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  ملخص البحث

  

من املعروف أن مهارة الكالم هي مهارة من املهارات اللغوية الرئيسية اليت البد 

للطلبة من املسيطرة عليها اللغة العربية. وللوصول إليها لوجد بعض الطلبة مشكالت كثرية. 

ومن عوامل اليت تسبب مشكالت على بعض الطلبة يف إستيالء مهارة الكالم هي ألن 

اللغة العربية يف إيصال املعلومات إىل أذهان الطلبة ال يستخدمون بعض مدرسي 

ا تسبب سآمة الطلبة ومللهم  االسرتاتيجية التعليمية املالئمة واملناسبة يف التعليم. حيث إ

وعدم رغبتهم يف مشاركة مجيع أنشطات وإجرءات التعلم ملادة مهارة الكالم. واستنادا إىل 

ل االسرتاتيجيات وطرائق التعليم جتهيز الفرصة الواسعة هلا للطلبة احلقائق املوجودة فالبد لك

  على بذل األراء ىف تعبري مشاعرههم يف التعلم.

"هل يكمن هي : ف أما مشكالت البحث اليت عينتها الباحثة يف هذا البحث 

طبيق مبدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة بتمهارة الكالم لطلبة الصف السابع الثانوي ترقية

  ؟"حمادثة اليومية

إن هذا البحث حبث إجرائي. يتكون من دورتني. لكل دورة احتويت على ثالث 

حماضرات. أما االستبيانات املستخدمة هلذا البحث هي االختبارات وامللحوظات. ويف مجع 

البيانات واحلقائق احملتاجة هلذا البحث تستخدم الباحثة طريقة املالحظة واملقابلة والوثائق.

  والتحليل الوصفي مستخدم لتحليل مجيع البيانات واحلقائق املوجودة يف هذا البحث.    

وفقا لنتائج اإلجرءات يف الدورة الثانية وجدنا تغيريات وحتسينات يف أحوال تعلم 

. وارتقت ۲۱,٧۲الطلبة. حيث كانت نتيجتهم يف الدورة األوىل حصلت على معّدل



. وذلك دليل على تنمية ٨٥,٧٧تقي من نتيجتهم السابقة بنتيجتهم يف الدورة الثانية تر 

  نتيجتهم اىل األحسن. 

واستنادا إىل نتائج اإلجرءات وحتليل البيانات اليت أقامتها الباحثة يف الدورة األوىل 

والثانية يف درس اللغة العربية ملادة مهارة الكالم لوجدنا تغيريات وحتسينات يف أحوال تعلم 

الطلبة لكل حماضرات. وذلك بنظر نتائج املعدل لكل احملاضرات. حيث كانت نتيجتهم يف 

. ويف احملاضرة الثانية للدورة ۳۲%أي۲۱,٧۲األوىل للدورة األوىل حصلت على احملاضرة 

يف  احملاضرة ٥۳%أي ٧٧,٧٤. و٤۲%أي٨٦,٧۳األوىل حصلت نتيجتهم على 

٨٤,٧٥الثالثة. وأما يف احملاضرة األوىل للدورة الثانية وجدنا أن نتيجتهم حصلت على 

و.٧۱%أي٨٧,٧٦لثانية حصلت نتيجتهم على ويف احملاضرة الثانية للدورة ا.٦٤%أي

  يف احملاضرة الثالثة للدورة الثانية.٨۲%أي ٨٥,٧٧

  







  األشعار
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َعَرِيبٌّ (رواه الطرباين)
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bahasa Arab” (HR: al-Thabrani)
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ُة ِاالَّ بـَْعَد التـَّْعبِ َوَما  َلذَّ
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ترجمة الباحثة

.فهي ۱٩٩٦من فرباير سنة٧. ولدت بالتاريخ سيتا أنا صاحلةراإن الباحثة باسم 

  .فارياىنسيدة الو تيفور فوزىسيد البنت 

ومتت دراستها احلكومية السادسة مرياك باتني ناتارتبدأ دراستها باملدرسة االبتدائية 

حممدية األوىل ناتار النبونج اجلنوبية مبدرسة الثانوية استمرت دراستها مث ، ۲۰۰٧سنة فيها 

, مث استمرت دراستها مبدرسة العالية احلكومية األوىل ناتار ۲۰۱۰و متت دراستها فيها سنة

  .۲۰۱۳وخترجت فيها سنةالنبونج اجلنوبية  

امعة رادين لقسم اللغة العربية جبعليمالتحقت الباحثة يف كلية الرتبية والتسنةالويف 

.النبونجّية احلكومّيةنتان اإلسالميا

  



تقديركلمة شكر و

ال حول وال قوة إال باهللا فبسم اهللا الرمحن الرحيم. احلمد هللا والشكر على نعم اهللا

ا متت كتابة هذاو  الوصول إىل ة. وبدونه ال ميكن للباحثيجرائاإلبحثالبركاته وتوفيقه، 

وصحبه على هذا النيب املختار، وعلى اله والصالة والسالم اية كتابة هذا املشروع.

  .األخيار، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم احملشر

تطبيق المحادثة اليومية لترقية "الباحثة حتت سري العنواناكتبتهيجرائفإن هذا البحث اإل

  ”المتوسطة المتكاملة باندار النبونجبمدرسة مفتاح الجّنةلطلبة الصف السابع  مهارة الكالم

للحصول على الدرجة اجلامعّية األوىل يف كّلّية مقدم لتكملة الشروط . حيث أنه "

  .بقسم الّلغة العربّيةعليمالّرتبّية والت

واعداده لكثرية مجة. وهو بعيد اإلجرائي اخلطيئة والنسيان يف كتابة هذ البحث أما 

فالبد من اكتساب النقد لقلة املعلومات واالنفعاالت لدي الباحثة.عن الكمال والتمام

  لتحسينه يف املستقبل.من قارئه واالقرتاحات الداعمة 

اوجزيل شكرهافائق احرتامهةقّدم الباحثتفبحث اإلجرائيالاوملّا ّمتت كتابة هذ

:إىلاوعظيم حتّيته

جامعة رادين مدير,املاجستريةحممد مكرى , فضيلة األستاذ الدكتور احلاّج .۱

  إنتان اإلسالمية احلكومية ملبونج.



عميد كلية الرتبية ,املاجسترية, فضيلة األستاذ الدكتور احلاّج خري األنوار. ۲

والتدريس جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية ملبونج.

، املاجستري  عفيف أمراهللاألستاذ ، و ، املاجستريسفري داودفضيلتا األستاذ. ۳

نتان يجبامعة رادين إعليمقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية والتوسكرتري لرئيس ك

بونج.الناإلسالمية احلكومية 

ما إلشرافهنصف ةمنهما الباحثتوإىل شخصني أخذ. ٤ . املسلمان اأوقا

ما ال  املخلصان بذّال جهدمها المتام هذا املشروع، فلو ال إشرافهما ومساعد

ها إىل اليوم. بارك اهللا هلما وعلومهما تالوصول إىل غاية ما متنةميكن للباحث

أمحد احلاجسيادة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتورةالباحثوألهلهما يا مشريف

، ذواحلناناحلاّج الدكتورشيخ، وفضيلة الاألول مشرفك  ، املاجستريأسراري

.كمشرف الثاين  املاجستري

على ونجن انتان اإلسالمّية احلكومّية ملبواحملاضرات جبامعة راديكافّة احملاضرين . ٥

مجيع اإلرشادات والتوجيهات للباحثة طوال دراستها فيها.

الثانوية املتكاملة كرئيس املدرسة S.Pd.I، جوكو سوتريسنوفضيلة السيد . ٦

كمدرس اللغة العربية   S.Pd.I، ناندااألستاذ ، و مفتاح اجلنة باندار النبونج 

م يف مجع ه املدرسةذ . وكافة املدرسني واملوظفني على مصاحبتهم ومساعد

البيانات واحلقائق احملتاجة يف البحث.

على الثانوية املتكاملة مفتاح اجلنة باندار النبونجالصف السابع لبة يع ط.مج٧

هذا البحث.متإىل أن من أول وحلة مشاركتهم اجليدة 



نتان اإلسالمية يمجيع املوظفني واملوظفات يف كلية الرتبية والتدريس جبامعة رادين إ.٨

احلكومية ملبونج.

السالمة والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا لكم ةسأل اهللا الباحثتوأخريا 

خاصة وقارءها جرائياإلبحثالاهذةفيد الباحثيأمجعني. آمني يارّب العاملني. عسى أن 

كون مدخال فكريا خلزائن العلوم الّلغوية واعتبارا ملدرس الّلغة العربية مبعهد يمة وعسى أن عا

على أن جياهدوا يف تنمية جناة احلديثة كوتابومي ملبونج الشمالية للرتبّية اإلسالمية دار اخلري

  م.للوصول إىل غاية مرجوة يف التعليم. واهللا أعلباستخدام اسرتاتيجية مالئمة  الطلبة 

  

  ۲۰۱٧سنة من أكتوبر۲٦،بندار النبونج

  الباحثة،

  

  ماريا ألفى
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1

  الباب األول

  المقدمة

توضيح الموضوع  .أ

قبل أن تشرح الباحثة مضمون هذا البحث تقّدم الباحثة بعض املصطلحات 

الشائعة املوجودة يف هذا البحث اّليت البّد من معرفتها ليسّهل القارئ يف معرفة معانيها 

تطبيق محادثة اليومية لترقية والبتعاده عن اخلطأ يف فهمه. واملوضوع هلذا البحث هو "

مفتاح الجنة باندار بمدرسة الثانوية المتكاملةلطلبة الصف السابع مهارة الكالم 

  "النبونج

  أما املصطلحات الشائعة املوجودة يف هذا البحث منها كما التايل:

التنمية .1

ويقصد من 1إن التنمية هي عملية تنمية وترقية درجات شيء ومقداره.

م خريا  التنمية يف هذه احلالة هي تنمية مقدار مهارة الطلبة يف الكالم لتكون مهار

  مما سبق.

  

مهارة الكالم.2

عند رأي عزير فخر الرازي وإرتا حمي الدين أن مهارة الكالم هي قدرة فرد ما 

ا مجيع ارائه  على تلفيظ األصوات أو الكلمات حسب نظامها اللغوية ليعبري 

                                                          
1 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer. (Gita Media Press, 2006), 370 .ص



2

اعره. فهي مهارة اليت تكتسب إىل قدرة فرد على تلفيظ األصوات العربية وفق ومش

  2القواعد النحوية والصرفية حىت يقدر على تعبري مجيع أرائه ومشاعره.

  

محادثة اليومية.3

هي عملية إرسال واستقبال الرسائل بني شخصني أو أكثر باستخدام حمادثة

اللغة الشفوية، واليت يكون هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على أحد الطرفني أو  

  .كليهما

كيفية تقدمي مادة الدرس العريب من خالل حمادثة هي  وفقا ل أنشور ميثود 

املعلم مع الطالب أو بني التالميذ مع احملادثة، يف احملادثة اليت ميكن أن حتدث بني 

  3.الطالب، وذلك إلثراء املفردات من الكلمات

من خالل احملادثة، ميكن أن اللغةطريقة تقدمي يهحمادثةوفقا ل أمحد عزاين 

حتدث احملادثة بني املعلمني والطالب والتالميذ مع الطالب يف حني إضافة 

  4.املفردات

تدريب الطالب على التحدث باللغة العربية دف إىل يهحمادثة اليومية

  .بطالقة

  

  

                                                          
2 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam Departemen Agama, 2009), 290 .ص.
3  Izzani, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: humaniora, 2011), h. 116
4 Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003) tentang sisdiknas, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 3 



3

الطلبة.4

عن منهج التعليم 2003عام 20إن مفهوم الطلبة وفق القانون الُدَويل رقم 

م على  الوطين جلمهورية إندونيسيا هو كل جمتمع الذين يودّون على تنمية وترقية قدر

  سبيل التعلم حسب طبقات معينة ودرجات رقيهم العقلي.

فتقصد الباحثة بالطلبة يف هذه احلالة هي كل من له اإلرادة على ترقية وتنمية 

م يف املرحلة الدراسية الثانوية.   قدر

  

مدرسة الثانوية المتكاملة مفتاح الجنة .5

حمل البحث الذي توّد الباحثة أن يهمدرسة الثانوية املتكاملة مفتاح اجلنةإن

الرتبية اإلسالمية مدرسةيهاملتكاملة مفتاح اجلنةمدرسة الثانوية تبحثه. حيث أن 

احلديثة على منهج مدرسة املعلمني اإلسالمية بست سنوات زمان دراسي. فهي 

سنوات الباقية للمرحلة الدراسية 3سنوات للمرحلة الدراسية الثانوية و3حمتوية على 

  العالية.

ات تنمية مهارة ويقصد من هذا املوضوع وفق البيانات السابقة يعين كيفي

.باندار النبونجمدرسة الثانوية املتكاملة مفتاحلطلبةالكالم بتطبيق حمادثة اليومية ل

أسباب اختيار الموضوع  .ب

  ومن أسباب إختيار الباحثة هذا املوضوع منها:
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إن من أهداف تعليم اللغة األجنبية أي العربية هي أن يكون طلبتها قادرين على .1

ا نطقا سليما حتريريا أم شفهيا.  احملاورة واالتصالة بينهم باللغة اليت يدرسو

م يف  فاالستخدام على االسرتاتيجية التعليمية املالئمة تساعدهم على تنمية مهار

الكالم. 

ملادة اللغة العربية. ألن اجلنةلثانوية املتكاملة مفتاحمدرسة الضعف نتائج طلبة .2

املدرس يف تنمية مهارة الطلبة يف الكالم يستخدم الطريقة الوحيدة وهي اإللقائية. 

  

خلفية البحث  .ت

إن اللغة األجنبية هي لغة يستخدمها أجنيب. فاألجنيب هو كلما جاء من خارج 

  5تخدمها سكان خارج البالد.البالد. فاللغة األجنبية هي اللغة اليت يس

واللغة العربية إحدى لغات العامل الكبرية. فهي لغة رمسية اليت يستخدمها أكثر 

بالد العامل. ومن فضائلها منها لغة الدين اإلسالمي، ومصادره، ولغة القرآن 20من 

الكرمي، وهي لغة املسلمني. ولذلك إن اللغة العربية ذات عالقة قوية باملسلمني. حيث 

ا تساعدهم كثريا يف العبادة.   6أ

                                                          
5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya

55.ص  (2013

6 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2003), h. 1
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نظرا من فضائلها الكثرية وأمهيتها الكبرية حلياة املسلمني، فانتشرت هذه اللغة 

ا مادة مهمة اليت البد من  العربية انتشارات سريعة يف بعض املداريس بإندونسيا. واختاذ

  دراستها. ملعرفة مجيع األغراض واألهداف من تعليم اللغة العربية.

أهداف تعليم اللغة العربية هي تنمية قدرة الطلبة على استخدام اللغة العربية ومن 

ونطقها نطقا سليما وتعويدهم على كتابة النصص العربية كتابة جيدة وصحيحة. وهذه 

ا  القدرة تسمى مبهارة لغوية. وهي حمتوية على أربع مهارات رئيسية اليت البد من استيعا

  7ارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة.طلبة اللغة العربية فهي مه

ومن املهارات اللغوية الرئيسية السابقة اختذت الباحثة مهارة الكالم يف هذا 

ا من املهارات املهمة يف تبادل األخبار. وهي من عوامل تقدم األمة  البحث. أل

ا يف در الطفولة   8كبرية بعد االستماع.وثقافتهم احلديثة. حيث أن منو

عند رأي شيف املصطفى أن مهارة الكالم هي القدرة على تقدمي األخبار 

وتعبريها شفهيا. ومن مث أن مهارة الكالم وفق النظريات السابقة هي قدرة فرد على نطق 

األصوات العربية نطقا سليما مع مراعة القواعد النحوية والصرفية وتنظيم الكلمات ليعرب 

  آرائه مشاعره.ا مجيع

والكالم هو عامل من عوامل رئيسية يف تعويد األفراد على التفاهم بينهم بوسيلة 

اللغة. وهو عملية االتصالية على شكل احملاورة بني نفرين أم أكثر متبادال. أحدهم 

                                                          
7 Acep Hermawan, 129 .ص ,المرجع السابق
8 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 

138.ص
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يتكلم واألخرون يستمعونه. وهكذا إىل آخر احملاورة. باستخدام الكلمات واجلمل 

  ركات جسمية وإشارات وما أشبه ذلك من وسائل التعبري.والعبارات خبالف ح

ومن مث يقدر أحد على االتصاالت مع غريه بوسيلة الكالم وتقدمي أرائه والتعبري 

عن مشاعره ومقاصده جبميع أحواله النفسية. ولكن مع ذلك ليس كل املتكلم قادرا على 

أي ليس كل املتكلم له تقدمي أرائه والتعبري عن مشاعره حىت يفهمها غريه مقاصده. 

القدرة على املناسبة عما خطر يف أذهانه وفؤاده واملساومة بني األفكار أو املشاعر 

  والكالم، حىت يفهمها مستمعه مجيع إراداته.

استنادا على رأي عزيز فخر الرازي وإيرتا حمي الدين السابق علمنا أن من عالمة 

على تلفيظ األصوات العربية من خمارجها مهارة أحد يف الكالم هي ما دام له القدرة 

الصحيحة وبلحجة جيدة على سبيل احملاورة (أي شفهيا)، واإللقائية، واملناقشة وغريها 

  9باستخدام اللغة العربية.

مخسةجتري املقابلة بني الباحثة والسيدة 2017من يناير سنة 31ويف التاريخ 

درسة يف إيصال املواد العربية إىل أذهان كمدرسة اللغة العربية. ومن نتائجها كانت امل

طلبة الصف السابع تستخدم طريقة االلقائية، واملناقشة. ولكن مع ذلك كانت نتيجة 

  10مهارة الطلبة يف الكالم ضعيفة أي مل حتصل على غاية مرجوة يف التعلم. 

  أما نتيجة مهارة الطلبة يف الكالم وفق نتائج مالحظة الباحثة كما التايل :

  

                                                          
9 Aziz Fachrurozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), ص.  
10 Ustadzah Khomsatun, S.Pd.I, Pendidik Bahasa Arab,  Pengamatan di SMP IT Miftahul 

Jannah Bandar Lampung



7

  لقائمة األولىا

المتكاملة مفتاح الجنة باندار الثانوية بمدرسة نتائج إختبارات طلبة الصف السابع 

  لمهارات الكالمالنبونج 

  أسماء الطلبة  نمرة
مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل
  الشجاعة  الطالقة  اللفظ

1  
Alifia Izzatun Nisa10070  65  65  65  265  66،25  فاشل  

2  Alifia Khoirunnisa Az 
Zahro

  فاشل  65،5  262  70  65  62  10065

3  
Arlinda Ayu10070  70  65  75  280  70  ناجح  

4  Artika Zahra A10060  60  60  60  240  60  فاشل  

5  Assifa Aliatus Solihat10070  70  70  75  285  71،25  ناجحة  

6  Atha Calya Ramadhanti10070  62  65  70  267  66،75  فاشل  

7  Balqis Al-Sirhindi10070  70  70  70  280  70  ناجحة  

8  Bunga Syifa Zyta10070  55  60  60  245  61،25  فاشل  

9  Chania Nahdatul Hamda10070  55  60  60  245  61،25  فاشلة  

10  Deas Kartika10060  62  62  62  246  61،5  فاشلة  

11  Dera Mayasari10070  60  65  60  255  63،75  فاشلة  

12  Dinda Aufal Balqis10060  60  60  60  240  60  فاشلة  

13  Elma Suci Fania10070  70  68  75  283  70،75  ناجح  

14  
Febila Sutari10070  62  65  65  262  65،5  فاشلة  

15  Hasna Putrid 
Ramadhani

  فاشل  62،5  250  70  60  60  10060

16  
Irfianti Fitriardhama10060  55  55  55  225  56،25  فاشلة  

17  
Kamelia Arzeti PN

    
100

  فاشلة  61،5  246  62  62  62  60

18  
Mashayu Aida Safitri

    
100

  فاشلة  65  260  65  65  65  65

19  
Nazwa Fitri

    
100

  ناجح  70  280  80  70  70  60
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20  
Neisya Dean Athaya

    
100

  ناجح  71،25  285  75  70  70  70

21  Nifsi Maulidina Madya 
H

    
100

  فاشلة  64،25  257  60  65  62  70

22  
Nuansa Bening S.R

    
100

  فاشل  62،5  250  65  65  65  60

23  
Revalina Putrid Nayla R

    
100

  ناجح  70  280  75  65  70  70

24  
Shafira Dinata Putri

    
100

  فاشل  62،25  249  62  65  62  60

25  
Selviana Devita Lisle

    
100

  ناجح  66،75  267  70  65  62  70

26  
Wike Feni Frastiwi

    
100

  فاشل  60  240  60  60  60  60

27  
Zahra Aulia Dewi

    
100

  ناجحة  70  280  70  70  65  75

28  
Zazkia Pamela

    
100

  فاشل  61،5  246  62  62  62  60

  1373              مجموع

  60,25              معدل

  

  النتيجة  البيان

  100  ترتيب اجلمل

  100  املخرج

  100  الطالقة

  100  الشجاعة

  400  مجموع

    

  الرمز :
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النتيجة =  مجموع النتيجةترتيب الجمل + اللفظ + الطالقة + الشجاعة = =النتيجة 

  األخيرة

                  

    محتويات نتائج مهارة الكالم:

ناحية غري لغوية:ب.  ناحية لغوية :  .أ

. املخرج1               الطالقة.1

. املاد والشدة2               االستعاب.2

. اللحجة3               املهارة.3

. الكلمات4               الفهم.4

. األسلوب5               الشجاعة.5

. تربيب اجلمل6               احلركة.6

  . . التنوع7               الرتتيب.7

النشاطة.8

  11. التعاون.9

 علمنا أن نتيجة طلبة الصف السابع واستنادا على البيانات يف القائمة األوىل

أ ملادة اللغة العربية مل تزال ضعيفة أي مل حتصل على مبلغ النتيجة. حيث أن نتيجة 

75طلبة والفاشلون منهم 7% ب 25والناجحون منهم 60,25املعدل هي 

  طلبة. 21% ب 

                                                          
11 Ahmad Fuad Effendi, Op.Cit, h.163
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إن يف عملية تنمية مهارة الطلبة يف الكالم على مدرسة اللغة العربية 

إستيعاب طرائق تعليمية كثرية واسرتاتيجية متنوعة. ومن الطرائق واالسرتاتيجية 

حمادثة التعليمية اليت ميكن على املدرسة إستخدامها يف تعليم اللغة العربية هي 

  .  اليومية

طلبة مصطلح يف شكل أنشطة احملادثة العربية اليت أجريت يهحمادثة اليومية

هذا النشاط  .من خالل مسرية مع أقرانه بنشاط وخالقمعهد دارالسالم كونتور

 .يقام كل صباح ثالثاء وصباح اجلمعة، بالضبط بعد صالة الصباح أو قبل الركض

ني يف ح .جيب على أي شخص يبحث عن الشخص اآلخر التحدث باللغة العربية

يطلب من الطالب جلب كتيب أو كتاب اجليب الذي حيتوي على مفردات أو 

  .املفردات العربية

ويتم هذا  .دات أو تسليم املفرداتفر لقاء املهناك إحمادثة اليوميةقبل النشاط 

7لتشكيل جمموعة، مث طلبةجتمع كل  .النشاط أيضا يف الصباح بعد قراءة القرآن

لس معىن املفردات دون ذكر  .غة العربيةاملفردات بالل3نقل طلبةو  كما يفهم ا

ويف الوقت نفسه،  .معىن باستخدام مفردات يف اجلملة أو ممارسة مباشرة إذا أمكن

لس إعادته يف وقت غري حمدد وإذا مل  .حفظ املفرداتطلبةجيب على  وسيطلب ا

  .يکن قادرا علی اإلجابة، سيتم معاقبت

اليت سيتم تطبيقها من قبل الباحث يف طلبة الصف السابع من حمادثة اليومية

المبونج هو تطبيق نشاط احملادثة العربية مدرسة الثانوية املتكاملة مفتاح اجلنة باندار

وسيتم تكييف احملادثة مع املواد اليت  .بني الطالب قبل الدخول يف عملية التعلم
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حمادثة ن املتوقع أن تساعد أنشطة وم .سيتم تعلمها يف عملية التعلم اليت ستجرى

يف حتسني قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية وتوفري احلوافز للمواد اليت اليومية

  .سيتم تدريسها

على حب التحدث باللغة العربية يف بةتعريف الطليهمزايا حمادثة اليومية

يف هذا  .ةالصف أو خارج الصف حبيث ميكن للطالب تطبيقها يف احلياة اليومي

الطالب الذين  .النموذج ميكن تعلم اللغة العربية أن يكون أكثر فعالية واألمثل

أسرع إلتقان مهارات التحدث باللغة العربية من حمادثة اليومية يستخدمون منوذج 

  .الطالب الذين ال يستخدمون هذا النموذج يف التعلم العريب

حمادثة ق أن منوذج وفقا ألمحد سوين سيامسودين الذي قام ببحث ساب

قادرة على حتسني مهارات التحدث لدى الطالب، والطالب هم أكثر اليومية

  12.نشاطا ويتكلم بطالقة حىت ال يكون هناك حمادثات كيسولوتان باستخدام العربية

تطبيق محادثة اليومية أما املوضوع هلذا البحث بناء على البيانات السابقة هو "

مفتاح الجنة بمدرسة الثانوية المتكاملةلطلبة الصف السابع لترقية مهارة الكالم 

  "باندار النبونج

  

  

  

                                                          
12

Ahmad Sony Syamsudin, Penerapan Model Muhadatsah Yaumiyyah Untuk Meningkatkan 
Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas X.10 Man 01 Kota Magelang, Progam Pendidikan 
Bahasa Arab Jurusan Bahasa Dan Sastra Asing Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri 
Semarang 19 Agustus 2013
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مشكالت البحث  .ث

تطبيق حمادثة اليومية هي "هل أما املشكالت هلذا البحث وفق البيانات السابقة 

مبدرسة الثانوية املتكاملة مفتاح يقدر على ترقية مهارة الكالم لطلبة الصف السابع 

  ؟النبونجاجلنة باندار 

  

فرضية البحث  .ج

إن الفرضية هي إجابة مشكالت البحث املؤقتة إىل أن جائت حقيقتها من البيانات 

  املوجودة.

