  ال

 العربيةةةةةةة  اللغةةةةةة  تعلةةةةةة " بعنةةةةةةوان( 1111   يو ي كةةةةةةة رات   معةةةةةة  يف اإلسةةةةةةالمي  ك ليج غةةةةةة 

 Karangsjo Gunung  بةةطل والثةة م  السةة بع للصةةفُ السةةعوي  السةة مي  طريقةة  ابسةةتخ ام

Kidul Negri "مةةنه  العربيةة  اللغةة  تسةةتخ م اللغةة  تعلةة  الك تةةب يصةةف الرسةة ل  هةةذ  يف 

 ذلةةذ  ال اعمةة  العوامةةل. العربيةة  اللغةة  تعلةة  وعمليةة  الرسةة  أسةةلوب يسةة ع   الةةذان السةةيفوي 

 وعوامةةل. ادلثة ليُ وادلعلمةةُ  LCD عةر  وأ هةزة   لةةألدا  الطةالب شةةج ع  هة  الطريقة 

ًَا. ذل  إىل وم    التعل  مراف  ونق    بللطل األس سي  الق رات اطلف   مثل مثبط   أخ

 مثةةةل. الةةةتعل  عمليةةة  يف ادلثبطةةة  العوامةةةل هةةةذ  لتقليةةةل حلةةةول إغلةةة د زل ولةةة  ادلعلةةة  يواصةةةل  

 .إخل   بالطل انتب    ذب عل  ق درة صور شكل يف ب  اخل ص  الوس ئط إنش  
45

 

   مة اترام عةُ العربية   اللغة  تعلةي  قسة ) نةواوان دمحم األسةت ذ كتبة  الرس ل  العلمية 

 ابللغةةةة  التحةةةة ث مهةةةة رات حتسةةةةُ يف السةةةةف وي  سةةةة مي  طريقةةةة  تطبيةةةة : "بعنةةةةوان( 1111

 ألن األقصةةة  احلةة  إىل يصةةل م األوىل الةة ورة يف العربيةة  اللغةةة  تعلةة  يف الفئةة   بةةلطل العربيةة 

                                                             
45

 Rifqiatul Mawadah, ”Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan Metode Samiyah 

Syafawiyah Siswa Kelas VII Dan VIII Mts Negri Karangmojo Gunung Kidul”, skripsi , fakultas 

tarbiyah dan keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
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 ادلئوية  النسةب  تةزداد الث نية  الة ورة يف ولكة  التعل   يف للمش رك  متحمسُ ليسوا الطالب

 السمعي  الشفوي . طريق  تطبي  يت  التعل  هذا يف ألن  لالكتم ل 
46

 

 فع ليةةة  تصةةةف رللةةة  عةةة  عبةةة رة األول البحةةة  كةةة ن  اسةةةتن دا علةةة  بيةةة ن السةةة بق 

 أو ةة  ذلة  والث لثةة  الث نية  الرسة ل  العلميةة  مث العربية   اللغةة   يتعلة يف السةمعي  الشةةفوي  طريقة 

 ولكة  العربية   اللغة   يتعلة يف العوائة  وشةرح السةمعي  الشةفوي  طريقة  وصةف وهة  تش ب  

 .لكالما مه رة لتحسُ السمعي  الشفوي  طريق  الك تب ينطب  الرابع  الرس ل  يف

 

                                                             
46

Muhammad Nawawi, : “Penerapan Metode Samiyah Syafawiyah Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas X MA NW Pringarata”, skripsi fakultas 

tarbiyah dan keguruan UIN Mataram, 2017 
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Lampiran  

A. Lembar Observasi 

 

Aspek Yang Diamati 

 

 

 

 

Indikator 

Deskripsi Hasil Pengamatan 

baik cukup 

baik 

tidak 

baik 

A. Keadaan siswa di 

kelas 

1. Suasana di kelas 

 

  

 
 

 

2. Keaktifan siswa dalam 

belajar 

  
 

 

 

3. Perilaku siswa di 

dalam kelas 

  
 

 

 

 

4. Perilaku siswa di luar 

kelas 

  

 

 

B. Kondisi guru di 

kelas 

1. Suasana dikelas 

 

 
 

 

 

 

2. Penyajian materi 

 

  

 

 

3. Strategi pembelajaran   
 

 
 

4. Penggunaan bahasa 

 

  
 

 

5. Penggunaan waktu    

C. Proses pembelajaran 1. Pembukaan  

 
 

 

 

2. Apersepsi 

 

 

 

 

 
 

3. Penyajian materi 

 

 

 
 

 

 

4. Penggunaan bahasa 

 

 

 

 

 
 

5. Penyampaian materi  

 

 
 

 

 

 

6. Penggunaan waktu 

 

 

 

  

7. Menutup pelajaran    
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Aspek Yang Diamati 

 

indikator Deskripsi Hasil Pengamatan 

Langkah-Langkah 

Metode 

Samiyah Syafawiyah 

1. Penyajiannya berbentuk 

dialog atau bacaan pendek 

dengan cara guru 

membacanya berulang kali 

dan pelajar menyimak. 

