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 استهالل

 

ٍَة ِمَن اللَِّه لِنمَت ََلُمم  فَاعمُف  ۖ  َوَلسم ُرنمَت َفظًّا َغِليَظ المَقلمِب ََلي مَفضُّسا ِمنم َحسمِلَ   ۖ  فَِبَيا َرْحم
تَ غمِفرم ََلُمم َوَشاوِ  ُهمم َواسم ِر َعن م َمم  ۖ  فَِإَذا َعَزممَت فَ تَ سَرَّلم َعَلى اللَِّه  ۖ  رمُيمم ِف اْلم

 (159ِإنَّ اللََّه ُيُِبُّ المُيتَ سَرِِّلنَي )العيران: 
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 إهداء

 اجلامع  إىل: أيدي يذا البحث

أيب عل  وىف وأم  يفيسة رب ارْحهيا ريا ررياين صغريا والدّي الكرميني احملبني، 
 وحفظهيا اهلل وأرقامها ِف سالمة الدييا واآلخرة.

 خساينأخسايت وإ

 واْلصدقاء ِف معهد الفالح ماَليج ةذمجيع اْلسات
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 وتقدير شكر

إمتام يذا البحث اجلامع .  ةستطيع الباحثعيه السفرية حىت تا على يْحدا هلل وشكر 
صراط الالصالة والسالم على يبيه حميد صلى اهلل عليه وسلم الذي قد يدايا إىل 

 املستقيم رالدين القسمي، ابإسالم. 
تطبيق طريقة  املناقشة لرتقية مهارة رتارة يذا البحث اجلامع  حتت املسضسع: 

 الميذ ِف املدرسة املتسسطة ابإرراييي  مايياروس ماييار ررسي الكالم العريب لدى الت
للحصسل على دروة سروايا ِف قسم تعليم اللغة العررية رلية علسم الرترية والتعليم وامعة 

 .جمسَليا مال  إرراييم ابإسالمية احلكسمية ماَلي
إىل من متت رتارة يذا البحث اجلامع  فيسرين أيا أن أقدم وزيل الشكر والتقدير 

 : قد ساعدين ِف رتارة يذا البحث اجلامع ، ويم

املاوستري، مدير وامعة مسَليا مال  إرراييم  عبد احلارساْلستاذ الدرتسر  .1
 ابإسالمية احلكسمية ماَليج. 

 املاوستري، عييد رلية علسم الرترية والتعليم. الدرتسر أغسس مييسن .2

 يسة قسم تعليم اللغة العررية.الدرتسرة مملسءة احلسنة املاوستري، رئ .3

 االبحث اجلامع  على إشرافه ة، مشرف دة املاوسترييالدرتسرة احلاوة ديسي ْح .4
  املستير حىت هناية رتارة يذا البحث اجلامع .

املتسسطة ابإرراييي  مايياروس ماييار  املدرسة اْلستاذ خري الرازي، رئيس  .5
 .ررسي 

 ماييار.املتسسطة ابإرراييي  املدرسة س اللغة العررية اْلستاذة عبداهلل فناىن، مدر  .6

 طلبة الفصل السارع ِف املدرسة املتسسطة اَلرراييي  ماييار.  .7

اليت قد ساحمت الباحثة أن  املتسسطة ابإرراييي  مايياروس ماييار ررسي املدرسة  .8
 تقسم رالبحث فيها.



 د
 

ية رلية علسم الرترية والتعليم الذين اْلساتيذ واْلستاذات ِف قسم تعليم اللغة العرر .9
 .ةم النافعس قد رذلسا وهديم ِف يشر العل

  2017ديسيبري  24ماَليج،
 

  الباحثة



 ه
 

 تقرير المشرف

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 تقدم إىل حضرتكم يذا البحث اجلامع  الذي قدمته الباحثة:

 

  اَلسم
 رقم القيد
    البحث عنسان

 : أي مييسية أمالية

 :13150035 

تطبيق طريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ  : 
 املدرسة متسسطة ابإرراييي  مايياروس ماييار ررسي 

 

وقد يظريا فيه حق النظر، وأدخلنا فيه رعض التعديالت وابإصالحات الالزمة ليكسن 
روط املناقشة بإمتام الدراسة واحلصسل على دروة يفاء شَلست شكل املطلسبالعلى 

رلية علسم الرترية والتعليم وامعة مسَليا ِف قسم تعليم اللغة العررية   (S-1)   سروايا 
 م. 2017ه/ 1438مال  إرراييم ابإسالمية احلكسمية ماَليج للعام الدراس  

 م2017 ديسيبري 24ماَليج، 

 ف،املشر 

 

 



 و
 

 إقرار الطالبة

 أدياه: ةأيا املسقع

  اَلسم
 رقم القيد
    العنسان

 : أي مييسية أمالية

 :13150035 

 : ماَليج

ِف شروط النجاح لنيل دروة سروايا  رأن يذا البحث اجلامع  الذي حضرته لتسفري أقر
رلية علسم الرترية والتعليم وامعة مسَليا مال  إرراييم ابإسالمية قسم تعليم اللغة العررية  

تطبيق طريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ  احلكسمية ماَليج حتت املسضسع: 
 .املدرسة متسسطة ابإرراييي  مايياروس ماييار ررسي 

أحد  دعىرداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا اورته من إته ورتبته رنفس  وما ز حضر 
ني أيه فعال ليس من حبث  فأن أحتيل املسؤولية على ذل ، ولن استقباَل أيه من تأليفه وتب

 .تكسن املسؤولية على املشرف أو على رلية علسم الرترية والتعليم

 ين أحد على ذل .رار رناء رغبيت اخلاصة وَل جيب حرر يذا ابإق

  2017ديسيبري  24ماَليج،

 صاحبة ابإقرار

 أي مييسية أمالية

 13150035رقم القيد: 



 ز
 

 ة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير رئيس

 ضرتكم يذا البحث اجلامع  الذي قدمته الباحثة:تقدم إىل ح

 

  اَلسم
 رقم القيد
    البحث عنسان

 أي مييسية أمالية: 

 :13150035 

تطبيق طريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ  : 
 املدرسة متسسطة ابإرراييي  مايياروس ماييار ررسي 

 

تعديالت وابإصالحات الالزمة ليكسن وقد يظريا فيه حق النظر، وأدخلنا فيه رعض ال
روط املناقشة بإمتام الدراسة واحلصسل على دروة يفاء ششكل املطلسب َلستالعلى 
رلية علسم الرترية والتعليم وامعة مسَليا ( ِف قسم تعليم اللغة العررية  S-1)    سروايا

 م. 2017ه/ 1438مال  إرراييم ابإسالمية احلكسمية ماَليج للعام الدراس  

 

 م2017 ديسيبري 24ماَليج، 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العررية،

 

 



 ح
 

  مواعيد اإلشراف

  اَلسم
 رقم القيد
 البحث عنسان

 

    فاملشر 

 أي مييسية أمالية: 

 :13150035 

تطبيق طريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ  املدرسة : 
   مايياروس ماييار ررسي متسسطة ابإرراييي

 دة املاوستريية احلاوة ديسي ْحالدرتسر : 

  



 ط
 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العررية،

 

 

 

 

  



 ي
 

 تقرير عميد كلية علوم التربية والتعليم

 تقدم إىل حضرتكم يذا البحث اجلامع  الذي قدمته الباحثة:

 

  اَلسم
 رقم القيد
    البحث عنسان

 : أي مييسية أمالية

 :13150035 

تالميذ  تطبيق طريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لدى ال: 
 املدرسة متسسطة ابإرراييي  مايياروس ماييار ررسي 

 

وقد يظريا فيه حق النظر، وأدخلنا فيه رعض التعديالت وابإصالحات الالزمة ليكسن 
واحلصسل على دروة روط املناقشة بإمتام الدراسة يفاء ششكل املطلسب َلستالعلى 
رلية علسم الرترية والتعليم وامعة مسَليا ( ِف قسم تعليم اللغة العررية  S-1)    سروايا

 م. 2017ه/ 1438مال  إرراييم ابإسالمية احلكسمية ماَليج للعام الدراس  

 

 

 



 ك
 

 تقرير لجنة المناقشة

 من الرحيمبسم اهلل الرح
 لقد ارتفت مناقشة يذا البحث اجلامع  الذي قدمته:

  اَلسم
 رقم القيد

    مسضسع البحث

 أي مييسية أمالية: 

 :13150035 

تطبيق طريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ  : 
 املدرسة متسسطة ابإرراييي  مايياروس ماييار ررسي 

رلية ( ِف قسم تعليم اللغة العررية  S-1)روة سروايا د اقها واستحوقررت اللجنة رنجاحه
علسم الرترية والتعليم وامعة مسَليا مال  إرراييم ابإسالمية احلكسمية ماَليج للعام 

 م. 2017ه/ 1438الدراس  

 وتتكسن جلنة املناقشة من:

 



 ل
 

 مستخلص البحث

، تطبيق طريقة  املناقشة لرتقية مهارة الكالم العريب لدى التالميذ ِف املدرسة املتسسطة 2017أي مييسية، أمالية 
 ابإرراييي  مايياروس ماييار ررسي .

 الدرتسرة احلاوة ديسي ْحيدة املاوسترياملشرف: 

 

 كلية اْلساسية: طريقة املناقشة، مهارة الكالمال
حتتاج مهارة الكالم إىل طريقة متارس تلييذا على التحدث. ومن إحدى الطريقة املناسبة ي  طريقة 

 املناقشة حيث ميكن لتلييذ أن يعّب فكرته ورأيه.
يس تددمها امل درس غ ري  رالنظر إىل الساقع فإن مهارة رالم تلييذ هبذه املدرس ة ض عيفة، ْلّن الطريق ة ال يت

مناسبة مليارسة مهارة الكالم لديه، مع أّن مهارة الكالم ي  رف اءة َل ر د علي ه أن يتقنه ا عن د تعل م اللغ ة العرري ة. 
وعلى يذا فإّن الطريقة حلل املشكلة التعلييية املسوسدة ي  استددام الباحث ة طريق ة املناقش ة لليارس ة رف اءة تليي ذ 

 ى إثر ذل  فإن استددام يذه الطريقة ميكن أن ترتق  قدرة الكالم لدى تلييذ. ِف مهارة الكالم. وعل
(ري  ف ر  ان تطبي  ق طريق  ة املناقش  ة ِف الدراس  ة اللغ  ة 1:  مش  كلتني 2اول ي  ذا البح  ث ابإوار  ة ع  ن ح  

اقشة ِف (ريف رايت فعالية استددام طريقة املن2العررية ِف املدرسة املتسسطة ابإرراييي  مايياروس ماييار ررسي ؟ 
 ترقية مهارة الكالم عند الطالب ِف املدرسة املتسسطة ابإرراييي  مايياروس ماييار ررسي ؟

( ملعرف    ة تطبي    ق طريق    ة املناقش    ة الدراس    ية اللغ    ة العرري    ة ِف املدرس    ة املتسس    طة 1يه    دف ي    ذا البح    ث: 
ة العرري  ة عل  ى مه  ارة الك  الم عن  د ( بإثب  ات ت  ؤثر طريق  ة املناقش  ة الدراس  ة اللغ  2ابإرراييي    مايي  اروس مايي  ار ر  رس. 

 الطالب ِف املدرسة املتسسطة ابإرراييي  مايياروس ماييار ررسي .
 فكاي  ت ي  ذا البح  ث العلي    رّيي  ا، وِف اوتي  اع البياي  ات تس  تددم الباحث  ة طريق  ة املالحظ  ة واملقارل  ة

 واَلختبار وخدمة.SPSS,15لتحليل فعالية طريقة املناقشة ملهارة القراءة.
ي  تم تص  نيفها  4ساي  ب اْليش  طة اْلساس  ية، أن املعل  م ِف تق  دمي امل  ساد التعل  يم حص  ل عل  ى قيي  ة تش  يل و

س جلت ر ل عيسع ة يت  ائج  ط الب. 4تتك سن ر  ل عيسع ة م ن  -ممت ازة. يقس م املعل م عيسع ة الط الب اْلواي ب 
ويسض   املعل م  .عل ى قيي ة يسعة لديها فرصة لل ردرل ع . ِف املقارل رل عيسعة يدل على يتائج املناقشة.املناقشة

   ويعزز املساد اليت متت مناقشتها.

مهارة الكالم راستددام طريقة املناقشة أت ى ر أثر عظ يم عل ى ق درة التليي ذ ِف احملادث ة. ْلن هب ذا الطريق ة 
ي وث ق التليي ذ رنفس  ه ِف تق دمي ال  رأي والنظ ر وتق دمي الس  ؤال والطري ق ي  ذا مت رين لتليي ذ ِف قب  سل رأي أخ رين ال  ذ

 .رثر من خمرجتلييذا أن لكل املشكلة خمروا رل أخمتلف ررأيه وأيضا أيصف 
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ABSTRACT 

Amaliyah Ayu Maimunah, 2017 The Influence Of Discussion Methods On The 

Development Of Student’s Reading Skills At MTs Al-

Ibrohimi Manyar.  

Supervisor : Dr. Hj. Dewi Chamidah M,Pd  

Keywords : Method Of Discussion, Reading Skills 

In learning  Arabic languange required the method especially on reading 

skills, one of the corresponding nethods is discussion method, with the method of 

discussion the studens can express ideas with his thoughts. The Reality in this 

school it is known that students’ for reading skills is not maximal, because The 

methods is employedby teachers are less appropiate to train students’ skills. With 

the existing problems researches use the method os discussion as a method to 

practice the ability of reading skills. The existence of this method is expected to 

improve students’of reading skills. 

The problem formulation in this issue: 1)How the stages of 

implementation of Arabic languange discussion method In MTs Al-Ibrohimi 

Manyar?  2) What the effectiveness of using Arabic languange discussion method 

to improve students’ skill in MTs Al-Ibrohimi Manyar ?. 

The purpose of this sudy is :1) To know the stages of the 

implementationof Arabic languange discussion method in MTs Al-Ibrohimi 

Manyar?. 2) To know the effectiviness of using Arabic languange discussion 

method to improve students’ reading skill in MTs Al-Ibrohimi Manyar?. 

This research is a quantitative research, in collecting data researches using 

observations method, interview method, test method (pretest/posttest), and 

SPSS,15 to analiyze the effectiviness of discussion methods on reading skills. 

 The main aspects of the activities include that the teacher in the delivery of 

teaching material. The teacher divides the foreign student group-each group of 4 

students. Each group recorded the results of the discussion. In contrast each set 

shows the results of the discussion. Each group has a chance to respond. The 

teacher explains and reinforces the materials discussed.  

 The speaking skills by using the method of discussion has a great impact 

on the ability of students in speaking. Because with this method, students can 

express their opinions, how to view, and various questions. The existence of this 

method is a training for students to accept differences of opinion, and also to 

explain to the students that all the problems there is a way out even more than  

that. 
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ABSTRAK 

Amaliyah Ayu Maimunah, 2017 pengaruh metode diskusi terhadap perkembangan 

keterampilan membaca siswa di MTs Al Ibrohimi manyar. 

Pembimbing: Dr. Hj. Dewi Chamidah M,pd 

 

kata kunci: metode diskusi, keterampilan membaca 

Dalam pembelajaran bahasa Arab diperlukan adanya metode terutama pada 

keterampilan membaca, Salah satu metode yang sesuai yakni metode diskusi, dengan 

metode diskusi Siwa dapat mengungkapkan ide gagasan atau pendapatnya dengan 

pemikirannya. Dalam kenyataanya di madrasah ini diketahui bahwa keterampilan 

membaca siswa belum maksimal dikarenakan metode yang digunakan guru  kurang 

sesuai untuk melatih keterampilan membaca siswa، padahal keterampilan membaca 

adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Oleh karena itu dengan 

permasalahan yang ada peneliti menggunakan metode diskusi sebagai metode untuk 

melatih kemampuan keterampilan membaca. Dengan metode ini diharapkan keterampilan 

membaca siswa dapat meningkat. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;1)bagaimana tahapan pelaksanaan 

metode diskusi bahasa Arab di MTs Al Ibrohimi Manyar? 2) apa keefektifan penggunaan 

metode diskusi bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa di MTs 

Al Ibrohimi Manyar? 

Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) untuk mengetahui tahapan pelaksanaan metode 

diskusi bahasa Arab di MTs Al Ibrohimi Manyar? 2) untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan metode diskusi bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan membaca 

siswa di MTs Al Ibrohimi manyar? 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dalam mengumpulkan data peneliti 

menggunakan metode observasi, wawancara, Test (pretest,posttest), dan bantuan SPSS,15 

untuk menganalisis keefektifan metode diskusi terhadap keterampilan membaca. 

Pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa penerapan metode diskusi dikategorikan 

sangat baik, hal itu terlihat pada pelaksanaan diskusi yang dilakukan oleh siswa di dalam 

kelas. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam kelas yaitu: Aspek kegiatan inti meliputi 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Guru membagi kelompok siswa yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Setiap kelompok mencatat hasil diskusi. 

Secara bergantian masing-masing kelompok mendemonstrasikan hasil diskusi. Setiap 

kelompok diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Guru memberikan klarifikasi 

dan penguatan terhadap materi yang telah didiskusikan. 

Adapun kemahiran berbicara dengan menggunakan metode diskusi memberikan 

dampak yang besar terhadap kemampuan siswa dalam berbicara. Karena dengan metode 

ini, siswa dapat mengemukakan pendapatnya, cara pandangannya, dan berbagai 

pertanyaan. Adanya metode ini merupakan pelatihan bagi siswa agar dapat menerima 

perbedaan pendapat, dan juga untuk menjelaskan pada siswa bahwasanya segala 

permasalahan terdapat jalan keluarnya bahkan lebih dari itu. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 تمهيد .أ

ف       إن التعل       يم ي       س وه       د  ،ِف زم       ان اآلن أن التعل       يم ام       ر ض       روري وإذا يظ       ر
لي         ة ال         يت مرتب         ة واع يه         دف إىل تط         سير يسعي         ة ابإيس         ان. وىف التعل         يم ين         ا  عي

ومنظي     ة. ق     د ت تنظ     يم التعل     يم ِف إيدوييس     يا ِف تش     ريعات مجهسري     ة إيدوييس     يا رق     م: 
من     ه عل     ى م     ا يل      :  التعل     يم ال     سط  يعي     ل  3، ر     اب 2ِف الفص     ل  2003س     نة  20

ري     ة حي     اة اْلم     ة، عل     ى تط     سير الق     درة ورن     اء الشدص     ية وحض     ارة اْلم     ة الكرام     ة ِف تذ 
تعلي     ني لك       يص     ب  رو     ل م     ؤمن ومتق     ى ر     اهلل س     بحايه حمتيل     ة امل وهت     دف إىل تنيي     ة

وتع     اىل، ر     رمي أخ     الق، ص     حي ، ع     ال، و     دير، وأن يص     ب  م     ساطن ال     ذي دميقراطي     ة 
 1 "ومسؤولية

ا  أن التعل  يم ِف الساق  ع ي  س وه  د واع لتنيي  ة الشدص  ية ق  ال فاس  اريبس وس  ييا ست
وامله    ارات ِف امل    دارس وخاروه    ا وت    دوم م    دى حي    اة. ر      رن    اء ِف ع    ال التعل    يم عل    ى 
اْلساس  ية اخليس  ية وتسو  ه إىل ن  سذج تنيي  ة رش  رية متب  ع اْلساس  ية اخليس  ية وبإيدوييس    

لتطسير ابإرداعي ة واملس ؤولية، الصحي   وسدا وروحا،  وممتل  املعارف واملهارات الالزمة 
 2.وتنيية  املساقف الدميقراطية و مل ء التسام 

فلذل  أن التعليم ش ء مهم وداً ِف حياة ابإيسان. ْلن ِف عيلية التعليم البش ر 
واح    د اْلساس    ية التعلييي    ة التف    اعالت ر    ني  .غي    ريات ِف حياهت    اس    سف تش    هد رع    ض الت

املعليني واملتعليني لتحقيق أيداف التعليم. املعليني واملتعليني واي داف التعلييي ة عناص ر 
 .رئيسية للتعليم

                                                           
1 Undang-undang RI No. 20. tahun 2003، Tentang sistim Pendidikan Nasional. Bandung: Citra 

Umbara، 2003. hal 7 
2 I.L. Pasaribu dan B. Simanjutak. Proses Belajar Mengajar. Bandung: Tarsito، 1983. hal: 1. 
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ْلداء التعل   يم ُيت   اج اا السس   ائل واْلم   ارن املس   اعدة. ام   ا املدرس   ة ي     اح   دى 
ط   الب ِف اعيسع   ة لني   ل امل   ادة الدراس   ية. وام   ا امل   راد م   ن اْلم   ارن ْلداء عيلي   ة التعل   يم 

أيشطة التعليم يس لتحقيق ايداف التعليم. فيعنا يذا ان غاية التعليم متعلقة عل   عيلي ة 
 التعليم متريا الطالب. 

 ِف الع ال ال تعلم والتعل يم تسو د عب ارة  للت دريس وال تعلم، وال يت ت اختص اريا إىل

PBM    ن يعل   م م   ع   الطريق   ة اي   م م   ن امل   ادة  . رأمهي   ة الطريق   ة  ت   اج ، عب   ارة ش   عبية و
ش ديدا رالطريق  ة معين  ة فل ذال  اذا عيلي  ة التعل  يم ر  دون الطريق ة فعيليت  ه َلت  نج  رالتي  ام. 
ْلن يذه الطريقة ِف مرحلة الثايية اليت رايت مهية رعد اغراض من سلسلة التعليية منها: 

والتقسمي     ات. فب     ذل  ينبغ       عل     ى  ،السس     ائل ،داتامل     ا ،الطريق     ة او املن     ايج ،اْلي     داف
 3.املعليني ان خيتاروا ويعينسا احسن املنهج ِف عيلية التعلييية  س الطلبة

عل ى التح دث. وم ن إح دى الطريق ة حتتاج مهارة الكالم إىل طريقة متارس تليي ذا 
 املناسبة ي  طريقة املناقشة حيث ميكن لتلييذ أن يعّب فكرته ورأيه. 

ر  النظر إىل الساق  ع ف  إن مه  ارة ر  الم تليي  ذ هب  ذه املدرس  ة ض  عيفة، ْلّن الطريق  ة ال  يت 
يس  تددمها امل  درس غ  ري مناس  بة مليارس  ة مه  ارة الك  الم لدي  ه، م  ع أّن مه  ارة الك  الم ي     

 رد عليه أن يتقنها عند تعلم اللغة العررية. وعل ى ي ذا ف إّن الطريق ة حل ل املش كلة رفاءة َل
التعلييي  ة املسو  سدة ي    اس  تددام الباحث  ة طريق  ة املناقش  ة لليارس  ة رف  اءة تليي  ذ ِف مه  ارة 
الك  الم. وعل  ى إث  ر ذل    ف  إن اس  تددام ي  ذه الطريق  ة ميك  ن أن ترتق    ق  درة الك  الم ل  دى 

 تلييذ. 