ا مجيع احلقائق والبيانات اليت وجدها الباحثة عند )Sugiono(وعند رأي سوكيونوا  أ

قيامها بالبحث حتليال ملشكالت البحث، حيث أن مشكالت البحث معينة ومقدمة على 

  13شكل األسئلة وفق النظريات املناسبة باحلقائق.

إن هذه الفرضية فرضية إجرءات عملية التعلم. وهي حمتوية على مجيع إجرءات 

عينة للوصول إىل غاية مرجوة يف التعلم باختيار االجرءات املالئمة. وتبدأ عملية التعلم امل

هذه الفرضية بنظر مجيع اخلطوات واالجرءات املوجودة. وعلى الباحثة أن تطلب بعض 

  األراء والبيانات احملتاجة يف البحث من مصادرها الواثقة.

حلقائق والبيانات واستنادا على البيانات السابقة علمنا أن الفرضية هي مجيع ا

اليت وجدها الباحثة عند قيامها بالبحث حتليال ملشكالت البحث اليت البد من 

                                                          
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. XX, 96 .ص
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تطبيق حمادثة اليومية مالحظتها حتقيقا للحقائق. أما الفرضية يف هذا البحث هي "أن 

مبدرسة الثانوية املتكاملة مفتاح اجلنة يقدر على ترقية مهارة الكالم لطلبة الصف السابع 

  ."باندار النبونج

  

أغراض البحث ومنافعه  .ح

إن أغراض البحث هي مجيع األغراض اليت تريد الباحثة وصوهلا عامة. واألغراض 

يقدر على ترقية مهارة الكالم لطلبة الصف تطبيق حمادثة اليومية هلذا البحث هي ملعرفة 

  .مبدرسة الثانوية املتكاملة مفتاح اجلنة باندار النبونجالسابع 

  املنافع هلذا البحث هي كما التايل:وأما

للطلبة.1

بتطبيق حمادثة لبحث يف نطق العربية عسى أن يسهل الطلبة هذا ا  .أ

.اليومية

تنمية مهة الطلبة على التعلم ورغبتهم يف درس اللغة العربية.  .ب

تعويد الطلبة على التعاون بينهم. ألن جناة فرد معتمدة على جناة فرقة   .ت

التعلم.

للمدرس.2

منهج التعلم باستخدام املهارات التعليمية املختلفة.حتسني   .أ

تنمية مهة املدرس ورغبته يف التعليم.  .ب

تعويد املدرس على اعداد املادة وخطوات التعليم اجليدة.  .ت
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للمدرسة.3

عسى أن يكون هذا البحث مدخال فكريا يف تنمية جناة الطلبة.  .أ

املستقبل.وعسى أن يكون هذا البحث وسيلة تقدم املدرسية يف   .ب
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  الباب الثاني

  األساس النظري

محادثة اليومية  .أ

مفهوم محادثة اليومية .1

وفقا ل سوجانتو موهداتسا عملية إرسال واستقبال الرسائل بني شخصني أو 

أكثر باستخدام لغة شفوية، واليت هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على واحد أو كال 

  .الطرفني من املشاركني

موهاداتساه هو كيفية تقدمي مادة الدرس العريب من وفقا ل أنشور ميثود 

خالل احملادثة، يف احملادثة اليت ميكن أن حتدث بني املعلم مع الطالب أو بني 

  1.التالميذ مع الطالب، وذلك إلثراء املفردات من الكلمات

وفقا ل أمحد عزاين موهداتسا هو طريقة تقدمي غاغاران من خالل احملادثة، 

حملادثة بني املعلمني والطالب والتالميذ مع الطالب يف حني ميكن أن حتدث ا

  2.إضافة املفردات

لذا مهاداتسا هي مهارة اللغة العربية اليت تدرس ميكن للمتعلمني االستماع 

والتحدث واالستماع والتحدث جيب أن تدرس أوال، ألن الغرض من تعلم اللغة 

قادرة على التواصل عن شيء يف األوىل هو الكالم، وذلك لنقل رسالة لآلخرين أو 

ة.ني على تعلم اللغة العربية بطالقويهدف املعهد إىل: (أ) تدريب املتعلم .اللغة

                                                          
1 Saiful Falah, Percakapan Sehari-Hari, (Jakarta: P2LPT, 2007), h. 56.
2 Ahmad Izzani, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: humaniora, 2011), h. 

116
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ب) التحدث مبهارة باللغة العربية حول األحداث اليت يواجهها يف احلياة اليومية؛ 

  3.ج) معرفة حمادثة اآلخرين باللغة العربية

احملادثة، احملادثة هي واحدة من واملفهوم األساسي للمهتدسة يومية هو  

إن  .املهارات اللغوية األكثر أمهية اليت ميتلكها الطالب الذين يتعلمون لغة أجنبية

افرتاض أن احملادثة هي مهارة صعبة ميتلكها كل من املعلمني والطالب حىت اآلن ال 

يف ويرجع هذا إىل أن مهارات التحدث .تزال يف كثري من األحيان من ذوي اخلربة

املدرسة ال تنطبق إال على نظرية حمدودة فقط، يف حني أن التنفيذ واملمارسة ال 

  4.يزاالن مفقودين

لذلك  .وتشمل احملادثات املهارات اليت تعترب صعبة ونادرا ما يؤديها الطالب  

ويهدف إىل حتسني الطالب لتكون أكثر نشاطا  .ينبغي تطبيق احملادثة يف التعلم

  .ملية التعلم ليست رتيبة ومملةأيضا يف ع .وخالقة

احملادثة هي عملية إرسال واستقبال الرسائل بني شخصني أو أكثر باستخدام 

  .اللغة املنطوقة، واليت هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على أحد الطرفني أو كليهما

يف حدث حمادثة، هناك إدخاالن على األقل، ويف هذه احلالة يكون مصدر 

مصدر املرسل يعمل كمستقبل أو ردود فعل من  .الرسالة مزدوجنيالرسالة ومستلم 

                                                          
3 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009), h. 

10
4 Mohammad Asror Yusuf, Percakapan Bahasa Arab Sehari-Hari, (Yogyakarta: pressindo, 

2006), h. 18.
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بدال من ذلك الرد هو رسالة ردود الفعل املرسلة من قبل املستلم الذي غري  .املتلقي

  5.وظيفة كمصدر

:وفقا سوجانتو للتعريف ومنوذج االتصاالت هناك مخسة مكونات، وهي

.مصدر األخبارمن: يف حالة االتصال مبثابة مرسل األخبار أو 1.

.يقول ما: تعلن عملية وكذلك كائن يتم إرساهلا، أي رسالة 2.  

بواسطة الوسيط: تنص على أن الرسالة من مصدرها تتحرك حنو املستقبل  3.

من خالل شيء يسلم أو وسائل اإلعالم اليت ميكن التقاطها أو ينظر إليها من 

.قبل املتلقي

ية احلركة، وكذلك تعلن اهلدف أو موجهة إىل الطالب: تنص على عمل4.

.املتلقي للرسالة

التأثري هو أن الرسالة هلا معىن، واليت ميكن أن تؤثر بشكل مباشر على  5.

املتلقي، سواء املعرفية، العاطفية أو النفسية، التأثري املباشر هو يف شكل 

اية عملية  استجابة مباشرة، يف حني أن التأثري غري املباشر حيدث بعد 

  6االتصال.

  

هو كيفية تقدمي مادة الدرس باللغة العربية من خالل احملادثة، ميكن أن املادثةطريقة

حيدث احملادثة بني املعلمني والطالب أو بني الطالب والطالب، وذلك إلثراء 

  :أغراض التدريس هي كما يلياحملادثة املفردات
                                                          

5 Sujanto, Keterampilan Berbahasa, ( Jakarta : P2LPT, 1998), h. 190-191
6 Ibid, h. 193
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(احلديث) باللغة تدريب الطالب ليصبحوا اللسان مألوفة وحمادثة بطالقة .1

.العربية

تمع الدويل وما يعرفه.2 .املهرة الناطقة باللغة العربية عن أي حوادث يف ا

.القدرة على تفسري األحاديث اآلخرين على اهلاتف واإلذاعة والتلفزيون، وغريها.3

تعزيز شعور احلب واحلب للغة العربية والقرآن الكرمي، األمر الذي أثار الرغبة يف .4

  .لفهمالتعلم وا

السماح للمحادثة تبدأ  .هو الدرس العريب األول الذي أعطياحملادثةدرس 

من البسيط أو املواد / األدوات اليت عادة ما ينظر إليها من قبل الطالب كل 

أو ميكن  .على سبيل املثال، أدوات املدرسة، واألدوات املنزلية وهلم جرا .يوم

ب، مثل اجللوس والوقوف والشرب أن يكون العمل املعتاد الذي يقوم به الطال

  7.وهلم جرا

  

  أهداف تطبيق محادثة اليومية.5

هي طريقة تقدمي الدروس العربية من خالل احملادثة اليت ميكن أن احملادثةطريقة 

حتدث فيها احملادثة بني املعلم والطالب أو بني التلميذ والتلميذ وذلك إلثراء 

  :مفردات الكلمات والغرض من تعليم املهتداسة هو كما يلي

  ).ةأ) تدريب لسان الطالب على أن تكون حمادثة مألوفة بطالقة (باللغة العربي

                                                          
7 Anshor, Pengajaran Bahasa Arab,( Yogyakarka : Sukses offset, 2009), h. 55-56
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تمع والعامل الدويل ما  ب) التحدث مبهارة باللغة العربية عن أي حادث يف ا

.يعرفه

ج) أن تكون قادرة على ترمجة حمادثات اآلخرين عن طريق اهلاتف واإلذاعة 

  .والتلفزيون، وغريها

د) تنمية اإلحساس باحلب واحملبة للغة العربية والقرآن، حبيث تنشأ الرغبة يف التعلم 

  8.وفهمها

  

  محادثة اليوميةالخطوات .6

اليت سيتم تطبيقها من قبل الباحث يف طلبة الصف السابع من حمادثة اليومية

بندر المبونج وذلك بتطبيق النشاط يف شكل مدرسة الثانوية املتكاملة مفتاح اجلنة

وسيتم تكييف احملادثة مع  .حمادثة عربية بني الطالب قبل الدخول يف عملية التعلم

ومن املتوقع أن تساعد  .اليت سيتم تعلمها يف عملية التعلم اليت ستجرىاملواد 

أنشطة موهداتسا يومية يف حتسني قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية وتوفري 

  .احلوافز للمواد اليت سيتم تدريسها

  :حمادثة اليوميةوفيما يلي اخلطوات اليت جيب تطبيقها يف منوذج 

ب للعملية التعليميةھطالب للتأيل الھيقوم املعلم بتأ.1

.يسأل املعلم الطالب إىل احلوار يف منتصف الصف يف أزواج ومسريات.2

                                                          
8 Syaugi Thaher, Percakapan Sehari-Hari Bahasa Arab, (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 

2006), h. 67.
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أشخاص، وسوف 4يقسم املعلمون الطالب إىل جمموعات صغرية من أقل من .3

موعة معا يف تعلم التحدث باللغة العربية .تعمل هذه ا

مث حياكي الطالب يعرض املعلم مفردات جديدة لإلعالن يف وقت الحق، .4

وعالوة على ذلك، ترسل كل جمموعة وفدها للتحقق شفهيا  .تالوة املعلم معا

ا .من املفردات اليت مت إتقا

سيد يدخل بنية اجلملة اجلديدة اليت سيتم استخدامها يف املواد هيوار مث ترسل  .5

ليت كل جمموعة زوج من املمثلني لطرح األسئلة باستخدام بنية اجلملة اجلديدة ا

.متت دراستها

الطالب يف أزواج ممارسة هيوار بعد احلصول على املفردات اجلديدة وفهم .6

هيكل مجل جديدة

املعلم يرشد الطالب ليأتيوا إىل مقدمة الصف لتطبيق التعلم بنشاط يف  ..7

.التحدث أمام الصف عن املواد اليت مت تدريسها

املختار ليأيت إىل مقدمة مث يطلب املعلم من الطالب املعني تعيني الصديق .8

الصف بعد الطالب الذين تقدموا إىل مقدمة الصف، وهناك عملية سؤال 

وجواب نشطة بني الطالب للتنافس يف عملية تعلم مهارة التحدث باللغة 

  9.العربية

                                                          
9  Suzan M.Dawam, Al-Muhadatsah Al-Yaumiyyah, (Malang: Misykat, 1991), h. 57.
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من الوصف أعاله، ميكن االستنتاج أن تعلم التحدث باللغة العربية مع مهاتسا 

سني قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية يومية ميكن أن يساعد على حت

  .وتوفري التحفيز للمواد اليت سيتم تدريسها

  

محادثة اليوميةالهامزايا و عيوب.7

الفائض املهديسة يومية هو تعريف الطالب على حب التحدث باللغة العربية يف 

يف هذا  .الصف أو خارج الصف حبيث ميكن للطالب تطبيقها يف احلياة اليومية

الطالب الذين  .النموذج ميكن تعلم اللغة العربية أن يكون أكثر فعالية واألمثل

يستخدمون موهداتسا يومية أسرع إلتقان مهارات التحدث باللغة العربية من 

  .الطالب الذين ال يستخدمون هذا النموذج يف التعلم العريب

التحدث يف حني أن ضعف موهداتسا يومية أن الطالب جيب أن تتعلم أنفسهم 

باستخدام اللغة العربية يف املنزل واملدرسة، وسوف يستغرق وقتا طويال ملمارسة 

  10.ذلك قبل الدخول يف الدرس

  

  

  

  

  
                                                          

10 Hussein Khled Bahreisj, Percakapan Bahasa Arab Sehari-Hari, (Malang: Menara Kudus, 
2009), h.120.
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المثال مادة محادثة اليومية

المادة

احلََياُة اليَـْوِميَّةُ 

ةالمفردات الجديد

Olagraga الرِّيَاَضة
Bangun  َُأْستَـْيِقظ

Bulu tangkis  الرِّْيَشةِ ُكَرَة
Berangkat  َُأْذَهب

GOR (gedung 

olahraga)

اْلَمْلَعبِ  Bis  َِحاِفَلة

Sepak bola ُكَرَة اْلَقَدمِ  Istirahat  ٌِاْسِتَراَحة

المثال الحوار

أحسن: َمَتى َتْستَـْيِقُظ يَا َأْحَمد؟
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َو َمَتى َتْستَـْيِقُظ أَْنَت؟أحمد: َأْستَـْيِقُظ ِفي السَّاَعِة الرَّاِبَعِة قـَْبَل اْلَفْجِر. 

ْبَل اْلَفْجرِ  أحسن: َأْستَـْيِقُظ ِفي السَّاَعِة الثَّالَِثِة َو النِّْصِف قـَ

أحمد: أَْيَن ُتَصلَِّي الَفْجَر؟

أحسن: ُأَصلِّي اْلَفْجَر ِفي اْلَمْسِجِد. َو أَْيَن ُتَصلَِّي أَْنَت ِعْنَد اْلَفْجِر؟

ي اْلُمَصلَّى َقرِْيٌب ِمْن بـَْيِتيْ أحمد: ُأَصلَِّي اْلَفْجَر فِ 

أحسن: َماَذا تـَْعَمُل بـَْعَد َصَالِة اْلَفْجِر؟

أحمد: الذِّْكُر ِإَلى اِهللا َو َأْدُعْوا ِإلَْيِه. َو َماَذا تـَْعَمُل بـَْعَد َصَالِة اْلَفْجِر؟

َرأُ اْلُقْرآَن اْلَكرِْيمَ  أحسن: َأقـْ

يَا َأِخيْ أحمد: ُسْبَحاَن اِهللا.. َأْحَسْنَت 

أحسن: َو َمَتى َتْذَهُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة؟

أحمد: َأْذَهُب ِفي السَّاَعِة السَّاِبَعِة َصَباًحا. َو ِفي َأيِّ السَّاَعِة َتْذَهُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة؟

أحسن: َأْذَهُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة ِفي السَّاَعِة السَّاِدَسِة َو النِّْصِف ِفي الصََّباحِ 

مد: َهْل َتْذَهُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة بِالسَّيَّارَِة؟أح

أحسن: َال, َأْذَهُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة بِاْلَحاِفَلةِ 
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أحمد: َماَذا تـَْفَعُل بـَْعَد الدِّرَاَسِة؟

أَتـََعلَُّم أَْيًضا أحسن: ُأَصلِّي َصَالَة الظُّْهِر َجَماَعًة ِفي اْلَمْسِجِد َقرِْيٌب ِمَن اْلَمْدَرَسِة ثُمَّ 

ِلُمَراَجَعِة الّدْرِس. َو َماَذا تـَْعَمُل بـَْعَد الدِّرَاَسِة؟

احمد: ِاْسِتَراَحٌة َو أَنَاُم ِعْنَد النـََّهاِر ِفي اْلبَـْيتِ 

احسن: َو َماَذا تـَْفَعُل بـَْعَد َذاِلَك؟

؟احمد: ُأَصلِّي َصَالَة اْلَعْصِر َجَماَعًة ِفي اْلُمَصلَّى. َو أَْنتَ 

أحسن: َو أَنَا َكَذاِلَك.. بـَْعَد الُمَراَجَعِة ثُمَّ ُأَصلَِّي َصَالَة اْلَعْصِر ِفي اْلَمْسِجدِ 

أحمد: َماَذا تـَْفَعُل بـَْعَد اْلَعْصِر؟

. َو أَْنَت؟ أحسن: أَْلَعُب ُكَرَة الرِّْيَشِة ِفي اْلَمْلَعِب الرِّيَاِضيِّ

ِفي اْلَمْيَداِن. َو بـَْعَد الرِّيَاَضِة.. ثُمَّ َماَذا تـَْفَعُل أَْيًضا؟أحمد: َو أَنَا أَْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدمِ 

أحسن: بـَْعَد الرِّيَاَضِة ِاْسِتْعَداًدا ِلَصَالِة اْلَمْغِرِب. َو أَْنَت؟

أحمد: َو أَنَا َكَذاِلكَ 

أحسن: ثُمَّ َماَذا تـَْفَعُل بـَْعَد َذاِلَك؟
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مهارة الكالم  .ب

مفهوم مهارة الكالم.1

والكالم إصطالحا هو القدرة على 11الكالم لغة هو النطق واحلوار والكالم.

  12تلفيظ األصوات العربية تلفيظا تاما من خمارجها الصحيحة.

قدرة فرد ما على تلفيظ األصوات أو الكلمات ومهارة الكالم يقصد منها 

ا مجيع ارائه ومشاعره. فهي مهارة اليت تكت سب إىل حسب نظامها اللغوية، ليعرب 

ا  قدرة فرد على تلفيظ األصوات العربية وفق قواعدها النحوية والصرفية حىت يقدر 

ا.   13الطلبة على تعبري مجيع أرائه ومشاعره شفهيا باللغة اليت يدرسو

ويقصد من الكالم هو قدرة فرد ما على تلفيظ األصوات أو الكلمات ليعرب 

مة واملعتربة يف تعليم مهارة الكالم هي والطريقة املستخد14ا مجيع أرائه ومشاعره.

ا الطلبة نطق العربية نطقا سليما.   طريقة املباشرة. ومن أغراض استخدامها ليقدر 

ا  نطق األصوات العربية نطقا سليما أما مهارة الكالم عند رأي ذو احلنان أ

حبيث خترج هذه األصوات من خمارجها املتعارف عليها لدي علماء اللغة. وميكن

  15وصوهلا بعد إجراء التدريبات عما مسعه الطلبة عند التدريب على االستماع.

                                                          
11 Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Proressif, 

1318 .ص ,(1984
12 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: An-Nur Press, 

6 .ص,(2004
13 Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung, Remaja Rosdakarya, 

135.ص ,(2013
14 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: 

Angkasa, 2015), 16 .ص.
15 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada2014)  

h. 12
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ومهارة الكالم هي من املهارات اللغوية اليت يراد وصوهلا بعد تعليم اللغة 

العربية.  حيث أن الكالم هو عامل من عوامل رئيسية يف تعويد األفراد على التفاهم 

ة على شكل احملاورة بني نفرين أم أكثر بينهم بوسيلة اللغة. وهو عملية االتصالي

متبادال. وللوصول إىل مهارة الكالم ال يكفينا باستخدام أدوات األسئلة وتطبيق 

احملاورات فحسب كما يف السمعية الشفوية. وإمنا على املدرس تنمية مهة الطلبة 

  16وشجاعتهم يف التعلم وابتعادهم عن اخلوف على اخلطأ يف التكلم.

السابقة علمت الباحثة أن الكالم هو القدرة على تلفيظ من البيانات 

األصوات والكلمات لتعبري األراء واملشاعر. وأما نطق العربية هو القدرة على تلفيظ 

  األصوات والكلمات العربية لتعبري األراء واملشاعر بوسيلة اللغة العربية.

ه فحسب. والكالم هنا ليس جمرد تعبري عما خطر يف أذهان املتكلم وفؤاد

وإمنا ينبغي عليه أن جيعل مستمعه قادرا على فهم األراء واملشاعر اليت ألقاها املتكلم 

  عند احملاورة بينهما فهما جيدا. 

ومهارة الكالم هي من املهارات اليت البد على الطلبة إستيالئها بعد تعلم 

  والكتابة.اللغة العربية جبانب املهارات اللغوية األخرى فهي االستماع والقراءة

  خطوات التعليم لمهارة الكالم.2

                                                          
16 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2012) .,ص. 

149-150.
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م العقلية  إن ملهارة الكالم أساليب تعليمية خمتلفة وفق طبقات الطلبة ودرجا

ا كما  وهي حمتوية على املهارة ملستوى املبتدئ، واملتوسط، واملتقدم. فستأيت خطوا

  التايل:

  

خطوات التعليم ملستوى املبتدئ  )أ

وتنطيمها يف مجل مفيدة وإبداء أرائهم يطلب من الطلبة نطق الكلمات .1

عنها.

تقدمي وتعيني املدرس موضوع الدرس وفق إجابة الطلبة عن األسئلة من .2

املدرس.