2. Peniruan dan penghafalan 

dialog atau bacaan pendek 

, dengan teknik menirukan 

bacaan guru kalimat 

perkalimat secara klasikal, 

sembari menghafalkan 

kalimat-kalimat tersebut. 

Teknik ini disebut 

mimicry memorization 

(mim-mem) technique. 

3. Penyajian pola-pola 

kalimat yang terdapat 

dalam dialog atau bacaan 

pendek, terutama yang 

dianggap sukar, karena 

terdapat struktur atau 

1. pada tahap ini guru 

menyampaikan materi, 

penyajiannya berbentuk 

dialog, bacaan pendek, 

mufrodat dan ibaroh. 

Menyampaikan nya 

dengan cara mengucapkan 

atau membacakan pokok 

materi berulang-ulang 

kali, dan siswa menyimak 

ucapan guru. 

2. Peniruan dialog, bacaan 

pendek , atau mufrodat 

dan ibaroh  dengan teknik 

menirukan bacaan guru. 

siswa diperintahkan untuk 

meniru ucapan guru. 

3. Guru menjelaskan makna 

yang belum dipahami 

siswa. 
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ungkapan yang berbeda 

dengan struktur dalam 

bahasa ibu pelajar. Hal ini 

dilakukan dengan teknil 

drill. 

4. Dramatisasi dialog atau 

bacaan pendek yang sudah 

dilatihkan. Para pelajar 

mendramatisasikan dialog 

yang sudah di hafalkan 

didepan kelas secara 

bergantian. 

5. Pembentukan kalimat-

kalimat lain yang sesuai 

dengan pola-pola kalimat 

yang sudah dipelajari 

4. Dramatisasi dialog atau 

bacaan pendek yang sudah 

dilatihkan. Pelajar 

mendramatisasikan dialog 

bersama guru. 
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B. Lembar Wawancara 

a. Pertanyaan seputar metode yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

b. Pertanyaan seputar faktor pendukung dan faktor penghambat 

dalam proses belajar 

c. Pertanyaan seputar respon didik dalam proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung 

C. Pedoman Dokumentasi 

 

a. Sejarah berdirinya MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan 

b. Letak geografis MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan 

c. Visi dan misi MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan 

d. Sumber daya manusia MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan 

e. Keadaan siswa MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan 

f. Sarana prasarana MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan 

g. Nilai siswa kelas X IPS MA Al-Fatah Natar Lampung Selatan 
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Hasil Wawancara 

Metode Pengumpulan Data : wawancara 

Hari dan Tanggal  : Rabu, 20 November 2019 

Pukul     : 10.00 

Sumber Data   : ust. Amin Najib. SP.d.I (guru) 

Transkip Wawancara: 

1. Sejak kapan bapak mengajar di Ma Al-Fatah? 

Jawaban:  sejak tahun 2000 

2. Jawaban: Apa kesulitan yang dialami oleh peserta didik saat pembelajaran 

bahasa arab?  

Jawaban : kata atau kalimat yang asing bagi siswa 

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

Jawaban: bermacam-macam, siswa yang sungguh-sungguh bertanya 

kepada guru ataupun temannya. 

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

dipahami?  

Jawaban: ada yang bertanya ada yang tidak 

5. Apakah bapak menggunakan metode samiyah syafawiyah dalam 

pembalajaran bahasa arab?  

Jawaban: iyaa menggunakan diantaranya, qiroah dan khiwar 
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6. Alesan memilih metode samiyah syafawiyah dalam pembelajaran bahasa 

Arab? 

Jawaban: diharapkan siswa melalui pendengarannya dengan cara berulang-

ulang mampu berbicara, membaca, dan menulis bahasa Arab 

7. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Jawaban : buku LKS 

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

Jawaban: latar belakang penddikan akhir siswa, beberapa siswa yang 

belum mengenal bahasa Arab. 