املبدئي     ة راي     ت الباحث     ة تس     تددم الطريق     ة املناقش     ة ِف عيلي     ة م     ن املالحظ     ات 
غ  ري واض   .  ،ررس  ي   مايي  اروس مايي  ار الت  دريس وال  تعلم ِف املدرس  ة املتسس  طة ابإرراييي    

                                                           
3 Armai Arief، Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputatpress، 2002، 

hal:109 
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ي   ل الطريق   ة مناقش   ة َل   ا ت   أثري ِف تنيي   ة معرف   ة الطلب   ة ع   ن م   ادة اللغ   ة العرري   ة، او عك   س 
 ذل .

احل   ل ال   ذى ل   يس ل   ه املص   در الق   سي.  ِف حل   سل تل     املش   ارالت، َل ُيت   اج إىل 
 طريققققة  تطبيقققق" ِففل   ذل  لبح   ث ع   ن حل   سل م   ن ي   ذه املش   كالت ُيت   اج اىل البح   ث 

فقققي المدرسقققة المتوسقققطة اإلبراهيمقققي  لقققدل التالميققق  مهقققارة الكقققالم لترقيقققةالمناقشقققة 
 "كرسيك  مانيارجو مانيار 

 

 أسئلة البحث .ب

د م ت الباحث ة أس ئلة البح ث فق  ،اعتيادا على خلفية البحث اليت سبق رياهنا
 ي :
ِف املدرس    ة املتسس    طة  ِف تعل    يم اللغ    ة العرري    ة تطبي    ق طريق    ة املناقش    ة ري    ف  .1

 ررسي ؟  مايياروس ماييار ابإرراييي  

عن د الط الب ِف ِف ترقي ة مه ارة الك الم طريقة املناقشة ريف فعالية استددام  .2
  ؟ررسي  مايياروس ماييار املدرسة املتسسطة ابإرراييي  

 

 أهداف البحث .ج

واْلي  داف ال  يت  ،إهن  ا م  ن أم  ر مه  م أن لك  ل حب  ث أي  داف ولك  ل ت  ألف أغ  راض
 تقصديا الباحثة عند رتارة حبثها يذا فه :

ملعرف     ة تطبي     ق طريق     ة املناقش     ة الدراس     ية اللغ     ة العرري     ة ِف املدرس     ة املتسس     طة  .1
 ررس  مايياروس ماييار ابإرراييي  

عن   د  مه   ارة الك   المش   ة الدراس   ة اللغ   ة العرري   ة عل   ى بإثب   ات ت   ؤثر طريق   ة املناق .2
 ررسي   مايياروس ماييار الطالب ِف املدرسة املتسسطة ابإرراييي  
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 فرضية البحث .د

افرتضت الباحثة ِف يذا البحث ر أن تطبي ق طريق ة املناقش ة لتط سير مه ارة 
ة خاص  ة ِف التالمي  ذ ِف الك  الم الع  ريب ارتف  ع رف  اءة التالمي  ذ ِف م  ادة اللغ  ة العرري  

 .مادة مهارة الكالم

 

 أهمية البحث .ه

 من أمهية يذا البحث :

 العليية الدراسية .1

يذا البح ث يس تطيع ان يك سن اْلعي ال العليي ة ِف تط سير رف اءة الباحث ة  .أ
. لكلي ة (S-1)بإريال شروط ابإختبار للحصسل على الدروة ركالسريسس 

 لغة العررية.علسم الرترية والتعليم ِف قسم التعليم ال

يذا البحث يروى على التكثري خزاية العلسم واملعارف يتسقع أن تتضاعف  .ب
 .العلم اردأ َل سييا ِف عال التعليم

 العيلية اَلوتياعية .2

ان تكسن ي ذا البح ث لتط سير من ايج دراس ية اللغ ة العرري ة و لتنيي ة تط سر 
 .ص قراءهتااملعرِف  س الطلبة ورذل  ميكن أن تكسن مفيدة ْلي شد

 

 حدود البحث .و

 وي : ،ُيدد يذا البحث عل  ثالثة حدود

: تطبيق طريقة املناقش ة عل   تط سر مه ارة الك الم احل دود  احلدود املسضسعة
ِف  الفص   ل الس   ارع: ح   ددت الباحث   ة مك   ان البح   ث ِف    املكايية 

 ررسي   مايياروس ماييار املدرسة املتسسطة ابإرراييي  
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ِف الس    نة  ،: أن ي    ذا البح    ث جي    ري ِف الدراس      الث    اين  احلدود الزمايية
 2017/2018الدراسية 

 

 تحديد المصطلحات .ز

وتس  تددم الباحث  ة ِف ي  ذا البح  ث ع  دد م  ن املص  طلحات، ولتس  هيل البح  ث 
 سسف تعرف الباحثة املصطلحات املستددمة ريا يل : 

 طريقة املناقشة  .1

ِف مشكلة م ع امل ساد أو  أسلسب املناقشة يس أسلسب التعليم الذي يبحث
طريق  ة تب  ادل اْلفك  ار ر  ني شدص  ني أو أرث  ر م  ن أو  ل احلص  سل عل  ى تس  سية 

 رشكل صحي  متفق عليه معا.

 مهارة الكالم .2

 بهت ويع اْلونبي ة، اللغ ة تعل يم م نهج ِف أساس يا يعت ب و زءا الك الم

 ِف ميث ل أي ه ذل   أونبي ة، تعل م أي داف م ن أي م املي دان ي ذا على القائيسن
 .لتعلم اللغة والتطبيق  العيل  اجلزء الغالب

 ررسي   مايياروس ماييار املدرسة املتسسطة ابإرراييي   .3

وتل  املدرسة حتت اشراف املعهد أصسل  ،ي  احدى املداس ِف ررسي 
 ررسي   مايياروس ماييار احلكية ابإرراييي  

 

 السابقة اتدراسال .ح

راملسض سع تطبي ق طريق ة املناقش ة البحث العليى الذي رتبه عنرل رسس سما  .1
اْلخ   الق ِف املدىس   ة  ةِف ترري  ة اعي   ازت التعليي  ة الطلب   ة ىف ال   درس عق  د

. اس      تددم ي     ذا البح      ث 2015-2014الثناوي     ة احلكسمي      ة ِف الس     نة 
امل     نهج الكيف       و الطريق     ة السص     فية. أم     ا يت     ائج ي     ذا البح     ث التعل     يم 
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لط  الب يس   تطيع أن راس  تددام طريق  ة املناقش  ة أف  رح ويش  ا وَليض  جر وا
 يلق  رأيهم حينيا جيد العسر ويني  التعاون ِف املنلقشة.

                                                    ومس    اواة ي    ذا البح    ث رالبح    ث الس    ارقة ِف النظري    ة املس    تددمة 
                                                    واَلخ     تالف ِف املسض     سع املس     تددم. الدرس     ة الس     ارقة يبح     ث عن     ه ِف 
                                                                 املدرسة الثناوية احلكسمية الثاين سسرررتا ويذا لبحث ِف املدرس ة املتسس طة 

       ررسي .          ماييار   وس        ماييار         رراييي    ابإ

                              ( مسض سع  فعالي ة الع اب الدوري ة     2012                           زردة اَلتق ان )البح ث اجل امع :   . 2
                                                   ِف ت     دريس مه     ارة الك     الم ) حب     ث ل     رييب ِف ال     درس مع     ارف الساح     د 
                                                             ابإسالمية املتسسطة راويان ررسسي ( . اما يتائج البحث تدل عل ى: أن 

   %     6،7         ِف املف  ردة    %      56،5                      اَلحص  ائ  ِف يط  ق اْلص  سات    t      يت  ائج 
                            اَلحص   ائ  ار   ب م   ن يتيج   ة املس   تسي   t        . يت   ائج  %      39،6          ِف الطالق   ة  

                     مقب     سل أي ان ف     روض ي     ذا   H1               . ور     ذل  نع       أن  %      78،3       املعن     سي 
                                                          البح     ث مقب     سل. وخالص     تها أن اْللع     اب الدوري     ة فعالي     ة ل     تعلم مه     ارة 

       الكالم.

        راْللع  اب                         ( مسض  سع   تفعي  ل البيع  ة    2009                        ي  سر فض  يلة )رس  الة املاوس  رت:  . 3
                                                                  اللغسية لرتقية مهارة الكالم ِف السكن الداخل  راملدرسة العالية ابإسالمية 
                                                              احلكسمي   ة الثالث   ة م   اَليج و   اوى الش   رقية . ر   النظري اىل يت   ائج اَلختب   ار 
                                                             القبل      واَلختب    ار البع    دي ويتيج    ة اَلختب    ار الت    ائ  رع    د ت    دريس مه    ارة 

      . ي ذه               رب ري ِف النتيج ة                                               الكالم رصسرة ينا  فرق رني ربري او ينا  ارتقاع
                                                                تدل عل  أن تدريس مهارة الكالم راْللعاب اللغسي ة فع ال ِف ترقي ة مه ارة 
                                                         الك   الم ل   دى الطالب   ات. وي   ذا ت   دريس أيض   ا مناس   ب لت   دريب التالمي   ذ 
                                                          ال   ذين ُيب   سن أن َل يكتف   سا ر   احلفظ فق   ا ولك   نهم ُيت   اوسن اا التطبي   ق 
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                         اللغة العررية خاصة مهارة                                            لك  َل يشعروا رالنعاس والتعب وامللل ِف تعليم
       ارالم.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول: طريقة المناقشة

 مفهومة طريقة المناقشة .أ

يقص   د رطريق   ة املناقش   ة )احل   سار( تل     الطريق   ة يعتي   د عل     احل   سار الش   فسي ر   ني  
م بإو اب املعلم و الطالب حيث يبدأ املعلم رتسويه سؤال مع ني للط الب حي ُيت ار اح دي

حي يعلق املعلم على ابإوارة ويلق  السؤال آخرة. وقد يسوه طالب ما  ،ة عن يذه السؤال
فف  درس عن الديدان البلهارسيا قد يسوه املعل م  ،سؤال استفساريا لك  جيب املعلم عنه

سؤال ْلحد الطالب الذين رايسا مصارني رالبلهارس يا ومت ت مع اجلتهم ع ن أع راض امل رض 
وس  ؤال  ،عر هب  ا اثن  اء ابإص  ارة وس  ؤال ع  ن خط  سات الع  الج ووص  ف الع  الجال  يت ر  ان يش  

 4ثالثا عن تغريات اليت احس هبا الطالب رعد العالج.

بات ال   يت ومل   ن ينبغ     ان يسو   د ل   دى الط   الب احل   د اْلدىن م   ن املعلسم   ات واخل    
وختتل  ف  ،تتص  ل نسض  سع ال  درس ح  ىت يس  تددم املعل  م ي  ذه الطريق  ة ِف الت  دريس املعل  سم

 :5املناقشة تبعا َلختالف أيدافها رالتاا

مناقش   ة مقي   دة ت   دور ح   سل املسض   سعات واملق   ررات العليي   ة الدراس   ية راملدرس   ة او  .1
 اجلامعات

ض    سعات او مش    كالت عليي    ة ذات أمهي    ة حبي    ات مناقش    ة ح    رة ت    دور ح    سل املس  .2
زراع  ة اْلعض  اء  ،والطاق  ة ،اَلندس  ة السراثي  ة ،الغ  ذاء ،ابإيس  ان مث  ل التل  سث البيئ   

 البشرية.

                                                           

 152م( ص  2006الرياض:مكتبة الرشيد طرق تدريس العلسم، )الدرتسر حميد  يب مصطفى عطيس،  4 

 152ص  ،يفس املروع5 
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 .6االعتبارات الواجب مراعاتها عند استخدام طريقة المناقشة )الحوار( .ب

   الطالبأوَل : اَلعتبارات املتصلة يالقاء اْلسئلة عل
 ينبغ  عل  معلم العلسم مراعات ما يل  عند إلقاء اْلسئلة:

ويس اعد ِف ذل   اس تددام لغ ة واض حة  ،أن تكسن اْلسئلة مصاغة رطريقة ويدة .1
 ومألسفة للطالب واعداد اْلسئلة مسارقا

 ان تكسن اْلسئلة قصرية ويدور السؤال حسل فكرة واحدة .2

يعية تسح  رثقة املعلم ِف قدرة طالره على ابإوارة أن يكسن إلقاء السؤال رنبة طب .3
 عن السؤال

أن تثري اْلسئلة تفكري الطالب ويساعد ِف ذل  لنب املعلم لألس ئلة ال يت جي اب  .4
أي يكث   ر م  ن اْلس   ئلة املفتسح   ة ويقل   ل م   ن  ،عنه  ا رابإجي   اب أو يف     )يع   م / َل(

 اْلسئلة املغلقة

 ُي دد املعل م طالب ا لةوار ة عل   الس ؤال أن يسوب السؤال اا الفص ل رأريل ه حي .5
 حيت يشار  مجيع الطالب ِف املناقشة ويفكروا ِف مجيع اْلسئلة اليت يلقيها املعلم 

أيت   سزع اْلس   ئلة رعدال   ة عل   ى مجي   ع الط   الب ويس   اعد ِف ذل     تن   سع اْلس   ئلة م   ن  .6
 حيث الصعسرة حىت جيد رل الطالب ما يناسبه منها

ار اْلس   ئلة ال   يت القاي   ا إَل  ىف حال   ة ع   دم فه   م الط   الب أن يتجاي   ب املعل   م تك   ر  .7
 املقصسد من السؤال

 ثاييا: اَلعتبارات املتصلة راستقبال إوارات الطالب ومعاجلتها:
 جيب عل  معلم العلسم مراعات ما يلى عند استقبال إوارات الطالب:

ي ذه الف رتة ث سان رع د إلق اء الس ؤال وتس يى  5-3أن ينتظر املعلم فرتة ترتاوح م ن  .1
حي   ث يس   اعد ذل     عل   ى زي   ادة ق   درة الط   الب عل   ى  Wait-timeرسق   ت اَليتظ   ار 

 ورالتاا تزداد عدد ابإوارات الصحيحة. ،التفكري

                                                           

 159ص  ،يفس املروع6 
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ويظه ر للط  الب  ،أن يس تيع للط  الب ح ىت ي  تم اوارت ه وَل يقاطع  ه اش اء ابإوار  ة .2
 عالم     ات ابإيص     ات: راَللتف     ات إلي     ه رايتي     ام أو حتري       رأس     ه رعالم     ة عل     ى

 املسافقة.

أن يتجاي   ب تسقي   ع أي عق   اب أو ل   سم أو تأيي   ب عل   ى الطال   ب ال   ذي خيط     ِف  .3
 ابإوارة.

 ولكن عند معاجلة املعلم بإوارة الطالب عليه مراعات ما يل :

أن يبس    ا الس    ؤال م    رة أخ    رى إذا عج    ز الط    الب ع    ن ابإوار    ة الص    حيحة ع    ن  .1
 السؤال.

 السؤال اذا ران السؤال طسيال.أن خيتار طالبا آخر لتكيلة ابإوارة عن  .2

 أن يعزز املعلم تعزيزا فسريا ابإوارات الصحيحة للطالب. .3

 ثالثا: اَلعتبارات املتصلة رأسئلة الطالب

 جيب مراعة معلم العلسم ما يلى عند ابإوارة عن أسئلة الطالب:  

ة مس  اعدة الط  الب غ  ري الق  ادرين عل  ى الص  ياغة اْلس  ئلة رطريق  ة حم  ددة عل  ى إع  اد .1
 صياغة يذه اْلسئلة.

تأوي  ل ابإوار  ة ع  ن الس  ؤال إذا راي  ت معلسمات  ه ودي  دة وس  ارقة ْلوهن  ا اىل دروس  .2
 قادم.

أن يط   رح املعل   م الس   ؤال عل   ى الفص   ل وخاص   ة إذا ر   ان الس   ؤال مفاوئ   ا ل   ه ح   يت  .3
فق د يك سن ري نهم الطال ب املتف سق ال ذي  ،يشرت  الط الب ِف ابإوار ة ع ن الس ؤال

ري ا تت اح الفرص ة لليعل م م ن  ي ة أخ رى   ،ع ن مث ل ي ذا الس ؤاليستطيع ابإوار ة 
وِف حالة عدم معرفة املعلم لةوارة الصحيحة عن  ،للتفكري ِف ابإوارة الصحيحة

ولك ن علي ه أن يع د  ،السؤال ينبغ  عدم التهرب من ابإوار ة وع دم ابإوار ة اخلط أ
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رالبح   ث ع   ن  طالر   ه رابإوار   ة ع   ن الس   ؤال ِف ال   درس الق   ادم وميك   ن أن يكلفه   م
 إوارة َلذا السؤال حلني الدرس القادم.

أن يسض      للط    الب أن العل    م يس    عى دائي    ا للسص    سل اىل تفس    ريات أو إوار    ات  .4
وي ذه ة ة  ،وذل  ِف حالة اْلسئلة اليت ليست َل ا إوار ات حم ددة وقاطع ة ،مقنعة

 من ةات العلم.

 رارعا: اَلعتبارات املتصلة يادارة الفصل

م العل سم مراع اة م ا يل ى أش اء إدارة الفص ل عن د اس تددام أس لسب جيب على املعل   
 املناقشة:

 أن يعسد طالره على ابإوارة رطريقة منظية .1

ويساعد ِف ذل   اس تددام اْلس ئلة املفتسح ة ال يت  ،أن يتجنب ابإوارات اجلياعية .2
 تتطلب تفكريا من وايب الطالب

وذل     حرص   ا  ،ال رقي  ة الط   البأن يتجن  ب املناقش   ة م   ع الط  الب أو ارث   ر و إمه    .3
 على اضبا الفصل

 خامسا: اَلعتبارات املتصلة نحسر املناقشة

وذل  ررتريز املناقش ة  ،جيب على املعلم تسويه املناقشة تسويها استقصائيا   
 وينا  نطني َلذه املناقشة املسوهة استقصائيا مها: ،حسل الطالب

 املندفض:نا املناقشة اَلستقصائية ذات املستسى  .1

حي يس   أل س   ؤال آخ   ر وجيي   ب طال   ب  ،وفي   ه يس   أل املعل   م س   ؤاَل حي جيي   ب طال   ب
 نع  أن املناقشة لري رني املعلم والطالب ،آخر

 نا املناقشة اَلستقصائية ذات املستسى املرتفع: .2

ويعط    ،وفيه يكسن ينا  تفاعل ِف املناقشة ر ني الط الب أيفس هم أو َل حي املعل م
 لتسليد اْلفكار Wait-timeالكاِف  املعلم السقت
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 :7الخطوات الواجب اتباعها في طريقة المناقشة .ج

ينا  العديد من اخلطسات اليت جيب اتباعها ِف يذه الطريقة من أول التسصل  
 يةإىل احلقائق العلي

 ( 1988ويفسه 1987وآخرون   ،وميكن إجياز يذه اخلطسات نا يل : ) الكزه 

 اخلطسة اْلوىل: ابإعداد لليناقشة .1

متث      ل اخلط      سة اْلوا اْلس      اس ِف ي      ذه الطريق      ة ويتسق      ف عليه      ا        اح 
اخلط      سات اْلخ      رى حي      ث يق      سم امل      درس ر      التعرف عل      ى املص      ادر املعلسم      ات 

ي   سع املعلسم   ات ال   يت س   سف يق   سم رتق   دميها  وحتدي   ديا واَلط   الع عليه   ا وحتدي   د
 للتالميذ ويقسم رإعداد اْلسئلة املناسبة لليناقشة مع التالميذ.

 املرحلة الثايية: الرتتيب .2

يقسم املدرس رتقسيم املادة اليت قام رإع داديا وتسزي ع اْلس ئلة وحتدي د ي سع 
أن تك   سن املناقش   ة وفرتهت   ا وع   دد املش   رترني فيه   ا حي   ث يفض   ل رع   ض املدرس   ني 

النقطة اْلوىل ِف الرتتيب ي س م ا يتعل ق ت بات التالمي ذ واملعلسم ات ال يت ميتلكنه ا 
واملساضيع ال يت تك سن قريب ة م ن التالمي ذ واَلعتي اد عل ى املناقش ة القص رية وم ن حي 

 حتديد املناقشة اا ذات املسضسع البعيد عن خبات التالميذ.

 

 املرحلة الثالثة: التنفيذ .3

يق   سم امل   درس رابإع   داد لليناقش   ة وترتي   ب م   ا س   سف يطرح   ه ِف رعي   د أن 
 اخلاصة الدراسية تأيت مرحلة التنفيذ وتكسن من خالل اتباع اخلطسات التالية:

                                                           

 71م( ص 2003، )اْلردن:دار املنايج، طرائق التدريسد.ردينة عثيان اْلْحد وحذام عثيان يسسف، 7 
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  يق سم امل درس ركتار  ة عن سان املسض  سع عل ى الس  بسرة ورتار ه عناص  ره
اْلساسية واليت متثل احملاور اليت سسف ترتكز عليها املناقشة ومتث ل 

النق   احت وحتدي   د ي   دف ر   ل حم   سر واَل   دف الع   ام للدص   ة  حم   اور 
 ركل 

  يق سم امل درس رتحفي  ز التالمي ذ وإث ارة مي  سَلم ودوافعه م وتش  سيقهم
لليسض   سع وذل     م   ن خ   الل ال   ررا م   ا ر   ني خ   بة التالمي   ذ وال   يت 
ارتس    بسيا  ِف احلص    ة الس    ارقة م    ع م    ا يط    رح ِف اخلص    ة احلالي    ة 

تلق     املعلسم   ات  وذل     هب   دف التسص   ل إىل تسلس   ل منطق     ِف
 وِف رهبا تباهتم السارقة

  يق    سم امل    درس رإث    ارة وو    ذب ايتب    اه التالمي    ذ ودفعه    م لاليتي    ام
رال   درس م   ن خ   الل ط   رح اْلس   ئلة املث   رية للج   دل واملناقش   ة وال   يت 
ت   دفعهم اىل التأمي   ل والتفك   ري م   ن أو   ل البح   ث ع   ن ابإوار   ات 

 الصحيحة

 رين  ه و ر  ني التالمي  ذ أو م  ا  يق سم امل  درس رف  ت  احل  سار واملناقش  ة م  ا
ريت التالميذ أيفسهم ويقسم يس رابإشراف والتسوي ه   س ابإوار ة 

 الصحيحة

 املرحلة الرارعة: تقسمي الطريقة .4

يق  سم امل  درس رإع  داد اخلط  ة لتق  سمي ي  ذه الطريق  ة م  ن رداي  ة احلص  ة وذل    
ِف م   ن خ   الل قدرت   ه عل   ى و   ذب ايتب   اه التالمي   ذ وإث   ارة ايتي   امهم ومش   اررتهم 

املناقش    ة وتسص    لهم إىل احلل    سل الص    حيحة ف    إذا راي    ت املناقش    ة تتيث    ل راي    دفاع 
التالمي   ذ رالش   كل ال    ذي جيعله   ا مناقش   ة مجاعي    ة منظي   ة تقسي   د اىل اس    تنتاوات 

 حقيقية و اىل ترسيخ املادة العليية.
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 8األسئلة المستخدمة في طريقة المناقشة .د

لة جي    ب ان يك    سن متناس    با م    ع الق    درات الفكري    ة إن تص    ييم وتص    نيف اْلس    ئ
واملعرفي  ة والفعلي  ة ل  دى التالمي  ذ ال  ذين تطب  ق عل  يهم ي  ذه الطريق  ة و أن طريق  ة تص  نيف 
اْلسئلة املستددمة واْلرثر شيسعا لتحسني أسلسب املناقشة ملدصة ِف املد ا الت اا ) 

  (1985اللكزة واملدتار 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 79، ص يفس املروع8 

 أنواع األسئلة

 مطلقة وعريضة محدودة وضيقة

 تقارير  محدودة وضيقة

 اشرح

قارن بين 

 الفروق

 بين العالقة

 عرف

 انفراجية تقيمية

 استنتج

توفع -تنبأ   احكم 

 افترض قيم

 دافع عن

 يرد اختار أعد تركيب

 تعرف على أو  سم

 ال خط

 استرجع

عم / كالن عين  
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 :9مميزات طريقة المناقشة .ه

 التعلم مما جيعله أرثر فاعلية.تشجع الطالب على املشاررة ابإجيارية ِف عيلية  .1

وخاص    ة مه     ارات  ،تس    اعد الط    الب عل       ارتس    اب مه     ارات اَلتص    ال والتساص     ل .2
 احلديث والكالم والتعبري واحلسار العلي .