تعويد الطلبة على نطق العربية بوسيلة األسئلة البسيطة..3

يطلب من الطلبة تلفيظ وذكر احملاورات أي إجابة األسئلة املتعلقة باملادة .4

هيا. اليت قرأها الطلبة شف

ملستوى املتوسطاخطوات التعليم   )ب

تعويد الطلبة على نطق العربية بوسيلة احملاورة بينهم..1

تعويد الطلبة على املناقشة بومضوع معني..2

تعويد الطلبة على التعبري واحلكاية عن أحواهلم..3

تعويد الطلبة على التعبري واحلكاية عما مسعها من التلفاز واملزياع وغريها من .4

وسائل األخبار. 
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خطوات التعليم ملستوى املتقدم  )ت

تقسيم املدرس موضوعات الدرس ليعربها الطلبة أمام الفصل..1

أن تكون موضوعات الدرس مرغوبة ومناسبة حبيات الطلبة اليومية..2

ينة وحمدودة.أن تكون موضوعات الدرس ب.3

س جتهيز الفرصة الواسعة للطلبة على اختيار موضوعات الدرس ر على املد.4

م. 17وفق رغبتهم ومعلوما

  

أساليب التعليم لمهارة الكالم.3

  إن التدريبات على مهارة الكالم عند أمحد فؤاد إفندي كما التايل :

التدريبات على التحليل والتعيني.  )أ

الطلبة على حتليل وتعيني معاين الكلمات يقصد من هذه التدريبات هي تعويد

  اليت يسمعها الطلبة. وهي كما التايل :

أن يذكر املدرس كلمة مث يطلب من الطلبة ذكر كلمات أخرى املتعلقة .1

بالكلمة اليت ذكرها املدرس.

أن يذكر املدرس كلمة مث يطلب من الطلبة ذكر كلمات أخرى اليت ليس هلا .2

لدي املدرس.العالقة بالكلمة املذكورة 

أن يذكر املدرس إمسا ما ويذكر الطلبة فاعله..3
                                                          

17 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 
2011), h. 151-152
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أن يذكر املدرس فعال ما ويذكر الطلبة فاعله..4

أن يذكر املدرس فعال ما ويذكر طالب فاعله املالئم، ويأيت طالبان بنثر أي .5

شعر تكميلة الكلمة، مث يأيت ثالثة منهم بتكوين اجلملة املفيدة بعده. 

اللغة العربية.الرتيبات على قواعد   )ب

  إن يف التدريبات على القواعد اقسام ثالثة. وهي كما التايل:

تدريب قواعدي..1

وتدريب معاين..2

18وتدريب اتصايل..3

التدريبات على احملاورة.  )ت

إن املوضوعات يف هذه التدريبات متعلقة بأنشطات الطلبة اليومية. 

األدب واحلركة يف حيث تدرس فيها أحوال الطلبة اإلجتماعية وثقافتهم حنو 

  احملاورة جبانب اللغة. وهي كما التايل:

االستجوابات. .1

حفظ نصوص احملاورات..2

احملاورة املنتظمة..3

19احملاورة احلرية..4

التدريبات على املناقشة.  )ث
                                                          

18 Ahmad Fuad Effendi, 112.ص ,المراجع السابق
19 نفس المراجع 113 .ص,
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  إن يف التدريبات على املناقشة أنواع أربعة. وهي كما التايل :

ى شكل االستجوابات.املناقشة بني فرقتني. بتعيني البحث من املدرس عل.1

املناقشة احلرية. واملوضوع معني من املدرس..2

املناقشة فرقتا فرقتا..3

املناقشة املواصلة..4

  

التدريبات على التمثيل.  )ج

إن التمثيل من عمليات مسرورة يف التعلم. واألمور اليت البد على 

  املدرس إعدادها قبل إجراء هذه التدريبات هي كما التايل:

اختيار النصوص اجليدة واملناسبة يف تعليم مهارة الكالم املكتوبة يف .1

حكايات. 

م قبل االستعراض .2 جتهز املدرس فرصة واسعة للطلبة على التدريبات يف بيو

أمام الفصل.

التدريبات على اخلطابة املنربية.  )ح

م يف  إن هذه التدريبات ينبغي على الطلبة إجرائها بعد أن متت إنفعاال

اورات. أي بعد إستيالئهم احملاورات، واحلكايات، واملقابالت، واملناقشات احمل
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وغريها من مهارة الكالم. حيث أن هذه التدريبات حتتاج إىل األساليب اللغوية 

  20الكثرية وأوقات واسعة يف إعدادها.

  

التطبيق في تعليم مهارة الكالم.4

يف ذهنه وفؤاده ويقصد من الكالم هو ليعرب به أحد أي متكلم عما خطر

قضاء جلميع حوائجه البشرية. فنجاة كالم أحد متعلقة بعوامل لغوية وغريها على حنو 

  طالقة اللسان، واحرتامه األراء، واستيالئه على مادة احلوار.

  

فللوصول إىل املهار التامة يف الكالم وفقا للبيانات السابقة، علىينا مراعة 

  املهارات التالية:

فهي مهارة اليت تتعلق بقدرة أحد على استخدام الكلمات مهارة قواعدية..1

واجلمل وفق قواعدها اللغوية النحوية والصرفية.

مهارة إجتماعية. فهي متعلقة بكيفيات جمتمع يف استخدام اللغة املالئمة عند .2

الكالم وفق أحواهلم اإلجتماعية، الثقافة واحلضارة. 

القة الكلمات والعبارات، أي قدرة مهارة مضمون املادة. فهي قدرة أحد على ع.3

أحد على تكوين الكلمات يف مجل مفيدة اليت هلا املعاين الشاملة.

مهارة اسرتاتيجية. فهي القدرة على حتليل املشكالت يف الكالم ويقصد هنا .4

21الرتدد والريب يف الكالم على سبيل البيان، واإلعادة أي التخمني.

                                                          
20 118.ص ,نفس المراجع
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منا أن مهارة الكالم حمتوية على ثالث استنادا على البيانات السابقة عل

  قدرات رئيسية وهي كما التايل:

القدرة على تلفيظ وذكر األصوات العربية تلفيظا تاما..1

القدرة على احملاورة مع الغري..2

القدرة على ابداء األراء والتعبري شفهيا..3

فمهارة كالم أحد معتمدة بقدرته يف تلفيظ األصوات العربية وفق خمارجها 

ا اجليدة عند احملاورة وتعبري األراء. أي مىت كان تلفيظه وذكره الص حيحة وحلجا

األصوات العربية جيدة وفق خمارجها الصحيحة وحلجة جيدة عند احملاورة والتعبري 

  حتسنت مهارته يف الكالم.

  ففي تطبيق تعليم مهارة الكالم علينا متابعة اخلطوات التالية:

لكلمات املختلفة وفق خمارجها التدريب على استماع عناصر ا.1

الصحيحة.

التدريب على تلفيظ احلروف العربية من لسان عريب باستخدام وسائل .2

التعليم السمعية والبصرية حنو املزياع وغريها من الوسائل أي من مدرس 

اللغة العربية عينه.

                                                                                                                                                                     
21 Aziz Fachrurozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009), ص. 292
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ميكن التفصيل بني التدريب على تلفيظ احلروف وفهم معاين الكلمات .3

22هم املضمون.واألصوات وف

  

وبعد متابعة اخلطوات السابقة فعلينا تعويد الطلبة على ممارسة الكالم 

بالتدريب على االستماع عما مسعه الطلبة بالطريقة السمعية الشفوية واالتصالية. أي 

على املدرس أن يدعو طلبته باستالء املادة شفهيا من أول تعليمه. وال يبدأ املدرس 

  يستويل الطلبة املادة األوىل شفهيا. ولبعض األسباب التالية:مادة جديدة من قبل أن 

  

هلمة الطلبة يف التعلم.  .أ

م على استيالء املادة.  ألن مهة الطلبة وسآمتهم يف التعلم معتمدة على قدر

ا.  م يف النطق    فأصبحت اللغة العربية من املادة الصعبة هلم مع استحاال

ملهارة الكالم.  .ب

الكالم اجليدة تؤثر على حسن قراءته. فمىت كانت مهارته إن مهارة أحد يف 

يف الكالم والقراءة جيدة حتسنت كتابته. وميكننا استخدام طريقة أخرى وهي 

التمرين والنموذج يف الوصول إىل مهارة الكالم اجليدة والفعالة. وتسمى تلك 

  ).Pattern Drillsالطريقة يف عبارة إجنليزية ب (

  

                                                          
22 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: An-Nur, 2004), 

h. 38
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ي التدريب على مهارة الكالماألمور المهتمة ف.5

إن األمور اليت البد على املدرس إهتمامها عند التدريب على مهارة الكالم 

  منها كما التايل :

على املدرس ممارسة مادة احلوار وفق خمارجها الصحيحة وحلجتها التامة منوذجا .1

ومثاال للطلبة يف بداية أمره.

كالم.على املدرس إهتمام الطلبة املستحيئني يف ال.2

م..3 أن ال يتعجل املدرس يف إصالح أخطاء الطلبة عند حماور

على املدرس تنظيم الفصل يف بداية تعليمه ليتمكن الطلبة على املشاركة يف .4

التعلم.

أن تكون األساس اللغوية مشتملة على العناصر اللغوية وغري اللغوية املكتوبة يف .5

23االستنتاج اليت البد من إهتمامها.

التعليم لمهارة الكالمطريقة .6

إن مهارة الكالم من املهارات اللغوية اليت البد من إستيالئها الطلبة بعد 

ا يقدر الطلبة على االتصالة اجليدة بينهم. والطريقة اجليدة  تعلم اللغة العربية. 

  واملعتربة عند املدرس يف تعليم مهارة الكالم هي طريقة املباشرة.

                                                          
23 164 .ص ,نفس المراجع
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العمليات يف تعليم اللغة العربية متساوية بتعليم وتستخدم هذه الطريقة ألن

لغة األم. حيث أن الطلبة سيشعرون بالسهولة عند تعلم اللغة العربية مادامو 

ا يف كالمهم اليومية قوال وكتابة.   يستخدمو

وعند رأي حممد علي اخلويل أن طريقة املباشرة هي طريقة مالئمة يف تعليم 

  24قراءة ألن اللغة هي اللفظ.مهارة الكالم خبالف طريقة ال

إن الطريقة اليت تستخدمها الباحثة عند تعليم وإلقاء مادة مهارة الكالم هي 

طريقة املباشرة. فلما وجد الطلبة بعض العبارات واملفردات اجلديدة والصعبة، 

  واختذت الباحثة وسائل اإليضاح لبيان معاين الكلمات.

  

  

                                                          
24 Muhammad Ali al-Khuli, Asalib Tadris al Lughah al Arabiyah, (al-Mamlakah al-Arabiyah 

as-Su’udiyah, 1982 ),22 .ص
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  الباب الثالث

طريقة البحث

  

طريقة البحث  .أ

يقصد من طريقة البحث هي مجيع الكيفيات املستخدمة يف البحث. أما البحث 

هو عملية البحث والتفتيش والتجريبة على شيئ معني لنيل احلقائق واملبادئ اجلديدة 

  1للحصول على املعلومات احلديثة ولرتقية مقدار شيئ يف جمايل علم وتكنولوجيا.

ا  ا البد من متابعة خطوا والبحث هو دراسة علمية حيث كانت يف اجرءا

ا الصاحلة  العلمية حنو استخدام طريقة البحث. فمىت كانت الباحثة تسري على خطوا

  حتسن حبثها.

  

نوعية البحث.1

إن هذا البحث حبث اجرءات عملية التعلم يف الفصل. فهي مجيع عمليات 

  افع للبحث على سبيل املشاركة.البحث يف نيل احلقائق واملن

) أن لبحث إجرءات Suharsimi Arikunto(وعند رأي سهارمسي أريكونطا 

  2عملية التعلم مفهومات ثالث هي:

                                                          
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis , Rineka Cipta Jakarata, 

1997, h. 102.

2Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : PT. 
Bumi Aksara, 2007), h. 2 – 3. 
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البحث هو عملية مالحظة شيئ الذي يراد حبثه بطريقة معينة لنيل   .أ

البيانات واحلقائق املستخدمة يف تنمية مقدار الشيئ املرغوبة عند 

الباحث.

ا مدرس ألهداف وأغراض   .ب واإلجرءات هي عملية اجرءات اليت يقوم 

معينة.

والفصل هو جمموعة التالميذ الذين يتاولون الدرس يف نفس وقت   .ت

ومدرس واحد.

وفقا للمفهومات السابقة علمنا أن حبث إجرءات عملية التعلم يف الفصل 

  هو مالحظة عملية التعلم يف نفس الوقت والفصل معا.

البيانات السابقة علمنا أن حبث إجرءات التعلم يف الفصل هو البحث ومن 

الذي يقوم به املدرس يف فصله إلصالح انشطاته يف ترقية نتائج تعلم التالميذ على 

  سبيل إعداد التعليم وتطبيق وممارسة مجيع اجرءات مع مشاركة التالميذ يف الفصل.

ليل املشكالت ومن أهذاف حبث إجرءات التعلم يف الفصل هي لتح

املوجودة يف الفصل مع حتليلها ولرتقية انشطات املدرس وحرفانيته. ومن أغراضه 

اخلاصة هي اصالح مجيع املشكالت املوجودة عند تعلم التالميذ وتنمية مقدار 

  عمليته يف الفصل.
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ولبحث اجرءات عملية التعلم يف الفصل حماسن كثرية كما يف األحباث 

  يل:األخرى. وهي كما التا

إن التعاون بني التالميذ يثمر على االمتالك بينهم..1

تنمية فعالة التالميذ واملدرسني وتعويدهم على االنتقاد..2

تنمية قدرة التالميذ على االصالح..3

توحيذ أراء التالميذ على حتليل املشكالت املوجودة بينهم.     .4

  أما بعض العيوب املوجودة هلذا البحث منها:

املدرس ومهارته يف األساليب األساسية لبحث نقصان معلومات .1

اجرءات عملية التعلم يف الفصل.

3نقصان املدرس يف تنظيم األوقات عند اجرءات عملية التعلم..2

  

تعيين وتحديد البحث.2

إن عملية تعيني شخصية البحث وموضوعيته هي مجيع عمليات يف تعيني 

  كما التايل:  أما شخصيته منها4وإختيار مصادر البيانات الصحيحة.

مبدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة مفتاح اجلنة باندار مدرسة اللغة العربية   .أ

النبونج. 

                                                          
3 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembanagan Profesi 

Guru, (Jakarta: Rajawali, 2011), h. 69
4 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembanagan Profesi 

Guru (Jakarta: Rajawali, 2011), 69 .ص
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مبدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة مفتاح اجلنة باندار طلبة الصف السابع   .ب

النبونج.

طلبة لالكالميف ترقية مهارةحمادثة اليوميةوأما موضوعيته هي عملية تعليم 

مبدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة مفتاح اجلنة باندار النبونج.الصف السابع مبعهد 

  

خطوات البحث .3

) ۲) اإلعداد، و(۱إن اخلطوات اليت يلزم على الباحثة متابعتها منها : (

ا على ٤) واملالحظة، مث (۳التطبيق، ( ) املمارسة اليت البد على الباحثة اجرءا

  5مكررة ومتتابعة.شكل دورة 

من البيانات السابقة، فهمت الباحثة أن يف حبث اجرءات عملية التعلم يف 

الفصل خطوات أربع الىت يلزم على الباحثة متابعتها. حيث تبدأ خطواته بإعداد 

التعليم، والتطبيق، واملالحظة، مث املمارسة على شكل دورة مكررة متتابعة ومنتظمة 

  دراسية اليت يراد ايصاهلا إليهم فهما جيدا. حىت يفهم التالميذ مادة 

) أن خطوات هذا Suharsimi Arikunto(وفقا لرأي سهارمسي أريكونطا 

  البحث هي كما التايل :

  

  

  

                                                          
5 Rochiati Wiraatmadja, 117 .ص ,المراجع السابق.
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  Kemis & Taggart: (6(كيميس طاغاراتخطوات البحث عند  

  

  

                                                

                                                          
6 Kemmis, S & Mc Taggart, R, The Action Research Planner, (Australia, Deakin University Press : 
1992)

Rencana awal

Tindakan

Observasi

Refleksi

Rencana Yang 
Direvisi

Refleksi

Tindakan

Observasi
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إن هذا البحث حمتوي على دورتني مكررتني متتابعتني. حيث يبدأ هذا البحث 

بالدورة األوىل، وبعد أن ظهرت اإلصالحات أو املشكالت يف الدورة األوىل يستعد املدرسني 

والباحثني بتعيني الدورة الثانية. حيث كانت اإلجرءات يف الدورة الثانية متساوية كما يف 

لتحسينات واإلاصالحات لتكملة اإلجرءات يف الدروة األوىل. فمىت  األوىل مع زيادة بعض ا

كان املدرسني والباحثني مل يقتنعوا مبا حصلو عليها من النتائج يف الدورة األوىل والثانية ميكن 

هلم إعادة اجرءات يف الدورة الثالثة وهكذا إىل آخره حىت يبلغ املدرسني والباحثني مبلغ 

  رغوبة عندهم. اقتناعهم يف النتيجة امل

فتبدأ الباحثة باملالحظة األوىل على عملية التعلم يف بداية حبثها، وبعد أن أخذت 

الباحثة التصريح للبحث، اعّدت الباحثة كلما احتاجت عليها الباحثة يف البحث مبساعدة 

ا الباحثة من قبل. مدرسة اللغة العربية. فلما مت أعداده تقوم الباحثة على إجراء ما أعد

وتقوم بعد ذلك مالحظة عمليات التعليم يف الفصل من قبل أن تقوم الباحثة على التقومي 

  إلصالح مجيع عمليات البحث يف الدورة بعدها. 

  

  إعداد البحث.4

عند تعليم مهارة حمادثة اليوميةإن يف هذه الدورة األوىل تستخدم الباحثة 

ا كما التايل :   الكالم يف الفصل. فستأيت خطوا

  

  الدورة األولى

اإلعداد.   .أ
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عند إعداد التعليم حمادثة اليوميةالطلبة ، تستخدم الباحثة ولتنمية مهارة الكالم

  مبشاركة مدرسة اللغة العربية فيه. وهي كما التايل:

يف تعليم حمادثة اليوميةإن يف تنطيم وتعيني إعداد التعليم تستخدم الباحثة .1

مهارة الكالم عند املناقشة يف الفصل.

.حمادثة اليوميةمناقشة الباحثة مع مدرسة اللغة العربية يف تطبيق.2

إعداد أدوات التقومي حنو ورقة املالحظة واملقابلة. حيث كانت مجيع نتائجها .3

احملتاجة يف البحث مكتوبة يف تلك الورقة.

  

التطبيق  .ب

عتمدة على ماعينتها الباحثة يف اإلعداد. فهي إن اإلجرءات يف هذه احلالة م

تعليم مهارة الكالم وكيفيات يف املوافقة واملعارضة احلسنة بدليل وحجة قوية عند 

ذادثة اليوميةاملناقشة وفق خطوات التعليم حمل حمادثة ه. أما خطوات التعليم 

  هي كما التايل:اليومية

املقدمة.1

  وتقدمي األهداف واألغراض من التعليم.وتبدأ هذه املقدمة بتنطيم الفصل 

  

تطبيق عملية التعليم.2
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حيث حمادثة اليوميةإن يف تعليم مهارة الكالم ملادة املناقشة تستخدم الباحثة 

ا   تدرس فيها كيفيات املوافقة واملعارضة احلسنة بدليل وحجة قوية. وخطوا

  كما التايل:

أن تبدأ املدرسة التعليم ببيان املادة.  .أ

تسئل املدرسة املادة السابقة.أن   .ب

إعطاء املدرسة النصوص العربية ليفكرها الطلبة بأنفسهم.  .ت

طلبة خبلفية ٤فرقة التعلم. لكل فرقة ۱٦تقسيم املدرسة الطلبة إىل   .ث

ومدارك خمتلفة.

تكوين الطلبة إىل فرقتني مزدوجتني ملناقشة املادة.  .ج

ة بينهم عما وجد كل أن جتتمع فرقتان مزدوجتان يف فرقة تعلمهم ملناقش  .ح

فرقة.

أن تقدم كل فرقة التعلم نتائج مناقشتهم إمام الفصل.        .خ

إعطاء املدرسة اهلداية واجلزاء إىل فرقة التعلم إلمتامهم الوظيفة.   .د

االختتام.3

االستنتاج من املدرسة عن مادة الدرس مبشاركة الطلبة.  .أ

ممارسة املدرسة املادة ونتائجها مبشاركة الطلبة.  .ب

  

املالحظة  .ت
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ا  إن املالحظة مستخدمة ملعرفة مجيع عمليات التعلم يف الفصل ومشكال

مبساعدة مدرسة اللغة العربية. وكذلك ملعرفة كل تغيريات الطلبة يف عمليتهم 

  التعلم، وملعرفة إهتمامهم حنو الدرس، ومقدار مداركهم عقب التعلم. 

املمارسة  .ث

رسة. بتحليل مجيع نتائج الطلبة يف تعلم إن اخلطوة األخرية يف التعليم هي املما

ا تشتمل على كيفيات املوافقة واملعارضة عند املناقشة يف  مهارة الكالم حيث أ

الفصل. فتلك النتائح مستخدمة ملعرفة أكانت اإلجرءات اليت جتري عليها 

  الباحثة تؤثر على تنمية مهارة الطلبة يف الكالم أم ال.  

  

  الدورة الثانية

رءات واخلطوات يف هذه الدورة متساوة كما يف الدورة األوىل وإمنا خمتلفة إن اإلج

  ومتغرية يف املادة بزيادة االصالحات والتحسينات فيها.

طريقة جمع البيانات والحقائق.5

إن طريقة مجع البيانات واحلقائق من األمور املهمة يف البحث. أما الفرد هو 

الرئيسية يف البحث الوصفي. فالطريقة اليت من أدوات مجع البيانات واحلقائق 

  تستخدمها الباحثة يف مجع البيانات واحلقائق منها كما التايل:

املالحظات  .أ
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إن املالحظات من طريقة مجع البيانات واحلقائق املهمة يف البحث. حيث هلا 

  عالمة خاصة اليت ال متلكها الطريقة األخرى مقابلة واألسئلة.

هي مالحظة أن املالحظة)Joko Subagyo(يو أما عند رأي جوكو سبك

  7اإلجرءات املنتظمة عن األحوال االجتماعية وكتابة نتائجها بعد ذلك.

  وهي حمتوية على مالحظتني. وهي كما التايل:

املالحظة املشاركة   .أ

ويقصد من الالحظة املشرتكة هي أن يشرتك املالحظ يف مجيع أحوال 

املالحظة عند إجرءاته.

املالحظة غري املشرتكة  .ب

  ويقصد منها أن ال يشرتك املالحظ عند إجرءات املالحظة.

  

ويف هذا البحث تستخدم الباحثة املالحظة املشركة يف مجع احلقائق والبيانات 

ملعرفة أحوال الطلبة واملدرسة يف عملية التعلم. حيث كانت الباحثة عينها تشرتك يف 

  .اليوميةحمادثة تلك املالحظة باستخدام 

  

الوثائق  .ب

                                                          
7 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori & Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 

63
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) هي  Suharsimi Arikunto(إن الطريقة الوثائق عند رأي سهارمسي أريكونطا 

كسب البيانات واحلقائق عن أحوال الشيئ أواملتغريات من ملحوظات أو كتب 

أو رساالت أو جمالت أو جدول األنشطات أو جمموعة النتائج وما أشبه ذلك 

  8من البيانات.

يف مجع البيانات واحلقائق احملتاجة يف البحث ملعرفة وتستخدم هذه الطريقة 

  أحوال تالميذ معهد درار اخلري كوتابومي ملبونج الشمالية فهي مشتملة على :

تاريخ االقتصار ملعهد دار اخلري ملبونج الشمالية. .1

أهداف املعهد وعدد املدرسني واملوظفني..2

عدد الطلبة والفصل..3

أحوال وسائل التعليم..4

ت املقابال  .ت

ويقصد من املقابالت هي طريقة مجع البيانات واحلقائق املوجودة على 

  سبيل احملاورة املنتظمة وفق أغراض البحث.

  

                                                          
8 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik(Jakarta: Rineka Cipta, 

2013),  h 201
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ا هي )S. Margono(أما عند رأي س. مركونو  إذا يقصد من املقابلة أ

هي كيفيات مجع البيانات واحلقائق من مصادرها املعترب على سبيل احملاورة 

  9شفهيا.