9. Apa solusi yang diberikan sekolah mengenai problem tersebut? 

Jawaban: karena hanya sebatas mendengar dan berbicara, jika tidak 

memiliki pegangan buku maka akan kesulitan, karenanya siswa harus 

memagang buku pegangan. 

10. Bagaimana prestasti siswa dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan 

metode tersebut? 

Jawaban: ada yang baik, ada yang tidak. 
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Hasil Wawancara 

Metode Pengumpulan Data : wawancara 

Hari dan Tanggal  : selasa, 11 Februari 2020 

Pukul     : 10.00 

Sumber Data   : Anisa Apriliani (siswa) 

Transkip Wawancara: 

1. Apakah kamu menyukai bahasa arab?  

Jawaban: enggak terlalu suka kak 

2. Apakah bahasa arab susah? 

Jawaban: susah kak 

3. Apakah kamu merasa ada kesulitan dalam mengikuti pembelajaran bahasa 

Arab?  

Jawaban: iyaa kak saya dulu dari smp belum pernah belajar bahasa Arab, 

jadi saya ngerasa ketinggalan jauh. 

4. Apakah metode yg digunakan guru dalam mengajar bahasa arab 

memudahkan adik dalam belajar bahasa Arab? 

Jawaban : biasa aja kak. 

5. Bagaimana kondisi kelas saat berlangsungnya belajar bahasa Arab 

dikelas? 

Jawaban: macem macem kak ada yang ngikutin pelajaran, ada yang sibuk 

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

Jawaban: enggak selalu kak, kadang nanya sama temen si. 

7. Ketika pembelajaran berakhir bagaimana cara guru mengevaluasi? 

Jawaban: biasanya setiap selesai belajar ustdz Amin Najib ngasih pertanyaan ke 

kita satu orang satu soal kak sesuai materi yang di pelajarin, atau kita disuruh 

nulis apa yang di ucapin ustdz Amin Najib, trus kalau udah semua di kasih 

Pekerjaan Rumah (PR) soalnya waktunya gak cukup kalau mau langsung 

dikerjain ditempat 
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Lampiran  

NILAI SEMESTER BAHASA ARAB KELAS X IPS 

 

NO NAMA NILAI KKM TUNTAS/TIDAK 

TUNTAS 

1. Adelia Putri 78 70 TUNTAS 

2. Amanda 68 70 TIDAK TUNTAS 

3. Anisa Apriliani 65 70 TIDAK TUNTAS 

4. Anisa Shara Sakia 78 70 TUNTAS 

5. Aqila Azka Najwa 68 70 TIDAK TUNTAS 

6. Desy Puspita Sari 78 70 TUNTAS 

7. Dwi Wulan Dari 62 70 TIDAK TUNTAS 

8. Fauziah Ahmad 80 75 TUNTAS 

9. Hafizatul Amanah 60 70 TIDAK TUNTAS 

   10 Intan Syifa 84 70 TUNTAS 

11. Jenny Sfitri 64 70 TIDAK TUNTAS 

12. Tarisa Afrilia 80 70 TUNTAS 

   13. Khairun Nisa 62 70 TIDAK TUNTAS 

14. Maulia Andini Adamsyafitria Shaih 64 70 TIDAK TUNTAS 

15. Desiana Nurul Afifah 80 70 TUNTAS 

16. Nila Maya Putri 75 70 TUNTAS 

17. Rista Feuty Laila 68 70   TIDAK TUNTAS 

18. Saila Afsya Farihalni 64 70 TIDAK TUNTAS 

19. Siti Sahri Zainal  63 70 TIDAK TUNTAS 

20. Salmatun Niswah 70 70 TUNTAS 

21. Umi Khoiriyah 78      70 TUNTAS 

22. Ummi Nur Zakiya 60 70 TIDAK TUNTAS 

23. Calista Arvi Patrecia 64 75 TIDAK TUNTAS 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

MADRASAH  : MA AL-FATAH NATAR  

MATA PELAJARAN  : BAHASA ARAB 

KELAS/SEMESTER  : X IPA/IPS/GANJIL 

MATERI POKOK  :  املهنة و احلياة 
SUB. POKOK BAHASAN  : احلوار 
ALOKASI WAKTU  : 2 X 30 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, tanggungjawab, 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 pengetahuan ( faktual, konseptual, dan prosedural tentang mufradat, 

qawa’id, mushtolahat dari maudhu’ املهنة و احلياة) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