تت    ي  الفرص    ة ام    ام الط    الب الت    درري عل      التفك    ري العلي      للتسص    ل اا املعلسم    ات  .3
 ثارة النشاط الذي  للطالب.مما جيعل طريقة املناقشة له أمهية ِف إ ،رأيفسهم

ورثريا م ا يفض ل رع ض م سوه   ،ميكن رساسطه املناقشة تقيم رل من املعلم والطالب .4
العل سم اتب اع معل م العل  سم َل ذا الطريق ة ِف تدريس ه ح  ىت ميك نهم احلك م عل ى املس  تسي 

 أداء يؤَلء املعليني.

رياهتم الس  ارقة للسص  سل تت ي  الفرص  ة أم  ام الط  الب َلس  تددام وتطبي  ق معلسم  اهتم وخ   .5
أي أن الط الب يعتي د عل ى خبات ه الس ارقة ِف فه م  ،إا ابإوارة الصحيحة للسؤال

 اخلبات احلالية.

 

 10عيوب الطريقة المناقشة .و

تتسم رالدروة العالية من التجريد إذا ل يدعم املعلم ح ساره الش فسي ر بعض السس ائل  .1
  لعل اخلبات التعلييية حمسسسة.التعلييية اليت

 تشجع الطالب على التديني وخاصة إذا رايت اْلسئلة غري ويدة الصياغة .2

 قد يغل املعلم ِف تسويه اْلسئلة ويكثر منها: مما يشتت ايتباه الطالب. .3

وخاص  ة إذا ر  ان املعل  م ح  ديث  ،ق  د يفق  د املعل  م س  يطرته عل  ى النظ  ام داخ  ل الفص  ل .4
 متيرس ِف استددام طريقة املناقشة ِف تدريس العلسم.التدرج وغري 
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مم  ا ينف  ع رع  ض الط  الب ال  ذين َل  ،ق  د َل ي  سزع املعل  م اْلس  ئلة رعدال  ة عل    الط  الب .5
 تسوه إليهم أسئلة إا الشرود وعدم متارعة الدرس.

يصعب حتقيق رعض أيداف ت دريس العل سم راس تددام طريق ة املناقش ة مث ل امله ارات  .6
 ليت تطلب استددام اْلدوات واْلوهزة العليية راملعلم.اليدوية ا

 

 11مقترحات لتحسين طريقة المناقشة .ز

يظ را لاليتق  ادات ال  يت ووه  ت لطريق  ة املناقش ة فإي  ه ميك  ن اَلس  تعاية نجيسع  ة م  ن  
 املقرتحات لتحسني يذه الطريقة أمهها:

ر   ني املعل   م وطالر    ه اىل مناقش   ة مجاعي    ة  تتسي   ع أش   كل املناقش    ة م   ن مناقش   ة وح    سار .1
Group discussion ( 5يش  رت  فيه  ا مجي  ع الط  الب اا مناقش  ة اعيسع  ات الص  غرية 

حيث يعرض رائد رل عيسعة ما ت التسصل أليه  small Groupp discissionطالب( 
حي ث ي تم فيه ا املن اررة ر ني  debat ،من اقرتاحات حسل مسضسع املناقشة إىل من اررة

ف  ريقني م  ن الط  الب ح  سل قض  ية معين  ة ويس  تيع اآلخ  رون َل  م اىل الن  دوة ويق  سم فيه  ا 
 رعض الطالب راحلديث عن قضية معينة ويناقشهم زمالؤيم ِف ذل .

اَلس  تعاية ر  بعض الع  رض العيلي  ة أثن  اء املناقش  ة لةوار  ة عل  ى رع  ض أس  ئلة الط  الب  .2
ح  سل أث  ر الض  سع عل  ى ش  دة ر  إوراء لرر  ة ع  رض لةوار  ة ع  ن س  ؤال   ،أثن  اء املناقش  ة

أو ابإوار   ة ع   ن أس   ئلة ح   سل رع   ض التطبيق   ات العليي   ة  ،التي   ار الض   سئ  ِف النب   ات
  ملفاييم الدرس.
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 المبحث الثاني: مهارة الكالم

 الكالم مهارة تعريف .أ

فه س  الك الم وأم ا .ابإس تطاعة ومردفه ا مه ارة – ميه ر – مه ر م ن مص در مه ارة
 12.رنفسه مكتفيا ران ما أو القسل،

م ن  ويعت ب13 .واملس تيع امل تكلم ر ني املباشر اَلتصال عب الصست يس الكالم أما
 يعت ب و زءا ف الكالم .اللغ ة ِف ذات ه الكالم أمهية من اْلونبية اللغة ِف الكالم تعليم أمهية

 م ن أي م املي دان ي ذا عل ى الق ائيسن ر ره ويع ت اْلونبي ة، اللغ ة تعل يم م نهج ِف أساس يا

 14.لتعلم اللغة والتطبيق  العيل  اجلزء الغالب ِف ميثل أيه ذل  أونبية، تعلم أيداف

 

 الكالم أنواع  .ب
 15.رتايب تعبري و شفسي تعبري :يسعان التعبري

والتعب ري  الش فسي، ابإيش اء أو احملادث ة اس مر يع رف م ا ي س الش فسي فالتعبري
 .التحريري ابإيشاء راسم يعرف ما يس الكتارى 

 :الشفوي التعبير

 رثريا فيه ُيقق والنجاح وغريه، الفرد رني السريع اَلتصال أداة أيه ِف أمهيته تبدو

 اللغة مزاْحة امليدان املدرس  ِف مشكالته ومن املدتلفة، امليادين ِف احليسية العراض من

                                                           

 .1149ص ، )1987 المشرق، دار :بيروت(،واألعالم اللغة في المنجد مألوف، لويس12 

 203ص، )1431للجييع العررية (،هبا الناطقني لغري العررية اللغة ملعلي  اضاءات الرْحن، عبد13 

 151 .ص ، )9851القرى، ام جامعة :المكرمة مكة (،"أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم الناقة، كامل محمد14 

 1 .ص ،)المعارف دار  :قاهرة (العربية، اللغة لمدرسى الفنى الموجه إبراهيم، عبدالعاليم15 
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 فييا رعضها يعرض صسر رثرية، الشفسي والتعبري التالميذ، ألسنة على وغلبتها العامية،

 16:يل 

 .احلر التعبري )أ (

اليت  الصسر أو املعلم عليهم ايعرضه أو التالميذ جييعها اليت الصسر عن التعبري ) ب(
 .القراءة ركتب

 استددام .اْلسئلة عن وابإوارة والتلديص راملناقشة القراءة عقب الشفسي التعبري ) ج(

 :اآلتية رالصسر التعبري ِف القصص

  الناقصة القصص تكيل .1

  القصرية القصص تطسيل  .2

 املسيسعة أو املقروءة القصص سرد .3

 املصسرة القصص عن التعبري .4

 .وخاروها املدرسة داخل ويشاطهم حياهتم عن التالميذ حديث ) د (

 .والطري والنبات احليسان مملكة ) ) ه

 .اْلحداث من فيها جيد وما فيها، الناس وأعيال طبيعتها :حلياة  )) و

 .واَلقتصادية والسطنية واَلوتياعية احللقية املسضسعات ) ) ز

 .واملناررات احلطب ) ) ح

 :الكتابي بيرالتع

أو  الزمايي ة املس افات ع نهم تفص له مم ن وغ ريه، الف رد ر ني اَلتص ال وس يلة ي س
 17.صسره ومن املهن مجيع ِف ماسة إليه واحلاوة املكايية
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 .املدرسة علة أو الفصل صحيفة إىل وتقدميه نهاأحس بإختيار اْلخبار، رتارة )أ (

 .املدرسة معرض ِف أو الفصل ِف وعرضها عنها الكتايب والتعبري الصسر مجع ) ب(

 .الصامتة القراءة عقب اْلسئلة عن التحريرية ابإوارات ) ج(

 .املسيسعة أو املقروءة واملسضسعات القصص تلديص ) د(

 .املسوزة القصص وتطسيل الناقصة القصص تكيله  )ه(

 .التلييذ خيتاره غرض أي ِف أو معني غرض ِف قصص تأليف ) و(

 .متثيل  حسار إىل القصة حتسيل ) ز(

 .والتقارير واليسميات املذاررات رتارة ) ح(

 أو لتأدية حلفة إىل للدعسة أو املدتلفة اْلمارن زيارة ِف لالستئذان الرسائل رتارة )ط (

 اْلع راض ذل   م ن   س او التعزي ة أو التهنئ ة أو لش كرا مناس بات ِف اوتي اع  واو ب

 .احليسية

 

 الكالم مهارة أهداف .ج

 :يل  فييا ْلمهها يعرض أن ميكن احلديث لتعليم عامة أيداف ينا 

 والتنغ يم الن ب أي ساع ي ؤدي وأن .العرري ة اللغ ة أص سات امل تعلم ينط ق أن .1

 .العررية ارناء من مقبسلة رطريقة املدتلفة وذل 

 .واملتشاهبة املتجاورة اْلصسات ينطق أن .2

 .الطسيلة واحلررات القصرية احلررات رني الفرق يدر  أن .3

 .املناسبة النحسية الصيغ مستددما أفكاره عن يعب أن .4
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العرري ة  ِف الكلي ة لرتري ب الص حي  النظ ام مس تددما أفك اره ع ن يع ب أن .5
 .الكالم لغة ِف خاصة

 الت ذرري مث ل الش فسي التعب ري ِف اللغ ة خص ائص رع ض يس تددم أن .6

 يل زم مم ا ذل   وغ ري وأزمنت ه الفع ل ويظ ام واحل ال الع دد والتأيي ث ومتيي ز

 .رالعررية املتكلم

 وقدرات ه، يض جه ومس تسى لعي ره مناس بة رالمي ة لفظي ة ث روة يكتس ب أن .7

 عصرية اتصال عيليات إمتام ِف الثروة يذه وأن يستددم

ومس تساه  لعي ره واملناس بة املقبسل ة العرري ة الثقاف ة أش كال ع ضر يس تددم أن .8
 عن اْلساسيات املعلسمات رعض يكتسب وأن عيله، وطبيعة اَلوتياع 

 .واَلسالم  الرتاث العريب

 .البسيطة احلديث مساقف ِف ومفهسما واضحا تعبريا يفسه عن يعب أن .9

 ومرتارا متصل رشكل اهب والتحدث العررية راللغة التفكري من يتيكن أن .10

 

 الكالم مهارة أهمية .د

 حي اة ِف أث ر ذات الساض حة الدقيق ة الكلي ة ام تال  عل ى الق درة إن

 .ابإيسان

 .الناس رني ملكايته وتدعيم حلاوته وقضاء يفسه، عن تعبري فقيها

 غايات من غاية متثل اليت اْلساسية املهارات من الثايية اللغة ِف والكالم

 اشتدت ولقد .اآلخرين مع لالتصال وسيلة يفسه يس ران إن .سيةالدراسة اللغ

 احل رب ايته اء رع د الق رين منه ا الث اين النص ف رداي ة ِف َل ذه امله ارة احلاو ة

 ح ىت رل د، إىل رل د م ن الساسع والتحر  وتزايد وسائ اَلتصال، .الثايية العاملية



21 

 

 
 

 ط رق ِف النظ ر ةإع اد إىل الن اس ر ني الش فه  احلاوة لالتص ال تزايد أدى لقد

 طرق من وغرييا الشفسية السيعية الطريقة أن ايتشرت وران .الثايية اللغة تعليم

 .18الصستية إيتيامها املهارات تسا

 

 الكالم مجالت .ه

 ري ا وي   الك الم ع الت أي م الباحث ة وس تذرر متع ددة الك الم ع الت

 :19يل 

 القصاص عن الكالم .1

 منهي ا أو اخلي ال م ن أح دثها تس تيد يش رية حكاي ة القص اص

 الك الم أل سان م ن القص ص وحكاي ة .معين ة قساع د وتب   عل ى مع ا،

 :القصص حكاية على معني للتدريب خري فالقصة اَلامة،

 عناص ر أي م ال نفس ِف تقت ل ِف يقتل ذرراه ابإ ْلن :ابإرراه لنب .أ

 ذل   ْلن رنفس ه، القص ة امل تكلم فيدت ار الك الم، الق دره عل ى

   .عنده الكالم تنيية على ويعيل اْلداء اجليد على يساعده

 ال يت القص ص حكاي ة عل ى يش جع ال ذي الطبيع   املسق ف إجي اد .ب

 وقعت قصة ُيكيسا رأن وخباهتم، حياهتم واقع من يتكليسن عنها

 .فيها يعيشسن البيئة احل  ِف شايدويا أو اليسم يفسه ِف َلم

 .خااروها من احلروف إخراج و السليم النطق مراعاة .ت

                                                           

 (1989 والثقافة، والعلوم للتربية اإلسلمية المنظمة رت منشوا  :مصر (بها، الناطقين لغير العربية تعليم ،طعيمة أحمد رشدي18 
 160.ص

 112 - 106.ص ، )1992المسلم دار :الرياض (تدريسها، طرائق و اللغوية المهارات محمود، فؤاد أحمد19 
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 أو التعجب أو اَلستفهام مساطن هاررإر :الصسيت التنغيم مراعاة .ث

 اَلستحسان أو اخلسف السدرية أو

 ال يت الكلي ات واستعيال ويدة، معرفة القصة معرفة من التأريد .ج

 .الكليات ِف والصسر النحسي الضبا واملراعاة تسح  راملع ،

 احل سار مث ل متعددة أشكاَل يأخذ القصص حكاية على والتدريب

 .القصة فكره عن احلديث أو والتطسيل والتلديص

 احلر الكالم .2

وي ذا  الشدص ية، واآلراء الفكار عن التعبري يس احلر رالكالم يقصد
 اْلم سر ع ن احل ديث مث ل خاتلف ة، مساق ف و متع ددة مسض سعات يش يل

 و الثقافي ة و رياض ة ال الن سادي ِف احل ديث و التقالي د و و الع ادة الديني ة
 .غرييا و الساقعية وصف اْلحداث و احلفالت

 رأي ه، ع ن يع ب ر   للي تكلم الكامل ة احلري ة يعط   اع ال ي ذا و

 راملش اررة امل تكلم عن د اَلض طراب عسام ل يزي ل و ِف احل ديث، ويش ار 

 أو حديث ه قط ع أو امل تكلم إخ راج ع دم ينبغ   الك الم، و ِف ابإجياري ة

 .دليل رأيه دون ختطئة أو منه، السدرية

 الصسر عن الكالم .3

 إلي ه ميي ل ال ذي الكالم عاَلت من يام عال الصسر نع الكالم

 و العبارات إىل الصسر من الذين ايتقال منه الغرض و .الكبار الصغار و
 ي س م ا منه ا و متح ر ، ي س م ا منه ا فالص سر .عليه ا ال يت ت دل اْللف ا 

 .سارن
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 )الرادي س و طريق ة املناقش ة و التلفاز (أفالم مثل املتحر  فالصسر

 اللسح ات مث ل الس ارنة الص سر و احلي اة، أح داث و يعي ةمش ايدة الطب

 رع ض ومث ل.لنبات ات أو حليساي ات أو ْلف راد أو ملن ارر طبيعي ة املرس سمة

 .غرييا و البحر و الصحراء و السارنة راجلبال الطبيعية مشايدة

 احملاثة .4

 ِف أرث ر أو شدص ان يش ار  أن تع   و ح ادث مص در احملادثة
 و للصغار النشاط ألسان أيم من احملادثة تعد و .معني ش ء الكالم عن
 اْلف راد لتش جيع و .العرري ة اللغ ة معرف ة ِف اْلوىل تع د اخلط سة و الكبار،

 أي ساع م ن ي سع لتحقي ق متاحة فرص ينا  أن يكسن ُيسن احملادثة على

 .احلرة احملادثة

 املناقسة .5

 نيك س  ال ذي املشرت  احلديث هبا يقصد و ياقش، مصدر املناقسة
 يش اط أهن ا املناقس ة ِف اْلس اس و .عي ب و س ائل و مع ارض في ه م ؤيز

 يعه د أررع ة أو ثالث ة اختب ار أهنا املناقسة من واملفهسم التفكري الناقد بإثارة

 .لليناقسة يطرح الذي ربحث املسضسع إليهم

 والكليات اخلطب .6

 رلي ة، إلق اء من ه تتطل ب ال يت املسق ف م ن رث ري لةيس ان يع رف

 احملاضرين و اخلطباء تقدمي مساقف و التغزية املسقف و التهنئة مساقففهنا  

 مظ اير م ن قسي ا مظهرا اخلطارة ِف رعد و .ذل  غري و خفالت التكرمي و
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 احلي اة ِف اَلوتي اع ض رورات م ن ض رورة اخلطار ة و ق سة الت أثري و البالغ ة

 .العامة

 

 الكالم تعليم ضرورات .و

 هت دف العرري ة اللغ ة تعل يم ع اىل يقسلسن ممن ةعالي يسبة  د ما رثريا إينا

 يق سل حيني ا أين ا ري ا اللغ ة، هب ذه التح دث و الك الم م ن إىل ال تيكن أوَل

 اللغة يعرف فالن(

 ين ا  أن ذل   مع   يتح دث، أي ه اْلذي ان إىل يتب ادر )م ثال ابإ ليزي ة،

 :يل  فييا رعضها تسوز أن ميكن الكالم ضرورات لتعلم

 .هبا يتحدث أن تتسقع إنا أونبية لغة ارنها تعلم دماعن اْلسرة أن .1

 .أيدافها مقدمة ِف هبا التحدث يكسن ما لغة تعلم على يقبل عندما الكبري أن .2

 .وإتقاهنا تعليها إىل يدفع اْلونبية راللغة الكالم تعلم ِف النجاح أن .3

دون  اْلونبي ة راللغ ة الكتار ة و الق راءة تعل م ِف اَلس تيرار إمكايي ة يتص سر َل أين ا .4
 .هبا التحدث

ر رامج  ملش ايدة و ابإذاعي ة، لل بامج لالس تياع م يال أرث ر أوي اَل يعل م اآلن أين ا .5
 .الكتسرة الكلية مع التعامل و للقراءة ميال أقل و اْلفالم، و التلفزيسن

اس تياعا  ش فسيا تعلي ه م ا رساس طة يفك ر إن ا يكت ب أو يق رأ عن دما الف راد أن .6
الش فسي  املقار ل ع ن حبث ا الس طسر وراء م ا يفحص  ن مثال القراءة فف  ا،وحديث
 .املكتسرة الكلية ِف رايرة ليست أشياء معنسيا و فكريا يضيف حيث
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ِف  ف املعلم احل ديث، عل ى تعتي د املعل م م ن واَلس تفادة ذاهتا اللغة تعلم عيلية أن .7
يص     عن دما ح ىت سي  و الكالم، يستددم الدارسني أخطاء تصحيحه و تدريسه
 .شفسيا ذل  ِف يناقشهم إنا الدارسني رتارات

ال ذين  معظ م إن :تق سل امليارس ة خ بات و الدارس ات أثبتته ا حقيق ة ين ا  أن .8
أول  عن دما يفش لسن فق ا والكتار ة الق راءة خ الل م ن اْلونبي ة اللغ ة يتعلي سن
 20.للغة شفسية ممارسة

 

 الكالم مهارة تدريس طرق .ز

 احملادث ة رتعل يم مناس بة رله ا ليس ت ولك ن رثرية طرق اْلونبية اللغة تعليم ِف

 :منها

 املباشرة الطريقة .1

 عل مامل تل زم ال يت اْلونبي ة اللغ ة لتعل يم الطريق ة ي   املباش رة الطريقة

 وإذا اْلم راللغ ة ابإس تعاية دون مباش رة اَل دف اللغ ة وامل تعلم اس تعيال

 ابإيض اح وسيلة راستعيال ملعلم فيشرحها الصعبة وودت املفردات املتعلم

 21.ذل  وغري أو رالصسر راحلررة أو

 اللغ ة يس تعيل تدريس ه ِف املعل م ْلن املباش رة رالطريق ة وةي ت    

 جي سز َل .املف ردات يش رح عن دما الط الب لغ ة يستعيل وَل اْلونبية مباشرة

                                                           

 125.ص ،(1985القرى، ام جامعة :المكرمة مكة (،"أخرى بلغات للناطقين ةالعربي اللغة تعليم الناقة، كامل محمد20 
21 Tagar Yusuf dan Saiful Anwar، Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab، (Jakarta: 

Raja Grafindo Prasada، 1997)، hlm. 152-153 
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 واْلفع ال والص سر ابإش ارة يس تعيل ولك ن اْلم اللغ ة أن يس تعيل لليعل م

 22.تررية ال يلجاء إىل َلإ احلررية

 :املباشرة الطريقة فسائد أما

 والنشاط احلياس تزيد .أ

 اخلسف من اخلالص على الطالب تساعد .ب

 الفصل خارج للغة لةستياع فرصة بالطال لد .ت

 :املباشرة الطريقة عيسب و

 التعبري ِف لدقة ياقصسن الطالب أحيايا، .أ
 .املعلم من ربريا اوتهادا املباشرة الطريقة ِف الطالب احتاج .ب