  تطبيقها تنقسم املقابلة إىل ثالثة أقسام هي :ويف 

  

املقابلة احلرية.1

ويقصد من املقابلة احلرية هي عملية املقابلة بني املقابلني مع تقدمي 

  األسئلة احلرية. وكانت األسئلة مقدمة من غري قصد.

  

املقابلة املنتظمة.2

وهي املقالبة اليت يف Controled Interviewوتسمى هذه املقابلة 

ا تستخدم بعض الكتب املتعلقة باألمور اليت يراد حبثها.اج   رءا

ا بتنفيذ مجيع  ومن عالمتها أن يكون املقابل ركنا من مجيع إجرءا

  البيانات وفق مصادرها الصحيحة تسهيال له يف املقابلة. 

  

املقابلة احلرية املنتظمة.3

قابل بعض وهي جمموعة من املقابلة احلرية واملنتظمة. وذلك بتعيني امل

البيانات املناسبة بالبحث اليت يراد تقدميها عند املقابلة مع مهارته يف 

                                                          
9 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. VIII. h. 

165
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ا الصحيحة. وتكون هذه اخلطوات مصدرا  اجرءات ومتابعة خطوا

  10للمقابل يف اإلجرءات على املقابلة ألن ال خيرج من البحث.

  

حملاورة واملقابلة املستخدمة هلذا البحث هي املقابلة احلرية املنتظمة. وهي ا

احلرية مع األسئلة األساسية املعينة من قبل. وهي مقابلة عن أحوال عملية تعلم 

مبدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة مفتاح اجلنة اللغة العربية يف الصف السابع 

. حيث كانت هذه املقابلة مقدمة لرئيس املدرسية ومدرس اللغة باندار النبونج

  العربية.

  

االختبارات  .ث

ويقصد من االختبارات هي جمموعة األسئلة أو االختبارات املقدمة شفهيا ملعرفة 

م الفردية واإلجتماعية وعلى وجه  مقدار مهارات الطلبة ومداركهم أو ملكا

  .حمادثة اليوميةخاص يف مهارة الكالم باستخدام 

  

طريقة تحليل البيانات والحقائق.6

جة يف البحث مث تقوم الباحثة بعد أن اجتمعت البيانات واحلقائق احملتا

بتحليل مجيع البيانات للحصول على االستنتاج حنو حقيقة نتيجة املالحظة. وهي 

عملية كسب البيانات واحلقائق من نتيجة املقابلة وامللحوظة والوثائق مث تنظيمها. 
                                                          

10 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,  Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
85-83 .ص ,(2007
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أخذ االستنباط ّمث إختيار احلقائق وبعد ذلك القيام على االستخالص وذلك ب

الرئيسّية، وأخريا تركيز األعمال إىل احلقائق والبيانات املهّمة والغاء ما ليس والبيانات 

هلا أمهية من احلقائق والبيانات يف البحث مث القيام على االستنتاج لسهولتها يف 

  الفهم.

ا.  وحتليل البيانات واحلقائق يف هذا البحث أقامتها الباحثة يف أول اجرءا

حلقائق املوجودة عند مالحظتها عملية التعلم يف الفصل وذلك جبمع مجيع البيانات وا

وحتليلها بعد ذلك. وتلك األمور حمتوية على أحوال الفصل وكيفيات تعليم املدرس 

وتنظيمه التالميذ يف الفصل واملعاملة بني املدرس والتالميذ وكذلك كيفيات املدرس 

ملقدمة إليهم. ويف إجرءات يف تقدمي األسئلة إيل تالميذه وكيفيات إجابتهم األسئلة ا

على حتليل البيانات عند البحث خطوات ثالث اليت البد من متابعتها ورابعها عقب 

البحث. حيث كانت اخلطوة األوىل إىل الثالثة تؤدى متتابعة. واخلطوة الثانية معتمدة 

وع بنتائج التحليل األوىل وهكذ إىل آخره. أما اخلطوة الثالثة حمتوية على تعيني املوض

  وحتديد املشكالت مث ادخال نتائج فردية يف نتائج التحليل.

وميكن يف حتليل البيانات استخدام طريقة وصفية وكمية. ويف هذا البحث 

تستخدم الباحثة التحليل الوصفي. وهو مجيع البيانات عن أحوال الشخصية حنو 

الفصل. فأصبحت بيان كيفيات وأحوال املعاملة بني مدرس اللغة العربية والتالميذ يف

  البيانات واحلقائق املوجودة نافعة ومستعملة.

ومن املفهومات السابقة علمنا أن البيانات يف التحليل الوصفي هي استفرائية 

  بتحليل البيانات املوجودة وتكون فرضية البحث.
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  ويف حتليل البيانات واحلقائق تستخدم الباحثة خطوات التالية:

ر البيانات واحلقائق املالئمة بأغراض البحث ختفيض البيانات. وهو اختيا.1

وختفيض البيانات وتركيزها على شكل ملحوظات.

عرض البيانات وتقدميها. وهي كيفيات تنظيم الكلمات تسهيال يف .2

ا منها (أ) التعيني، (ب) التفصيل، (ت)  االستنتاج. ومن خطوا

مالتنظيم، (ث) بيان االستبيانات التكميلية، و(ج)  واالستفها

ا الصحيحة .3 فحص البيانات. هو بيان مقاصد البيانات املالئمة خبطوا

للقيام على االستنتاج.

االستنتاج. فهو تصوير عام مما يراد حبثه وفق البيانات واحلقائق املوجودة .4

ا الباحثة حق االستنتاج. لتستنتج 

  

واحلقائق مستندا على البيانات السابقة علمنا أن خطوات حتليل البيانات 

اليت البد على الباحثة متابعتها هي ختفيض البيانات بتلخيص البيانات احملتاجة يف 

البحث، وعرض البيانات وتقدميها بتنظيم مهارة الطلبة يف الكالم، وقحص البنانات 

  مث االستنتاج.

  أما البيانات اليت يراد حتليلها كما التايل:

  

جناة تعلم الطلبة.1
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حمادثة اليوميةرة الطلبة يف الكالم باستخدام إن يف معرفة جناة مها

  تستخدم الباحثة القاعدة التالية:

      ×      جناة الطلبة =   جمموعة النتائج

  ) ۲٨حد النتيجة (  

  أما النسبة املئوية لنجاة الطلبة يف الفصل هي كما التايل:

  %۱۰٠×نسبة مئوية =    عدد الطلبة الناجحني 

  عدد الطلبة

  األولى لنجاة الطلبةالقائمة 

  بيان  نسبة مئوية لنجاة الطلبة في التعلم  نمرة

  ممتاز  100–80  1

  جيد جدا  79–70  2

  جيد  69–60  3

  مقبول  59–50  4

  ضعيف جدا  49–0  5

  )1999:189سالمتو، (

  

  إن من عالمة جناة الطلبة يف التعلم منها :

وأكثر وفق مبلغ ٧۰جناة فردية : مىت كانت النتيجة حصلت على   .أ

النتيجة املعينة من املدرسة.
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وأكثر وفق البيانات ٧٠جناة الفصل : مىت كانت النتيجة حصلت على   .ب

يف القائمة األوىل. 
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  الباب  الرابع

تحليل البيانات والحقائق

التصوير اإلجمالي   .أ

مدرسة الثانوية المتكاملة مفتاح الجنةتاريخ االقتصار ل  )أ

م. ومن املتوقع أن تكون قادرة على طباعة ۱٩٩۱يونيو ۲٦تأسست يف 

شاله وبنات الشلحة ككوادر املستقبل من العلماء الذين ليسوا فقط مرونة يف 

االنضباط الديين، ولكن أيضا صعبة يف اتقان عامل العلم اليوم، وقادرة على أن 

  ."تصبح حافظات القرآن

، مع التعليم اجلنةمدرسة الثانوية املتكاملة مفتاحالتعليم الذي وضعته و 

السنة ۳سنوات من املدرسة اإلعدادية ٦عاما، وهي املدرسة االبتدائية ۱۲ملدة 

  1.سنوات۳والثانوية 

ال تزال موجودة مع مدرسة الثانوية املتكاملة مفتاح اجلنة ۲٤يف هذا العصر 

بنه بوترا من تزايد الوعي العام لدور املدارس اإلسالمية املتكاملة وذلك حملاولة توجيه ا

وحتيط  .هكتار٥± يقف يف وادي يغطي  .أجل مواصلة تعليمه يف هذه املؤسسة

ا األشجار اخلضراء، وجتنبها من تلوث اهلواء وحىت التلوث الثقايف واجلماع غري 

  ن تافاقوه فيدين مرحية والتجديديأخالقي، هو مكا

                                                          
1Dokumentasi Yayasan Miftahul Jannah Tahun 2016-2017
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تنوعا والتعليم كما تطور البصرية وتطوير القدرات مع نظام تعليمي أكثر 

الطالب  .الذي يليب احتياجات الناس الذين يوفرون آفاق ممتازة ألداة تعليمية

ليس فقط املواطنني يف مدرسة الثانوية املتكاملة مفتاح اجلنة املستهدفني للدراسة يف 

هذه املنطقة، ولكن عالوة على ذلك هو كل شعب اندونيسيا الذين يرغبون يف 

ويتجلى  .كذلك تريد أن تفهم وممارسة تعاليم اإلسالمية اجليدةتعميق العلوم العامة و 

هذا من خالل وجود سانرتي من خمتلف املدن واحملافظات يف اندونيسيا للمطالبة 

2.باملعرفة يف مسب إيت ميفتاهول جانسيتياب تاهونيا

حتت رعاية املؤسسة التعليمية اإلسالمية برقم كاتب العقود املدرسةهوهذ

. ويقصد من بناء هذا راجاباسا رايا باندار النبونج، عنوان ۱٩٩٦سنة ٩٠الرمسية 

املعهد دارا خلري مؤسسا على مهة مؤسسه القوية يف تكوين املؤمنني املتقني الراسخني 

  واملتخّلقني خبلق حسن.يف العلم 

واشتّد هذا املعهد يف تنمية وتزويد املؤمنني املتقني والراسخني يف العلم بظور 

املواصالت التكنولوجية املوجودة يف عصرنا احلاضر. ألن املؤمن الكامل قادر على 

هود  منع احلضارات وسط املنازعات بني األمة وتنمية مجيع قدرته على بذل ا

لعسادة األمة.

  منها:مدرسة مفتاح اجلنةواملؤسسات الرتبوية اليت جتري حتت رعاية 

الرتبية واللغة العربية.1

لمني اإلسالمية (ملرحلة الثانوية والعالية)مدرسة املع.2

                                                          
2 Ibid.
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مفتاح اجلنةمدرسة االبتدائية اإلسالمية.3

مفتاح اجلنةاملدرسة الدينية .4

روضة األطفال اإلسالمية.5

مفتاح اجلنةفرقة إشراف احلج.6

مدرسة مفتاح الجنة باندار النبونجهيكال المنظمة ل  )ب

حامي: رئيس مؤسسة تومنغونغ جايا العبادي.1

.M.Sهارجانتو، ف الدكتور سوجنغاألستاذ  :املدرب.2

M.Pdإراوان سونتورو،  .مستشار التعليم: د.3

M.Pdالدكتور أديلينا حسييم،       

:أدوات املدرسة.4

.M.Pd.Iاملدير: جوكو سوتريسنو،  .أ

.S.Pdمنهج واكاسيك: آيو وينداروايت،  .ب

.S.Pdواكاسيك املرافق والبنية التحتية: ليس إنديا،  .ج

S.Pd.Iالطالب واكاسيك: إربني سابوترا،  .د

.S.Pdاإلدارة: أمحد رومادون،  .ه
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الرؤية والرسالة  )ت

رؤية ورسالة لتحقيق تعليم مفتاح اجلنةلدى مدرسة الثانوية املتكاملةالتعليم 

إسالمي عايل اجلودة يويل اهتماما كبريا للجوانب االجتماعية ولديها قدرة 

  :وفقا لذلك .تنافسية قوية باإلشارة إىل نظام التعليم الوطين

الرؤية الرتبوية: "طباعة اجليل القرآين مع رؤية عاملية، من خالل روباين .1

.التعليم

:الرتبية اإلسالمية، فعالة وممتعة وحتقيقالرسالة الرتبوية: تنظيم.2

الطالب الذين لديهم اإلميان واإلسالم واإلحسان جيدة، اإلبداعية واحلب  .أ

.العلوم والتكنولوجيا

الطالب الذين لديهم كفاءة جيدة حىت تكون قادرة على مواصلة  .ب

.تعليمهم يف املدرسة الثانوية

.شاركة يف تنمية األمة والدولةالطالب القادرين على االختالط وامل .ج

  

أهداف التعليم   )ث

.تعزيز الطالب الذين برتفاقوه فيدين (الشوق للدين) وفقا للتعاليم اإلسالمية

  .تثقيف الطالب لتكريس املسلمني / املسلمني إىل اهللا سبحانه وتعاىل. 1

والسلوك اجلدير تعزيز الطالب لديهم املعرفة العامة واملهارات واخلربة يف العبادة .3

بالثناء / النبيل الذي هو مفيد لشخصيته
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  مدرسة الثانوية المتكاملة مفتاح الجنةأحوال مدرسي   )ج

حمتوي على املدرسني النجباء والفقهاء ه املدرسةإن املدير واملدرسني يف هذ

مع خصوصية لكل منهم. بعضهم متخرجني يف جامعات حكومية ومدنية، وبعضهم 

د الرتبية اإلسالمية السلفية واحلديثة. وذلك تؤثر كثريا على تنمية متخرجني يف معاه

ساعة زمان الرتبية والتعليم ٨خبالف ه املدرسة عملية الرتبية والتعليم اجليدة يف هذ

  حىت يقدر على التسابق بني املدارس العامة األخرى.

  

مدرسة الثانوية المتكاملة مفتاح الجنةأحوال طلبة   )ح

للسنة الدراسية ملدرسة الثانوية املتكاملة مفتاح اجلنة وفقا للوثائق 

۲٧٨هو مدرسة الثانوية املتكاملة مفتاح اجلنة أن عدد الطالب ۲۰۱٦/۲٠۱٥

ا كما التايل:۱٥۳طالبا و ۱۲٥طالبة. وهي حمتوية على    طالبة. فسيأيت بيا

  

  القائمة الثالثة

  أحوال طلبة معهد دار الخير للتربية اإلسالمية الحديثة كوتابومي 

  ۲۰۱٥/۲۰۱٦للسنة الدراسية 

  الصف  نمرة
  عدد الطلبة

  مجموع 
  البنات  البنين

  76  32  44  السابع   1



58

  53  21  32  الثامن   3

  42  17  25  التاسع   5

  171  70  101  مجموع الطالب

المتكاملة مفتاح الجنةمدرسة الثانوية أحوال وسائل التربية   )خ

  هي كما التايل :ه املدرسةأما وسال الرتبية املوجودة يف هذ

  عدد  نوعية الوسائل  نمرة

  بنيان3  بنيان طبقات  1

  بناء1  جامع اخلريات  2

  غرفة18  غرفة التعلم  3

  مسكانا24  مساكن الطلبة  4

  غرفتان2  معمل الكمبيوتر  5

  غرفة1  معمل اللغة   6

  غرفتان2  مكتبة  7

  ملعبان2  ملعب الرياضة  8

  غرفة1  عيادة طبية  9
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مدرسة الثانوية المتكاملة مفتاح الجنةأنشطات طلبة   )د

منذ الساعة مدرسة مفتاح اجلنةتبدأ أنشطات الطلبة اليت عينها منظمة طلبة 

الرابعة صباحا إىل الساعة العاشرة ليال. ويف الساعة السابعة والربع إىل الثانية عشرة 

والربع اجرءات عملية تعلم الطلبة يف الفصل. ويف الساعة الثانية عشرة والربع إىل 

الساعة الواحدة متاما ويرجع الطلبة إىل مساكنهم للراحة حيث مع أداء صالة الظهر 

وتبدأ الدروس اإلضافية (الدروس الدينية) يف الساعة الواحدة والنصف إىل والغداء. 

  الساعة الثالثة مساء. 

  

لمادة اللغة العربيةمدرسة الثانوية المتكاملة مفتاح الجنةإجرءات عملية التعلم   .ب

تبدأ املدرسة التعليم باستخدام طريقة اإللقائية عند تقدمي املادة الدراسية إىل مجيع 

والطلبة يستمعون بيان املدرس مع اجرءات على املناقشة وحفظ املادة والتدريب الطلبة.

أثناء التعليم. ويدل ذلك على عدم مشاركة الطلبة وتركيز أفكارهم حنو املادة املقدمة 

لديهم عند التعلم. فالتعاون بني املدرس والباحثة تساعد على تنمية رغبة الطلبة يف التعلم 

مدرسة السابعت املوجودة عند إجرءات عملية تعلم طلبة الصف حتليال على املشكال

  .الثانوية املتكاملة مفتاح اجلنة

من البيانات السابقة علمنا أن الطريقة اليت تستخدمها املدرسة يف تعليم اللغة 

% من الطلبة فاشلني ٧٥العربية مل تؤثر على تنمية مهارة الطلبة يف الكالم. وذلك ب 

% منهم ناجحني أي أن عدد الطلبة الفاشلني أكثر من الناجحني. فالبيئة ۲٥و 

وتطبيق حمادثة اليومية. الكالم الطلبةاجليدة واالسرتاتيجية املالئمة حمتاجة يف تنمية مهارة 
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مدرسة الثانوية املتكاملة مفتاح السابعطلبة الصفالكالم لميكنها على تنمية مهارة 

ا تؤثر عاجلنة لى نشاط الطلبة ومهتهم يف التعلم وابتعادهم عن النعاس والسآمة حيث أ

  عند تعلم اللغة العربية.

  هي إمتام مهارة الطلبة يف الكالم.  تطبيق حمادثة اليوميةومن أهداف 

  

التطبيق على اإلجرءات في الفصل  .ت

الدورة األولي.1

ا الباحثة يوم اإلإن هذه ال ۲٠۱٧سنة غسطوسمن أ٧ثنني دورة أعد

إعداد التعليم  .أ

  واعداد التعليم الذي عينه الباحثة يف هذه اخلطوة كما التايل:

أعدت الباحثة املنهج التعليمي.)1

.بتطبيق حمادثة اليوميةتعيني وتنطيم إعداد التعليم وفق املادة )2

إعداد املادة التعليمية عن "البيت".)3

إعداد وسائل التعليمية احملاتاجة يف عملية التعليم.)4

ورقة املالحظة واالختبارات للدورة األوىل.إعداد)5

اإلجرءات على عملية التعلم في الفصل للدورة األولى  .ب

المحاضرة األولى للدورة األولى.1
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۲۰۱٧سنة غسطوسمن أ٧، اإلثننيتبدأ هذه اإلجرءات يف يوم 

طريقة منذ الساعة السابعة والربع إىل الساعة التاسعة صباحا. باستخدام 

ا كما التايل :ميةاحملادثة اليو    . وخطوا

تبدأ املدرسة الدرس بالسالم.  .أ

تعرف الباحثة نفسها أمام الطلبة وتوضيح منصبتها كشريكة املدرسة.  .ب

قراءة املدرسة كشف احلضور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة،   .ج

م، وغريها من األسئلة عند التعارف. وهوايا

العالقة باملادة اليت سيدرسها تقدمي األسئلة عن املادة السابقة اليت هلا  .د

الطلبة يومئذ.

تقدمي األهداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم   .ه

باستخدام االسرتاتيجية التعليمية الفكرة املزدوجة.

ان املدرسة املادة "يف البيت".بي  .و

املدرسة تطلب على الطلبة للحوار أمام الفصل بصاحبتهم  .ز

و طلبة.٤كوين فرقة التعلم بأنفسهم. لكل فرقة تتقسم املدرسة الطلبة   .ح

لكل فرقة أن يناقش للتعلم مهارة الكالم اللغة العربية

ةلبالطيقلديعرض املعلم مفردات جديدة لإلعالن يف وقت الحق، مث   .ط

ة وفدها للتحقق شفهيا من الفرقترسل كل مث  .قراءة املدرسة معا

ا .املفردات اليت مت إتقا
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بنية اجلملة اجلديدة اليت سيتم استخدامها يف مواد احلوار مث املدرسةيقدم   .ي

من املمثلني لطرح األسئلة باستخدام بنية اجلملة اجلديدة الفرقةترسل كل 

.اليت متت دراستها

يف أزواج ممارسة هيوار بعد احلصول على املفردات اجلديدة وفهم بةالطل  .ك

.بنية مجل جديدة

صل الدراسي لتطبيق التعلم بنشاط يف إىل الفبةرشد الطلتاملدرسة.ل

.عن املواد اليت مت تدريسهاالفصلالتحدث أمام 

أمام املعني تعيني الصديق املختار ليأيت لبةمن الطدرسةمث يطلب امل  .م

، وهناك عملية سؤال وجواب نشطة بني الطالب من أجل الفصل

.باللغة العربيةالكالمالتنافس يف عملية تعلم مهارة 

ملدرسة إعداد التعليم للمحاضرة املقبلة مث إختتام التعليم باحلمدلة تقدمي ا  .ن

والسالم.

المحاضرة الثانية للدورة األولى.2

منذ ۲٠۱٧سنة مايومن ٤وتبدأ هذه اإلجرءات يف يوم األربعاء، 

الساعة السابعة والربع إىل الساعة التاسعة صباحا وفق إعداد التعليم املعني 

ا كما املادثة اليوميةطريقة باستخدام  تكميلية لإلجرءات السابقة. وخطوا

  التايل:

تبدأ املدرسة الدرس بالسالم.  .أ

تعرف الباحثة نفسها أمام الطلبة وتوضيح منصبتها كشريكة املدرسة.  .ب
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قراءة املدرسة كشف احلضور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة،   .ت

م، وغريها من األسئلة عند التعارف. وهوايا

 األسئلة عن املادة السابقة اليت هلا العالقة باملادة اليت سيدرسها تقدمي  .ث

الطلبة يومئذ.

تقدمي األهداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم   .ج

باستخدام االسرتاتيجية التعليمية الفكرة املزدوجة.

ان املدرسة املادة "يف البيت".بي  .ح

الفصل بصاحبتهماملدرسة تطلب على الطلبة للحوار أمام   .خ

و طلبة.٤تكوين فرقة التعلم بأنفسهم. لكل فرقة تقسم املدرسة الطلبة   .د

لكل فرقة أن يناقش للتعلم مهارة الكالم اللغة العربية

ةلبالطيقلديعرض املعلم مفردات جديدة لإلعالن يف وقت الحق، مث   .ذ

املفردات ة وفدها للتحقق شفهيا من الفرقترسل كل مث  .قراءة املدرسة معا

ا .اليت مت إتقا

بنية اجلملة اجلديدة اليت سيتم استخدامها يف مواد احلوار مث املدرسةيقدم   .ر

من املمثلني لطرح األسئلة باستخدام بنية اجلملة اجلديدة الفرقةترسل كل 

.اليت متت دراستها

يف أزواج ممارسة هيوار بعد احلصول على املفردات اجلديدة وفهم بةالطل  .ز

.مجل جديدةبنية 
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إىل الفصل الدراسي لتطبيق التعلم بنشاط يف بةرشد الطلتاملدرسة  .س

.عن املواد اليت مت تدريسهاالفصلالتحدث أمام 

أمام املعني تعيني الصديق املختار ليأيت لبةمن الطدرسةمث يطلب امل  .ش

، وهناك عملية سؤال وجواب نشطة بني الطالب من أجل الفصل

.باللغة العربيةالكالمم مهارة التنافس يف عملية تعل

تقدمي املدرسة إعداد التعليم للمحاضرة املقبلة مث إختتام التعليم   .ص

باحلمدلة والسالم.