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 metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran 

kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan : املهنة و احلياة   

1.1 Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan املهنة و احلياة 
1.2 Menemukan mufrodat baru pada teks 

 املهنة و احلياة
1.3 Mengartikan teks املهنة و احلياة dengan 

baik dan benar 
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2. Mempraktekkan teks dialog املهنة و احلياة   dengan 

lafadz dan intonasi yang benar 

2.1 Mempraktekkan teks dialog   املهنة و
 lafadz dan intonasi yang benarاحلياة 

2.2 Menyampaikan kandungan makna dari 

teks dialog tentang املهنة و احلياة 
 

 

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 :  املهنة و احلياة  

2. Menemukan mufrodat baru pada teks : املهنة و احلياة 
3. Mengartikan teks:    املهنة و احلياة dengan baik dan benar 

4. Membaca teks dialog :    املهنة و احلياة dengan lafadz dan intonasi yang benar 

5. Menyampaikan kandungan makna dari teks dialog tentang :  املهنة و احلياة 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 

 املهنة  
 : َما مهنةٌ أبيَك ََي َحَسن ؟ املدرس  
رَّة ىف املزارع  : أىب فالٌَّح ََي أسَتاذ , هَو ي حسن    زرع  األر زَّ َو الذُّ
 : و انت َي حسني! مامهنة أمَك؟ ملدرس  
. حسني  : أ مّ ى ََتجرٌة, هي تبيع  البضائع ىف الّسوق 
 : ما مهنة أبيك  ََي نبيلة ؟ ملدرس  

 : أىب طبيٌب, هو يعاجل املرضى ىف املستشفى. و أّمى َي أستاذ!  نبيلة  
 الثّانويّة  اإلسالمّية  احلكمّية  هي مدّرسةٌ ىف املدرسة     

 ما مهنة أبيك  ََي مرمي ؟ : ملدرس  
 : اىب صحفىٌّ, هو يكتب  اأَلخباَر ىف اجلوائد . َو أ ّمى مَوَظفةٌ ىف اجلامعة   مرمي  

 : نعم, هو مشغولون أبعماهلم. فاملوظّفون مشغولوَن أبعاهل ْم. ملدرس  
 غولوَن أبعاهل ْم, و أعماهلْم انفَعةٌ و أعماهلْم انفَعٌة. واملَدرّ سْوَن مش   

 : و اأَلخبار  افَعةٌ أيًضا, أليَس كذلَك َي أستاذ؟ مرمي  
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 : نعم. كَلم ك  َصحْيٌح, اأَلخبار  افَعةٌ أيًضا. ملدرس  
. نبيلة    : اْبأَلْخَبار  نستطْيع  َأْن نْعرَف احلَْواد ث  ىف الع امل 

 ةٌ : فاّصحفي ُّْوَن أْدوار ه ْم م ه مَّ  حسن  
 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Thariqah sami’iyah syafawiyah 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

 

1. Media : Al wasail al basyariyyah 

2. Alat/Bahan : Spidol, papan tulis 

3. Sumber Pembelajaran : Buku LKS Bahasa Arab kelas X, Kamus 

4.  

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan Pertama: 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal ( 10 menit) 

Kegiatan pendahuluan 

1. Siswa 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 berupa tulisan manual dipapan tulis 

5. Guru memberikan pengantar topic keterampilan kepada peserta didik. 

 

b. Kegiatan Inti ( 40 menit ) 

1. Mengamati 

a. Guru mengucapkan teks dialog tentang  املهنة و احلياة 
b. Peserta didik mendengarkan dan memperhatikan ucapan guru. 

c. Peserta didik meniru ucapan guru  contoh teks dialog tentang   املهنة و
 احلياة

2. Menanya  

a. Peserta didik bertanya ungkapan-ungkapan yang tidak diketahui 

maksudnya. 

b. Guru menjelaskan makna dan maksud ungkapan-ungkapan yang 

ditanyakan peserta didik. 
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3. Eksplorasi/eksperimen 

a. Siswa melakukan dialog tentang  املهنة و احلياة  

b. Siswa mengulang-ulang dialog tentang  املهنة و احلياة  

 

4. Mengasosiasi 

a. Guru melakukan dialog interaktif dengan peserta didik. 

b. Peserta didik berlatih mempraktikkan dialog secara berkelompok 

bergantian. 