 الشفهية السيعية الطريقة .2

 تعل يم إىل هت دف ال يت الطريق ة ي   الش فهية الس يعية طريق ة

 والكتارة والقراءة والكالم ابإستياع الرتتيب هبذه مهارات اللغسية
 واحلسار احملادثة الطريقة .3

 يع   ر احلسار العرري ة اللغ ة م ادة الق اء ي   واحل سار احملادث ة طريق ة

 .مفرداهتم لتزيد وزمالئهم الطالب ورني واملتعلم رني املعلم احلسار

 

 

 

 

 

                                                           
22 Tagar Yusuf dan Saiful Anwar، Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab، (Jakarta: 

Raja Grafindo Prasada، 1997)، hlm. 154-155 
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 الكالم تعليم في المهمة الجوانب بعض .ح

 النطق .1

 اْلمهي ة الرتري سن ي رى إذ الص سيت، اجل اين اجلساي ب، ي ذه أي م م ن

 عناص ر ارث ر ف النطق .ص حيحا تعليي ا البداي ة من ذ النط ق الكبى لتعل يم

 .خاط  رشكل تعليه هبد تصحيحه أو ِف تعبريه صعسرة اللغة

 ينطق أن النطق ِف املطلسب ليس أيه اْلذيان ِف واضحا وليكن

 متحثيه ا، للغ ة الص سيت النظ ام عل ى أي ت ام، و رام ل ال دارس رش كل

 م ن امل تعلم ميك ن أص ساهتم إخ راج عل ى الق درة ين ا تع   الس يطرة ولك ن

 أصساهتم اخراج ِف الكلية الداقة عن رصرف النظر اللغة أرناء مع الكالم

 .وتنغييهم ويباهتم

 املفردات .2

 أونبية، لغة لتعليم خطة أي أيداف من اللفظية الثروة تنيية تعد

 السق ت ذات ِف أهن ا ري ا املع  ، ْح ل أدوات ي   املف ردات ذل   أن

 إىل فكره يرتوم حي يفكر أن املتكلم يستطيع فباملفردات .للتفكري وسائل

 اْلونبي ة اللغ ة ِف املف ردات تكتس ب م ا ع ادة يري د، و ما ُييل رليات

 مه ارات ت أيت حي والق راءة ابإس تياع اَلس تقبال وي   مه ارات خ الل م ن

 اس تددامها عل ى والت دريب اع ال لتنييتهي ا فتفس حان .والكتارة مالكال

 الكلي ات تق دم تفض ل للق راءة، ول ذل  مزض سعات أو شفسية مسقف ِف

 ي ذه تتن اول فيه ا، حبي ث يتكلي سن مسض سعة خ الل م ن للدارس ني

 والطرق من خبات رثري ينا  و حياهتم، من مهية وسايب املسضسعات
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 لدى على الطالم القدرة لتطسير املفردات تنكية ِف استددامها ميكن اليت

 وتقدم مساقف اْلوسارة، و اْلسئلة من عيسعة طرح ذل  من الدارسني،

ر رات  وخ الدارس ني، حي اة م ن مساق ف حسل رلها تدور وقصصية حسارية
 استقبال و العام املناقسة مثل املدرسة داخل و الفصسل داخل اوتياعية

 استددام أيضا وميكن املدرسية، اْلدوات امواستدد الضيسف واعامالت

 م ن ربرية نجيسعة الدارس يلم عندما و الشائعة القسائم املفردات رعض

 مسق ف ِف م رة تسريفه ا إع ادة عل ى يس اعده املعل م أن عل ى الكلي ات

 .واءت فيها اليت لتل  مشاهبة شفهية

 القساعد .3

 إىل ش ارةابإ اْلونبي ة اللغ ة رتعل يم املهتي سن يهي ل أم ا رث ري

 فكث ريا أونبي ة للغ ة املتعلي سن أم ا .متاما ينكريا رعضهم رل يرى القساعد،

 يك ن ومهي ا راللغ ة، للتح دث ض رورية ليس ت ر أن القساع د يص رحسن م ا

 م ن عيسع ة حتكيه ا اللغة أن وي  ميكن إيكاريا، َل حقيقة فثية اْلمر

 أن أيض ا بجي  وال يت هب ا، وي دا امل تكلم يعرفه ا أن ينبغ   ال يت القساع د

 مت أخر، وق ت أو وقت مبك ر ِف ذل  سساءيم تعليها ِف الرغب يعرفها

 واع سن   ن يق رره و ي ذا يق رر إذ و  ن وع  ، رغ ري أو ر سغ  وس ساءيم

عليه ا  التغل ب ي تم َل و حت ل َل واع د ال ق ت دريس ص عسرات ر أن متام ا
 23.اللغة مهارات لتعلم ضروري ش ء فالقساعد .املشكلة رتجايل

 

                                                           

( 1989والثقافة، والعلوم للتربية اإلسلمية المنظمة رت منشوا  :مصر (بها، الناطقين لغير العربية تعليم ،طعيمة حمدأ رشدي23 

 134-131.ص
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 الكالم مهارة تدريس خطوات .ط

 24:الكالم مهارة تدريس ِف املدرس استددام ميكن اليت اخلطسات

 لليبتدئني .1

 يك سن أن جي ب ال ذي اْلس ئلة رإعط اء الك الم لت دريب املعل م ر دأ .أ

 .ابإوارة للطالب

 اجليل وتررييب الكلية يطق لتعلم الطالب من طلب يفس وقت ِف .ب

 .اْلفكار وتعبري عن

 أو احملادث ة وحف ظ الش فسية ت دريب بإوار ة الط الب املعل م يطل ب .ت

 إوارة

 .الطالب قرأ قد اليت النص نضيسن املتعلقة اْلسئلة

 لليتسسطني .2

 .الدور لعبة طريقة عن الكالم تعلم .أ

 .املعني املسضسع عن مناقسة   .ب

 .الطالب يظر اليت اْلحداث عن ُيكى .ت

 .غرييا أو التلفزيسن من يسيع اليت اتاملعلسم عن ُيكى .ث

 لليتقدمني .3

 .الكالم مليارسة املسضسع املعلم اختبار .أ

 .الطالب حبياة متعلقا ممتعا يكسن أن جيب املدتار املسضسع .ب

 .حمدود و واض  املسضسع يكسن ان جيب .ت

                                                           
24 Bisri Musthofa dan Abdul Hamid، Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab، (Malang: 

UIN MALIKI PRESS، 2012)، hlm. 88 



30 

 

 
 

 اختب ار ِف س هال ح ىت أرث ر أو املسض سعني بإختب ار الط الب دع ا .ث

 .يعرفهم عيا التحدثاملسضسع 

 

 الكالم مهارة في االختبار .ي

 .اللغ ة اختب ارات ِف اَلام ة اجلساي ب أح د ي س الك الم مه ارة ِف اَلختب ار

 .اللغ ة اس تددام قساع د و وساي ب رع ض م ن ال تيكن اللغ ة يتطل ب اختب ار

 و .الك الم اَلختب ار مث ل لتقي يم الص عبة اللغسي ة يسو د امله ارات َل أي ه ول ذل 
 الق درة أن .مع ا الق درات اس تددام تتطل ب املعق دة ال يت امله ارة ي س الك الم

 25:يع  الكالم

 النطق .1

 اللغة قساعد .2

 البالغة .3

 الفهم .4

 راللغة يتكلم ان الطالب القدرة يقيس الكالم اَلختبار من اْليداف أما

 مستسى ِف التغيري نسذج تغيري أن واقع املت ومن .اَلدف لتحقيق العررية فصيحة

 اللغ ة ِف الك الم مه ارة يق يس .للي درس الط الب اره ار أو نا التدريس حماراة

 الط الب مش اعر و والفك رة الش فسي ي ر تغ   ِف الطالب يقيس قدرة ي  العررية

 .رية املنطسثةالعر  اللغة ِف

                                                           
25 Aimin، Thohir dan Imam Anshori، Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab، (Malang: 

Misykat،2006)، 

hlm. 136 
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 تطسيري ا ميك ن ال يت التج ارب ر الم ق درة لقي اس الط رق م ن العدي د

 :التجارب مرحلة قدرة نناسب

 الصسرة وصف .1

 ِف العرري ة اللغ ة راس تددام لفظي ا الص سر لسص ف الط الب طل ب  
 أو حبرية املتصلة املسائل من العديد يطلب أن أحيايا .وصفية للصسرة

 .الصسرة ويطلب لسصف صسرة

 اخلبات وصف .2

 و ممتع ة لرر ة و الرتفي ة مث ل لرري ة، يقسل سا أن الط الب طل ب
 .غري ذل  و حزين

 مقارلة .3

 ِف س ساء اس تحدامها، ركث رة الك الم مه ارة ِف ح سار أو مقارل ة
 الط الب دع ى املقارل ة، ِف .الط الب ق درة قي اس عيلي ة التعليي ة

 أو ميك ن املقارل ة ِف .حتدي ديا ت ال يت مسض سع واملع ايري م ع للح سار

 الط الب م ع الط الب أو مع الطالب مباشرة مقارالت اوراء ممتحن

 .اْلخرين

 حرّ  تعبري .4

 َل ا ح ر تعب ري ِف ح ر، تعب ري عل ى الط الب طل ب ح ر، تعب ري ِف

 راس تددام دق ائق 7-5  ع ن لليحادث ة الط الب م ن اْلول .ملع اين

 ح ر تعب ري لثاين،وا .حرارا ْليفسهيا عنسان ريسضسع أو العررية اللغة
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 أن دون 7-5احل ساا م ن املسض سع لليحادث ة الط الب م ن يتطل ب

 .للتحدث هبم تسوية واملباد الرئيسية اْلفكار أو النقاد يعط 

 يتعامل حبرية تتبع التحدث ِف استددامها ميكن اليت املسضسعات

 أن ي س من ه والغ رض قب ل م ن الط الب ع رف ال يت م ع املسض سعات

 ي س النه ائ  اَل دف ْلن احملت سى، واملس ألة عسرةجي د الص  ل الط الب

 .احملتسى على دون العررية راحملدثة اللغة الطالب قدرة لقياس

 مناقسة .5

 يتي سا أن ميك ن مألسف ة، املسض سع رع ض ملناقس ة الط الب دع ى

 إذا وخاص ة املن اررات، ي ذه مث ل الني سذج تنفي ذ هب ا م ع النق احت

 26.معني مسضسع حسىل رسيطة أو املستسى رفيعة مناقسة ِف مهارهتم

 

 الكالم مهارة تدريس في والمشكالت الدوافع .ك

 :منها الكالم مهارة تدريس ِف وافع الد

 املفردات .1

 للقسل الشجاعة .2

 ةاللغسي البيئة و اْلصحاب .3
 يع   قس يني، إىل تنقس م الك الم مه ارة ت دريس ِف املش كالت أم ا

 :منها الداخلية املشكالت أما .اخلاروية املشكالت و املشكالت الداخلية

 احلياء .1

                                                           
26 Abdul Hamid،Mengukur Kemampuan Bahasa Arab،(Jogyakarta: UIN-Maliki Press، 2010)، hlm. 

52-62 
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 اخلطاء من اخلسف .2

 املفردات يقص .3

 الغرض من اخلاا .4
 :منهم اخلاروية واملشكالت

 الكليم عدم .1

 27خراْل من التعليم الدافع عدم .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Suja’i، Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab، (Semarang: Walisongo، 2008)، hlm. 73 
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 الثالث الفصل
 البحث منهجية

 البحث منهج  .أ
 لقض اء َل ا اَل دف ال يت الكي   البح ثم الباحثة رتستدد البحث الدراسة يذه

 28ابإحص ائية حتلي ل اْلرق ام،ام دراس تد الدراس ة وتص ييم .يت ائج مسض سعية عل ى

 َلس تددام الكث ري من ه اة ه، ويطل ب وري ا الكي  ، البح ث ي ذه اآلراء م ع ومتاش يا

 .29النتائج ريانو  البيايات، يذه وتفسري البيايات، من مجع ردءا اْلرقام،

 quasi) لريبي  ة ش  به طريق  ة ي    الدراس  ة ي  ذه ِف املس تددمة الطريق ة

eksperimental) ارطةالض  اعيسع ة تص ييم البع دي اَلختب ار - القبل   ختب اراَل م ع. 

متغ ري  ِف ي س والف رق ينهي ا يقي ة، التجرر ة يف س اْلس اس ِف لريبي ة ط رق ش به
اس تددام  أث ر أو وو سد حتدي د أو ل م ن الطريق ة ي ذه نالباحث ة ا يس تددم 30الس يطرة

 ِف العرري ة اللغ ة عل ى تنيي ة مه ارة الك الم ن سذج طريق ة املناقش ة لرتقي ة ق درة التالمي ذ
 .ماييارمدرسة املتسسطة ابإرراييي   السارع فصل

م ع  ، (quasi eksperimental ) التج رييب ش به تص ييم ي س البح ث ي ذا وتص ييم
ي ذا  (nonequivalent control group desing)  التص ييم مراقب ة عيسع ة تص ييم
الض ارطة  اعيسع ة تص ييم البع دي وَلختب ار - القبل   رِاَلختب ار متش اهبا التص ييم

pretest – posttest kontrol group desing)). تصييم اعيسعة الدراسة تصييم وصفت 

  ((nonequivalent control group desingالضارطة 

  

                                                           
28 Sukmadinata، Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya، 2013). Hal:53 
29 Arikunto، Suharsimi. Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT Rineka 

Cipta، 2010) Hal:27 
30 Op.Cit. Sukmadinata، Nana Syaodih. Hal:59 
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 البحث وأوقات كانالم .ب
 الع  ام اْلول م  ن الدراس    الفص  ل ِف الدراس  ة ي  ذه أوري  ت وق  د

 وقد .ماييارة املتسسطة ابإرراييي  مدرس السارع فصل ِف 2017/2018الدراس 

 ال يت اْلحب اث وو سد ع دم أوَل مع ايري، ع دة ْلي ه ُيت سي عل ى املك ان ت اختي ار

اَلرتك ارات  تقب ل رس هسلة رس ةاملد ، مايي ارِف مدرسة املتسسطة ابإرراييي    أوريت
وال يت  ي سمني م دى عل ى الدراس ة ي ذه أوري ت وق د . ع ال ال تعلم ِف والتجدي دات

 .2017أورتسرري  ِف شهر  تزامنت
 

 وعينية البحث مجتمع .ج
 البحث مجتمع .1

 الذين يكسيسن اْلشياء أو أو اْلشداص اْلفراد مجيع يس البحث عتيع إن

 الدراس ة مجي ع ي ذه ِف البح ث عتي ع ور ان  .31 البح ث مش كالت مسض سع

املتسس طة ابإرراييي    مدرس ة ِف  ف  لس ارعوا  "ه" الس ارع الفص ل ط الب
 .ماييار

 البحث عينة .2

 والعينة ي  32اعتيع هبا ميلكه اليت واخلصائص العدد من وزء ي  العينة

 يس تددم عين ة أن للباح ث ميك ن ربري ودا عاعتي عدد إذا ، اعتيع من وزء

 ملفعسل البحسث ميكن واستددامه العينات أخذ طريق عن . اعتيع من مأخسذة

 اعتيع. عن معلسمات على احلصسل
البح سث  م ن الن سع ي ذا ِف ةي ت الدراس ة ي ذه أن إىل خنل ص أن وميك ن 
و،  ه رالس ارع الس ارع الطبق ة أف راد ر ل ي   املس تددمة العين ة ْلن اعتيعي ة
 .مايياراملتسسطة ابإرراييي   مدرسة ِف طالبا 26-22 منها رل ومشلت

                                                           
القبهرة (النفش، علن و التربيت في البحث هنبهج واآلخروى، الحويذ عبذ جببر31    152ص  ) 1978ا لعربيت، ا لوهضت د ار  9ِ 

32 Op.Cit. Sugiyono. Hal. 62 
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 البحث متغيرات .د
 قب ل م ن يع رف م ا ش كل عل ى ش   ر ل اْلس اس ِف ي   البح ث اتتغ ري م

 حي املسض سع، ح سل ي ذا معلسم ات احلص سل عل ى أو ل م ن لدراس تها الباحث ة 

 ريمتغ  م ن الدراس ة ي ذه ِف املس تددمة اتاملتغ ري  .من ه.33 واس تنتاوات اس تدالص
 ي م ات،متغ ري  ث الث م ن يتك سن البح ث ي ذا .اتاملتغ ري  املراقب ة و املس تقبل والت ارع

 :يل  ريا

 املتغري املستقل (1

يس العامل الذي يقيس مدى  (variabel independent)املتغري املستقل 
 املستقل ِف يذا املتغري 34قف ويسيى أيضا رالتغيري التجرييب.تأثري على املس 

ِف املدرسة املتسسطة  طريقة املناقشةيس تعليم مهارة الكالم راستددام البحث 
 .ابإرراييي  ماييار

 املتغري التارع  (2
تاج عن فعالية يس العامل الذي ُي (Variabel Dependent)املتغري التارع 

ترقية املتغري التارع ِف يذا البحث يس  35العامل املستقبل. يسيى رعامل التارع.
 .مهارة الكالم

املتغريات  . أو ثارتة فيها التحكم يتم اليت املتغريات ي  املتغريات مراقبة
تظايرة  عن واملعلم، التعلييية، املساد ي  الدراسة يذه ِف املستددمة التحكم

 البعدي. ختبارَلوا
 

 

 

                                                           
33 Op.Cit. Sugiyono. Hal. 20 

 312املروع السارق ص  34

 312املروع السارق ص  35
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 البيانات ومصادرها .ه

، أدوات مجع البيايات ِف يذا البحث يامصادر ريايات البحث و رايت 
ستجايب ْلسئلة ، يس الشدص اَل(Responden)فيصادر البيايات تسّيى نستجيب 

 .، أسئلة مكتسرا ران أو شفهّيا. ليسّهل أن يعّرف  مصادر البياياتالباحثة

 أدوات البحث در البياياتمصا البيايات رقم

 احسالا التالميذ ي   .1

تعليم اللغة العررية ِف 
 فصل أالسارع

 املدرس -

 التالميذ -

 املالحظة

وتعلم  عيلية التعليم .2
اللغة العررية ِف يذه 

 املدرسة

 املدرس -

 التالميذ -
 املقارلة

يتيجة التالميذ ِف  .3
اختباري القبل  

 والبعدي

سة التالميذ ِف املؤس
 طالب احلق

 اَلختبار

يتيجة التالميذ ِف  .4
اختباري القبل  

 والبعدي

 أيشطة التالميذ -

 

 السثائق

 مصادر البحث. منهيا : الباحثةيذا البحث، يستددم 

 املصادر اْلساسية .1
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ة من املصادر اْلوىل.  الباحثالبيايات اليت مجعها ومعاجلها وعرضها 
وورقة اْلسئلة وابإوارة ِف  تالميذوال رسدراْلشداص املتعلقة رالتعليم رامل

 اَلختبار.
 املتسسطةاملصادر   .2

الباحثة من اْلخرين راملعلسمات إىل البيايات اليت مجعها ومعاجلها وعرضها 
 من املالحظة والكتب واعلة. املؤسسة

 

 البيانات جمع أدوات  .و

 تية :ِف يذا البحث اْلساليب اآل الباحثة توجليع البيايات استددم
 املالحظة  .1

املالحظة ي  طريقة مجع البيايات نالحظة املساقف مباشرة. وي  طريقة 
 الباحثةرأن يقسم  الباحثة وزءا من النشاطات التعلييية أيتتطلب أن يكسن 

نالحظة سلس  معني من خالل اتصاله مباشرة راْلشداص أو اَلمكاييات 
مهارة رالم الطلبة خالل ووسديم ِف  ةوِف يذه الدراسة اختب الباحث  املسوسدة.

 36املدرسة الداخلية.

يذه املالحظة للحصسل على البيايات اليت تتعلق  الباحثةويكسب 
راستددام ِف عيالية التعليم والتعلم خاصة تعليم مهارة الكالم  التالميذرأيشطة 

تتيثل يذه البيايات ِف . و طريقة املناقشة ِف املدرسة املتسسطة ابإرراييي  ماييار
استجارة لطلبة ِف أثناء التعليم وْحاستهم ِف عيلية تكسين اجليلة راستددام 

ِف  التالميذاَلتصال رني الباحثة والتالميذ، و . واَلتصال رني طريقة املناقشة
 عيلية التعليم والتعلم.

                                                           

 منهج الباحث36 
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وِف يذا البحث، حضرت الباحثة إىل املدرسة أن تعريف عيلية تعليم 
العررية جليع البيايات اليت تتعلق راستددام طريقة املناقشة لرتقية مهارة اللغة 

الكالم الطالبات لفصل السارع راملدرسة املتسسطة اَلرراييي  ماييار. 
واستددمت الباحثة ِف يذه طريقة تبدأ ِف يسم اْلول  إىل املدرسة، رتنظر 

حسال الطالبات الباحثة من أحسال املدرسة، حي عندما تعلم ِف الفصل من أ
 ومالحظة مع اْلستاذ املعلم اللغة العررية ِف الدرس حصسصا ِف مهارة الكالم. 

 املقارلة  .2

تعريف وايسدا الذي يقسل ران املقارلة )التبادل الفظ  الذي يتم من 
آخر أو أشدص آخرين(. ومن ووها لسوهبني القائم راملقارلة ورني شدص 

عيق والشرح والتسضي  ريا أن َلا عدد من أيم مميزات املقارلة التكيف وال
رسوسد البحث ي   37املقام لذرريا. يستطيع املييزات اْلخرى اليت َل

املعلسمات، عن طريق أسئالت إىل املدعى عليه رنيل الفكر، وآراء، وابإدرا  
 عن حسادث أو حقيقات.

 َلذ البحث مع: الباحثة أوريا واملقارالت اليت
. ملعرفة أحسال تعليم ِف املدرسة املتسسطة ابإرراييي  ماييار مدرس (أ

 .املدرسة املتسسطة ابإرراييي  مايياراللغة العررية ِف 

. ملعرفة حالة املدرسة املتسسطة ابإرراييي  مايياراللغة العررية ِف  طالبة (ب
 .ملتسسطة ابإرراييي  مايياراملدرسة اتعليم مهارة الكالم ِف 

ي  اليت تتعلق نشكلة البحث من الباحثة أما البيايات اليت تقصديا  
تعليم مهارة الكالم راستددام العيلية التعليم قبله، وتنفيد يذا العيل ملعرفة 

 .ِف املدرسة املتسسطة ابإرراييي  ماييار طريقة املناقشة

 

                                                           

 أدوات البحث العلميسعيد حسن عبد الفتاح الغامدي.  -37 
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 ختباراَل .3

طات املعقدة لتقدير سلس  الّشدص اّليت تصسر واَلختبار يس أداة الّنشا
ورأى أريكسيتس أن اَلحتبار يس   38الكفاءة اّليت ميلكها ِف املاّدة الّدراسّية املعيّنة.