المحاضرة الثالثة للدورة األولى.3

منذ ۲٠۱٧من مايو سنة ٤وتبدأ هذه اإلجرءات يف يوم األربعاء، 

الساعة السابعة والربع إىل الساعة التاسعة صباحا وفق إعداد التعليم املعني 

ا كما طريقة حمادثة اليوميةباستخدام  تكميلية لإلجرءات السابقة. وخطوا

  التايل:

تبدأ املدرسة الدرس بالسالم.  .أ

تعرف الباحثة نفسها أمام الطلبة وتوضيح منصبتها كشريكة املدرسة.  .ب

املدرسة كشف احلضور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة، قراءة   .ت

م، وغريها من األسئلة عند التعارف. وهوايا

تقدمي األسئلة عن املادة السابقة اليت هلا العالقة باملادة اليت سيدرسها   .ث

الطلبة يومئذ.
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تقدمي األهداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم   .ج

ة التعليمية الفكرة املزدوجة.باستخدام االسرتاتيجي

ان املدرسة املادة "يف البيت".بي  .ح

املدرسة تطلب على الطلبة للحوار أمام الفصل بصاحبتهم  .خ

و طلبة.4تكوين فرقة التعلم بأنفسهم. لكل فرقة تقسم املدرسة الطلبة   .د

لكل فرقة أن يناقش للتعلم مهارة الكالم اللغة العربية

ةالطلبيقلدعالن يف وقت الحق، مث يعرض املعلم مفردات جديدة لإل  .ذ

ة وفدها للتحقق شفهيا من الفرقترسل كل مث  .قراءة املدرسة معا

ا .املفردات اليت مت إتقا

بنية اجلملة اجلديدة اليت سيتم استخدامها يف مواد احلوار مث املدرسةيقدم   .ر

من املمثلني لطرح األسئلة باستخدام بنية اجلملة اجلديدة الفرقةترسل كل 

.اليت متت دراستها

يف أزواج ممارسة هيوار بعد احلصول على املفردات اجلديدة وفهم بةالطل  .ز

.بنية مجل جديدة

إىل الفصل الدراسي لتطبيق التعلم بنشاط يف بةرشد الطلتاملدرسة  .س

.سهاعن املواد اليت مت تدريالفصلالتحدث أمام 

أمام املعني تعيني الصديق املختار ليأيت لبةمن الطدرسةمث يطلب امل  .ش

، وهناك عملية سؤال وجواب نشطة بني الطالب من أجل الفصل

.باللغة العربيةالكالمالتنافس يف عملية تعلم مهارة 
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تقدمي املدرسة إعداد التعليم للمحاضرة املقبلة مث إختتام التعليم   .ص

باحلمدلة والسالم.

مالحظة اإلجرءات على التعلم للدورة األولى  .ت

إن عملية التعليم ملادة اللغة العربية وفق نتائج مالحظة الباحثة هي : 

تبدأ الباحثة التعليم بالسالم مث قراءة كشف احلضور إستعدادا ملقابلة الدرس. 

ا الشاملة كما التايل:   فسيأيت بيان خطوا

تبدأ املدرسة الدرس بالسالم.  .أ

الباحثة نفسها أمام الطلبة وتوضيح منصبتها كشريكة املدرسة.تعرف   .ب

قراءة املدرسة كشف احلضور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة،   .ت

م، وغريها من األسئلة عند التعارف. وهوايا

تقدمي األسئلة عن املادة السابقة اليت هلا العالقة باملادة اليت سيدرسها   .ث

الطلبة يومئذ.

تعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم تقدمي األهداف ال  .ج

طريقة املادثة اليوميةباستخدام 

ان املدرسة املادة "يف البيت".بي  .ح

املدرسة تطلب على الطلبة للحوار أمام الفصل بصاحبتهم  .خ

و طلبة.٤تكوين فرقة التعلم بأنفسهم. لكل فرقة تقسم املدرسة الطلبة   .د

الم اللغة العربيةلكل فرقة أن يناقش للتعلم مهارة الك
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ةالطلبيقلديعرض املعلم مفردات جديدة لإلعالن يف وقت الحق، مث   .ذ

ة وفدها للتحقق شفهيا من املفردات الفرقترسل كل مث  .قراءة املدرسة معا

ا .اليت مت إتقا

بنية اجلملة اجلديدة اليت سيتم استخدامها يف مواد احلوار مث املدرسةيقدم   .ر

من املمثلني لطرح األسئلة باستخدام بنية اجلملة اجلديدة الفرقةترسل كل 

.اليت متت دراستها

يف أزواج ممارسة هيوار بعد احلصول على املفردات اجلديدة وفهم بةالطل  .ز

.بنية مجل جديدة

إىل الفصل الدراسي لتطبيق التعلم بنشاط يف بةرشد الطلتاملدرسة  .س

.سهاعن املواد اليت مت تدريالفصلالتحدث أمام 

أمام املعني تعيني الصديق املختار ليأيت لبةمن الطدرسةمث يطلب امل  .ش

، وهناك عملية سؤال وجواب نشطة بني الطالب من أجل الفصل

.باللغة العربيةالكالمالتنافس يف عملية تعلم مهارة 

تقدمي املدرسة إعداد التعليم للمحاضرة املقبلة مث إختتام التعليم   .ص

باحلمدلة والسالم.

  

يف هذه احلالة تقوما الباحثة مع مدرس اللغة العربية على مالحظة 

. ونتيجة املالحظة طريقة حمادثة اليوميةإجرءات التعلم يف الفصل باستخدام 
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مستخدمة يف اصالح اإلجرءات بعدها. ومن نتائج املناقشة عند اجرءات عملية 

  التعلم منها :

إجرءات عملية التعلم يف كثرة الطلبة الذين ال يهتمون على الدرس عند.1

الفصل.

كثرة الطلبة الذين يتحادثون عند تقدميهم املادة أمام الفصل. ويدل ذلك .2

على عدم مشاركتهم يف التعلم.

عدم فعالة الطلبة عند املناقشة بينهم وهم خيافون على تقدمي األسئلة وبذل .3

أرائهم عن املادة املقدمة يومئذ.

عدم اهتمام الطلبة حنو الدرس لقلة العقوبة اليت اعطاها املدرس إىل الطالب .4

املتجاوزين عند إجرءات عملية التعلم يف الفصل.

ممارسة اإلجرءات على عملية التعلم للدورة األولى  .ث

بعد امتام اجرءات عملية التعلم يف الدورة األوىل قامت الباحثة بتحليل 

م حنو نتائج املالحظة واملقابلة ملعرفة مقدار منوة نتائج الطلبة يف التعلم ومباال

تعليم اللغة العربية. ومن مث أن هذه احلالة تساعد الباحثة على معرفة بعض 

املشكالت املوجودة عند تنمية مهارة الطلبة يف الكالم، وحتليال جلميع 

خدمة املشكالت من نفس املدرس أو الطلبة، أو املادة، أو من الوسائل املست

وإما املشكالت من إجرءات عملية التعلم نفسها إلصالح اإلجرءات يف الدورة 

  الثانية. 
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ا الباحثة عند تعليم اللغة العربية ملادة  ومن نتائج اإلجرءات اليت وجد

مهارة الكالم يف الدورة األوىل هي صعوبة الطلبة يف الكالم. ومن عوامل اليت 

  منها كما التايل:تسبب على صعوبة الطلبة يف الكالم

قلة األوقات ملادة اللغة العربية..1

قلة مهة الطلبة يف تعلم اللغة العربية ألن بعضهم يرون أن اللغة العربية من .2

املواد الصعبة يف تعلمها.

نقصان إعداد التعليم..3

عدم ممارسة اللغة العربية يف حمادثة الطلبة اليومية..4

درسة االسرتاتيجية اجلديدة بقلة كثرة الطلبة املمتحريين عند تطبيق امل.5

م عنها. معلوما

عدم تركيز الطلبة على الدرس..6

عدم الشجاعة لدي بعض الطلبة يف تقدمي نتائج املناقشتهم أمام الفصل. .7

طلبة. ۲٨وفقا لنتائج التقومي أن عدد الطلبة الناجحني أقل من الفاشلني ب .8

طلبة، ويف ٩% ب ۳۲حيث كان الناجحون منهم يف احملاضرة األوىل 

طلبة، ويف احملاضرة ۱۲% ب ٤۲احملاضرة الثانية كان الناجحون منهم 

طلبة. وأولئك هم الذين ۱٥% ب ٥۳الثالثة كان الناجحون منهم 

  مبلغ النتيجة املعينة. ٧٠حصلت نتيجتهم إىل 

نطرا من نتائج املالحظة واملقابلة والوثائق املوجودة يف البحث وجدنا أن 

خمتلفة. منهم من طريقة حمادثة اليوميةالطلبة عند عملية التعلم باسنخدام أحوال
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حيبون استخدامها وال حيبون بعضهم لبعض األسباب. حنو احلياء يف تقدمي 

  األسئلة عندما وجد بعضهم املشكلة يف التعلم.

ويف تنطيم إعداد التعليم للدورة الثانية على الباحثة إصالح بعض 

واخلطوات يف الدورة األوىل مبساعدة املدرسة تكميلة اإلجرءات للدورة اإلجرءات 

  الثانية وبعدها. وبعض اإلصالحات املوجودة منها كما التايل:

على املدرسة تنفيذ األوقات املوجودة.)1

على املدرسة إرشاد الطلبة على تعلم اللغة العربية مرارا لتنمية مهتهم فيها.)2

ملدرسة والطلبة حمتاجة يف التعلم. ملعرفة مقدام فهم إن التقومي والتعاون بني ا)3

الطلبة حنو املادة املقدمة وعلى وجه خاص عند تعبري أرائهم بلغتهم ومجلهم.

على املدرسة مراقبة الطلبة الكلي.)4

  

الدورة الثانية.2

إن اإلجرءات يف هذه الدورة تكميلة اإلجرءات يف الدورة قبلها. حيث  

فيها متساوية كما يف الدورة األوىل بثالث حماضرات. كانت اإلجرءات واخلطوات 

وهي حمتوية على أربع خطوات، اإلعداد، والتطبيق، واملالحظة، واملمارسة. فسيأيت 

ا كما التايل:  بيا

إعداد التعليم  .أ

  أما اعداد التعليم الذي عينه الباحثة يف هذه اخلطوة كما التايل:
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التعليمية حنو إعداد التعليم، ووسائل أعدت الباحثة واملدرسة األدوات .1

التعليم (املقلمة والكتاب).

إعداد أدوات املالحظة املباشرة ملعرفة منوة الطلبة عند عملية التعلم يف .2

الفصل.

إرشاد الطلبة على الفعالة يف التعلم..3

م يف التعلم باستخدام .4 .طريقة حمادثة اليوميةمراقبة الطلبة لتحليل مشكال

على عملية التعلم للدورة الثانيةاإلجرءات   .ب

المحاضرة األولى للدورة الثانية.1

من مايو ٤إن اإلجرءات يف هذه الدورة الثانية تؤدى يف يوم األربعاء، 

وبدايتها منذ الساعة السابعة والربع إىل الساعة التاسعة صباحا. ۲۰۱٦سنة 

ملدرسة  حيث كانت اإلجرءات يف هذه الدورة أقامتها الباحثة نفسها. وا

كمالحظة إجرءات عملية التعلم اليت قامتها الباحثة وأحوال الطلبة عند التعلم. 

ا كما التايل :   فستأيت خطوا

تبدأ املدرسة الدرس بالسالم.  .أ

تعرف الباحثة نفسها أمام الطلبة وتوضيح منصبتها كشريكة املدرسة.  .ب

قراءة املدرسة كشف احلضور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة،   .ت

م، وغريها من األسئلة عند التعارف. وهوايا
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تقدمي األسئلة عن املادة السابقة اليت هلا العالقة باملادة اليت سيدرسها   .ث

الطلبة يومئذ.

تقدمي األهداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم   .ج

باستخدام االسرتاتيجية التعليمية الفكرة املزدوجة.

".ألسرةاان املدرسة املادة "بي  .ح

املدرسة تطلب على الطلبة للحوار أمام الفصل بصاحبتهم  .خ

و طلبة.٤تكوين فرقة التعلم بأنفسهم. لكل فرقة تقسم املدرسة الطلبة   .د

لكل فرقة أن يناقش للتعلم مهارة الكالم اللغة العربية

ةلبالطيقلديعرض املعلم مفردات جديدة لإلعالن يف وقت الحق، مث   .ذ

ة وفدها للتحقق شفهيا من الفرقترسل كل مث  .قراءة املدرسة معا

ا .املفردات اليت مت إتقا

بنية اجلملة اجلديدة اليت سيتم استخدامها يف مواد احلوار مث املدرسةيقدم   .ر

من املمثلني لطرح األسئلة باستخدام بنية اجلملة اجلديدة الفرقةترسل كل 

.اليت متت دراستها

يف أزواج ممارسة هيوار بعد احلصول على املفردات اجلديدة وفهم بةالطل  .ز

.بنية مجل جديدة

إىل الفصل الدراسي لتطبيق التعلم بنشاط يف بةرشد الطلتاملدرسة  .س

.عن املواد اليت مت تدريسهاالفصلالتحدث أمام 
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أمام املعني تعيني الصديق املختار ليأيت لبةمن الطدرسةمث يطلب امل  .ش

هناك عملية سؤال وجواب نشطة بني الطالب من أجل ، و الفصل

.باللغة العربيةالكالمالتنافس يف عملية تعلم مهارة 

تقدمي املدرسة إعداد التعليم للمحاضرة املقبلة مث إختتام التعليم   .ص

باحلمدلة والسالم.

الثانية للدورة الثانية.2

۲۰۱٧من مايو سنة ۱٨وتبدأ هذه اإلجرءات يف يوم األربعاء، 

وهي مواصلة الدرس يف اإلجرءات السابقة. وبدايتها منذ الساعة السابعة 

تكميلية طريقة حمادثة اليوميةوالربع إىل الساعة التاسعة صباحا باستخدام 

ا كما التايل:   لإلجرءات السابقة. وخطوا

تبدأ املدرسة الدرس بالسالم.  .أ

املدرسة.تعرف الباحثة نفسها أمام الطلبة وتوضيح منصبتها كشريكة  .ب

قراءة املدرسة كشف احلضور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة،   .ت

م، وغريها من األسئلة عند التعارف. وهوايا

تقدمي األسئلة عن املادة السابقة اليت هلا العالقة باملادة اليت سيدرسها   .ث

الطلبة يومئذ.

تقدمي األهداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم   .ج

باستخدام االسرتاتيجية التعليمية الفكرة املزدوجة.

".األسرةان املدرسة املادة "بي  .ح
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املدرسة تطلب على الطلبة للحوار أمام الفصل بصاحبتهم  .خ

و طلبة.٤تكوين فرقة التعلم بأنفسهم. لكل فرقة تقسم املدرسة الطلبة   .د

لكل فرقة أن يناقش للتعلم مهارة الكالم اللغة العربية

ةالطلبيقلدلم مفردات جديدة لإلعالن يف وقت الحق، مث يعرض املع  .ذ

ة وفدها للتحقق شفهيا من الفرقترسل كل مث  .قراءة املدرسة معا

ا .املفردات اليت مت إتقا

بنية اجلملة اجلديدة اليت سيتم استخدامها يف مواد احلوار مث املدرسةيقدم   .ر

من املمثلني لطرح األسئلة باستخدام بنية اجلملة اجلديدة الفرقةترسل كل 

.اليت متت دراستها

يف أزواج ممارسة هيوار بعد احلصول على املفردات اجلديدة وفهم بةالطل  .ز

.بنية مجل جديدة

إىل الفصل الدراسي لتطبيق التعلم بنشاط يف بةرشد الطلتاملدرسة  .س

.سهاعن املواد اليت مت تدريالفصلالتحدث أمام 

أمام املعني تعيني الصديق املختار ليأيت لبةمن الطدرسةمث يطلب امل  .ش

، وهناك عملية سؤال وجواب نشطة بني الطالب من أجل الفصل

.باللغة العربيةالكالمالتنافس يف عملية تعلم مهارة 

تقدمي املدرسة إعداد التعليم للمحاضرة املقبلة مث إختتام التعليم   .ص

باحلمدلة والسالم.
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المحاضرة الثالثة.3

منذ ۲۰۱٧من مايو سنة ۲۰وتبدأ هذه اإلجرءات يف يوم اجلمعة، 

ا كما التايل:   الساعة السابعة والربع إىل الساعة التاسعة صباحا. وخطوا

تبدأ املدرسة الدرس بالسالم.  .أ

تعرف الباحثة نفسها أمام الطلبة وتوضيح منصبتها كشريكة املدرسة.  .ب

احلضور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة، قراءة املدرسة كشف   .ت

م، وغريها من األسئلة عند التعارف. وهوايا

تقدمي األسئلة عن املادة السابقة اليت هلا العالقة باملادة اليت سيدرسها   .ث

الطلبة يومئذ.

تقدمي األهداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم   .ج

الفكرة املزدوجة.باستخدام االسرتاتيجية التعليمية 

".األسرةان املدرسة املادة "بي  .ح

املدرسة تطلب على الطلبة للحوار أمام الفصل بصاحبتهم  .خ

و طلبة.٤تكوين فرقة التعلم بأنفسهم. لكل فرقة تقسم املدرسة الطلبة   .د

لكل فرقة أن يناقش للتعلم مهارة الكالم اللغة العربية

ةلبالطيقلدحق، مث يعرض املعلم مفردات جديدة لإلعالن يف وقت ال  .ذ

ة وفدها للتحقق شفهيا من املفردات الفرقترسل كل مث  .قراءة املدرسة معا

ا .اليت مت إتقا
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بنية اجلملة اجلديدة اليت سيتم استخدامها يف مواد احلوار مث املدرسةيقدم   .ر

من املمثلني لطرح األسئلة باستخدام بنية اجلملة اجلديدة الفرقةترسل كل 

.اليت متت دراستها

يف أزواج ممارسة هيوار بعد احلصول على املفردات اجلديدة وفهم بةالطل  .ز

.بنية مجل جديدة

إىل الفصل الدراسي لتطبيق التعلم بنشاط يف بةرشد الطلتاملدرسة  .س

.يسهاعن املواد اليت مت تدر الفصلالتحدث أمام 

أمام املعني تعيني الصديق املختار ليأيت لبةمن الطدرسةمث يطلب امل  .ش

، وهناك عملية سؤال وجواب نشطة بني الطالب من أجل الفصل

.باللغة العربيةالكالمالتنافس يف عملية تعلم مهارة 

تقدمي املدرسة إعداد التعليم للمحاضرة املقبلة مث إختتام التعليم   .ص

باحلمدلة والسالم.

مالحظة اإلجرءات على عملية التعلم للدورة الثانية  .ت

إن عملية التعليم ملادة اللغة العربية وفق نتائج مالحظة الباحثة مبعهد دار 

اخلري ملبونج الشمالية هي : تبدأ الباحثة التعليم بالسالم مث قراءة كشف احلضور 

ا الشاملة كما    التايل:إستعدادا ملقابلة الدرس. فسيأيت بيان خطوا

تبدأ املدرسة الدرس بالسالم.  .أ

تعرف الباحثة نفسها أمام الطلبة وتوضيح منصبتها كشريكة املدرسة.  .ب
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قراءة املدرسة كشف احلضور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة،   .ت

م، وغريها من األسئلة عند التعارف. وهوايا

يت سيدرسها تقدمي األسئلة عن املادة السابقة اليت هلا العالقة باملادة ال  .ث

الطلبة يومئذ.

تقدمي األهداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم   .ج

باستخدام االسرتاتيجية التعليمية الفكرة املزدوجة.

ان املدرسة املادة "يف البيت".بي  .ح

املدرسة تطلب على الطلبة للحوار أمام الفصل بصاحبتهم  .خ

و طلبة.٤نفسهم. لكل فرقة تكوين فرقة التعلم بأتقسم املدرسة الطلبة   .د

لكل فرقة أن يناقش للتعلم مهارة الكالم اللغة العربية

ةالطلبيقلديعرض املعلم مفردات جديدة لإلعالن يف وقت الحق، مث   .ذ

ة وفدها للتحقق شفهيا من املفردات الفرقترسل كل مث  .قراءة املدرسة معا

ا .اليت مت إتقا

بنية اجلملة اجلديدة اليت سيتم استخدامها يف مواد احلوار مث املدرسةيقدم   .ر

من املمثلني لطرح األسئلة باستخدام بنية اجلملة اجلديدة الفرقةترسل كل 

.اليت متت دراستها

يف أزواج ممارسة هيوار بعد احلصول على املفردات اجلديدة وفهم بةالطل  .ز

.بنية مجل جديدة
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ل الدراسي لتطبيق التعلم بنشاط يف إىل الفصبةرشد الطلتاملدرسة  .س

.عن املواد اليت مت تدريسهاالفصلالتحدث أمام 

أمام املعني تعيني الصديق املختار ليأيت لبةمن الطدرسةمث يطلب امل  .ش

، وهناك عملية سؤال وجواب نشطة بني الطالب من أجل الفصل

.باللغة العربيةالكالمالتنافس يف عملية تعلم مهارة 

درسة إعداد التعليم للمحاضرة املقبلة مث إختتام التعليم تقدمي امل  .ص

باحلمدلة والسالم.

ممارسة اإلجرءات على عملية التعلم للدورة الثانية  .ث

طريقة إن الطلبة واملدرسة يف هذه احلالة قد يتعودون على استخدام 

يف التعليم. فتتغري أحوال تعلمهم يوما بعد يوم. فأصبحوا فعالني حمادثة اليومية

يف التعلم ويتعودون على التعاون واإلرشاد بعضهم بعضا، وكان املدرسة يف هذه 

. وذلك طريقة حمادثة اليوميةاحلالة قادرة على تنظيم واستيالء الفصل باستخدام 

التعليمية لتنمية مهارة الطلبة دليل على جناح املدرسة يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية 

ا وجدنا بعض النقصان. ولكن مع ذلك كان  يف الكالم. رغم أن يف إجرءا

  للمبتدئ جيدا.طريقة حمادثة اليوميةاستخدام هذه 

ومن نتائج التقومي اليت أقامتها الباحثة يف هذه الدورة الثانية وجدنا بعض 

ك بزيادة عدد الناجني يف كل تغيريات وتنميات أحوال الطلبة يف التعلم. وذل

طلبة، و ۱٨% ب ٦٤احملاضرات. وكان الناجحون منهم يف احملاضرة األوىل 
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منهم يف احملاضرة الثانية، ويف احملاضرة الثالثة كان الناجحون ۲۰% أي ٧۱

مبلغ ٧۰طلبة. أولئك هم الذين حصلت نتيجتهم إىل ۲۳% ب ٨۲منهم 

قومي وجدت الباحثة التغيريات اجليدة من  أحوال النتيجة املعينة. ومن نتائج الت

ا بعدها. تعلم الطلبة. فال حتتاج الباحث الدورة األخرى إلمتام إجرا

تنمية مهارة الطلبة في الكالم باستخدام االستراتيجية التعليمية الفكرة المزدوجة  .ث

ية النبونج مبدرسة الثانوية حممدإن اإلختبارات ملهارة طلبة الصف السابع الثانوية 

مقدمة يف أوخر التعليم للدورة األوىل. وتلك النتائج مشتملة على األمور األربعة اجلنوبية

) والطالقة. ٤) والشجاعة، (۳) وتنظيم اجلمل أي األسلوب، (۲) اللفظ، (۱هي : (

حيث كانت نتائج مهارة الطلبة يف الكالم مأخوذة من نتائج إختبارات الطلبة الشفهية 

  االسرتاتيجية التعليمية الفكرة املزدوجة.باستخدام 

ا مل حتصل على نتيجة  ومن نتائج إختبارات الطلبة يف الدورة األوىل وجدنا أ

ويف احملاضرة ۲۱,٧۲مرجوة يف التعليم. حيث كانت النتيجة املعدلة يف احملاضرة األوىل 

. وذلك دليل على أن نتائج الطلبة يف الدورة ٧٧,٧٤ويف احملاضرة الثالثة ٧۳,٨٦الثانية 

  األوىل مل تزال ضعيفة. 