 

5. Mengkomunikasikan  

a. Peserta didik mempraktikkan dialog di depan kelas 

b. Peserta didik memberikan catatan dan penilaian terkait unjuk kerja. 

 

c. Penutup ( 10menit ) 

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 

1. Jenis/teknik penilaian :Tes Lisan 

 

2. Bentuk instrumen  :  

 

a. Rubrik Penilaian Sikap  

No. Nama 

Sikap 
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n
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n
an
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er

aj
in

an
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a 

K
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ip
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n
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ja
sa
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a
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h
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at
 

K
ej

u
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n

 

M
en

ep
at

i 
ja
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u
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w
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1              

2              

3              
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Keterangan: 

Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5.  

1 = sangat kurang;  

2 = kurang konsisten;  

3 = mulai konsisten;  

4 = konsisten; dan  

5 = selalu konsisten. 

 

 

b. 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 

 

c. Rubrik Penilaian dari tes keterampilan berbicara 

 

 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

 

 

Total 

Skor 

 

Ketuntasan 
Tindak 

Lanjut 

P
el

af
al

an
 

K
el

an
ca

ra
n

 

K
o
sa

 k
at

a 

S
tr

u
k
tu

r T TT R P 

1           

2           

3           
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Deskripsi 

Aspek Penilaian Deskripsi Skor 

Pelafalan Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli 5 

 Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4 

 Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar 

harus konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada 

kesalahpahaman 

3 

 Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering 

diminta mengulangi 

2 

 Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa 

dipahami 

1 

Kelancaran Lancar seperti penutur asli 5 

 Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah 

bahasa 

4 

 Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah 

bahasa 

3 

 Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan 

bahasa 

2 

 Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan 

tidak mungkin terjadi 

1 

Kosa kata Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur 

asli 

5 

 Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak 

tepat 

4 

 Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, 

percakapan menjadi terbatas karena keterbatasan kosa 

kata 

3 

 Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata 

terbatas sehingga sulit dipahami 

2 

 Kosa kata sangat terbatas sehingga percakapan tidak 

mungkin terjadi 

1 

Struktur Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa 5 

 Kadang-kadang membuat kesalahan tata bahasa tetapi 

tidak mempengaruhi makna 

4 

 Sering membuat kesalahan tata bahasa yang 

mempengaruhi makna 

3 

 Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambat 

makna dan sering menata ulang kalimat 

2 

 Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga sulit 

dipahami 

1 
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Pemahaman Memahami semua tanpa mengalami kesulitan 5 

 Memahami hampir semuanya, walau ada pengulangan 

pada bagian tertentu 

4 

 Memahami sebagian besar apa yang dikatakan bila 

bicara agak diperlambat walau ada pengulangan 

3 

 Susah mengikuti apa yang dikatakan. 2 

 Tidak bisa memahami walaupun percakapan sederhana 1 

 

 

 

 

 

 

Natar, 11 Februari 2020 

 

Mengetahui  

 

 

 

Guru Bahasa Arab     kepala MA AL-FATAH 

 

 

 

 

 

 Amin Najib. SP.d.I Ihin Solihin Ayub. SP.d.I 
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Lampiran  

Materi Pembelajaran Bahasa Arab 
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Lampiran 

Biodata Guru Bahasa Arab Ma Al-Fatah 

 

Nama   : Amin Najib.SP.d.I 

Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 4 juli 1971 

Alamat   : Muhajirun, Negara Ratu, Natar 

Riwayat Pendidikan  : Sd N.2 Nanggelang Bandung Jawa Barat (1977-1983) 

   Smp N Cipeundey Bandung Jawa Barat  (1983-1986) 

   Ponpes Gontor Ponorogo Jawa Timur  (1986-1990) 

   Tarbiyah Akademik Takhasusu Cileungsi (1990-1995) 

   Stit Darul Fatah Bandar Lampung  (2011-2014) 

Pengalaman Pekerjaan: Staf Pengajar Ponpes Al-Fatah Cileumgsi  (1992-2000) 

Staf Pengajar Ponpes Al-Fatah Natar Lampung (2000-     

Sekarang) 
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Lampiran 

Foto-Foto Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara kepada bapak Amin Najib selaku guru bahasa Arab X IPS MA Al-

Fatah Natar 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan belajar mengajar pembelajaran bahasa Arab X IPS MA Al-Fatah Natar 
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 Siswa mengerjakan soal dipapan tulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak depan MA Al-Fatah Natar 

 

 

 

 

 

 

Tampak depan Aula taqwa Al-Fatah Nata 