ة لقياس املهارات عبارة عن اْلسئلة أو التيرينات أو آَلت أخرى املستددم
 39واملعرفة والذراء اليت ميلكها الفرد أو اجلياعة.

اَلختبار املستددم ِف يذا البحث يس اَلختبار الشفسي، ْلن يذا اَلختبار 
 الكالم.  مناسب لقياس يتيجة التالميذ ِف مهارة

 ويذا اَلختبار ينقسم إىل قسيني، ومها: 
ِف أول  لتالميذ الباحثة( يع  الذي أوره Pre-Testتبار القبل  )اَلخ -أ(

قامت الباحثة . مهارة الكالممرة قبل عيلية البحث ملعرفة رفائتهم ِف 
 راختبار القبل  ِف الفصل السارع  ه  و السارع  ف 

 الباحثة(، يع  اختبار  الذي أوره Post-Testو اَلختبار البعدي ) -ب(

.  .مهارة الكالمملعرفة رفائتهم ِف  طريقة املناقشةرعد تقدمي  لتالميذ

 قامت الباحثة راختبار البعدي ِف الفصل السارع  ه  و السارع  ف 

ِف اَلختبار ومؤشراته ي  ريا الرسم البياين  التالميذوما معايري  اح 
  40اآليت:

 

 التقدير فئة النتائج الرقم

 أ 85-100 1

 ب+ 80-84 2

                                                           
Djiwandono 38،Tes Bahasa dalam PengaaranM. Soenardi.  ،(Bandung: ITB) 1996 . 1  

Arikunto 39،. 139. Jakarta. 2002dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara-DasarSuharsimi.   
Zaenal Arifin 40،Evaluasi Pembelajaran ،ndung: Remaja Rosdakarya)(Ba ،. 2262010  
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 ب 75-79 3

 ج+ 70-74 4

 ج 60-69 5

  د 50-59 6

  ه 0-49 7

 السثائق .4

ىت للتنبؤ يذه البيايات ميكن أن تكسن مفيدة للباحث والدراسة وتفسري ح
استجارة للقضايا احملروية للبحسث، وثائق ِف البحسث والدراسات، ويستطيع 

 .املهارة الكالم أن حتديد وأن جييع البيايات رشكل الباحثةة

 

 تحليل البيانات .ز

ستدَلا الباحثة التحليل ابإحصائ  اَللتحليل البيايات الكيية. تستددم 
(Analysis Statistic Inferensial  .): التحليل اَلحصائ   ريا قال أْحد ردر
واليت سبقت ابإشارة إليها،  (Sampling)ستدَلا فهس يتضين عيلية املعينة اَل

املدتارة  (Population or Universe)أي اختبار مجاعة صغرية متثل اعتيع الكبري 
 . 41منه

 (validitas)اختبار صالحية األدوات .أ

وإذا يت     ي  اَلختب     ار معي     ار النتيج     ة املناس     ب وال     دق حس     ب أي     داف 
اَلختب  ار فتعت   ب أدوات البح  ث تعب   ريا ص  الحيا. وحتلي   ل ر  ل ي   سع م   ن أدوات 

ع    ب   Pearsonم    ن رريس    سن  Product Momentالبح    ث مس    تددم رارتب    اط 

                                                           
. (Jakarta: Bumi Aksara)Metodologi Penelitian PendidikanSukardi.  41،2007 ،88  
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املت سّفر لتثبي ت ص الحية أداوت البح ث ي س إذا  . والش رط SPSS 15.0رري امج
 . 0،3أعلى أو يساوي رنتيجة  (Pearson)رايت معامالت ارتباط رريسسن 

 (reliabilitas)اختبار مصادقية أدوات البحث .ب

إّن املص  داقية َل  ا عالق  ة رص  ّحة آل  ة اَلختب  ار. وأدوات البح  ث املص  داقية 
رات لقي      اس املسض      سع ي        إذا راي      ت أدوات البح      ث مس      تددمة ع      دة م      

املتس  اوي فتن  تج البياي  ات املتس  اوية. وتق  ام لرر  ة املص  داقية إقام  ة داخلي  ة أي 
رتجررة اْلدوات البحث لررة واحدة، حي يقام حتلي ل البياي ات احملص سلة رتقني ة 

. SPSS 15.0 .معّين   ة. واختب   ار مص   داقية أداوات البح   ث مس   تددم ربي   امج
يلة لقياس املصداقية عب إختبار إحصائية ألفا  يتي  السس  SPSS 15.0ورريامج 
 يتيج  ة رإتاح  ة املتغ  رّيات ص  الحية وتعت  ب.  Alpha   Cronbach (𝛼)ررويب  اخ 

 أدوات م ن ي سع ر ان وإذا. Alpha   Cronbach (𝛼) ≥ 0،70ألف ا ررويب اخ 

 Cronbach’s Alpha if Item Deletedألف  ا ررويب  اخ عن  د  يتيج  ة ل  ه البح  ث

 يباخ العام فيزيل يسع أدوات البحث أو يصّح . ألفا ررو  من أعلى

 (homogenitas)اختبار متجانس .ج

إّن اختب   ار متج   ايس مس   تددم ملعرف   ة ي   ل العين   ة امل   أخسذة عن   د البح   ث 
العلي     حمص   سلة م   ن عتي   ع البح   ث املتج   ايس. والبياي   ات املس   تددمة ملعرف   ة 

ت عن  د املرحل  ة اختب  ار متج  ايس ي    يتيج  ة اَلختب  ار النه  ائ  ن  ادة الرياض  يا
ريب      سن م      اس. أّم      ا   4اْلوىل ِف الفص      ل اْلول راملدرس      ة املتسس      طة حمّيدي      ة 

 : فه  فييا يل   SPSS 15.0خطسات اختبار النهائ  املستددمة عب رريامج. 

 صياغة فروض البحث .1
 متجايس عتيع من الصادرة املتغريات ريايات ي :  𝐻0إّن 
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 متجايس عتيع من تصدر َل اليت املتغريات ريايات ي :  𝐻1إّن 

 𝛼  =0،05 على ملحس  رشكل املستسى تعيني .2

 SPSS 15.0رريامج  عب احلساب إقامة .3

 تعيني معاير .4

≤ P-value (sig) يتجية رايت إذا مقبسل:  𝐻0إّن   𝛼     

>P-value (sig) يتجية رايت إذا مرفسض:  𝐻0إّن  á 

 التلديص .5

 (Normalitas)الطبيعي االختبار .د

. املس    تددم ابإحص   ائ  اَلختب    ار ملعرف   ة مس    تددم الطبيع     اَلختب   ار إن

 تس تددم أن الباحث ة عل ى ر دّ  ف ال طبيعي ا تقس ييا تقّس م البيايات رايت وإذا

 وإذا ، parametric statisticsاملعّلي   ابإحص اء أو الب ارامرتي ابإحص اء تقني ة

 تس  تددم أن الباحث  ة عل  ى ر  دّ  ف  ال طبيعي  ا تقس  ييا تقّس  م َل البياي  ات راي  ت

 Nonparametric الالمعلي     ابإحص   اء أو الالر   ارامرتي ابإحص   اء تقني   ة

statistics  .ع ب رري  امج.  مس تددم الطبيع    اَلختب ار وحس ابSPSS 15.0  

أم     ا  Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov).أي اس     تددام اَلختب     ار الطبيع      
ع  ب رري  امج. . Lilliefors (kolmogorov-smirnov)اخلط  سات َلختب  ار طبيع    

SPSS 15.0   :  فه  فييا يل 
 صياغة الفروض .1

 طبيع  مقّسم عتيع من الصادرة املتغريات ريايات ي :  𝐻0إّن 

 طبيع  مقّسم عتيع من تصدر َل اليت املتغريات ريايات ي :  𝐻1 إنّ 

 á  =0،05 على ملحس  رشكل املستسى تعيني .2

 SPSS 15.0 .رريامج عب احلساب قامةإ .3

 تعيني معاير .4
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≤ P-value (sig) يتجية رايت إذا مقبسل:  𝐻0إّن   á     

>P-value (sig) يتجية رايت إذا مرفسض:  𝐻0إّن  á 

 التلديص .5

 (Hipotesis)الفروض اختبار .ه

 ي   س العلي     البح   ث ي   ذا عن   د املس   تددم اَلحص   ائ  اَلختب   ار تعي   ني إنّ 

 مقّس    يا اعتي    ع ر    ان وإذا. مقّس    م غ    ري أو الطبيع      املقّس    م اعتي    ع رسو    سد

 ابإحص                اء أو الب               ارامرتي ابإحص                اء الباحث               ة فتس                تددم طبيعي               ا

 يُقّس  م َل اعتي  ع ر  ان وإذا يت، اختب  ار أي  parametric statisticsاملعّلي   

 ابإحص       اء أو الالر       ارامرتي ابإحص       اء الباحث      ة فتس       تددم طبيعي       ا تقس      ييا

 Mann Whitney وت  مان اختبار أي Nonparametric statistics ي الالمعل

 Independent Sample t Test مستقّلتني عينتني حالة ِف يت اختبار إنّ 

 ق     درة عل     ى scaffolding س     قالة أث     ر ملعرف     ة ي     س البح     ث ي     ذا ِف املس    تددم

 عينت  ني حال  ة ِف يت اختب  ار وحس  اب. الرياض  يات مش  ارل ح  لّ  عل  ى التالمي  ذ

أّم  ا . SPSS 15.0رري  امجيق  ام ع  ب   Independent Sample t Test قّلتنيمس  ت
  Independent Sample t Test مس تقّلتني عينت ني حال ة ِف يتاخلطسات َلختبار 

 رريامج إس. يب. إس.إس فه  فييا يل  : الذي يقام عب 

 صياغة الفروض .1

:𝐻0 إنّ  ì1 ≤ ì2 : الفص   ل ِف البع   دي اَلختب   ار يتيج   ة ي   س 

 الفص    ل ِف البع    دي اَلختب    ار رنتيج    ة يس    اوي أو أق    لّ  ج    رييبالت

 ق   درة عل   ى scaffolding س   قالة تقني   ة أث   ر يسو   د َل أي الض   ارا،
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 راملدرس ة اْلول الفص ل ِف الرياض يات مش ارل حلّ  على التالميذ

 .ماس ريبسن 4 حمّيدية املتسسطة

:𝐻1 إنّ  ì1 > ì2  :الفص   ل ِف البع   دي اَلختب   ار يتيج   ة ي   س 

 الض  ارا، الفص  ل ِف البع  دي اَلختب  ار يتيج  ة م  ن ل  ىأع التج  رييب

 عل  ى التالمي  ذ ق  درة عل  ى scaffolding س  قالة تقني  ة أث  ر يسو  د أي

 املتسس   طة راملدرس   ة االس   ارع الفص   ل ِف الرياض   يات مش   ارل ح   لّ 

 .ماييار اَلرراييي 

 á  =0،05 على ملحس  رشكل املستسى تعيني .2

 SPSS 15.0رريامج.  عب احلساب إقامة .3

 تعيني معاير .4

≤ P-value (sig) يتجية رايت إذا مقبسل:  𝐻0إّن   á     

>P-value (sig) يتجية رايت إذا مرفسض:  𝐻0إّن  á 

 التلديص .5
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 الرابع الفصل

 نتائج البحثعرض البيانات و 

 المبحث األول:

 لمحة عن المدرسة المتوسطة االبراهيمي .1
 تأسيس المدرسة تاريخ 1.1

ت ع  ن أيش  طة التعل  يم ال  دي  يسمي  ا ال  ذي يعل  م احل  اج أْح  د حس  نان ر  دأ
 قطع   ة ش   راء نس   اعدة اعتي   ني تق   رر 1989اهلل ِف منزل   ه، وأخ   ريا من   ذ ع   ام  عب   د

ار غريس ي  َلس تددام ومسريت مايي س يد ري ة عفي ق مرتات ق 130مس احتها  أرض
 س  عيدا، تط  سرا تش  هد رن  اء املعه  د ال  ذي تس  يى راملعه  د اص  سل احلكي  ة. ولك  ن َل

 متشكيله. اتدع ايالتيل امل  مصادر على املفروضة القيسد رسبب
ار غريس ي  ايي اروس مايي مرتا ِف قرية م 7230وقف الب  إرراييم أرضه مساحتها 

حي يرمم   ه املعه   د اص   سل احلكي   ة  1990اهلل ِف ع   ام  إىل احل   ج أْح   د حس   نان عب   د
  رإزداد ابإرراييي  ِف اخريه حلرمة اىل ر  إرراييم.

ورعد مرور السنني واْلزمان م ن يش أة ي ذا املعه د و اء امل تعلم م ن من اطق 
اْلخ    رى مث    ل ت    سرن، رسوسيك    ارا، فالييب    ايج، و ويالو    ف. وي    م يروح    سن ع    ن 
أيشطة التعلييية. ولكن أرثر منهم تفتقر ع ن ض ائية املالي ة، فاس تغاث َل م احل ج 

عل  وىف حسنان ِف عام ليقرتفسا اْلعشاب رإرشاد اْلستاذ  عبد اهللأْحد حسنان 
ل    ترش    اْلس  تاذ عل    وىف حس  نان وةي  ت علي  ه احلكي  ة. وإَل عل  ى ذ 1992

 رراعة لسد حاوة يسميتهم.  عليهم لتطسير
ل  ردئ ربناء املصلى ومسكن للط الب والطالب ات، واْلن ر ان م دى وذ

الط      الب  607م      رتا، وفي      ه  1471املعه      د اص      سل احلكي      ة ابإرراييي         البن     اء
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. واملدرتع اْلخري حصل عليه املعهد يس اَلمتال  عل ى املدرس ة الرةي ة والطالبات
تسس  ا والع  اا، ال  ذي عل  م فيهي  ا الكث  ري م  ن خرجي    وامع  ة العص  رية ملس  تسى امل

 .UGM  ،UI،ITS  ،IAINاْلزير رالقايرة واجلامعات احلكسمية اْلخرى مثل 

ارق ري  اي  وق  د حص  لت ي  ذه املدرس  ة ال  يت ت متهي  ديا رمزي  ا ر  الرئيس الس  
احل  اج عب  د ال  رْحن واح  د، عل  ى العدي  د م  ن الط  الب ىف عامه  ا اْلول، ال  ذي رل  غ 

تسس  ا ونيس  ني طالب  ا )فص  الن( إىل مائ  ة واثن  ني طالب  ا )ثالث  ة فص  سل( ملس  تسى امل
 ملستسى العاا.

 ميكن تلديص يدف يذه املدرسة العام رنظر إىل خطسات نسيا، ويس:
شر املتق  راهلل: املؤمن واملتدلق رأخالق ررمية ىف اعال الرترسي: حتقيق الب .1

 والعال رعدة العلسم والقادر على القيام راْلعباء رنفسه
ىف ع    ال ال    دعسة وإن    اء اعتي    ع: تف    سيض اخلدم    ة والتش    جيع عل    ى فه    م  .2

 احلقسق والساوبات رالعارد واملساطن.
الب عس  ى فاع  ال الرتر  سي ال  ذي تس  عى املدرس  ة إىل تنييت  ه ي  س ترري  ة الط  

 الروح   )ال روح اجلاي ب ي س التعل يم ي دف ف إن أن يكسيسا ياس ا ر املني. ول ذل ،

 س سفن ال روح النس يب. تنيي ة الت سازن ِف والعق ل( وامل ادي )املادي ة( ل دي الط الب

 املعرف ة. ريني ا العق ل أي تج والتسوي ه ل اه واْلخ الق الكرمي ة، لينه ا القدس ية

 ينتج أن املتسقع املروس من التطسر يذا تنسعة. معاملهارات امل ينتج البدين التدريب

ال دين، َل م زاد  وأداب الدييا أداب يم يالذ طالبا ذي املهارات املتنسعة. طالب
 لليعاحت الدييسي واْلخروي.

 اي رتن أص سل احلكي ة ابإرراييي   ر يس ط سره ال ذي التعل يم ال اه ف إن ل ذا

 ْلن متسازي ة، رطريق ة دريسوالت  التعل يم عل ى احلص سل أو ل م نل ب طا تعزي ز ي س

 التفس ريات )اجلاي ب م ع الط الب بإث راء فق ا ل يس حتقيق ه يتع ني ال ذي اَل دف
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 القيم تقدير روح ودقة وتدريبها اْلخالق إناء يس ل  منذ اْليم ولكن املعرِف(،

 وإع داد ،واْلخ الق الص ادق واملسق ف ال سع  وتش كيل وابإيس ايية، الروحايي ة

 س بحايه ر اهلل ابإمي ان أس اس عل ى اعتي ع ع ن لمس تق رش كل للع يش الط الب

 وتعاىل.

 

 ملفات المدرسة 1.2
 20536994:   القدميالرقم ابإداري 

 20582983:   الرقم ابإداري اجلديد

 اَلرراييي  املتسسطة: املدرسة     املدرسة اسم

 ماييارجيس 01/40: شارع املعهد اَلرراييي      العنسان

 : ماييارجيس    قرية

 : ماييار    نطقةامل

 : غريسي   رجينس  / املدينة

 الشرقية : واوة    املقاطعة

 3955620 031:     اَلاتف

 081332927722:   املدرسة ياتف رئيس

 املتسسطة: املدرسة     املستسى

 : خاص    احلالة

 2004:    التأسيس سنة

 2004:  اَلعتياد اَلعتياد / سنة يتائج

 bening_asshofa@yahoo.com:   ابإلكرتوين البيد عنسان

 www.al-ibrohimi.net:   ابإلكرتوين املسقع عنسان
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 والهدف الرؤية 1.3

 الرؤية
 والفسي  ىف الثقافة  ابإ از، ِف والتييز ،املتسازن رايرا وراطنا التعليم  حتقيق

 الهدف

 واملثلى. الفعالة تعلم عيلية التنفيذ خل من اجليد التعليم خدمات حتقيق .1

 يس ي  إىل  الطال ب املنف  ذ  ال  ذي املسو  ه وال  تعلم التعل  يم تنظ يم  .2

م ن امليك ن  أيض ا التعليم ولك ن مساضيع فقا أن يكسيسا ليس لليتعليني
 التعليم. أن يكسيسا عاملسا

 ابإميان حتسني على يعتيد الذي عن دين ابإسالم والتعليم الرترية تنظيم .3

 اليسمية. احلياة مارسف  التيت افيةالثق القيم وتقدير النبيلة والشدصية

 الني س یإل ؤديی أن مک نی ال ذي سیوالت در میالتع ل ریت سف  .4

 .دیوالتجد ريیوالتغ

 القائية التحتية والبنية املرافق مجيع من اَلستفادة خالل من التعلم تنفيذ .5

 مهذرا تسلسرا أ ب اليت وإلقاء الكليات الطيبة والدين للعلسم ريدتب

 .بالطال رني

 

 األغراض العامة 1.4
 وضع يذه البامج يس: من والغرض

 وأيدافها املدرسة رؤية حتقيق .1

 جيي عفت وررمي ة ومنض بطة ومتكامل ة مس ددة تعلييي ة أي داف حتقي ق .2

 الدوائر
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 ين س واملعل م ال رئيس امت ن املس تسي مجي ع عل ى العي ل أخالقي ات تط سير .3

رحام ل  الشدص ية وليةراملس ؤ  الش عسر عل ى يعتي دون ال ذين الط الب
 ابإرراه َلم يكسن أن اْلعباء

 الطبيع ة َلتني سابإرراييي   ح ىت  مؤسس ة إيش اء الش عسر رامللكي ة ل اه .4

 املدمرة أو السلبية

 مجي ع ِف مت سازن تق دير حقي ق أول ت م ن املهن ة السعي ب إر راز .5

 اَلرراييي  مؤسسات
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 منظمة المدرسة 1.5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wali Kelas & 

Guru 

BK / BP 

NURU FATICH، S. Pd 

RIRIS KURNIAWATI، S. 

Pd 

 

Waka. Kurikulum  

AINUR ROCHMAH، S. 

PdI 

Waka. Kesiswaan  

ABDULLAH FANANI 

Waka. Humas 

SYAFI’UDDIN، S. PdI 

Waka. Sarpras  

MOHAMMAD MUCHYI، 

SE 

Komite Sekolah 

H. MOHAMMAD NAUFAL، 

SE 
KA. Tata Usaha 

KHOZANATUL ILMI، 

S.E. 

PENGASUH 

KH. ALI WAFA HUSNAN 

Kepala Sekolah 

MUHAMMAD KHOIRUR 

ROZI، S. PdI 

PENGURUS MADRASAH 

Drs. H. SAIFUL MULUK 

Staf TU. 

Administrasi 

INAYATUR 

ROHMANIYAH، S. PdI 

TU. Keuangan 

MOH. SHOLEH 

KHOIRUN 

O S I S 

S I S W A 
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 االبراهيمي المتوسطة للمدرسة الطالبية األنشطة  1.6
 ايل : يكم اَلرراييي  املتسسطة لليدرسة الطالرية ْليشطةا

 الصباح .احتفال1

 والتعلم التدريس . أيشطة2

 راتب احلداد . قراءة3

 . صالة الضحى4

 . الكشفية5

 ررة القدم  -6

 الريشة . ررة7
 . القراءة8

 البنجاري تدريب – 9

 . اخلياطة10

 الكيبيستر . ممارسة11

 

 تيةالتح والبنية المرافق 1.7
اَلرراييي  املدرسة املتسسطة فييا يل  التسه  التس البنية التحتية ِف شررة 

  : ماييار

 معلسمات ةیة التحتیاسم املرافق والنب رقم

 ويد ييي املكتب الرئيس ميتس اَلررا 1

2 
املدرسة املتسسطة املكاتب  إدارة
 ييي اَلررا

 ويد
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 ويد مكتب املعلم الذرسر 3

 ويد ياثمكتب املعلم ابإ 4

 ويد مصلى للبنني 5

 ويد مصلى للبنات 6

 ويد فصل 7

 ويد مكتبة 8

 ويد رافتريي للبنني 9

 ويد رافتريي للبنات 10

 ويد تعاوييات 11

 ويد ملعلم مسقف سيارات 12

 ويد لطاّلب مسقف سيارات 13

 ويد نا فيه الكفاية ْحام للبنني 14

 ويد ْحام للبنات 15

 ويد للبنني مكان السضسء 16

 ويد مكان السضسء للبنات 17

 ويد املستسدع 18

 ويد ملعب الكرة الطائرة 19
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 ويد ملعب لكرة القدم 20

 ويد حديقة 21

 ويد غرفة الصحة 22

 ويد نا فيه الكفاية مكب الصست 23

 ويد نا فيه الكفاية مكتب التسويه 24

 ويد املكتب املاا 25

 ويد غرفة أوزيس 26

 ويد الرياضية املعدات 27

 ويد اْلحذية رف 28

 ويد العلسم خمتب 29

 ويد اللغة خمتب 30

 ويد احلاسسب خمتب 31

32 
)َلختبار السط  القائم  UNBKخمتب  

 على احلاسسب(
 ويد
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 منهج تعليم اللغة العربية  .2
 أيداف تعليم اللغة العررية .1

  لتحقيق القدرة اَلتصالية ر  يس تطيع أّما أيداف تعليم اللغة العررية فه
تليي    ذ أن يع    ّب م    ا ِف ذين    ه إىل اآلخ    رين. إّن أي    داف تعل    يم اللغ    ة العرري     ة 
راملدرسة الثايسية ابإرراييي  ي  إرشاد تلييذ وتسويهه عند عيلية إتّقان اللغة 
ي ة العررية رسوسد تعّلم العناصر اللغسية املسازي ة. وعل ى ي ذا ف إّن م ادة اللغ ة العرر
 مؤلّفة لتأييد حماولة تنيية إتقان اللغة العررية عند عيلية اَلتصال الظاير. 