  

  القائمة السادسة

  نتائج إختبارات الطلبة لمهارة الكالم في المحاضرة األولى للدورة األولى

  البيان  النتيجة  مجموع  نتيجةمبلغ   أسماء الطلبة  نمرة
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ترتيب   النتيجة

  الجمل
  الطالقة  اللفظ

الشجا 

  عة

1  Alifia Izzatun Nisa75  7070708029072،5فاشل  

2  Alifia Khoirunnisa 
Az Zahro

  فاشل757070707028070

3  Arlinda Ayu757575757530075ناجح  

4  Artika Zahra A757065657027067،5فاشل  

5  Assifa Aliatus 
Solihat

  ناجحة757578758030877

6  Atha Calya 
Ramadhanti

  فاشل757065657027067،5

7  Balqis Al-Sirhindi757575758030576،25ناجحة  

8  Bunga Syifa Zyta757570707529072،5فاشل  

9  Chania Nahdatul 
Hamda

  ناجحة758075758031077،5

10  Deas Kartika757070707528571،25فاشلة  

11  Dera Mayasari757070707028070فاشلة  

12  Dinda Aufal Balqis757070707028070فاشلة  

13  Elma Suci Fania757575758030576،25ناجح  

14  Febila Sutari757570706528070فاشلة  

15  Hasna Putrid 
Ramadhani

  فاشل757065707528070

16  Irfianti 
Fitriardhama

  فاشلة757065657027067،5

17  Kamelia Arzeti PN757070707528571،25فاشلة  

18  Mashayu Aida 
Safitri

  ناجحة757575757530075

19  Nazwa Fitri757580758031077،5ناجح  

20  Neisya Dian 
Atthaya

  ناجح758075758031077،5

21  Nifsi Maulidina 
Madya H

  فاشلة757065657027067،5

22  Nuansa Bening S.R757570707529072،5فاشل  

23  Revalina Putrid 
Nayla R

  فاشل757070657027568،75
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24  Shafira Dinata Putri7570757570290  72،5  فاشل  

25  Selviana Devita 
Lisle

  ناجح757580758031077،5

26  Wike Feni Frastiwi757070707028070فاشل  

27  Zahra Aulia Dewi757570707028571،25فاشلة  

28  Zazkia Pamela757075657028070فاشل  

2022            مجموع

72،21            معدل

  

إن يف احملاضرة األوىل للدورة األوىل أقامت الباحثة اإلختبارات الشفهية ملادة "البيت" 

فهي تتكون من اإلختبارات اللغوية وغري اللغوية. أما اللغوية فهي اللفظ وتنظيم اجلمل أي 

  األسلوب. وغري اللغوية فهي الشجاعة، والطالقة. 

الثانية للدورة األوىل يف احملاضرةوجمموعة نتائج إختبارات الطلبة ملهارة الكالم

  . ٧۳‚٨٦بنتيجة املعدل ۲٥، ۲٠٦٨حصلت على

  القائمة السابعة

  نتائج إختبارات الطلبة لمهارة الكالم في المحاضرة الثانية للدورة األولى

  أسماء الطلبة  نمرة
مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل
  الطالقة  اللفظ

الشجا 

  عة

1  Alifia Izzatun Nisa75  7575757530075ناجح  

2  Alifia Khoirunnisa 
Az Zahro

  فاشل757070707028070

3  Arlinda Ayu758075757530576،25ناجح  

4  Artika Zahra A757065657027067،5فاشل  

5  Assifa Aliatus 
Solihat

  ناجحة758075758031077،5
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6  Atha Calya 
Ramadhanti

  فاشل757065657027067،5

7  Balqis Al-Sirhindi758075758031077،5ناجحة  

8  Bunga Syifa Zyta757575707529573،75فاشل  

9  Chania Nahdatul 
Hamda

  ناجحة758080758031578،75

10  Deas Kartika757570707529072،5فاشلة  

11  Dera Mayasari757570707529072،5فاشلة  

12  Dinda Aufal Balqis757575757530075ناجحة  

13  Elma Suci Fania758075758031077،5ناجح  

14  Febila Sutari757580807529072،5فاشلة  

15  Hasna Putrid 
Ramadhani

  فاشل757070707028070

16  Irfianti 
Fitriardhama

  فاشلة757570707529072،5

17  Kamelia Arzeti PN757575707529573،75فاشلة  

18  Mashayu Aida 
Safitri

  ناجحة757575758030576،25

19  Nazwa Fitri758080758031578،75ناجح  

20  Neisya Dian 
Atthaya

  ناجح758075758031077،5

21  Nifsi Maulidina 
Madya H

  فاشلة757075707529072،5

22  Nuansa Bening S.R757570708029573،75فاشل  

23  Revalina Putrid 
Nayla R

  ناجح757575757530075

24  Shafira Dinata Putri757075707529072،5فاشل  

25  Selviana Devita 
Lisle

  ناجح757880758031378،25

26  Wike Feni Frastiwi757070707528571،25فاشل  

27  Zahra Aulia Dewi757570707529072،5فاشلة  

28  Zazkia Pamela757070707028070فاشل  

2068،25              مجموع

73،86              معدل
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إن يف احملاضرة الثانية للدورة األوىل أقامت الباحثة اإلختبارات الشفهية ملادة "البيت" 

فهي تتكون من اإلختبارات اللغوية وغري اللغوية. أما اللغوية فهي اللفظ والشدة، واللحجة. 

  وغري اللغوية فهي الشجاعة، والطالقة. 

احملاضرة الثالثة للدورة األوىل وأما جمموعة نتائج إختبارات الطلبة ملهارة الكالم يف

  .٧٧,٧٤بنتيجة املعدل ٥٨,۲۰٩٨حصلت على

  

  القائمة الثامنة

  نتائج إختبارات الطلبة لمهارة الكالم في المحاضرة الثالثة للدورة األولى

  أسماء الطلبة  نمرة
مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل
  الشجاعة  الطالقة  اللفظ

1  Alifia Izzatun Nisa75  8075758031077،5ناجح  

2  Alifia Khoirunnisa 
Az Zahro

  فاشل757070707028070

3  Arlinda Ayu758075758031077،5ناجح  

4  Artika Zahra A757070657027568،75فاشل  

5  Assifa Aliatus 
Solihat

  ناجحة758080758031578،75

6  Atha Calya 
Ramadhanti

  فاشل757065657027067،5

7  Balqis Al-Sirhindi758075808031578،75ناجحة  

8  Bunga Syifa Zyta757575757530075ناجح  

9  Chania Nahdatul 
Hamda

  ناجحة758080808032080

10  Deas Kartika757570707529072،5فاشلة  
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11  Dera Mayasari757575707529573،75فاشلة  

12  Dinda Aufal Balqis757575758030576،25ناجحة  

13  Elma Suci Fania758080758031578،75ناجح  

14  Febila Sutari757570707529072،5فاشلة  

15  Hasna Putrid 
Ramadhani

  فاشل757070707028070

16  Irfianti 
Fitriardhama

  فاشلة757570707529072،5

17  Kamelia Arzeti PN757575757530075ناجحة  

18  Mashayu Aida 
Safitri

  ناجحة758075758031077،5

19  Nazwa Fitri758080758031578،75ناجح  

20  Neisya Dian 
Atthaya

7580807580
31

5
  ناجح78،75

21  Nifsi Maulidina 
Madya H

  فاشلة757570707529072،5

22  Nuansa Bening S.R757570708029573،75فاشل  

23  Revalina Putrid 
Nayla R

  ناجح757575758030576،25

24  Shafira Dinata Putri757075708029573،75فاشل  

25  Selviana Devita 
Lisle

  ناجح758080758031578،75

26  Wike Feni Frastiwi757570707028571،25فاشل  

27  Zahra Aulia Dewi757575757530075ناجحة  

28  Zazkia Pamela757570707529072،5فاشل  

2098،75              مجموع

74،77              معدل
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إن يف احملاضرة الثالثة للدورة األوىل أقامت الباحثة اإلختبارات الشفهية ملادة "البيت" 

فهي تتكون من اإلختبارات اللغوية وغري اللغوية. أما اللغوية فهي اللفظ والشدة، واللحجة. 

  وغري اللغوية فهي الشجاعة، والطالقة. 

للدورة األوىل يف احملاضرة ومن البيانات السابقة علمنا أن يف نتائج االختبارات 

األوىل، والثانية، والثالثة تغيريات وتنميات اجليدة. حيث كانت نتيجة املعدل للدورة األوىل يف 

،  73،86، أما يف احملاضرة الثانية  حصلت على 72،21احملاضرة األوىل حصلت على 

ا كما يف القائمة التايل:74،77و   يف احملاضرة الثالثة. فسيأيت بيا

  

  القائمة التاسعة

  كشف نتائج الطلبة للدورة األولى

  نتيجة المعدل  مجموع النتائج  المادة  المحاضرة  نمرة

  72،21  2022  البيت  األوىل  1

  73،86  2068،25  البيت  الثانية  2

  74،77  2098،75  البيت  الثالثة  3

  

موعة من كل احملاضرات على شكل  وأما جمموعة نتيجة املعدل للدورة األوىل ا

  جممل هي كما التايل:  

Mean :    ∑    
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—–—

  

  

    :البيان

  نتيجة املعدل  :  

  جمموع النتيجة  :

  جمموع احملاضرات  :

Mean:  
72،21 +73،86 +74،77  

                 3     

  
=220،84   =73،61  

       3  

ومن نتائج السابقة علمنا أن نتائج تعلم الطلبة يف الدورة األوىل هي : 

73،61

  ممارسة نجاة الطلبة في التعلم للدورة األولى  )أ

طريقة حمادثة وفقا لنتائج مهارة الطلبة يف الكالم للدورة األوىل باستخدام 

ألن نتيجة املعدل للمحاضرة وجدنا أن نتيجة الطلبة مل تزال ضعيفة. وذلك اليومية 

، 73،86، ويف احملاضرة الثانية حصلت على النتيجة 72،21األوىل حصلت على 

. أما جمموعة 75يف احملاضرة الثالثة. حيث كانت النتيجة املرجوة هي 74،77و
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. فيدل ذلك أن نتيجتهم مل حتصل على غاية 73،61نتيجتهم فقط حصلت على 

  مرجوة يف التعلم.

حسن طريقة حمادثة اليوميةىل تلك الغاية فاستنفذت الباحثة وللحصول إ

االستنفاذ وفقا للمادة املقدمة حينئذ. جبانب إرشادها الطلبة على التدريب املستمر 

خارج الفصل، وتنظيمها الفصل املسرور عند الطلبة طوال تعلمهم اللغة العربية. ويف 

م يف التعلم باستخدام الدورة الثانية كانت الباحثة تساعد الطلبة على  حتليل مشكال

  .    طريقة حمادثة اليومية

اإلصالحات للدورة األولى  )ب

نظرا من املشكالت املوجودة يف الدورة األوىل فتقدم الباحثة بعض 

  اإلصالحات للدورة بعدها. ومن اإلصالحات للدورة األوىل منها كما التايل:

عند الطلبة يف التعلم.إصالح إعداد التعليم. بتنظيم الفصل املسرور.1

إرشاد الطلبة على التدريب املستمر يف نطق العربية خارج الفصل..2

ممارسة املفردات يف حمادثة الطلبة اليومية داخل الفصل وخارجه..3

هود. .4 دعوة الطلبة إىل الفعالة يف التعلم وجتهيز الفرصة الواسعة هلم لبذل ا

مت الباحثة االختبارات الشفهية ملادة " ويف احملاضرة األوىل للدورة الثانية أقا

ا تتكون من االختبارات يف تلفيظ املفردات، واملناقشة،  البيت". حيث أ

واالستجوابات. فهي حمتوية على االختبارات اللغوية وغري اللغوية. واللغوية حنو 

  اللفظ، وتكوين اجلمل أي األسلوب. وأما غري اللغوية حنو الشجاعة والطالقة.
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تائج االختبارات اليت أقامتها الباحثة يف الدورة الثانية وجدنا تغيريات ومن ن

وحتسينات يف أحوال تعلم الطلبة لكل حماضرات. حيث كانت نتيجتهم يف احملاضرة 

، ويف احملاضرة الثانية حصلت نتيجتهم على 75،84األوىل حصلت على 

يجة الطلبة يف الدورة يف احملاضرة الثالثة. وذلك دليل على أن نت77،85، و76،87

  الثانية قد تغريت وحتسنت مما قبلها.

  

  القائمة التاسعة

  نتائج إختبارات الطلبة لمهارة الكالم في المحاضرة األولى للدورة الثانية

  أسماء الطلبة  نمرة
مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل
  الشجاعة  الطالقة  اللفظ

1  Alifia Izzatun 
Nisa

  ناجح8075758031077،5  75

2  
Alifia 

Khoirunnisa Az 
Zahro

  فاشل757570707529072،5

3  Arlinda Ayu758080758031578،5ناجح  

4  Artika Zahra A757070707028070فاشل  

5  Assifa Aliatus 
Solihat

  ناجحة758080808032080

6  Atha Calya 
Ramadhanti

  فاشل757065657027067،5

7  Balqis Al-Sirhindi758080808032080ناجحة  

8  Bunga Syifa Zyta757575758030576،25ناجح  

9  Chania Nahdatul 
Hamda

  ناجحة758080808032080

10  Deas Kartika757575707529573،75فاشلة  

11  Dera Mayasari757575757530075ناجحة  
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12  Dinda Aufal 
Balqis

  ناجحة758075758031077،5

13  Elma Suci Fania758080808032080ناجح  

14  Febila Sutari757575707529573،75فاشلة  

15  Hasna Putrid 
Ramadhani

  فاشل757570707529072،5

16  Irfianti 
Fitriardhama

  فاشلة757570707529072،5

17  Kamelia Arzeti 
PN

  ناجحة758075757530576،25

18  Mashayu Aida 
Safitri

  ناجحة758080758031578،75

19  Nazwa Fitri758080808032080ناجح  

20  Neisya Dian 
Atthaya

  ناجح758080808032080

21  Nifsi Maulidina 
Madya H

  فاشلة757070707528571،25

22  Nuansa Bening 
S.R

  ناجح757575757530075

23  Revalina Putrid 
Nayla R

  ناجح758075758031077،5

24  Shafira Dinata 
Putri

  فاشل757075708029573،75

25  Selviana Devita 
Lisle

  ناجح758080758031578،75

26  Wike Feni 
Frastiwi

  ناجح757575757530075

27  Zahra Aulia Dewi757575758030576،25ناجحة  

28  Zazkia Pamela757575707529573،75فاشل  

2123،75              مجموع

75،84              معدل

  

االختبارات الشفهية اليت تتكون إن يف احملاضرة األوىل للدورة الثانية أقامت الباحثة 

  من االختبارات يف تلفيظ املفردات، واملناقشة، واالستجوابات.
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وأما جمموعة نتائج إختبارات الطلبة ملهارة الكالم يف احملاضرة الثانية للدورة الثانية 

  . 76،87بنتيجة املعدل 2152،5حصلت على 

  

  القائمة العاشرة

  الكالم في المحاضرة الثانية للدورة الثانيةنتائج إختبارات الطلبة لمهارة 

  أسماء الطلبة  نمرة
مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل
  الشجاعة  الطالقة  اللفظ

1  Alifia Izzatun Nisa75  8080758031578،75ناجح  

2  Alifia Khoirunnisa 
Az Zahro

  فاشل757575707529573،75

3  Arlinda Ayu758080758031578،75ناجح  

4  Artika Zahra A757070707528571،25فاشل  

5  Assifa Aliatus 
Solihat

  ناجحة758080808032080

6  Atha Calya 
Ramadhanti

  فاشل757070707028070

7  Balqis Al-Sirhindi758080808032080ناجحة  

8  Bunga Syifa Zyta758075758031077،5ناجح  

9  Chania Nahdatul 
Hamda

  ناجحة758080808032080

10  Deas Kartika757575707529573،75فاشلة  

11  Dera Mayasari757575758030576،25ناجحة  

12  Dinda Aufal Balqis758080758031578،75ناجحة  

13  Elma Suci Fania758080808032080ناجح  

14  Febila Sutari757575757530075ناجحة  

15  Hasna Putrid 757575707529573،75فاشل  
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Ramadhani

16  Irfianti 
Fitriardhama

  فاشلة757575707529573،75

17  Kamelia Arzeti PN758075758031077،5ناجحة  

18  Mashayu Aida 
Safitri

  ناجحة758080808032080

19  Nazwa Fitri758080808032080ناجح  

20  Neisya Dian 
Atthaya

  ناجح758080808032080

21  Nifsi Maulidina 
Madya H

  فاشلة757575707529573،75

22  Nuansa Bening S.R757575758030576،25ناجح  

23  Revalina Putrid 
Nayla R

  ناجح758080758031578،75

24  Shafira Dinata Putri757075708029573،75فاشل  

25  Selviana Devita 
Lisle

  ناجح758080808032080

26  Wike Feni Frastiwi757575758030576،25ناجح  

27  Zahra Aulia Dewi758075758031077،5ناجحة  

28  Zazkia Pamela757575757530075ناجح  

2152،5              مجموع

76،87              معدل

  

وأما جمموعة نتائج إختبارات الطلبة ملهارة الكالم يف احملاضرة الثالثة للدورة الثانية 

  .77،85بنتيجة املعدل 2180حصلت على 

  القائمة الحادية عشرة

  الطلبة لمهارة الكالم في المحاضرة الثالثة للدورة الثانيةنتائج إختبارات 

  أسماء الطلبة  نمرة
مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل
  الشجاعة  الطالقة  اللفظ
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1  Alifia Izzatun 
Nisa

  ناجح8080808032080  75

2  
Alifia 

Khoirunnisa Az 
Zahro

  ناجح757575757530075

3  Arlinda Ayu758080808032080ناجح  

4  Artika Zahra A757570707529072،5فاشل  

5  Assifa Aliatus 
Solihat

  ناجحة758080808532581،25

6  Atha Calya 
Ramadhanti

  فاشل758080758031571،25

7  Balqis Al-Sirhindi758080808532581،25ناجحة  

8  Bunga Syifa Zyta757575707529573،75ناجح  

9  Chania Nahdatul 
Hamda

  ناجحة758075758031077،5

10  Deas Kartika758080808032080ناجحة  

11  Dera Mayasari758075758031077،5ناجحة  

12  Dinda Aufal 
Balqis

  ناجحة758080808032080

13  Elma Suci Fania758080808532581،35ناجح  

14  Febila Sutari757575758030576،25ناجحة  

15  Hasna Putrid 
Ramadhani

  ناجح757575757530075

16  Irfianti 
Fitriardhama

  ناجحة757575757530075

17  Kamelia Arzeti 
PN

  ناجحة758080758031578،75

18  Mashayu Aida 
Safitri

  ناجحة758080808532581،25

19  Nazwa Fitri758080808532581،25ناجح  

20  Neisya Dian 
Atthaya

7580858080
32

5
  ناجح81،25

21  Nifsi Maulidina 
Madya H

  فاشلة757575707529573،75

22  Nuansa Bening 
S.R

  ناجح758075758031077،5

23  Revalina Putrid 
Nayla R

  ناجح758080808032080
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24  Shafira Dinata 
Putri

  فاشل757075707529072،5

25  Selviana Devita 
Lisle

  ناجح758080808532581،25

26  Wike Feni 
Frastiwi

  ناجح758075758031077،5

27  Zahra Aulia Dewi758080758031578،75ناجحة  

28  Zazkia Pamela757575758030576،25ناجح  

2180              مجموع

77،85              معدل

  

  وكشف النتائج الطلبة للدورة الثانية كما التايل:

  القائمة الثانية عشرة

  كشف نتائج الطلبة للدورة الثانية

  نتيجة المعدل  مجموع النتائج  المادة  المحاضرة  نمرة

  75،84  2123،75  ألسرةا  األوىل  1

  76،87  2152،5ألسرةا  الثانية  2

  77،85  2180ألسرةا  الثالثة  3

  

موعة من كل احملاضرات على شكل جممل  وأما جمموعة نتيجة املعدل للدورة الثانية ا

  هي كما التايل:  

Mean :    ∑ �

—–—

�
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    :البيان

Mean:   املعدلنتيجة  

  جمموع النتيجة  :�

  جمموع احملاضرات  :�

    

Mean:  
75،84 +76،87 +77،85  

                 3     

  
=230،56   =76،85  

       3  

  

  76،85ومن نتائج السابقة علمنا أن نتائج تعلم الطلبة يف الدورة الثانية هي : 

للدورة األوىل طريقة حمادثة اليوميةأما كشف نتائج مهارة الطلبة يف الكالم باستخدام 

  والثانية وفق البيانات السابقة، كما التايل:

  القائمة الثالثة عشرة

  كشف نتائج الطلبة للدورة األولى والثانية

  نتيجة المعدل  مجموع النتائج  المادة  المحاضرة  نمرة

  72،21  2022  البيت  األوىل  1
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  73،86  2068،25البيت  الثانية  2

  74،77  2098،75البيت  الثالثة  3

  75،84  2123،75  األسرة  الرابعة  4

  76،87  2152،5األسرة  اخلامسة  5

  77،85  2180األسرة  السادسة  6

  

وملعرفة مجيع تنميات الطلبة يف التعلم لكل احملاضرات علينا رأية الصورة البيانية 

التالية: 

  

  الصورة البيانية

  لنموة نتائج الطلبة المعدلة في الدورة األولى والثانية
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من الصورة البيانية السابقة رأينا أن مقدار جناة الطلبة ترتقي يف كل الدورة. وبناء

  على نتائج املعدلة لكل احملاضرات السابقة فوجدنا جمموع النتائج الكلي كما التايل:

  

  

Mean :    

∑ �

—–—

�

  

            

            :البيان
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Mean  :  نتيجة املعدل          

          جمموع النتيجة  :�

          جمموع احملاضرات  :�

          

  المحاضرة الثانية    المحاضرة األولى

Mean:  

72،21 +73،86 +

74،77  

                 3     

Mean:  

75،84 +76،87 +

77،85  

                 3     

  
=220،84   =73،61  

       3  
  

=230،56   =76،85  

       3  

  

طريقة حمادثة إن تركيز هذا البحث يف منوة نتائج الطلبة يف مهارة الكالم باستخدام 

. ومن األمور اليت يراد حبثها يف هذا البحث هي اللفظ، وتكوين اجلمل أي األسلوب، اليومية

  والشجاعة، والطالقة.

هو مجيع طريقة حمادثة اليوميةوالتعليم على مهارة الكالم ملادة اللغة العربية باستخدام 

م يف الكالم. وكانت املدرسة يف هذه احلالة كمرشدة الطلبة  عمليات الطلبة يف تنمية مهار

يف مجيع عمليات تعلمهم بتصميم عملية التعليم املسرورة عند الطلبة ألن ال يشعروا بالسآمة 

لل يف التعلم. حنو تنظيم الفصل بتغيري غرفة التعلم حسب احلاجة واستخدام الوسائل وامل

  املختلفة مبشاركة الطلبة.
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ذه  تكون بتلفيظ الطلبة الكلمات أو األصوات طريقة حمادثة اليوميةواإلجرءات 

اللغة العربية بلحجة جيدة من خمارجها الصحيحة وبتعبري أرائهم ومشاعرهم شفهيا بوسيلة 

العربية. وعلى املدرسني إختيار االسرتاتيجية التعليمية املالئمة يف تعليم مهارة الكالم ألن ال 

  يكون التعليم مبنيا وسكينا ويسبب ذلك على سآمة الطلبة يف التعلم.

من طرائق  تعليم طريقة حمادثة اليوميةبناء على البيانات واحلقائق السابقة علمنا أن 

ا الطلبة على اللغة العربية ا ملالئمة وعلى وجه خاص يف تعليم مهارة الكالم. حيث يقدر 

التعلم النقدي باالعتماد على النفس ألن الطلبة يشرتكون يف مجيع عمليات التعلم حىت 

يقدروا على االتصاالت بينهم باللغة العربية.

  

ممارسة نجاة الطلبة في التعلم للدورة الثانية  )ت

يف الدورة الثانية وجدنا تغيريات وحتسينات يف أحوال وفقا لنتائج اإلجرءات

73،61تعلم الطلبة. حيث كانت نتيجتهم يف الدورة األوىل فقط حصلت على 

% من نتيجتهم 29%. فأصبحت نتيجتهم يف الدورة الثانية ترتقي إىل 53أي 

  %. وذلك دليل على منوة نتيجتهم اجليدة. 82اي 77،85السابقة ب 

طريقة حمادثة اإلجرءات يف الدورة الثانية تدل على مقدار استنفاذ ومن مث أن 

  اجليد يف تعليم مهارة الكالم املناسبة باإلجرءات يف الدورة األوىل. اليومية

طريقة حمادثة نظرا من نتائج اختبارات الطلبة الشفهية، علمنا أن استخدام 

ة الطلبة يف الكالم. وذلك بنموة يف الدورة الثانية تؤثر على تنمية جيدة ملهار اليومية
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. حيث كانت نتيجتهم يف احملاضرة 77،85نتيجتهم يف احملاضرة السادسة ب 

. وذلك دليل على أن نتيجتهم قد حصلت 76،87اخلامسة فقط حصلت على 

. ألن جمموع نتائج املعدلة على 75على مبلغ النتيجة املعينة يف الدورة الثانية فهي 

  مبلغ النتيجة.76،85ى شكل جممل قد حصلت عل
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  الباب الخامس

  االختتام

  

االستنتاج  .أ

وفقا لنتائج اإلجرءات وحتليل البيانات اليت أقامتها الباحثة يف الدورة األوىل 

والثانية يف درس اللغة العربية ملادة مهارة الكالم وجدنا تغيريات وحتسينات يف أحوال 

تعلم الطلبة لكل حماضرات. وذلك بنظر نتائج املعدل لكل احملاضرات. حيث كانت 

ب . ۲۱,٧۲لدورة األوىل ملادة "البيت" حصلت على نتيجتهم يف احملاضرة األوىل ل

ملادة "البيت" حصلت نتيجتهم مشرتكني. ويف احملاضرة الثانية للدورة األوىل۲٨

مشرتكني. ۲٨يف  احملاضرة الثالثة ب ٧٧,٧٤مشرتكني. و۲٨ب ‚٨٦,٧۳على

" وجدنا أن نتيجتهم حصلت على األسرةنية ملادة "وأما يف احملاضرة األوىل للدورة الثا

" األسرةمشرتكني. ويف احملاضرة الثانية للدورة الثانية ملادة " ۲٨ب ٧٥,٨٤

يف احملاضرة الثالثة للدورة الثانية ٧٧,٨٥مشرتكني. و۲٨ب ٧٦,٨٧حصلت على 

  مشرتكني.۲٨" ب األسرةملادة " 

يف الدورة وميةتطبيق حمادثة اليبناء على نتائج البحث السابقة، علمنا أن 

مبدرسة الثانوية الثانية تؤثر على تنمية جيدة ملهارة طلبة الصف السابع الثانوية 

يف الكالم. وذلك لنموة عدد الطلبة اإلسالمية املتكاملة مفتاح اجلّنة باندار النبونج

يف الدورة الثانية. حيث كان الناجحون للدورة األوىل حصلت ۲٥الناجحني ب  %
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طلبة وهم من ۲٥يف الدورة الثانية ب ٨۲طلبة. و %۱٥ب ٥۳على  %

  الناجحني. وذلك دليل على منوة نتيجتهم اجليدة. 

حمادثة ومن مث أن اإلجرءات يف الدورة الثانية تدل على مقدار استنفاذ 

اجليد يف تعليم مهارة الكالم املناسبة باإلجرءات يف الدورة األوىل. فتنمة اليومية

ة بتنمية نتائجهم يف الكالم. حيث كانت البيانات عن تغيريات أحوال تعلم الطلب

أحواهلم مكتوبة يف ملحوظات البحث اليت فيها نتائج املالحظة واملقابة والوثائق. 

م حنو تنمية مهة الطلبة ورغبتهم يف التعلم ملادة مهارة الكالم. فتدعو  ومن تغيريا

  لعربية.الطلبة على التدريب بنطق احمادثة اليومية هذه 

  

االقتراحات  .ب

ا الباحثة لتنمية مهارة  طلبة وفقا لنتائج اإلجرات هلذا البحث اليت قامت 

، مبدرسة الثانوية اإلسالمية املتكاملة مفتاح اجلّنة باندار النبونجالصف السابع الثانوية 

  وإلمتام اإلجرءات على عملية التعلم فيه، فتقدم الباحثة بعض االقرتاحات كما التايل:

على املدرسة إستخدام االسرتاتيجية التعليمية املالئمة يف تعليم اللغة العربية وعلى 

وجه خاص ملادة مهارة الكالم. ولتدعوا طلبتها على مشاركة مجيع انشطات وإجرءات 

ون غرفة التعلم مسرورة عند الطلبة يف التعلم. وعلى املدرسة إلقاء التعلم يف الفصل لتك

املفردات اليومية إىل الطلبة على األكثر ثالث مفردات لكل يوم، لتساعهم يف التعويد 

  على نطق العربية يف حمادثتهم اليومية.
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من طرائق تعليم اللغة العربية املناسبة لتنمية مهارة الطلبة يفواحملادثة اليومية

ا تساعدهم على إستيالء مهارة الكالم ملشاركة الطلبة يف مجيع عمليات التعلم حيث 

  الكالم. 

االختتام  .ت

احلمد هللا والشكر على نعم اهللا وتوفيقه حىت تقدر الباحثة على امتام هذا البحث

اإلجرءات. فإن اخلطيئة والنسيان يف كتابة هذ البحث واعداده لكثرية مجة. وهو بعيد 

الكمال والتمام فالبد من اكتساب النقد واالقرتاحات الداعمة لتحسينه يف عن 

  املستقبل.

عسى أن يكون هذا البحث نافعا لقراءه ووأخريا تسأل اهللا الباحثة السالمة 

والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا جلميع املشتكني الذين بذلو جهدهم ونصف 

م يف مساعدة الباحثة على إمت ا هذا البحث اإلجرءات. وعسى أن يفيد الباحثة أوقا

هذا الباحث خاصة وقارءه عامة. آمني يارّب العاملني.

  



Hasil wawancara pada siklus I

No Pedoman Wawancara Jawaban Siswa
Tertinggi (Kemampuan) Terendah 

(Kemampuan)
1 Kesukaan terhadap 

pelajaran bahasa Arab 1. (Responden) 

Suka, Karena bahasa 
Arab itu bahasa yang 
menurut saya sering saya 
temui dan pokoknya 
asyik walau kadang ada 
kosakata baru 

1. (Responden) 

Suka, tetapi kosakata 
yang saya tahu sangat 
sedikit. 

2 Menyukai terhadap 
pengajaran pelajaran 
bahasa Arab setelah 
diterapkan muhadatsah 
yaumiyyah

1. (Responden) 

Suka, karena kalau 
bahasa terutama bahasa 
Arab itu sulit, tetapi kalau 
sering dibiasakan dan 
diucapkan akan semakin 
mudah dan bisa. 

1. (Responden) 

Suka, karena dalam 
menerangkan asik dan 
sedikit lebih paham. 

3 Kesulitan yang dirasakan 
ketika berbicara bahasa 
Arab 

1. (Responden) 

Masih, kadang cara 
menyusun kalimatnya 
dan takut dengan tata 
bahasanya. 

1. (Responden) 

Masih, kosakata yang 
saya tahu atau paham 
sedikit. 

4 Perasaan ketika mengikuti 
pelajaran bahasa Arab 
dengan menggunakan 
muhadatsah yaumiyyah

1. (Responden) 

Senang, karena dengan 
strategi tersebut kita 
belajar berdiskusi dan 
menyampaikan pendapat 
di depan kelas dengan 
menggunakan bahasa 
Arab walaupun masih 
belum lancar.

1. (Responden) 

Senang, menambah 
wawasan. 



5 Saran terhadap pelajaran 
bahasa Arab, 
keterampilan berbicara 
selanjutnya 

1. (Responden) 

Muhadsatsah yaumiyyah 
harus tetap dilanjutkan, 
selain kita dengan think 
pair share kita harus 
belajar cara penulisan 
bahasa Arab karena itu 
juga penting. 

1. (Responden) 

Kalau menerangkan 
diartikan supaya saya 
lebih tahu dan lebih 
paham. 

Hasil wawancara pada siklus II

No Pedoman Wawancara Jawaban Siswa
Tertinggi (Kemampuan) Terendah (Kemampuan)

1 Kesukaan terhadap 
pelajaran bahasa Arab 

1.(Responden) 

Suka, karena kalau 
tambah kosakata akan 
mempermudah berbicara 
bahasa Arab. 

1.(Responden) 

Suka, karena kalau 
tambah kosakata akan 
mempermudah berbicara 
bahasa Arab. 

2 Menyukai terhadap 
pengajaran pelajaran 
bahasa Arab setelah 
diterapkan muhadatsah 
yaumiyyah

1.(Responden) 

Semakin suka, karena 
kita sudah mengetahui 
cara belajar berbicara 
bahasa Arab dengan 
mudah, dan kita semakin 
terbiasa berbicara bahasa 
arab.

1.(Responden) 

Suka, karena dapat 
menciptakan lingkungan 
bahasa Arab dengan 
strategi tersebut. 

3 Kesulitan yang dirasakan 
ketika berbicara bahasa 
Arab 

1.(Responden) 

Sedikit kesulitan, kurang 
menguasai kosakata 
yang baru. 

1.(Responden) 

Merasa kesulitan karena 
kurang latihan berbicara 
dan kurang kosa kata. 

4 Perasaan ketika 1.(Responden) 1.(Responden) 



mengikuti pelajaran 
bahasa Arab dengan 
menggunakan 
muahdatsah yaumiyyah

Senang, karena dengan 
model tersebut kita 
mampu berkarya dalam 
berbicara bahasa Arab 
dengan gaya bahasa kita 
meskipun kadang belum 
sesuai dengan i’rabnya, 
tapi kita berani untuk 
praktek langsung. 

Senang, menambah 
wawasan baru tentang 
strategi belajar berbicara 
bahasa Arab. 

5 Saran terhadap pelajaran 
bahasa Arab, 
keterampilan berbicara 
selanjutnya 

1.(Responden) 

Muhadatsah yaumiyyah 
harus tetap diterapkan, 
agar kita terbiasa 
berbicara bahasa Arab 
kapanpun dan 
dimanapun kita berada. 

1. (Responden) 

Saran saya banyak-
banyak memberikan 
motifasi agar semangat 
belajar bahasa Arab. 



KERANGKA INTERVIEW DENGAN GURU BIDANG STUDI BAHASA 
ARAB

1. Apakah dalam mengajar ustadahz sudah menyesuaikan metode pembelajaran 
dengan materi dan kondisi siswa?

2. Metode apa saja yang ustadzah gunakan dalam mengajar?
3. Bagaimana respon siswa ketika pembelajaran berlangsung?
4. Apa sajakah yang kendala yang ustadzah temui ketika melakukan 

pembelajaran bahasa arab?
5. Buku apa saja yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab?
6. Bagaimana kemampuan bahasa arab siswa kelas VII?
7. Bagaimana tingkat kemahiran berbicara bahasa arab siswa kelas VII?
8. Strategi apa yang sudah ustadzah terapkan untuk meningkatkan kemahiran 

berbicara siswa?
9. Apakah ustadzah sering melatih kemampuan berbicara siswa?
10. Apakah strategi think pair share sudah pernah ustadzah terapkan dalam 

pembelajaran bahasa arab?



HASIL INTERVIEW DENGAN GURU BIDANG STUDI 
BAHASA ARAB

1. Apakah dalam mengajar ustadzah sudah menyesuaikan metode pembelajaran 
dengan materi dan kondisi siswa?
 Ya,saya sudah menyesuaikan metode dalam mengajar dengan materi 

dan kondisi siswa.
2. Metode apa saja yang ustadzah gunakan dalam mengajar?

 Saya biasanya menggunakan metode hafalan, dengar ucap dan tanya 
jawab dalam mengajar

3. Bagaimana respon siswa ketika pembelajaran berlangsung?
 Bermacam-macam,sebagian besar memperhatikan tapi ada juga yang 

bermain dan mengobrol dengan temannya.
4. Apa sajakah yang kendala yang ustadzah temui ketika melakukan 

pembelajaran bahasa arab?
 Sulit mengatur siswa untuk fokus pada pelajaran.

5. Buku apa saja yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab?
 Saya menggunakan LKS bahasa arab kelas VII dan terkadang 

menggunakan buku modul pembelajaran bahasa arab kelas VII untuk 
pedoman belajar.

6. Bagaimana kemampuan bahasa arab siswa kelas VII?
 Sebagian besar sudah baik kemampuan bahasa arabnya,mereka 

menguasai mufradat dengan baik dan untuk i’rab nya pun sudah cukup 
baik karena siswa kelas VIII merupakan siswa yang tinggal didalam 
pesantren dan saya juga selalu meminta mereka menghafalkan 
mufradat yang ada di LKS ataupun buku modul disetiap pembelajaran.

7. Bagaimana tingkat kemahiran berbicara bahasa arab siswa kelas VII?
 Masih sangat rendah

8. Strategi apa yang sudah ustadzah terapkan untuk meningkatkan kemahiran 
berbicara siswa?
 Saya meminta siswa membaca hiwar bersama-sama 

9. Apakah ustadzah sering melatih kemampuan berbicara siswa?
 Jarang sekali,paling hanya sekali atau dua kali satu semester.

10. Apakah strategi praktik formal sudah pernah ustadzah terapkan dalam 
pembelajaran bahasa arab?
 Belum pernah



LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN

Nama Sekolah   : SMP IT Miftahul Jannah, Bandar Lampung

Kelas                  : VII

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

No Aspek pengamatan Terlaksana
ya tidak

I

A. Kegiatan Awal
1. Pendidik mengucapkan salam dan do’a 

bersama


2. Pendidik memeriksa kehadiran siswa 
3. Pendidik mempersiapkan siswa untuk

belajar


4. Pendidik memberikan motivasi kepada 
siswa



II

B. Kegiatan Inti
1. Pendidik menjelaskan materi tentang  في

اْلبَْیتِ  
2. Pendidik memberikan pertanyaan 

kepada peserta didik kemudian peserta 
didik diberikan waktu untuk berpikir.



3. Peserta didk melafadzkan kosakata baru 
yang diajarkan secara bersamaan



4. Pendidik meminta peserta didik untuk 
berpasangan dengan temannya dan 
berdiskusi terdiri dari 2 orang



5. Setelah peserta didik berdiskusi dengan 
pasangannya pendidik meminta kepada 
peserta didik untuk membuat 
percakapan sederhana.



6. Peserta didik berdiskusi dengan 
pasangannya untuk membuat 
percakapan



7. Peserta didik menyampaikan hasil 
diskusinya di depan kelas



8. Peserta didik mempraktikan percakapan 
di depan kelas



9. Pendidik menjelaskan percakapan
tentang  ِفي اْلبَْیت



10. Pendidik memberikan pertanyaan 
kepada peserta didik kemudian peserta 





didik diberikan waktu untuk berpikir.
11. Peserta didk melafadzkan kosakata baru 

yang diajarkan secara bersamaan


12. Pendidik meminta peserta didik untuk 
berpasangan dengan temannya dan 
berdiskusi terdiri dari 2 orang



13. Setelah peserta didik berdiskusi dengan 
pasangannya pendidik meminta kepada 
peserta didik untuk membuat kelompok, 
di setiap kelompok terdiri dari 4 orang 



14. Peserta didik berdiskusi dengan 
pasangannya untuk memecahkan 
pertanyaan guru



15. Peserta didik mempraktikan percakapan
diskusinya di depan kelas



16. Penutup
1. pendidik menyimpulkan pelajaran 

yang telah dipelajari


2. pendidik menutup dan mengakhiri 
pelajaran dengan membaca hamdalah



3. pendidik mengucapkan salam 
sebelum keluar kelas





PEDOMAN WAWANCARA SISWA DENGAN NILAI TERTINGGI SIKLUS II

Nama : 
No. Absen : 
Hari/Tanggal : 
1. Apakah Anda tetap menyukai pelajaran bahasa Arab? 

Kemukakan alasan anda 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
2. Apakah anda semakin menyukai pengajar mata pelajaran bahasa Arab setelah diterapkan muhadatsah 
yaumiyyah? 

Kemukakan alasan Anda 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
3. Apakah anda masih mengalami kesulitan ketika pembelajaran bahasa Arab? 

Uraikan kesulitan yang Anda temui

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................
4. Bagaimanakah perasaan anda setelah mengikuti pelajaran bahasa Arab dengan  strategi think pair 
share? 

Kemukakan alasan Anda 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
5. Berikan saran anda terhadap pembelajaran berbicara selanjutnya! 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMP IT Miftahul Jannah Bandar Lampung
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VII / 2
Materi Pokok/Topik : بیتي
Pertemuan Ke - : 1-3
Alokasi Waktu : 12 X35 Menit

A.   Kompetensi Inti

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2 :Menghargai  dan  menghayati  perilaku  jujur,  disiplin,  tanggung  jawab,  peduli  (toleransi,  gotong

royong),  santun,  percaya  diri,  dalam  berinteraksi  secara  efektif  dengan  lingkungan  sosial  dan
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

KI 3 : Memahami  pengetahuan  (faktual,  konseptual,  dan  prosedural)  berdasarkan  rasa  ingin  tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4 : Mencoba,  mengolah,  dan  menyaji  dalam  ranah  konkret  (menggunakan,  mengurai,  merangkai,
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,   
menggambar,  dan  mengarang)  sesuai  dengan  yang  dipelajari  di  sekolah  dan  sumber  lain  yang
sama dalam sudut pandang/teori

B.   Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No Kompetensi dasar indikator
1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa 
pengantar khazanah keislaman.

2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalammempraktikkan 
bahasa arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional 
dan bahasa pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman.

3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata,frase, dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan بييت baik secara 

lisan maupun tertulis.

3.1   Menterjemahkan kalimat-kalimat dari
wacana lisan/tulis yang diprogramkan
dengan tepat

3.2   Menjawab pertanyaan dari wacana tulis
yang diprogramkan dengan tepat

3.3   Mendeskripsikan unsur unsur kebahasaan
yang terdapat di dalam wacana
lisan/tulisan yang diprogramkan

4 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana 

tentang topik بييت.
4.1   Menyampaikan informasi secara lisan

tentang tema yang diprogramkan dengan
makhroj dan intonasi yang baik dan benar

4.2   Bertanya jawab secara berpasangan
dengan menggunakan struktur kalimat
yang diprogramkan dengan makhroj dan
intonasi yang baik dan benar sesuai situasi
dan konteks yang terjadi



C.   Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan :
1. Mampu menterjemahkan kalimat-kalimat dari wacana lisan/tulis yang diprogramkan, melalui

penelusuran kamus maupun google translator
2. Mampu Menjawab pertanyaan dari wacana tulis yang diprogramkan, melalui latihan dan penugasan
3. Mampu mendeskripsikan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam wacana lisan/tulisan yang

diprogramkan, melalui penelusuran secara berulang-ulang.
4. Mampu menyampaikan informasi secara lisan tentang tema yang diprogramkan  beragam situasi dan

konteks, melalui pelafalan yang diulang-ulang.
5. Mampu mendemonstrasikan pelafalan dengan beragam situasi dan konteks, melalui  bermain peran

D.   Materi Pembelajaran
1. Wacana lisan dan tulis tentang: بیتي

a.   Mengenalkan
b.   Mengidentifikasi

2. Struktur teks
a.   rumah dan bagiannya

3. Unsur kebahasaan
a.   Kata tanya ؟   : ؟  یأ ؟  ھل ؟  مااذ أین
b.   Penyebutan : مبتدءا dengan خبر yang beragam
c.   Kata kerja : منعتنعت و 

E.   Metode Pembelajaran
1.   Pendekatan : Saintifik
2.   Model : Kooperatif Learning
3.   Metode : Mubasyiroh
4.   Teknik : diskusi, tanya jawab, pemberian tugas

F.    Sumber Belajar
1. Buku Paket Bahasa Arab kelas 7
2. Kamus Arab-Indonesia
3. Internet
4. Buku referensi lain

G.   Media Pembelajaran
1. Media

a.   power point dengan tema بیتي
b.   bagian-bagian rumah baik nyata maupun gambar/foto

2. Alat dan Bahan
a. laptop

H.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Tahapan pembelajaran Deskripsi Kegiatan Guru Dan Siswa Alokasi 
waktu

1. PENDAHULUAN 1. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa, memulai
Pelajaran dengan membaca  basmalah;

2.  Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa;
3.  Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru tentang manfaat

Membaca dalam kehidupan sehari-hari;

10 
menit



4. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang
Diharapkan akan dicapai siswa;

5. Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh
(pengamatan dan demonstrasi disertai tanya jawab, latihan individu
Dilanjutkan kelompok, pembahasan secara klasikal, pemajangan
hasil latihan)

2.  INTI 1. Mengamati
A)    Guru menjelaskan materi tentang بیتي

Peserta didik memperhatikan pelafalan, intonasi dari hiwar yang 
diperagakan oleh guru.

B)   Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik kemudian peserta 
didik diberikan waktu untuk berfikir

2. Menanya
A)    Peserta didik menanyakan cara pelafalan ujaran (kata, frase atau  

kalimat) dari wacana lisan yang diberikan
B)   Peserta didik menanyakan arti mufrodat dan ujaran (kata, frase

Atau kalimat) dari wacana   lisan/tulis yang diberikan
C)    Peserta didik menanyakan teknik pelafalan ungkapan yang

Diberikan
3. Mencoba

A)    Peserta didik mempraktikkan hiwar tentang بیتي sesuai dengan yang
diperdengarkan oleh guru bergantian sesuai gilirannya

B)    Peserta didik membuat hiwar tentang بیتي dengan kalimatnya sendiri. 
C)     Peserta didik membaca hiwar yang telah dibuatnya tentang بیتي secara 

berpasangan. 
4. Menalar

A)    Peserta didik menjawab pertanyaan dari wacana   lisan /tulis yang
diberikan, secara lisan maupun tulisan

B)    Peserta didik membandingkan cara menyapa, berpamitan, terima
kasih, meminta izin, instruksi dan anggota keluarga yang
dilakukan oleh orang arab dengan orang indonesia

C)     Peserta didik menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan yang
diberikan

D)    Peserta didik menemukan unsur-unsur bahasa penyusun jumlah
ismiyyah

5. Mengkomunikasikan
A)    Setiap pasangan mempraktekkan hiwar secara bergiliran. 
B)   Beberapa peserta didik ada yang mendeskripsikan unsur

kebahasaaan yang terdapat pada wacana   lisan/tulis   yang
diberikan

C)   Peserta didik  menjelaskan cara menyapa, berpamitan, terima
kasih, meminta izin, instruksi dan anggota keluarga dalam
bahasa arab

D)  Peserta didik menggunakan tata bahasa arab dalam kalimat
Sederhana

85 
Menit

C.  PENUTUP 1.   Peserta didik dibimbing guru menyimpulkan pembelajaran
2.   Peserta   didik   melakukan   refleksi   terhadap   kegiatan   yang   sudah

dilakukan
3.   Guru    menutup/mengakhiri    pelajaran    tersebut    dengan    membaca

10 
Menit



hamdalah/doa
4.   Guru mengucapkan salam  kepada para peserta didik sebelum keluar

kelas dan peserta didik menjawab salam

I. Penilaian
1. Sikap spiritual

a. Teknik Penilaian : Non-test
b. Bentuk Instrumen : Observasi
c. Instrumen Penilaian :

Pedoman Observasi Sikap Spiritual
Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Kompetensi Dasar : ………………….
Tanggal : ………………….

No Aspek Pengamatan Skor
1 2 3 4

1 Berdo’a sebelum dan sesudah pembelajaran
2 Mengucapkan salam di setiap kesempatan
3 Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu
4 Berserah diri (tawakkal) kepada Allah SWT atas setiap usaha yang dikerjakan
5 Merasakan keberadaan dan kebesaran Allah SWT saat belajar

Keterangan:
4 = Selalu ditunjukkan 3 = Sering ditunjukkan
2 = Jarang ditunjukkan 1 = Tidak pernah ditunjukkan

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 (sesuai Permendikbud No.81A tahun 2013)
Sangat Baik : bila skor -> 3,33 < skor ≤ 4,00
Baik : bila skor -> 2,33 < skor ≤ 3,33
Cukup : bila skor -> 1,33 < skor ≤ 2,33
Kurang : bila skor -> skor ≤ 1,33

Penilaian skor akhir : 

2. Sikap sosial
a.   Teknik Penilaian : Non-test
b.   Bentuk Instrumen : Observasi
c.   Instrumen Penilaian :

Pedoman Observasi Sikap Tanggung Jawab
Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Kompetensi Dasar : ………………….