 مساد دراسة اللغة العررية .2
حتضَّر مادة اللغ ة العرري ة رع د إقام ة امل درس رتحلي ل حاو ة تليي ذ، وجيي ع 
املدرس تنسّع حاوة التلييذ حىت يسازيه عند إع داد امل ساد الدراس ية، ويتّج ه أث ر 

ش   طة إىل تليي   ذ يفس   ه. وتؤّر   د درو   ة م   ادة التعل   يم عل   ى اَلتص   ال ي   ذه اْلي
ال   دافع الفع   ال ل   دى تليي   ذ. وأن دور امل   ادة الدراس   ية رسس   يلة ياّم   ة لتحقي   ق 

 أيداف التعليم. وسألت الباحثة راملقارلة مع املدرس

الباحث  ة :   م  ا املص  در التعليي    ال  ذي يس  تددمه التليي  ذ عن  د عيلي  ة تعل  يم 
 سسى الكتاب التعليي  ؟ اللغة العررية

امل   درس :   وق   د يس   تددم تليي   ذ ررس   ات الت   دريبات والسس   ائل املسو   سدة ِف 
 مكتبة املدرسة  س الكتب املعلقة نادة املناقشة والقامسس وما إىل ذل . 

ويستددم تلييذ ررسات التدريبات   التق سى   عن د عيلي ة التعل يم، وأم ا 
التعريف رالنفس، والتعريف رالعاملني ِف  مساضع الدراسة املسوسدة فيها فه  :

املدرس    ة، واملراف    ق، واْلداوات املدرس    ة. واخت    ارت الباحث    ة مسض    سع التعري    ف 
رالعاملني ِف املدرس ة عن د حبثه ا العلي   ملعرف ة ق درة التالمي ذ عن د تعل يم اللغ ة 

 العررية عب طريقة املناقشة. 
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 طريقة تدريس اللغة العررية  .3
رس طريقة احملاض رة عن د عيلي ة التعل يم راملدرس ة الثايسي ة وقد يستددم املد

ابإرراييي ، حيث أن املدرس يلق  رتلييذ اْلشياء اجلذارة ل تعّلم. وأم ا تليي ذ 
فه  س يس  يع ويكت  ب عي  ا يش  رحه امل  درس م  ن اْلم  سر املهي  ة. وتك  سن طريق  ة 
احملاض   رة غ   ري فّعال   ة ْلن تليي   ذ مطل   سب ر   أن يس   يع ر   الم امل   درس فحس   ب 

افة إىل أن ي     ذه الطريق     ة َل تض     ّم عل     ى وو     سد اَلتص     ال ر     ني تليي     ذ رابإض     
 ومدرس. 

رالنس   بة إىل ذل     ف   إن الباحث   ة تس   تددم طريق   ة املناقش   ة حي   ث أن ي   ذه 
الطريق  ة رسس  يلة اَلتص  ال ر  ني تليي   ذ وتليي  ذ آخ  ر وم  درس لتحلي  ل املش   كلة 

 التعلييية وحّلها وتعّيقها ومناقشتها عن مسضسع ما. 
طريق     ة لتسو     ه مش     كلة الفرق     ة، ومعرف     ة ريفي     ة تع     ّرف تس     تددم ي     ذه ال 

املشكلة وحّلها وختليصها. ومن املروس رسوسد يذه الطريقة أن تليي ذ يس تطيع 
 أن ُيّل املشارل التعلييية. 

 وسائل تدريس اللغة العررية .4
ي      لغ    ة يسيايي    ة، ومعناي    ا لغ    ة ي    س وس    ا  (Medium)إن رلي    ة وس    يلة 

ي  س وس   يطة ومرس  ل الرس   الة إىل املستس  لم. أم   ا  ووس  يطة. ومعناي  ا ِف العرري   ة
مع   رلي ة وس يلة ِف ع ال الرتري ة فه س الش أن ال ذي ُيض ر املعلسم ات والعل  سم 

 عند عيلية اَلتصال رني املدرس والتلييذ.

وأمهي  ة السس   يلة عن  د عيلي   ة تعل  يم اللغ   ة العرري  ة منه   ا ول  ب رغب   ة تليي   ذ، 
ال تعّلم، وإتاح ة البياي ات الص حيحة وإرشاده لفه م امل ساد الدراس ية عن د عيلي ة 

املتينة، ومجع املعلسمات، وتفسري البيايات تفسريا سهال، وشرح حتضري الرس الة 
ش   رحا ر   ايرا، وح   ل احمل   ل احمل   دود، وإقام   ة عيلي   ة التعل   يم اَلتص   اا املنت   اج، 
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وتنظيم احلصة الدراسية، وإزالة امللل لدى تلييذ عن د تعلّ م، وترقي ة رغبت ه عن د 
للغ  ة العرري ة، وخدم  ة تعليي  ه املدتل ف قدرت  ه وتنيي  ة يش اطه عن  د عيلي  ة تعل م ا
 تعّلم. 

 ومن مميزات السسائل التعلييية منها : 
 إتاحة الفهم إىل تلييذ .أ

 وعل تلييذ مهتّم نادة التعليم وترقية رغبته .ب
 إيشاء الفهم لدى تلييذ ووعله يشاطا .ت
 إرشاد تلييذ لتفكري منهج  .ث
  اد تلييذ لتنيية الكفاءة اللغسيةإرش .ج

أّم  ا السس  ائل التعلييي  ة املس  تددمة راملدرس  ة الثايسي  ة ابإرراييي    فه    
الس   بسرة والقل   م الل    ذان يس   تددمهيا امل   درس عن    د عيلي   ة التعل   يم راملدرس    ة. 
والسس    يلة اْلخ    رى اجله    از التعليي      امل    رتبا راحلاس    سب احملت    سى عل    ى امل    ساد 

ممي زات السس يلة التعلييي ة ي   لش رح امل ادة التعلييي ة  الدراسية. وعلى ي ذا ف إن
 شرحا واضحا لدى تلييذ، ووعل الفصل وذارا مرتاحا، وتنطيم اْلوقات. 

 تقسمي تدريس اللغة العررية .5
إّن التق   سمي عيلي   ة منّظي   ة عن   د مج   ع البياي   ات وحتليله   ا وتفس   رييا لتعي   ني 

ّن غ رض التق سمي ل يس لتق سمي حتقيق معرفة تلييذ وقدرته عند أيداف التعليم. إ
عيلي  ة التعل  يم وال  تعلم فحس  ب ر  ل مس  تددم لتق  سمي النظ  ام املدرس    وال  بامج 

 التعلييية املسوسدة ِف مؤسسة الرترية. 

تق ام عيلي ة التق سمي عن د أخ  ري احلص ة  راملدرس ة الثايسي ة ابإرراييي   لتق  سمي 
َل يفهيه  ا ؟ . ق  د ي  ل يفه  م تليي  ذ امل  ادة التعلييي  ة ال  يت ش  رحتها امل  درس أو 
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تقام عيلية التقسمي رعد تعل يم مسض سع مع ني، وق د تق ام رسرق ات السريف ة ل دى 
التليي   ذ. وق   د يق   ام التق   سمي عن   د اَلختب   ار يص   ف النه   ائ  واَلختب   ار النه   ائ  

 الذي تنفذيا املدرسة عند رل مساد دراسية. 

ويستسعب التقسمي استييعارا واسعا، وأن غرضه ليس لتقسمي عييلة 
لتعلم والتعليم فحسب رل تقسمي ررامج املدرسة ويظامها. وعلى يذا فال رّد ا

على املدرس أن يفهم التقسمي، واملفروض على تلييذ يفسه أن يقسم ره. 
واَلدف من التقسمي يس بإيشاء الرغبة لدى التلييذ ليقسم راْليشطة اعددة 

 حىت تنتي  قدرته املتقدم.

 

 

 تطبيق طريقة المناقشة  .3
 العربية اللغة مواضيع في المناقشة أساليب تطبيق 3.1

 ،اَلرراييي   املتسس طةاملدرس ة  وقد أوري يذا البحث ِف   
الس ارع. املعل م ال ذي ي درس اللغ ة العرري ة  الفص لماييار ملساد العررية ِف 

للحص  سل عل  ى رياي  ات  ، S.Agفن  اين. عب  د اهللالس  ارع ي     الفص  لِف 
واملقارالت واَلس تبيايات  ملالحظة البياياتيأخذ املؤلف ا ،عن مناقشة

  .ِف أساليب املراقبة

)الفص  ل( ملعرف  ة ريفي  ة تنفي  ذ أس  اليب  الكات  ب يالح  ظ الطبق  ة
 ،اَلرراييي    املتسس  طةاملدرس ة  العرري ة ِف اللغ  ة مساض  يع مناقش ة ِف

 السارع. الفصلماييار ملساد العررية ِف 
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 َل ميك ن تطبي ق  أوض    ،م ن املقارل ة واملراقب ة إىل عب د اهلل فن اين
مجي    ع امل    ساد رطريق    ة املناقش    ة، اعتي    ادا عل    ى امل    ساد املسو    سدة، وم    ا إذا  
راي  ت املناقش  ة ض  رورية أم َل ي    حماض  رة أو طريق  ة مظ  ايرة . ل  ذل  

 القض ايا لليناقش ة يك سن ق ادرا عل ى معرف ة أي ينبغ   عل ى املعل م أن

   مناقشة. إىل حتتاج َل واليت

 املتسس طةاملدرس ة  العرري ة اللغ ة مساض يع ِف ناقشةامل تنفيذ أساليب
 .ِف عيسع   ات الس   ارع الفص   لمايي   ار مل   ساد العرري   ة ِف  ،اَلرراييي    

ب، أن أثناء عيلية املناقشة ي  ريا طاّل  4تتكسن عيسعة واحدة من 
 يل 

 رقم
 

 اجلسايب امللحسرة
 تقييم

1 2 3 4 

 √    ابإعداد)عيسما( 1

2 

 مقدمة
 داف التعلمتقدمي أي .1
حتفيز الطالب وررا التعلم مع معرفة إرتائ  .2

 من الطالب

  

 

 

√ 

 

√ 

 

 

3 

 اْليشطة اْلساسية
 يقدم املعلم مساد التعليم .1

 4يقسم املعلم اعيسعة مع رل عيسعة من  .2
طالب، رل منها سسف يناقش املساد اليت ت 

  

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 



60 

 

 
 

 حتديديا.

 سجلت رل عيسعة يتائج املناقشة .3

 اعيسعة تظهر يتائج املناقشةتناورت  .4

 اعيسعة لدى فرصة للرد إن .5

 يسض  املعلم ويعزز املساد اليت متت مناقشتها .6

 

√ 

√ 

√ 

√ 

4 

 اَلختتام
 مييلدص املعلم يتائج املناقشة والتعل .1

 املعلم يكاف  أفضل اعيسعة .2

  

 

 

√ 

 

√ 

 

  √   إدارة السقت 5

6 

 لدراسيةمراقبة الفصسل ا
 تررز الطالب .1
 الطالب متحيسسن .2

 املعلم املتحيس .3

  

 
 

√ 

√ 

√ 

 
 وصف:

       ياقص1
    يكف 2
    ويد3
     ويد ودا4

تص  نف  املناقش ة اس تنادا إىل اجل دول ميك ن الق  سل أن تطبي ق أس اليب
مم  ا يش  ري إىل أن  4ورنظ  ر إا ابإع  داد م  ع درو  ة م  ن  ،رش  كل وي  د للغاي  ة
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ية إىل أداة دع   م ِف ال   تعلم م   ن الفص   لك   ل م   ن ترتي   ب البيئ   ة إع   داد املعل   م ر
 ويدة ودا. املناقشة خالل أساليب

تشيل اجلسايب اْلولية للقدرة املعلم عل ى تق دمي أي داف ال تعلم حص ل 
وي    دة قيي    ة تص    نيفها. وحتفي    ز الط    الب ورر    ا ال    تعلم م    ع املعرف    ة  3عل    ى 

 للغاية.وتصنف رشكل ويد  4اْلولية للطالب احلصسل على قيية 

تش  يل وساي  ب اْليش  طة اْلساس  ية، أن املعل  م ِف تق  دمي امل  ساد التعل  يم 
 يتم تصنيفها ممتازة.  4حصل على قيية 

 4تتك سن ر ل عيسع ة م ن  -يقسم املعلم عيسع ة الط الب اْلواي ب 
تص    نيفها. س    جلت ر    ل  4ط    الب فإي    ه ُيص    ل عل    ى قيي    ة وي    دة و    دا 
م تص   نيفها رش   كل وي   د ي   ت 4عيسع   ة يت   ائج املناقش   ة ُيص   ل عل   ى قيي   ة 

للغاية. ِف املقارل رل عيسعة يدل عل ى يت ائج املناقش ة ُيص ل عل ى قيي ة 
ر ل عيسع ة ل ديها فرص ة لل رد عل ى  ي تم تص نيفها رش كل وي د للغاي ة. 4

ويسض   املعل م ويع زز امل ساد ال يت  يتم تصنيفها رشكل ويد للغاي ة. 4قيية 
   تصنيفها. 3متت مناقشتها حصل على قيية ويدة 

ي    تم  4اخلتامي    ة للجياعي    ة حص    ل عل    ى وي    د و    دا عل    ى قيي    ة أّم    ا 
تص   نيفها. املعل   م إعط   اء املكاف   ةت ْلفض   ل عيسع   ة احلص   سل عل   ى قيي   ة 

 تصنيفها. 3ويدة 

تش يل مراقب ة  ،تص نيفها 3إدارة السقت املعلم حصل على قيية وي دة 
 4الدراس  تررز عل ى الط الب حص ل عل ى قيي ة وي دة و دا  الفصلوس 

و  .وتص  نف ممت  ازة 4الط  الب حبي  اس حص  ل عل  ى قيي  ة م  ن  تص  نيفها.
 تصنيفها. 4املعلم متحيس ُيصل على قيية ويدة ودا 
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 العرري ة اللغ ة مساض يع ِف املناقش ة أس اليبم ن مجي ع اجلساي ب، ان 

يق ال  ،الس ارع  الفصلاَلرراييي  ماييار ملساد العررية ِف  املتسسطةاملدرسة 
ة املناقشة ق د تناس ب حبط سات الطريق ة رالدليل طريق أن تكسن ويدة ودا

املناقش   ة ، ام   ا حط   سات الطريق   ة املناقش   ة منها:اع   داد املناقش   ة، الرتتي   ب، 
 التنفيذ، وتقسمي الطريقة

 

 مهارة كالم طالب باللغة العربية 3.2

أوض   أن  S.Agمن املقارلة م ع معل م اللغ ة العرري ة عب د اهلل فن اين 
اَلرراييي    مايي  ار .  املتسس  طةرس  ة ملد  معظ  م م  ن مه  ارة ر  الم الط  الب 

ر ه اْلس تاذ أى م درس اللغ ة  طالب يستطيع يتكليسن رالعرري ة ح ني ي أمر
 مهارة رالم لطالب ينا  يعرف العررية. و 

 اَلرراييي       مايي     ار املتسس     طةاملدرس     ة خل     ص إىل أن الط     الب ِف 
يتكلي  سن العرري  ة رطالق  ة، إذا أره  ر الطال  ب ع  دم الق  درة عل  ى التح  دث 

 غة العررية، ورنا يعسق تدريسه.رالل

رسس      يلة املناقش      ة يع      رف ق      درة التالمي      ذ ِف الك      الم ُيت      اوسن إىل 
تش     جيع امل     درس، ل يش     جع التالمي     ذ ِف تعب     ري فك     رهتم و آراءي     م م     ن 
يفسهم، مع أن الغرض من مهارة الك الم وي س مه ارة التعب ري اْلفك ار   س 

 التالمبذ.

 الغرائض من مهارة الكالم وي :
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 والتنغيم النب أيساع يؤدي وأن .العررية اللغة أصسات املتعلم ينطق أن .1

 .العررية ارناء من مقبسلة رطريقة املدتلفة وذل 

 .واملتشاهبة املتجاورة اْلصسات ينطق أن .2

 .الطسيلة واحلررات القصرية احلررات رني الفرق يدر  أن .3

 .بةاملناس النحسية الصيغ مستددما أفكاره عن يعب أن .4

 ِف الكلي ة لرتري ب الص حي  النظ ام مستددما أفكاره عن يعب أن .5
 .الكالم لغة ِف العررية خاصة

 الت ذرري مثل الشفسي التعبري ِف اللغة خصائص رعض يستددم أن .6

 مم ا ذل   وغ ري وأزمنت ه الفع ل ويظ ام واحل ال الع دد والتأيي ث ومتيي ز

 .رالعررية املتكلم يلزم

 يض جه ومس تسى لعي ره مناس بة رالمي ة ي ةلفظ ث روة يكتس ب أن .7

 عصرية اتصال عيليات إمتام ِف الثروة يذه وأن يستددم وقدراته،

 لعي ره واملناس بة املقبسل ة العرري ة الثقاف ة أش كال رع ض يس تددم أن .8

 املعلسم ات رعض يكتسب وأن عيله، وطبيعة ومستساه اَلوتياع 

 .واَلسالم  الرتاث العريب عن اْلساسيات

 احل ديث مساق ف ِف ومفهسم ا واض حا تعب ريا يفس ه ع ن يع ب أن .9

 .البسيطة

 متصل رشكل هبا والتحدث العررية راللغة التفكري من يتيكن أن .10

 ومرتارا
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 اللغة العربية استجابة المعلم لطريقة مناقشة لدروس 3.3

قام ت الباحث  ة راملقارل  ة م ع معل  م اللغ  ة العرري ة اةه  ا عب  داهلل فن  اىن 
ل يك   سن تليي   ذ يش   اطا عن   د تق   دمي رأي   ه وفكرت   ه ع   ب طريق   ة ي   " س   ألت

  فأواب املدرس  يكسن رعض تالمي ذ يش اطا عن د تق دمي رأي ه، املناقشة ؟
ومعض   م م   نهم يف   رح عن   دما يس   يع أص   دقائهم رالم   ه ورتس   ارق رعض   هم 
رعضا لتقدمي اآلراء ِف الفصل، رل يسود تلييذ يرغب ع ن عيلي ة املناقش ة 

 مي الرأي .ْليه يستحىي عند تقد

م  ن يتيج  ة املقارل  ة ال  يت أو  را ر  ني الباح  ث م  ع املعل  م اللغ  ة العرري  ة 
ح    سل رد الط    الب عل    ى طريق    ة مناقش    ة الع    ريب أوض      أن ع    رض طريق    ة 
املناقشة اليت قدمها املعلم يس حتفيز الطالب للتعبري ع ن آرائه م وأفك اريم 

 وأسئلتهم حىت يصبحسا طالرا يشطني وياقدين مع مشارل.

ق    ة املناقش    ة، يك    سن عل    ى الط    الب اَللت    زام ر    التعبري ع    ن م    ع طري
اْلفكار واْلفكار اليت تتم مراوعتها م ن خمتل ف اجلساي ب، ور ذل  اَللت زام 
 رتعلم درس اللغة العررية حبيث ينشأ فيه الطالب الذين يدرسسن يشاطا.

 

 موقف الطالب بعد مناقشة موضوعات اللغة العربية 3.4

م ع معل  م اللغ  ة العرري ة اةه  ا عب  داهلل فن  اىن قام ت الباحث  ة راملقارل  ة 
س   ألت  ي   ل يرتق     فه   م تليي   ذ امل   ساد الدراس   ية ع   ب طريق   ة املناقش   ة ؟   
فأو    اب امل    درس   يع    م، وإذا َل يفه    م تليي    ذ م    ا يقّدم    ه ص    ديقه ال    رأي 
والفك  رة لك  ان يس  أله س  ؤاَل، وإذا َل يس  تطيع أن جيي  ب الس  ؤال فيس  اعد 

 ". هم التالميذ ِف مادة اللغة العرريةأصدقائه للجساب حىت يرتق  ف
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م  ن يت  ائج املق  ارالت البحثي  ة م  ع معل  م اللغ  ة العرري  ة، ع  ن املسق  ف 
رع  د تنفي  ذ طريق  ة مناقش  ة الع  ريب أره  رت مسقف  ا اجياري  ا. رع  د مناقش  ة ر  ني 
ط   الب، ل   ديهم ح   افز ق   سي ملعرف   ة املزي   د، ْلن الط   الب ارتس   اب املعرف   ة 

ي       ة وتص       ب  أرث       ر وأرث       ر ايتق       ادا أرث       ر تك       امال ِف دروس اللغ       ة العرر
 لليشارل. 

أن ينف  ذ الط  الب طريق  ة املناقش  ة، يأم  ل املعل  م أن ي  تعلم الط  الب 
ِف املنزل، ورذل  استكشاف املساد ال يت يتعليسهن ا، ح ىت ي تيكن الط الب 
م  ن اَلس  تجارة والع  يش معه  ا متام  ا. إىل واي  ب يتسق  ع املعل  م م  ن الط  الب 

ي  ث الط  الب ل  يس م  ن الس  هل أن ينس  ى ممارس  ة مه  رة الك  الم ِف املن  زل حب
 راملعرفة املكتسبة ِف املدرسة.