No Aspek Pengamatan Skor
1 2 3 4

1 Melaksanakan tugas individu/kelompok dengan baik
2 Menepati janji
3 Melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tanpa disuruh
4 Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat
5 Segera meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan



4 = Selalu ditunjukkan 3 = Sering ditunjukkan
2 = Jarang ditunjukkan 1 = Tidak pernah ditunjukkan

3. Pengetahuan
a.   Teknik Penilaian : TES TULIS
b.   Bentuk Instrumen : Uraian Terstruktur

c.   Instrumen Penilaian            : 

No. Indikator Butir Instrumen
1. Menterjemahkan kalimat-kalimat dari

wacana tulis بیتى
بَْیُت الَسیِِداِْبَراِھْیمَ 

بَْیُت الَسیِِّداِْبَراِھْیَم َكبِْیٌر. اََماَم  اْلبَْیِت فِنَاٌء َواِسٌع َو فِى ْالفِنَاُء أَْزھَاٌر 
َعةٌ . فِى اْلبَْیِت ُغَرٌف َكثِْیَرةٌ ِمْنھَا ُغْرفَةُ النَّْوِم َوُغْرفَةُاْالَْكِل َو  ُمتَنَوِّ

اِم َوْالَمْطبَِخ . ُغْرفَةُ اْلُمَذاَكَرِة َو ُغْرفَةُ اْلُجلُْوِس , اَْلحَ  مَّ
ُغْرفَةُ اْلُجلُْوِس َجِمْیلَةٌ َو نَِظْیفَةٌ . َوفِْیھَا ِمْنَضَدةٌ َو َكَراِسُي ُمنَظََّمةٌ , 

َعةٌ . َو فِى  ْھِریَِّة اَْزھَاٌر ُمتَنَوِّ َعلَى اْلِمْنَضَدِة َزْھِریَّةٌ َجِمْیلَةٌ َو َعلَى الزَّ
ِمْیلَةٌ اَیًْضا ِھَي َعلًى الَِحائِِط . ھَِذِه ُغِرفَةُ اْلُغْرفَةُ اْلُجلُْوِس ُصْوَرةٌ جَ 

النَّْوِم فِى ُغْرفَةُ النَّْوِم َسِرْیٌر َوھَِذِه ُغْرفَةُ اْالَْكِل بَِجانِِب ُغْرفَةُ اْالَْكِل 
ُغْرفَةُ اْلَمْطبَِخ , َوالَخاِدَمةُ تَْطبَُخ الطََّعاَم فِى اْلَمْطبَِخ , َو اَْیَن ُغْرفَةُ 

اِم ؟ ِھَي َوَراَء اْلَمْطبَِخ .اْلَحمَّ 

2. Menjawab pertanyaan dari wacana tulis
بیتى

. لَِمْن ھََذا اْلبَْیت ؟١
. َما ِفى ُغْرفَِة النَْوِم ؟٢
. َمْن تَْطبَُخ ِفى ُغْرفة اْلَمْطبَِخ ؟٣
.ھَْل ِفى بَْیِت اِْبَراِھْیَم ُغٍرفَةُ اْالَْكِل ؟٤
اْلفِنَاِء َزھَُرةٌ ؟.ھَْل ِفى ٥

3. Mendeskripsikan unsur-unsur
kebahasaan yang terdapat di dalam teks 
بیتى

ذاكر واكتب مبتدأ و خبر فیھ عنسیر نعت و منعت  

Pedoman penskoran:

No. Aspek Yang Dinilai Skor

1
Ketepatan Terjemahan 1–4

a. Menerjemahkan kata dan kalimat dengan tepat 4
b. Menerjemahkan kata dan kalimat dengan cukup tepat 3
c. Menerjemahkan kata dan kalimat dengan kurang tepat 2
d. Menerjemahkan kata dan kalimat dengan tidak tepat 1

2

Jawaban Terstruktur 1–2

a. Jawaban tepat sekali 2
b. Jawaban cukup tepat 1
c. Jawaban tidak tepat 0

3

Ketepatan Menyebutkan Bentuk Kata/Struktur Kalimat 1–4

a. Menyebutkan bentuk kata/struktur kalimat dengan tepat 4
b. Menyebutkan bentuk kata/struktur kalimat dengan cukup tepat 3
c. Menyebutkan bentuk kata/struktur kalimat dengan kurang tepat 2
d. Menyebutkan bentuk kata/struktur kalimat dengan tidak tepat 1

4. Keterampilan



a.   Teknik Penilaian : Tes Lisan
b.   Bentuk Instrumen : Unjuk kerja
c.   Instrumen Penilaian :

Pedoman Penilaian Keterampilan
Kelompok : ………
Kelas : ………
Kompetensi Dasar : ………

Pedoman penskoran:

Skor yang diperoleh
Nilai :

Skor maksimal 

Tes lisan ( Tanya jawab )
No. Indikator Butir Instrumen

1. Bercakap-cakap dengan pasangannya 
dengan tema wacana  بیتى

البیت
یوسف :  صباح الخیر یا ابراھیم ؟

ابراھیم :  صباح النور یا یوسف
یوسف :  انظر...ھذا بیت یا أخى البیت كبیر وجمیل لمن ھذا البیت 

؟
ابراھیم :  ھذا البیت لعمى حمدان ھیا ھناك

یوسف :  ھل في بیت عمك غرف؟
ابراھیم :  نعم, فى بیت عمى غرف منھا غرفة االكل و غرفة 

و غرفة النوم و غرفة الجلوس وغرفة الحمام و المطبخ.المذاكرة
یوسف :   این غرفة الجلوس ؟

ابراھیم :  غرفة الجلوس بجانب غرفة المذاكرة. فى غرفة الجلوس 
منضدة علیھا ازھار جمیلة و متنوعة وحول منضدة كراسى 

مرتبة.
یوسف :  ھل وراء البیت بستان واسع.

ستان واسع وفى البستان شجرة ابراھیم :  نعم, وراء البیت ب
النارجیل و شجرة الموز واالزھار المتنوعة.

2. Bercakap-cakap dengan pasangannya 
menggunakan bahasanya sendiri dengan 
tema wacana  بیتى

البیت

Penskoran :

No. Aspek Yang Dinilai Skor
1 Pelafalan 1–4

Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan tidak lebih dari 3x) 4
Pengucapan kata/kalimat cukup jelas (kesalahan antara 3 sampai 6x) 3
Pengucapan kata/kalimat tidak jelas (kesalahan antara 6 sampai 8x) 2

Pengucapan kata/kalimat sangat tidak jelas (kesalahan 1

2 Intonasi 1–4
Berbicara dengan suara jelas, terang, keras atau kejelasan suaranya. 4
Berbicara dengan suara cukup jelas, terang, keras atau kejelasan suaranya. 3



Berbicara dengan suara kurang jelas, terang, keras atau kejelasan suaranya. 2
Berbicara dengan suara tidak jelas, terang, keras atau kejelasan suaranya. 1

3 Struktur kalimat 1–4
Penyusunan kalimat dalam berbicara runtut (kesalahan hanya 2x) 4
Penyusunan kalimat cukup runtut( kesalahan antara 3 sampai 6x) 3
Penyusunan kalimat kurang runtut ( kesalahan antara 6 sampai 8x) 2
Penyusunan kalimat sangat tidak runtut ( kesalahan antara 8 sampai 10x) 1

   4 Kelancaran 1-4

Berbicara lancar, siswa siap berbicara ketika tiba gilirannya berbicara (tidak 
mengalami hambatan) 

4

Berbicara cukup lancar, siswa siap berbicara ketika tiba gilirannya (sedikit 
tersensat-sendat) 

3

Berbicara kurang lancar, siswa siap berbicara ketika tiba gilirannya (sering 
tersensat-sendat) 

2

Berbicara tidak lancar, siswa tidak siap berbicara ketika tiba gilirannya 
(sering berhenti dan sangat terbata-bata) 

1

   5 Keberanian 1-4

Berbicara dengan sikap yang wajar dan tidak kaku 4
Berbicara dengan sikap yang cukup wajar dan lumayan tidak kaku 3
Berbicara dengan sikap yang kurang wajar dan sedikit kaku 2
Berbicara dengan sikap yang sangat tidak wajar dan sangat kaku 1

Mengetahui,
Kepala SMP IT Miftahul Jannah Guru Bahasa Arab

Joko Sutrisno, M.Pd.I Khomsatun, S.Pd.I



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMP IT Miftahul Jannah Bandar Lampung
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VII / 2
Materi Pokok/Topik : األسرة يوميات من
Pertemuan Ke - : 4-6
Alokasi Waktu : 12 X35 Menit

A.   Kompetensi Inti

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2            :  Menghargai  dan  menghayati  perilaku  jujur,  disiplin,  tanggung  jawab,  peduli  (toleransi,  gotong

royong),  santun,  percaya  diri,  dalam  berinteraksi  secara  efektif  dengan  lingkungan  sosial  dan
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

KI 3 : Memahami  pengetahuan  (faktual,  konseptual,  dan  prosedural)  berdasarkan  rasa  ingin  tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4 : Mencoba,  mengolah,  dan  menyaji  dalam  ranah  konkret  (menggunakan,  mengurai,  merangkai,
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,   
menggambar,  dan  mengarang)  sesuai  dengan  yang  dipelajari  di  sekolah  dan  sumber  lain  yang
sama dalam sudut pandang/teori.

B.   Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No Kompetensi dasar indikator
1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab

sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa 
pengantar khazanah keislaman.

2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalammempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional 
dan bahasa pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman.

3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata,frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan األسرة يوميات من
baik secara lisan maupun tertulis.

3.1   Menterjemahkan kalimat-kalimat dari
wacana lisan/tulis yang diprogramkan
dengan tepat

3.2   Menjawab pertanyaan dari wacana tulis
yang diprogramkan dengan tepat

3.3   Mendeskripsikan unsur unsur kebahasaan
yang terdapat di dalam wacana
lisan/tulisan yang diprogramkan

4 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang 
topik ة األسر يوميات من .

4.1   Menyampaikan informasi secara lisan
tentang tema yang diprogramkan dengan
makhroj
dan intonasi yang baik dan benar

4.2   Bertanya jawab secara berpasangan
dengan menggunakan struktur kalimat
yang diprogramkan dengan makhroj dan
intonasi yang baik dan benar sesuai situasi
dan konteks yang terjadi

C.   Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan :
1. Mampu menterjemahkan kalimat-kalimat dari wacana lisan/tulis yang diprogramkan, melalui

penelusuran kamus maupun google translator
2. Mampu Menjawab pertanyaan dari wacana tulis yang diprogramkan, melalui latihan dan penugasan



3. Mampu mengembangkan mufradat yang diterima menjadi sebuah paragraf.
4. Mampu menyampaikan informasi secara lisan tentang االسرة melalui pelafalan yang diulang-ulang.
5. Mampu bertanya jawab dengan tema االسرة dengan teman sekelompoknya.

D.   Materi Pembelajaran
1.    Wacana lisan dan tulis tentang: االسرة

a.   Mengenalkan 
b.   Mengidentifikasi

2. Struktur teks
a.   anggota keluarga

3. Unsur kebahasaan
a.   Kata tanya ؟   : ؟  یأ ؟  ھل ؟  مااذ أين
b.   Penyebutan : مبتدءا dengan خبر yang beragam
c.   Kata kerja : ضمیر

E. Metode Pembelajaran
1.   Pendekatan : Saintifik
2.   Model : Collaboration Based Learning
3.   Metode : Sam’iyyah Syafawiyah, qira’ah, practice teoritis
4.   Teknik : tanya jawab, pemberian tugas

F. Sumber Belajar
1. Buku Paket Bahasa Arab kelas 7
2. Kamus Arab-Indonesia
3. Internet
4. Buku referensi lain

G.   Media Pembelajaran
1. Media

a.   audio visual dengan tema االسرة
b.   audio percakapan dengan tema االسرة

2. Alat dan Bahan
a. laptop
b. speaker
c. lcd proyektor

H.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Tahapan
Pembelajaran

Deskripsi
Kegiatan Guru dan Siswa

Alokasi
Waktu

I.  Pendahuluan 1.    Guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa, memulai
pelajaran dengan membaca  basmalah;

2.    Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa;

3.    Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru tentang manfaat
membaca dalam kehidupan sehari-hari;

4.    Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang
diharapkan akan dicapai siswa;

5.    Guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh
(pengamatan dan demonstrasi disertai tanya jawab, latihan individu
dilanjutkan kelompok, pembahasan secara klasikal, pemajangan
hasil latihan)

10 menit



I. Penilaian
1. Sikap spiritual
a. Teknik Penilaian: Non-test
b. Bentuk Instrumen : Observasi
c. Instrumen Penilaian :

6.    Guru mengecek kemampuan prasyarat siswa dengan tanya jawab

II.  Inti 1. Mengamati
a)    Peserta didik memperhatikan mufradat yang diberikan oleh guru.
b)   Peserta didik memperhatikan audio visual yang diperlihatkan oleh 

guru. 
c)   Peserta didik mendengarkan audio yang diperdengarkan oleh guru.

2. Menanya
a)    Peserta didik menanyakan cara pelafalan ujaran (kata, frase atau

Kalimat) dari wacana lisan yang diberikan
b)    Peserta didik menanyakan arti mufrodat dan ujaran (kata, frase

atau Kalimat) dari wacana   lisan/tulis yang diberikan
c)     Peserta didik menanyakan teknik pelafalan ungkapan yang

diberikan.

3. Mencoba
a)    Peserta didik mengembangkan mufradat menjadi satu paragraf cerita. 
b)    Peserta didik membaca paragraf yang dibuatnya.
c)     Peserta didik membuat pertanyaan wawancara untuk temannya. 

4. Menalar
a)   Peserta didik menjawab pertanyaan dari wacana   lisan /tulis yang

diberikan, secara lisan maupun tulisan
b)   Peserta didik membandingkan cara menyapa, berpamitan, terima

kasih, meminta izin, instruksi dan Anggota Keluarga yang
dilakukan oleh orang Arab dengan orang Indonesia

c)   Peserta didik menyimpulkan isi wacana lisan  yang diberikan
d)   Peserta didik menemukan unsur-unsur bahasa ضمیر

5. Mengkomunikasikan
a)  peserta didik membacakan cerita yang telah dibuatnya didepan 

kelas.
b)  setiap pasangan mempraktekkan wawancara secara bergiliran.
c) Peserta didik  menjelaskan cara menyapa, berpamitan, terima

kasih, meminta izin, instruksi dan Anggota Keluarga dalam
bahasa Arab

85 
menit

III. Penutup 1.   Peserta didik dibimbing guru menyimpulkan pembelajaran
2.   Peserta   didik   melakukan   refleksi   terhadap   kegiatan   yang   sudah

dilakukan
3.   Guru    menutup/mengakhiri    pelajaran    tersebut    dengan    membaca

hamdalah/doa
4.   Guru mengucapkan salam  kepada para peserta didik sebelum keluar

kelas dan peserta didik menjawab salam

10 menit



Pedoman Observasi Sikap Spiritual
Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Kompetensi Dasar : ………………….
Tanggal : ………………….

Keterangan:
4 = Selalu ditunjukkan 3 = Sering ditunjukkan
2 = Jarang ditunjukkan 1 = Tidak pernah ditunjukkan

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 (sesuai Permendikbud No.81A tahun 2013)
Sangat Baik : bila skor -> 3,33 < skor ≤ 4,00
Baik : bila skor -> 2,33 < skor ≤ 3,33
Cukup : bila skor -> 1,33 < skor ≤ 2,33
Kurang : bila skor -> skor ≤ 1,33

Penilaian skor akhir : 

2. Sikap sosial
a.   Teknik Penilaian : Non-test
b.   Bentuk Instrumen : Observasi
c.   Instrumen Penilaian :

Pedoman Observasi Sikap Tanggung Jawab
Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Kompetensi Dasar : ………………….

No Aspek Pengamatan Skor
1 2 3 4

1 Melaksanakan tugas individu/kelompok dengan baik
2 Menepati janji
3 Melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tanpa disuruh
4 Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat
5 Segera meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan

4 = Selalu ditunjukkan 3 = Sering ditunjukkan
2 = Jarang ditunjukkan 1 = Tidak pernah ditunjukkan

No Aspek Pengamatan Skor
1 2 3 4

1 Berdo’a sebelum dan sesudah pembelajaran
2 Mengucapkan salam di setiap kesempatan
3 Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu
4 Berserah diri (tawakkal) kepada Allah SWT atas setiap usaha yang dikerjakan
5 Merasakan keberadaan dan kebesaran Allah SWT saat belajar



3. Pengetahuan
a.   Teknik Penilaian : TES TULIS
b.   Bentuk Instrumen : Uraian Terstruktur
c.   Instrumen Penilaian   : 
No. Indikator Butir Instrumen

1. Merangkai kata,frase, dan kalimat menjadi paragraf 
cerita 

األسرة

2. Melengkapi kalimat/wacana rumpang dengan kata, dan/
frase pada wacana tulis yang diprogramkan

األسرة

pedoman penskoran:

No. Aspek Yang Dinilai Skor

1

Merangkai Kata-kata 1–4

a. Jawaban tepat (benar) 4
b. Jawaban cukup tepat (lebih banyak benar) 3
c. Jawaban kurang tepat (benar-salah jumlahnya sama) 2
d. Jawaban tidak tepat (lebih banyak salah) 1

2
Melengkapi Kalimat/Menjodohkan
a. Jawaban tepat (benar) 1
b. Jawaban tidak tepat (salah) 0

TES TULIS (Merangkai,  dan melengkapi

No. Butir – butir Soal Kunci Jawaban

1. Susunlah kata-kata berikut menjadi
kalimat sederhana !

ةُ مَ اطِ ي فَ مِ سْ اِ رْ ظُ نْ .اُ ١

ةِ سَ رَ دْ مَ الْ انُ وَ نْـ ا عُ ذَ هَ وَ تِ يْ بَـ الْ انُ وَ نْـ ا عُ ذَ .هَ ٢

١٩١مٌ قْ ع (ماور) رَ اِر ي شَ تِ يْ بَـ انُ وَ نْـ عُ 

يتِ اقَ طَ بِ هِ ذِ .هَ ٣

ةِ سَ رَ دْ مَ نْ مِ عِ ابِ السَّ فِّ ي الصَّ فِ ةٌ بَ الِ ا طَ نَ .أَ ٤

ةُ يَّ مِ َال سْ اْإلِ ةُ طَ سِّ وَ تَـ مُ لْ ) اَ ةُ ايَ دَ هِ لْ (اَ 

ةِ سَ رَ دْ مَ نْ مِ عِ ابِ السَّ فِّ ي الصَّ فِ ةٌ بَ الِ ا طَ نَ . أَ ةُ مَ اطِ ي فَ مِ سْ اِ رْ ظُ نْ ي.  اُ تِ اقَ طَ بِ هِ ذِ هَ 

ةِ سَ رَ دْ مَ الْ انُ وَ نْـ ا عُ ذَ هَ وَ تِ يْ بَـ الْ انُ وَ نْـ ا عُ ذَ . هَ ةُ يَّ مِ َال سْ إلِ اْ ةُ طَ سِّ وَ تَـ مُ لْ ) اَ ةُ ايَ دَ هِ لْ (اَ 

.  ١٩١ع (ماور) رقم اِر ي شَ تِ يْ بَـ انُ وَ نْـ عُ 

2. Jodohkan kalimat sebelah kanan  dengan sebelah kiri !

كَ مُّ .........اُ لْ . ھَ ١
؟.......كَ مُ سْ ا اِ .مَ ٢
؟..........كَ یْ بِ اَ مُ سْ ا اِ .مَ ٣
سٌ دِ نْ ھَ ى مُ مِّ ,عَ ...........؟َال ٤
انٌ كَ الدُّ ةٌ فَ ظَّ وَ ا مُ نَ ,اَ ..........؟َال ٥
تِ یْ بَ لْ ا......اَ نَ اَ لُ یْ لِ ة خَ دَ یِّ ا سَ نَ .اَ ٦
قِ وْ ى السُّ فِ لُ مَ عْ تَ ىَ , ھِ ةٌ رَ اجِ ..........تَ ٧
اایَ ابَ رَ وْ سُ نْ ا مِ نَ .........؟اَ ٨
ىلِ یْ ا لَ ھَ مُ سْ .......اِ هِ ذِ .ھَ ٩

ةٌ ذَ یْ مِ لْ ا تِ نَ ى...........اَ مِ سْ . اِ ١٠

ةٌ سَ رِّ دَ مُ تِ نْ اَ لْ ا. ھَ 
هِ ذِ ب.ھَ 
ةُ مَ اطِ ت. فَ 
ىتِ خْ ث. اُ 
ةُ بَّ ج. رَ 
تَ نْ اَ نَ یْ اَ نْ د. مِ 
سیْ رِ دْ ى اِ مِ سْ ه. اِ 
سٌ رِّ دَ مُ كَ مُّ عَ لْ و.ھَ 

ىتِ مَّ ر. عَ 
هللادُ بْ عَ ھُ مُ سْ ح. اِ 



4. Keterampilan
a.   Teknik Penilaian : Tes Lisan
b.   Bentuk Instrumen : Unjuk kerja
c.   Instrumen Penilaian :

Pedoman Penilaian Keterampilan
Kelompok : ………
Kelas : ………
Kompetensi Dasar : ………

Pedoman penskoran:

                                     Skor yang diperoleh
                           Nilai :

                                      Skor maksimal 

Tes lisan ( Tanya jawab )

No. Indikator Butir Instrumen
1. Membacakan cerita yang dibuat sendiri 

dengan tema االسرة
االسرة

2. Melakukan wawancara/tanya jawab 
dengan teman/pasangannya dengan tema 
االسرة

االسرة
كَ  ِك ؟\َما اِْسُم أُمُّ أُمُّ

َماَذا تَْعَمُل أُم!ُك؟
اَبُِك ؟\َما اِْسُم اَبُكَ 

َماَذا یَْعَمُل اَبُك؟
اَْیَن یَْعَمُل اَبُك ؟

اَيُّ اِْبنِل اَْنت؟
ھَْل ِعْنَدك اٌَخ َكبِْیٌر اَْو اُْخٌت َصِغْیٌر ؟
َما اِْسُم اَُخْوك اْلَكبِْیُر تَُعلُِّم اَْو تَْدُرُس؟

اَْیَن اَُخْوك اْلَكبِْیُر تَُعلُِّم اَْو تَْدُرُس؟
ِغْیُر ؟َكْم اُْمٌر اَُخْوك اْلَكبِْیُر َو اَُخْوك  الصَّ

Penskoran :

No. Aspek Yang Dinilai Skor
1 Pelafalan 1–4

Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan tidak lebih dari 3x) 4
Pengucapan kata/kalimat cukup jelas (kesalahan antara 3 sampai 6x) 3
Pengucapan kata/kalimat tidak jelas (kesalahan antara 6 sampai 8x) 2
Pengucapan kata/kalimat sangat tidak jelas (kesalahan 1

2 Intonasi 1–4

Berbicara dengan suara jelas, terang, keras atau kejelasan suaranya. 4
Berbicara dengan suara cukup jelas, terang, keras atau kejelasan suaranya. 3
Berbicara dengan suara kurang jelas, terang, keras atau kejelasan suaranya. 2
Berbicara dengan suara tidak jelas, terang, keras atau kejelasan suaranya. 1

3 Struktur kalimat 1–4
Penyusunan kalimat dalam berbicara runtut (kesalahan hanya 2x) 4



Penyusunan kalimat cukup runtut( kesalahan antara 3 sampai 6x) 3
Penyusunan kalimat kurang runtut ( kesalahan antara 6 sampai 8x) 2
Penyusunan kalimat sangat tidak runtut ( kesalahan antara 8 sampai 10x) 1

   4 Kelancaran 1-4

Berbicara lancar, siswa siap berbicara ketika tiba gilirannya berbicara (tidak 
mengalami hambatan) 

4

Berbicara cukup lancar, siswa siap berbicara ketika tiba gilirannya (sedikit 
tersensat-sendat) 

3

Berbicara kurang lancar, siswa siap berbicara ketika tiba gilirannya (sering 
tersensat-sendat) 

2

Berbicara tidak lancar, siswa tidak siap berbicara ketika tiba gilirannya 
(sering berhenti dan sangat terbata-bata) 

1

   5 Keberanian 1-4

Berbicara dengan sikap yang wajar dan tidak kaku 4
Berbicara dengan sikap yang cukup wajar dan lumayan tidak kaku 3
Berbicara dengan sikap yang kurang wajar dan sedikit kaku 2
Berbicara dengan sikap yang sangat tidak wajar dan sangat kaku 1

Mengetahui,
Kepala SMP IT Miftahul Jannah Guru Bahasa Arab

Joko Sutrisno, S.Pd.I Khomsatun,S.Pd.I
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