 

 : فعالية طريقة المناقشة في ترقية مهارة الكالم  انىالمبحث الث

تنقسم اوراءات البحث ِف يذا البحث إىل ثالث مراح ل فه  : مرحل ة ابإع داد، 
 ع : ومرحلة تنفيذ البحث ومرحلة حتليل البيايات. إن الفصل ِف رل مرحلة ي

 ((Homogenitas تعيين عّينة البحث .1

إّن العينة ِف يذا البحث يس رعض التالميذ من الفصل السارع راملدرسة املتسس طة  
ه ولك   ل  – ابإرراييي      نايي   ار ال   يت تتك   سن م   ن تس   ع الفص   سل منه   ا الفص   ل الس   ارع أ 

لفص   ل طالب   ا. وقب   ل تعي   نّي ر   ني الفص   ل الض   ارا والفص   ل ا 28-22الفص   ل يتك   سن م   ن 
التجريب، فال رّد على الباحثة أن تقسم راَلختبار املتجايس عل  ذل   الفص لني. ُيس تددم 
اَلختب ار املتج ايس ملعرف ة ي ل العين ة امل  أخسذة حاص لة م ن اعتي ع املتج ايس. إّن البياي  ات 
املس   تددمة لالختب   ار املتج   ايس ي     يتيج   ة ابإمتح   ان اليسمي   ة م   ن م   ادة اللغ   ة العرري   ة ِف 
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ال  يت راي  ت تسو  د ِف ملح  ق. ُيلّ  ل اَلختب  ار املتج  ايس  2018-2017لدراس  ية الس  نة ا
مكت سب  SPSS 15.0. إّن حس اب اَلختب ار املتج ايس ع ب رري امج SPSS 15.0ع ب رري امج
 ِف ودول: 

 يتيجة اختبار التجايس 4.1ودول 
N Sig. 

25 ،242 

 

. 0،0 < 05،242وري ا ذر ر ِف ذل   اجل دول، أّن يتيج ة اَلختب ار املتج ايس ي   
مقبسل أي أّن ريايات العينة حاصلة من اعتيع املتجايس، وأم ا يتيج ة  0Hوعلى يذا فإّن 

 اَلختبار املتجايس الكامل مسوسدة ِف ملحق.

مقب سل،  Hoإن أثر طريق ة املناقش ة عل ى يتجي ة اَلختب ار املنتج ايس ي دّل عل ى أن 
 الكالم.ويذا يظهر رأن طريقة املناقشة َل تأثّر على مهارة 

ورعد أن يرى رأّن الفصلني يس متجايسان، فتقسم الباحثة رطريقة املعاينة العشسائية 
لتعي  ني ر  ني الفص  ل التج  ريب والفص  ل الض   ارا. ون  سذج الفص  ل العش  سائية منتد  ب رُقرع   ة 
عل  ى فص  ل  العّين  ة. قام  ت الباحث  ة رايتد  اب قُرع  ة رطريق  ة رتار  ة ر  ل الفص  ل الس  ارع منه  ا 

ِف قرطس، حي درّج القرطس. وقب ل أن يُؤخ ذ ال درج، أثبت ت  VII-Fفصل وال VII-Eالفصل 
الباحثة أن الدرج اَلول يكسن فصال ضارطا، وأما اآلخر فيك سن فص ال لرري ا. وِف القرع ة 

فيك  سن فص  ال ض  ارطا يع    الفص  ل  VII-E، فأّم  ا الفص  ل VII-Eاَلوىل يُؤخ  ذ درج الفص  ل 
يك سن فص ال  VII-Fالصغرية عند التعليم والفص ل الذي يستددم طريقة املناقشة راعيسعة 

 لرريا يع  الفصل الذي يستددم طريقة املناقشة ِف التعليم. 
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 (Validitas&Reliabilitas)تنظيم أدوات البحث .2

ِف ي  ذا البح  ث، إّن أدايت البح  ث تتك  سن م  ن اختب  ار الق  درة اَلول نه  ارة الك  الم  
م رش   كل أس   ئلة املقال   ة. وقب   ل أن يس   تددم أس   ئلة واَلختب   ار النه   ائ  لتنيي   ة مه   ارة الك   ال

اَلختب  ار عن  د البح  ث العلي   ، ف  ال ر  ّد عل  ى الباحث  ة أن تش  اور اْلس  ئلة م  ع م  دّرس امل  ادة 
اللغة العررية من مدرس ة املتسس طة  ابإرراييي    نايي ار وحماض ر اللغ ة العرري ة وامع ة مسَلي ا 

ه التص  ديقات حس  ب مطارق  ة حمتسي  ات مال    إي  راييم ابإس  المية احلكسمي  ة ن  اَليق. تسّو  
 اْلسئلة ورنائها ولغتها. إن اةاء خبريي أدوات البحث ِف ودول فه   فييا يل  :

 عيل اسم رقم

الدرتسر احلاج حمي د عبد احلييد  .1
 املاوستري

حماضر تعليم اللغة العررية وامعة مسَليا 
 مال  إيراييم ابإسالمية احلكسمية ناَليق 

مدرس اللغة العررية اللغة العررية راملدرسة   فناينعبد اهلل .2
 املتسسطة  ابإرراييي   ناييار 

 

رالنس      بة إىل الص      الحية املنف      ذة، ذر      ر خب      ريان ر      أن أدوات البح      ث ص      الحية  
ويستطيع أن يستددم ِف البحث. أما ورقة النتائج من الصالحية فييكن النظر ِف ملح ق 

وتصديقها من اخلبري، خُتت ب أس ئلة اَلختب ار راملدرس ة  ... . ورعد تصحي  أسئلة اَلختبار
َلختب ار ص الحية  25رعدد الطالب   س  VII-Gاملتسسطة  ابإرراييي   ناييار ِف الفصل 

اْلسئلة ومص داقيتها. أم ا يت ائج اختب ار مه ارة الك الم ف ييكن ال رأي ِف ملح ق. أم ا حتلي ل 
 ايل : ريايات يتائج اَلختبار من اَلداتني فهس فييا م

  حتليل البيايات من لررة اَلختبار اْلول نهارة الكالم 2.1
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. SPSS 15.0حتليل يتائج اَلختبار اَلول ومصداقيته نهارة الكالم عب رريامج.  
 ويتائج صالحية اَلختبار اَلول نهارة الكالم يع :

 نتائج صالحية االختبار االول بمهارة الكالم 4.2جدول 

N Makhroj  Pelafalan  Kelancaran  Ket 

25 ،839 ،818 ،731 Valid 

 

 Personاستنادا اىل ذل  اجلدول املذرسر عند العيسد اَلمجاا أن لكل الفصل 

Correlation ( 0،839وعند رل سؤال معروف رنتيجة قيية معامل اَلرتباط : خمرج ،)
مجيع أيساع . حي ميكن استنتاوه أن 0،3061( < 0،731(، مهرة )0،818تلفظ )

 أدوات اَلختبار يس صحي . 

رالنس   بة إىل و   دول يتيج   ة اختب   ار املص   ادقة فإهن   ا ت   دّل عل   ى أن ر   ّل ي   سع أدوات 
و دول. وأم ا يتيج ة تق سمي خم رج أو تلق ظ  r <حس باب  rالبياي ات يعت ب نص داقية رنتجي ة 

 r hitung 0,8818 > r tabel . وتق سمي تلف ظr hitung 0,839 > r tabel 0,3061  0 فه  

  .r hitung 0,731 > r tabel 0,3061. وأما يتيجة طالقة الكالم فه   0,3061

ورع    د إقام    ة تص    ديق اَلختب    ار وص    حته حي يق    ام نص    داقية أدوات اَلختب    ار ع    ب  
 فييا يل  : وأّما النتيجة احملصسلة فه   SPSS 15.0رريامج. 

 ختبار اْلول نهارة الكالم.يتيجة مصداقية اَلختبار ركل شكل اَل 4.3ودول 
Penilaian R hitung R tabel Keterangan  

Makhroj  0,839 0,306 Valid  

Pelafalan  0,818 0,306 Valid  

Kelancaran 0,731 0,306 Valid  

Reliabilitas  0,703 Reliabel 
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 ارةنه    اْلول اَلختب   ار م   ن املص   داقية اختب   ار يتيج   ة عل   ى ي   دل اجل   دول ي   ذا إنّ  

 اْلولويس تنتج ي ذا اَلختب  ار   0,70،0 < 703،ي    Cronbach’s Alpha  رق در الك الم

 أيه ذو مصداقية فّعالة، واختبار املصداقية لكل أسئلة حاصل ريا يل  :  الكالم نهارة

رالنس    بة إىل و    دول يتيج    ة دق    ة اَلختب    ار فإهّن    ا ت    دّل عل    ى أّن ر    ّل ي    سع أدوات 
حي ث أن يتيج ة  0,703أّن اختبار دقة أدوات السؤال ل ه يتيج ة البيايات يعتب نصداقية، و 

 ميكن َلا أن تلدص رأن البيايات املذرسرة تعتب رالدقة واملصداقية.  0,70<0,703

  2.2 حتليل ريايات يتيجة لررة اَلختبار النهائ  نهارة الكالم

ملعرفة   SPSS 15.0ريامج. عب ر النهائ  نهارة الكالموحتلل يتيجة اَلختبار 
 صالحيتها تصديقها، وأما يتيجتها فه  ريا يل  : 

يتيجة تصديق اَلختبار النهائ  نهارة الكالم 4.4ودول   

N Makhroj  Pelafalan  Kelancaran  Ket 

25 ،810 ،809 ،768 Valid 

 Person رريسسن عالقة خا لكل العيسد عند املذرسر اجلدول إىل رالنسبة 

Correlation   ال  تلفظ 0،810 ولك ل س ؤال مع روف رنتيج  ة معام ل العالق ة  املد رج ،
. فاخلالص  ة أن ر  ل الس  ؤال خيت  ب اختب  ارا 0،3<   0،768             طل  ق اللس  ان   ،   0،809  

 صالحيا.

رالنس  بة إىل و  دول يتيج   ة اختب  ار املص   ادقة فإهن  ا ت  دّل عل   ى أن ر  ّل ي   سع  
. وأما يتيجة تقسمي خم رج أو  r hitung > r tabelةأدوات البيايات يعتب نصداقية رنتجي

 r hitung 0,809 > r   وتق سمي تلف ظ. r hitung 0,810 > r tabel 0,3061  0 تلقظ فه 

tabel 0,3061 . 0 وأما يتيجة طالقة الكالم فه  r hitung 0,768 > r tabel 0,3061 
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ريامج. ر حثالب أدوات مصداقية رتجررة  يقام حي التصديق لريبة ورعد 
SPSS 15.0   يل  ريا النتيجة وحتصل : 

يتيجة مصداقية اَلختبار نهارة الكالم 4.5ودول    

Penilaian R hitung R tabel Keterangan  

Makhroj  0,810 0,306 Valid  

Pelafalan  0,809 0,306 Valid  

Kelancaran 0,768 0,306 Valid  

Reliabilitas  0,706 Reliabel 

 

                                                          رالنس    بة إىل اجل    دول امل    ذرسر في    دل عل    ى يتيج    ة لريب    ة املص    داقية لك    ل 
 cronbach’s alpha     ألف ا ررويب اخ                                       اَلختب ار نه ارة الك الم والنتيج ة احملص سلة ي   

 . ويستنتج من ذل  أّن اَلختبار النهائ  له املصداقية الفعالة. 0,70<0,706أعلى 

ا تدّل على أّن رّل يسع أدوات رالنسبة إىل ودول يتيجة دقة اَلختبار فإهنّ 
حي  ث  0,706البياي  ات يعت  ب نص  داقية، وأّن اختب  ار دق  ة أدوات الس  ؤال ل  ه يتيج  ة 

ميك  ن َل   ا أن تلد  ص ر   أن البياي  ات امل   ذرسرة تعت  ب رالدق   ة  0,70<0,706أن يتيج  ة 
 واملصداقية.

 

 ((Normalitas وصف مراحل تحليل البيانات .3

اَلختبار اَلحصائ  املستددم. إذا راي ت البياي ات يستددم اختبار طبيع  ملعرفة  
تقس       م يقس       ييا طبيعي       ا ف       ال ر       ّد عل       ى الباحث       ة أن تس       تددم اَلختب       ار اَلحص       ائ  

تقّس م تقس ييا طبيع ا ف ال ر ّد  ف إن راي ت البياي ات َل أي اختب ار يت.  parametricاملعلي  
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أي اختب   ار  nonparametricعل   ى الباحث   ة أن تس   تددم اَلختب   ار اَلحص   ائ  الالمعلي     
 SPSSري  امج. . وأم  ا حس  اب اَلختب  ار الطبيع    فيس  تددم رMann Whitneyم  ان وت     

. والبياي ات اعرر ة (Lilliefors Kolmogorov-Smirnovأي راستددام اختبار طبيع     15.0
ي     النتيج   ة م   ن اَلختب   ار البع   دي أو اَلختب   ار النه   ائ  ملعرف   ة ق   درة مه   ارة الك   الم ل   دي 

-Lilliefors (Kolmogorovوالفص ل التجري ب. وأم ا يتيج ة اختب ار طبيع    الفص ل الض ارا

Smirnov)  ريامج. فيستددم رSPSS 15.0  :  فهس ريا يل 

يتيجة لريبة املستقر. 4.6ودول    

Kolmogorof – smirnof  

0,165 Kelas control 

0,071 Kelas eksperimen 

ةريي        سف  -ب        ار رسملسغ        سروفرالنس        بة إىل اجل        دول املكت        سب وعل        ى مررّ        ع اخت
Kolmogorov-Smirnov  ف   إّن يتيج   ةsig       والفص   ل        0،165                      ل   دى الفص   ل الض   ارا ي   س       

ّ  . وعلى ي ذا ف إّن     0،05  >        0،071          التجرييب                 0H   مقب سل، أي نع   أّن عين ة البياي ات
حمص  سلة م  ن عتي  ع البح  ث القسيس    الطبيع   . وملعرف  ة يتجي  ة اَلختب  ار الطبيع    ف  تيكن 

 الحق.مالحظة امل

 ((Uji Hipotesis اختبار الفروض .4

ومن اختبار طبيع  راير أن اَلختبار البعدي عند مادة مهارة الك الم ِف الفص ل 
الض  ارا والتج  رييب يك  سن مقّس  يا طبيعي  ا، وعل  ى ي  ذا ف  إّن اختب  ار الف  روض املس  تددم ي  س 

اختب   ار يت وإّن .  Independent Sample t Testاختب   ار يت ِف حال   ة عينت   ني مس   تقّلتني
مس تددم ملعرف ة أث ر طريق  ة املناقش ة عل ى ق درة مه  ارة الك الم ل دى التالمي ذ. وإّن حس  اب 

وأم ا يتيج ة اختب ار يت . .SPSS 15.0يقام عب رري امج.  ِف حالة عينتني مستقّلتنياختبار يت 
 فه  فييا يل  : 
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 يتيجة يت رالعينيتني املستقّلتني 4،7ودول
Model F Sig T Sig. (2-tailed) 

Equal variances 

assumed 

1,716 0,197 11,138 0,000 

Equal variances 

not assumed 

  10,837 0,000 

 

 Levene's Test for Equality ofرالنس بة إىل اجل دول امل ذرسر عن د اختب ار ليف ني 

Variances   حص      ل عل      ى يتيج      ةsig      0،197        <  0،05     فدالص      ة م      ن ذل        أّن ،  ّ                 
ّ                         . وْلّن وو   سد العينت   ني املتجايس   تني ف   إّن اختب   ار يت مس   تددم رنتيج   ة                  العينت   ني متجايس   تان                            ّ     

𝑠𝑖𝑔 (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)   خ ا عن د Equal variances assumed . وييتج ة اختب ار يت ت دّل عل ى
𝑠𝑖𝑔 (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)   =000،0،  ّ1 ْلنH    يش  ري عل  ى اختب  ار م  ن واي  ب واح  د، وعل  ى
sig (1         قس يني فه            تنقسم إىل     sigيذا فإّن يتيجة  − tailed) =

sig(2−tailed)

2
=

0،000

2
=

مرفسض، وخالصة من ذل   أّن يتيج ة    0H     وران   ،     sig  =   0،05 فإنّ  يذا وعلى. 0،000.
اَلختب   ار البع   دي ِف الفص   ل التج   رييب أعل   ى م   ن الفص   ل الض   ارا، أي نع     وو   سد أث   ر 

ل راملدرسة املتسس طة استددام طريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل اْلو 
 ابإرراييم ماييار. وملعرفة يتيجة اختبار الكاملة فتيكن مالحظة. 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث

ت التعليم امناقشة البحث رعد ايتهاء وصف ريايات خطس  ةالباحث تحبث
رراييي  الدراسية اللغة العررية ِف املدرسة املتسسطة ابإتطبيق طريقة املناقشة وفعلية 
 فحصلت الباحثة على ابإستنتاج ريا يل :  ررسي   مايياروس ماييار 

الدراسية اللغة العربية في المدرسة المتوسطة تطبيق طريقة المناقشة  .أ
 كرسيك  مانيارجو مانيار  اإلبراهيمي

 خطسة التنفيذ التعليم ِف فصل 

 ابإعداد .1

 مقدمة .2

 تقدمي أيداف التعلم 

  را التعلم مع معرفة إرتائ من الطالبحتفيز الطالب ور 

 اْليشطة اْلساسية .3

 يقدم املعلم مساد التعليم 

  طالب، رل منها سسف  4يقسم املعلم اعيسعة مع رل عيسعة من
 يناقش املساد اليت ت حتديديا.

 سجلت رل عيسعة يتائج املناقشة 

 تناورت اعيسعة تظهر يتائج املناقشة 

 دى فرصة للرداعيسعة ل إن 

 يسض  املعلم ويعزز املساد اليت متت مناقشتها 

 اَلختتام .4
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 مييلدص املعلم يتائج املناقشة والتعل 

 املعلم يكاف  أفضل اعيسعة 

 إدارة السقت .5

 مراقبة الفصسل الدراسية .6

 تررز الطالب 

 الطالب متحيسسن 

 املعلم املتحيس 

 ،تص  نف رش  كل وي  د للغاي  ة ناقش  ةامل ميك  ن الق  سل أن تطبي  ق أس  اليب
مم  ا يش  ري إىل أن إع  داد املعل  م رك  ل م  ن  4ورنظ  ر إا ابإع  داد م  ع درو  ة م  ن 

 املناقش ة ية إىل أداة دع م ِف ال تعلم م ن خ الل أس اليبالفص لترتي ب البيئ ة 

 ويدة ودا.

تش  يل اجلساي  ب اْلولي  ة للق  درة املعل  م عل  ى تق  دمي أي  داف ال  تعلم حص  ل 
ها. وحتفيز الطالب ورر ا ال تعلم م ع املعرف ة اْلولي ة ويدة قيية تصنيف 3على 

 وتصنف رشكل ويد للغاية. 4للطالب احلصسل على قيية 

أن املعل    م ِف تق    دمي امل    ساد التعل    يم  ،تش    يل وساي    ب اْليش    طة اْلساس    ية
 يتم تصنيفها ممتازة.  4حصل على قيية 

 4تتك   سن ر   ل عيسع   ة م   ن  -يقس   م املعل   م عيسع   ة الط   الب اْلواي   ب 
تص نيفها. س جلت ر ل عيسع ة  4ب فإيه ُيص ل عل ى قيي ة وي دة و دا طال

ي   تم تص   نيفها رش   كل وي   د للغاي   ة. ِف  4يت   ائج املناقش   ة ُيص   ل عل   ى قيي   ة 
ي    تم  4املقار    ل ر    ل عيسع    ة ي    دل عل    ى يت    ائج املناقش    ة ُيص    ل عل    ى قيي    ة 

ي تم  4رل عيسعة لديها فرصة للرد على قيي ة  تصنيفها رشكل ويد للغاية.
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ويسض   املعل م ويع زز امل ساد ال يت مت ت مناقش تها  كل وي د للغاي ة.تصنيفها رش 
   تصنيفها. 3حصل على قيية ويدة 

ي تم تص نيفها.  4اخلتامية للجياعية حصل على ويد ودا عل ى قيي ة أّما 
 3املعل     م إعط     اء املكاف     ةت ْلفض     ل عيسع     ة احلص     سل عل     ى قيي     ة وي     دة 

 تصنيفها.

تشيل مراقبة وس  ،تصنيفها 3 إدارة السقت املعلم حصل على قيية ويدة
 4الدراس       ترر     ز عل     ى الط     الب حص     ل عل     ى قيي     ة وي     دة و     دا  الفص     ل
و املعل م  .وتص نف ممت ازة 4الطالب حبياس حصل على قيي ة م ن  تصنيفها.

 تصنيفها. 4متحيس ُيصل على قيية ويدة ودا 

املدرس ة  العرري ة اللغ ة مساض يع ِف املناقش ة أس اليبمن مجي ع اجلساي ب، ان 
يق ال أن تك سن  ،الس ارع  الفص لماييار ملساد العرري ة ِف  ،اَلرراييي  سسطةاملت

 ويدة ودا.

 

 

فعالية استخدام طريقة المناقشة في ترقية مهارة الكالم عند الطالب في  .ب
 كرسيك  مانيارجو مانيار المدرسة المتوسطة اإلبراهيمي 

 فيحصل على التساا: spss15ورعد حتليل راستددام  
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 Levene's Test for Equality ofرالنس بة إىل اجل دول امل ذرسر عن د اختب ار ليف ني 

Variances   حص     ل عل     ى يتيج     ةsig      0،197        <  0،05     فدالص     ة م     ن ذل       أّن ،  ّ                 
ّ               العينت  ني متجايس  تان. وْلّن وو  سد العينت  ني املتجايس  تني ف  إّن اختب  ار يت مس  تد                            ّ           دم رنتيج  ة                      

𝑠𝑖𝑔 (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)   خا عند Equal variances assumed . وييتجة اختبار يت تدّل عل ى
𝑠𝑖𝑔 (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)   =000،0،  ّ1 ْلنH    يشري على اختب ار م ن واي ب واح د، وعل ى
sig (1                  تنقس      م إىل قس      يني فه            sigي      ذا ف      إّن يتيج      ة  − tailed) =

sig(2−tailed)

2
=

.
0،000

2
= مرفسض، وخالصة من ذل      0H     وران   ،     sig  =   0،05 فإنّ  يذا لىوع. 0،000

أّن يتيج   ة اَلختب   ار البع   دي ِف الفص   ل التج   رييب أعل   ى م   ن الفص   ل الض   ارا، أي نع     
وو   سد أث   ر اس   تددام طريق   ة املناقش   ة لرتقي   ة مه   ارة الك   الم ل   دى تالمي   ذ الفص   ل الس   ارع 

 .راملدرسة املتسسطة ابإرراييم ماييار

م أن دروس مه  ارة الك  الم راس  تددام طريق  ة املناقش  ة أت  ى ر  أثر مم  ا وض    قب  ل عل  
على قدرة التلييذ ِف احملادثة. ْلن هبذا الطريقة وثق التلييذ رنفسه ِف تقدمي الرأي عظيم 

والنظر وتقدمي السؤال والطريق يذا مترين لتليي ذ ِف قب سل رأي أخ رين ال ذي خمتل ف ررأي ه 
 روا رل ارثر من خمرجوأيضا أيصف تلييذا أن لكل املشكلة خم

وطري   ق املناقش   ة م   ؤثر اث   را اذا ر   ان املش   اررسن في   ه قل   يال ْلن ِف احلال   ة ي   ذه لك   ل 
واح  د م  ن املش  اررني فرص  ة ارث  ر م  ن ل  س ر  ان رث  ريا ِف تق  دمي م  ا ر  ان ِف يفسس  هم. وْلن  
رثريا املشار  وحضسر شدص وديد فيه ميكن أن يأيت رأثر غري ويد ملشار  قدمي لقل ة 

 سه ِف تقدمي الرأي امام الناس.ثقته رنف

طريقة املناقشة م ؤثر و دا لتنيي ة   اح تعل م الط الب. ي رى دلي ل ي ذا النج اح م ن 
درو  ة    اح الط  الب م  ن مؤش  ر النج  اح ِف قيي  ة يتيج  ة الط  الب وعيلي  ة ال  تعلم. ال  ذي 

 جيزم يتيجة تعلم الطالب.
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 الفصل السادس

 ملخص البحث التطويري والقتراحات

 ملخص البحث .أ

تطبيققق طريقققة المناقشققة فققي الدراسققة اللغققة العربيققة فققي المدرسققة المتوسققطة  .1
 براهيمي مانيارجو مانيار كرسيكاإل

رالنسبة إىل لريبة الباحثة اليت تعلب دوريا راملدّرسة فإّن استددام طريقة 
املناقشة عند عيلية التعليم جيعل املدرس يشاطا عند مساعدة تلييذ يصعب عليه 

رل التعل يم العرري ة. فهم املادة، ويذا ْلّن رل تلييذ له قدرة خمتلفة على حل مش ا 
وعلى رل يذا فييكن على تلييذ أن يسأل من يس أمهر منه، حىت تكسن عيلي ة 
التعل    يم مرّر    زا عل    ى أي    داف التعل    يم املرو    سة. رابإض    افة إىل ذل      ف    إّن التليي    ذ 
يس  تطيع أن ُي  ّل مش  ارل التعل  يم العرري  ة رطريق  ة املناقش  ة وميك  ن للتليي  ذ أن يرقّ    

لتعل  يم العرري  ة ويك  سن أفض  ل م  ن التليي  ذ ال  ذي ي  تعّلم قدرت  ه عل  ى ح  ّل مش  ارل ا
رطريق   ة احملاض   رة. فالتليي   ذ ال   ذي ي   تعّلم رطريق   ة احملاض   رة فإيّ   ه ق   د َل يفه   م ش   رح 
امل    درس فض    ال ع    ن مفه    سم امل    ساد الدراس    ية، وأي    ه يس    تحي  عن    دما يري    د س    ؤال 

يفهي سن امل ادة اْلسئلة، رابإضافة إىل ذل  فيبدو التالميذ أهّنم متحرّيون ْلهّن م َل 
 الدراسية. 

رالنس   بة إىل يتيج   ة البح   ث، أّن آراء التالمي   ذ ع   ن طريق   ة املناقش   ة رامل   ادة   
العرري   ة ت   دّل عل   ى أّن طريق   ة املناقش   ة ال   يت تش   رحها املدّرس   ة ي     جل   ذب رغب   تهم 
لتعبري فكرهتم وأسئلتهم حىت يكسي سا ع اقلني مفّك رين مس تفحلني وميكن سا َل م ح ّل 

 يية.املشارل التعلي
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فعاليقة اسقتخدام طريقققة المناقشقة فقي ترقيققة مهقارة الكقالم عنققد الطقالب فققي  .2
 المدرسة المتوسطة اإلبراهيمي مانيارجو مانيار كرسيك

 Levene's Test forرالنس   بة إىل اجل   دول امل   ذرسر عن   د اختب   ار ليف   ني 

Equality of Variances   حص     ل عل     ى يتيج     ةsig      0،197        <  0،05     ،  
ّ  فدالصة من ذل  أّن العينتني متجايستان. وْلّن وو سد العينت ني املتجايس تني ف إّن                             ّ                        ّ               

𝑠𝑖𝑔 (2                       اختب  ار يت مس  تددم رنتيج  ة  − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)   خ  ا عن  د Equal variances 

assumed . وييتج    ة اختب    ار يت ت    دّل عل    ى𝑠𝑖𝑔 (2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)   =000،0،  ّْلن 

1H    يش  ري عل  ى اختب  ار م  ن واي  ب واح  د، وعل  ى ي  ذا ف  إّن يتيج  ةsig     تنقس  م إىل         
sig (1         قس     يني فه        − tailed) =

sig(2−tailed)

2
=

0،000

2
=  ي     ذا وعل     ى. .0،000

مرف  سض، وخالص  ة م  ن ذل    أّن يتيج  ة اَلختب  ار    0H     ور  ان   ،     sig  =   0،05 ف  إنّ 
 وو    سد أث    ر البع    دي ِف الفص    ل التج    رييب أعل    ى م    ن الفص    ل الض    ارا، أي نع     

استددام طريقة املناقشة لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الفصل السارع راملدرس ة 
 .املتسسطة ابإرراييم ماييار

 

 القتراحاتا .ب

من التالميذ رأن يطالعسا املادة الدراسية ِف البيت ويعّيقسهنا  الباحثةيروس 
ّيا يتعّليسيه ِف املدرسة حيت يقدروا على إوارة الظايرة التعلييية وتدرّروهنا تدرّرا ع

 صحيحا. ووايب ذل  يروس املدرس منهم أَل ينسسا عّيا يتعّليسيه ِف املدرسة.

واقرتاح  ا م  ن الباحث   ة، ان تك  سن ين   ا  ت  سث أخ   رى تكي  ل م   ا ينقص  ها وتص   ل  
  ل أوسع ِف املدارس اَلرتدائية أخري.أخطاءيا ريا يقرتح أن لرى التجررة رشك



79 

 

 
 

 المراجعقائمة المصادر و 

 

 المراجع العربية -أ

 املسلم دار :الرياض. تدريسها طرائق و اللغسية املهارات 1992حميسد. فؤاد أْحد

القا. النفش وعلن يتالرتر ِف البحث ينبهج 1978 واآلخروى احلسيذ عبذ وبب  يرةِِ

 اِلعرريت اِلسيضت ِدار :

 . البحث العلي . دمشق.2000دويدري رواء وحيد. 

. طرائق التدريس. اْلردن. دار 2003ردينة عثيان اْلْحد وحذام عثيان يسسف. 
 املنايج.

 املنظية رت منشسا : مصر. هبا الناطقني لغري العررية تعليم 1989 .طعيية أْحد رشدي

 والثقافة والعلسم للرترية ةابإسليي

 سعيد حسن عبد الفتاح الغامدي. أدوات البحث العلي 

  للجييع العررية.هبا الناطقني لغري العررية اللغة ملعلي  اضاءات 1431الرْحن.  عبد

 املعارف دار : قايرة. العررية اللغة ملدرسى الف  املسوه .إرراييم عبدالعاليم
 أساليبه.-أدواته-: مفهسمعبيدات دوقأن. البحث العلي 

 .املشرق دار :رريوت. واْلعالم اللغة ِف املنجد1987 .مألسف لسيس

 :املكرمة مكة. أخرى رلغات للناطقني العررية اللغة تعليم 1985الناقة. رامل حميد

 القرى. ام وامعة

 . طروق التدريس العلسم. الرياض. مكتبة الرشيد.2006حميد، مصطفى  ب. 

 



80 

 

 
 

 

 ع اإلندونسيةالمراج  -ب
Aimin، Thohir dan Anshori Imam. 2006 Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab. 

Malang: Misykat. 

Arikunto، Suharsimi. 2002 Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara. 

Jakarta. 

Armai arif. 2002. Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan islam. 

Jakarta:ciputatpress. 

Dalyono M. 1997. Pendidikan psikologi. Jakarta: ineka cipta. 

Daryanto. 2005. Evaluasi pendidikan. Jakarta:Rineka cipta. 

Djiwandono، M. Soenardi. 1996 Tes Bahasa dalam Pengaaran. Bandung: ITB. 

Hamid Abdul. 2010. Mengukur kemampuan bahasa Arab untuk studi islam. 

Malang:UIN-Maliki Press. 

Martinis Yasmin. 2004. Strategi pembelajaran berbasis kompetensi. Jakarta: 

Gaung persada Press. 

Munandar Utami. 1985. Mengembangkan bakat dan kreativitas anak sebelum 

sekolah. Jakarta: Grasindo. 

Musthofa Bisri. Hamid Abdul. 2012 Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa 

Arab Malang: UIN MALIKI PRESS. 

Pasaribu dan B. Simanjutak. 1983. Proses Belajar Mengajar. Bandung: Tarsito. 

Sugiyono. 2012. Metode penelitian kualitatif kuantitatif R&D. Bandung: Alfabet. 

Suharsini Arikunto. 2002. Prosedur penelitian ilmiah. Jakarta: Bina aksara. 

Suja’i. 2008 Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab. Semarang: Walisongo. 

Sukardi. 2007 Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Sukmadinata، Syaodih Nana. 2013 Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 



81 

 

 
 

Tagar Yusuf. Saiful Anwar1997  ، Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa 

Arab، Jakarta: Raja Grafindo Prasada 

Undang-undang RI No 20 tahun 2003 Bandung: Citra Umbara. 

Zaenal Arifin. 2010 Evaluasi Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosda



 

 

 

 المالحق



 

 

KURIKULUM 2013 

SILABUS PEMBELAJARAN 

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 

MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) 

 

Satuan Pendidikan : _________________________ 

Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 1 

Nama Guru : _________________________ 

NIP/NIK : _________________________ 

 



 

 

SILABUS PEMBELAJARAN: BAHASA ARAB 
 

Satuan Pendidikan: Madrasah Tsanawiyah    Mata Pelajaran: Bahasa Arab    Kelas / 

Semester: VII / Ganjil 

 

Kompetensi Inti :  

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori. 

 

 

Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber 

Belajar 

1.1   Menerima 

kejujuran dan 

percaya diri 

sebagai anugerah 

   Observasi 

Penilaian Diri 

  



 

 

Allah untuk 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan sosial 

sekitar rumah dan 

sekolah 

Penilaian Sejawat 

Jurnal/Catatan 

1.2  Meyakini adanya 

motivasi internal 

(intrinsik) sebagai 

anugerah Allah 

untuk 

pengembangan 

kemampuan 

berbahasa arab 

 

   Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian Sejawat 

Jurnal/Catatan 

  

1.3   Mengamalkan sikap 

amanah sebagai 

anugerah Allah 

untuk 

mempraktikkan 

bahasa Arab sebagai 

bahasa komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman 

   Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian Sejawat 

Jurnal/Catatan 

  

2.1. Menunjukkan 

perilaku jujur 

   Observasi   



 

 

dan percaya 

diri dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

sekolah 

 

Penilaian Diri 

Penilaian Sejawat 

Jurnal/Catatan 

2.2  Menunjukkan 

perilaku 

motivasi 

internal 

(intrinsik) 

untuk 

pengembangan 

kemampuan 

berbahasa 

 

   Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian Sejawat 

Jurnal/Catatan 

  

2.3   Menunjukkan 

sikap 

bertanggung 

jawab dalam 

mempraktikkan 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

   Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian Sejawat 

Jurnal/Catatan 

  



 

 

komunikasi 

internasional 

dan pengantar 

dalam mengkaji 

hazanah 

keislaman 

3.1

 Mengidentifik

asi bunyi kata, 

frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan: 

 رالنفس التعريف

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني

 واْلدوات املرافق

 اْللسان؛ املدرسية؛

 baik secara 

lisan maupun 

tertulis  

4.1

 Mendemonstr

asikan 

ungkapan 

3.1.1

 Meniruka

n langsung bunyi 

kata, frasa dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

diperdengarkan 

3.1.2  

Menunjukkan 

tulisan sesuai 

bunyi kata, frasa 

dan kalimat 

bahasa Arab 

yang 

diperdengarkan 

3.1.4  

Memperagakan 

bunyi kata, frasa 

dan kalimat 

bahasa Arab 

yang 

diperdengarkan 

Tema/ 

Topik: 

 رالنفس التعريف

 ِف ورالعاملني
 املرافق درسة؛امل

 واْلدوات

 اْللسان املدرسية؛

 

Wacana 

yang 

memuat 

kosa-kata, 

pola 

kalimat 

dan 

ungkapan 

komunikati

f sesuai 

tema/topik 

Mengamati : 

• Mengamati pelafalan kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang  

 املرافق املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات

• Menirukan pelafalan  kata, frasa dan 

kalimat  bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

 Menyimak wacana dari suara 

guru/kaset/film dan menirukan 

pelafalan dan intonasinya. 

 Memperhatikan struktur kalimat-

kalimat yang mengandung 

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

dalam isi teks lisan sesuai konteks. 

 Menyimak penjelasan guru tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

Tugas :  

 Para siswa diminta 

berdiskusi untuk 

menyusun kalimat 

yang mengandung 

struktur kalimat yang  

mengandung  

 +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املفردة رالضيائ واجلهات؛( الصفة) اخلب

 املتصلة

 

 Secara individual 

siswa diminta 

mencari kalimat/ayat 

yang mengandung 

struktur kalimat yang  

mengandung  

 +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املفردة الضيائر واجلهات؛( الصفة) اخلب

1

2 

JP 

 Buku 

Siswa 

Bahasa 

Arab Kelas 

VII 

Kemenag 

 Buku 

referensi 

lain yang 

menunjang 

materi  

 CD/DVD 

Pembelajar

an 

 Internet 

 



 

 

sederhana 

tentang topik 

 رالنفس التعريف

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني

 واْلدوات املرافق

 اْللسان؛ املدرسية؛

 dengan 

memperhatikan 

struktur teks 

dan unsur 

kebahasaan 

yang benar dan 

sesuai konteks 

 

 

3.1.5  

Menunjukkan 

gambar sesuai 

bunyi kata, frasa 

dan kalimat 

bahasa Arab 

yang 

diperdengarkan 

3.1.6  

Mengungkapkan 

kembali 

(bercerita) 

tentang isi 

wacana yang 

telah didengar 

4.1.1

 Meniruka

n contoh 

ungkapan 

sederhana  

4.1.2

 Melakuka

n tanya jawab 

sesuai contoh 

ungkapan yang 

diprogramkan 

dengan benar 

 

yang 

dipelajari. 

 

Struktur 

Kalimat 

 املبتدأ

 ؛(ضيائرمفردة)
 +  مفردة إشارة

( الصفة) اخلب

 واجلهات؛

 املفردة الضيائر

 املتصلة

 

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

Menanya: 

 Menanyakan materi tentang topik  

 املرافق املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان ؛املدرسية واْلدوات

 Melakukan dialog (hiwar) sesuai 

konteks tentang keadaan/deskripsi 

sesuatu secara lisan. 

 Menceritakan keadaan/kegiatan 

yang tampak pada gambar sesuai 

wacana secara lisan. 

 Melakukan tanya jawab struktur 

kalimat tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 

 

Mengeksplorasi: 

1. Melafalkan materi tentang topik  

 واْلدوات املرافق املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛

2. Menunjukkan gambar/peragaan 

sesuai dengan bunyi kata, frasa dan 

 املتصلة

 

 Pengamatan:  
- Mengamati cara 

siswa membaca/ 

berkomunikasi  

dalam bahasa Arab 

sesuai tema/topik  

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات املرافق

- yang dipelajari. 

- Mengamati sejauh 

mana siswa 

memahami unsur 

kebahasaan dan tata 

bahasa Arab serta  

budaya Arab yang 

terdapat dalam teks 

sesuai tema/topik. 

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات املرافق

- Melihat kreativitas 

siswa dalam 

mengidentifikasi 

contoh-contoh karya 

sastra Arab. 

 



 

 

 

 

kalimat yang diperdengarkan. 

 Melafalkan kalimat dengan bahasa 

Arab sesuai gambar yang disajikan 

 Mencari dari berbagai sumber 

informasi tentang struktur kalimat 

yang mengandung 

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ئرمفردةضيا) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

dalam isi teks lisan sesuai konteks. 

 Melafalkan kata/frase/ kalimat 

yang mengandung struktur kalimat 

tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة ردةاملف الضيائر واجلهات؛

 Menentukan isi wacana lisan 

maupun tulisan secara perorangan 

maupun berkelompok.  

 Merangkaikan kata/frase/ kalimat 

yang mengandung struktur kalimat 

tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

sesuai dengan kaidah. 

 Menentukan sturktur kalimat yang 

mengandung  

 Portofolio:  
- Mengumpulkan 

tugas dan kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai tema/topik,  

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات املرافق

- Kumpulan tugas 

berbahasa siswa 

seperti 

mengumpulkan 

kalimat/ayat yang 

mengandung 

struktur bahasa 

sesuai tema/topik  

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات املرافق

dari alqur’an, 

hadits, majalah, 

internet, dsb. 

 

 Tes:  
- Tes Tertulis 

Menilai 

kemampuan siswa 

dalam memahami, 

menerapkan, dan 

mengabstraksi 



 

 

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Mengumpulkan kata/frase/kalimat  

yang terdapat  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر اجلهات؛و 

dari buku teks, majalah, maupun 

internet. 

 

Mengasosiasikan: 

 Menyusun frase/ kalimat yang 

mengandung struktur kalimat 

tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Membandingkan cara menyapa, 

berpamitan, terima kasih, meminta 

izin, instruksi dan 

memperkenalkan diri yang 

dilakukan oleh orang Arab dengan 

orang Indonesia. 

 Membandingkan kata/frase/ 

kalimat tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

materi sesuai 

tema/topic 

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات املرافق

- Tes Lisan 

Kemampuan siswa 

dalam memahami, 

menerapkan, dan 

mengabstraksi 

materi sesuai 

tema/topic  

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات املرافق

secara lisan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املتصلة املفردة الضيائر هات؛واجل

Mengkomunikasikan: 

 Memperagakan sesuai dengan kata, 

frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

 Menyampaikan isi wacana tulis 

sesuai tema/topik secara lisan atau 

tulisan  

 Menjelaskan isi wacana yang 

dipertanyakan sesuai tema/topik  

 واْلدوات املرافق املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛

 secara lisan atau tulisan. 

 Menjelaskan cara menyapa, 

berpamitan, terima kasih, meminta 

izin, instruksi dan 

memperkenalkan diri dalam 

bahasa Arab 

 Menyusun kata/frasa yang tersedia 

menjadi kalimat tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 

 Menyusun karangan sederhana 

tentang  

( الصفة) اخلب +  ردةمف إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ



 

 

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

sesuai tema/topik. 

 

 

3.2  Memahami 

lafal bunyi 

huruf, kata, 

frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan:  

 رالنفس التعريف

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني

 واْلدوات املرافق

 اْللسان؛ املدرسية؛

4.2   Menunjukkan 

contoh 

ungkapan 

sederhana 

untuk 

menyatakan, 

menanyakan 

dan merespon 

tentang: 

3.2.1 Membaca 

huruf, kata, 

frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab dengan 

intonasi dan 

makhraj yang 

benar 

3.2.2

 Menentuk

an arti kosakata 

dalam teks 

.2.3 Menerjem

ahkan frase, 

dan kalimat 

bahasa Arab 

dalam teks 

.2.4 Mengguna

kan kosakata 

dalam konteks 

kalimat 

4.2.1

 Memperag

akan ungkapan 

sederhana untuk 

Tema/ 

Topik: 

 رالنفس التعريف. 1

 ىف ورالعاملني
  املدرسة

 واْلدوات املرافق. 2

 املدرسية

 اْللسان. 3

4 .

ضيائرمفر )املبتدأ
 ؛(دة

 +  إشارةمفردة. 5

( الصفة)اخلب

 واجلهات

6 .

ةاملتالضيائراملفرد
 صلة

Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan 

pengucapan ujaran dengan tepat 

 Mengamati kosa kata yang 

terkandung dalam tema / topik 

 واْلدوات املرافق املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛

 Mengamati maksud bacaan dalam 

teks terkait topik/tema 

 Mencocokkan gambar dari 

kata/frase/kalimat yang didengar. 

 Membaca isi wacana tulis sesuai 

tema/topik yang mengandung  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Memperhatikan struktur kalimat-

kalimat yang   

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

  املتصلة املفردة ائرالضي واجلهات؛

dalam isi teks lisan sesuai konteks. 

 Menyimak penjelasan guru tentang  

Tugas :  

 Siswa diberi tugas 

untuk mencari kosa 

kata terkait dengan 

tema/topik 

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات املرافق

 Para siswa diminta 

berdiskusi untuk 

menyusun kalimat 

yang mengandung 

struktur kalimat yang  

mengandung  

 +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املفردة الضيائر واجلهات؛( الصفة) اخلب

  املتصلة

 Secara individual 

siswa diminta 

mencari kalimat/ayat 

yang mengandung 

struktur kalimat yang 

1

2 

JP 

 Buku 

Siswa 

Bahasa 

Arab Kelas 

VII 

Kemenag 

 Buku 

referensi 

lain yang 

menunjang 

materi  

 CD/DVD 

Pembelajar

an 

Internet  



 

 

 رالنفس التعريف

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني

 واْلدوات املرافق

 اْللسان؛ املدرسية؛

 dengan 

memperhatikan 

struktur teks 

dan unsur 

kebahasaan 

yang benar dan 

sesuai konteks 

 

4.3  

 Mempresentas

ikan berbagai 

informasi lisan 

sederhana  

tentang: 

 رالنفس التعريف

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني

 واْلدوات املرافق

 اْللسان؛ املدرسية؛

menyatakan, 

menanyakan dan 

merespon dalam 

teks dialog baik 

tanpa teks 

(hafalan) atau 

dengan teks 

4.3.1

 Mencerita

kan kembali 

tema yang 

dipelajari 

menggunakan 

ungkapan 

sederhana 

dengan baik dan 

benar 

 

Wacana 

yang 

memuat 

kosa-kata, 

pola 

kalimat 

dan 

ungkapan 

komunikati

f sesuai 

tema/topik. 

 

Struktur 

Kalimat 

 املبتدأ

 ؛(ضيائرمفردة)
 +  مفردة إشارة

( الصفة) اخلب

 واجلهات؛

 املفردة الضيائر

 املتصلة

 

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

  املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Membaca kaidah tentang 

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

  املتصلة املفردة الضيائر اجلهات؛و 

 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab sederhana 

tentang tema/topik yang dipelajari.  

 Melakukan tanya jawab tentang 

tema/topik yang dipelajari sesuai 

lintas budaya Arab dan Indonesia.  

 Melakukan tanya jawab struktur 

kalimat tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

  املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

Mengeksplorasi: 

 Mencari dari berbagai sumber 

informasi tentang makna mufradat 

terkait tema/topik 

 واْلدوات املرافق املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛

mengandung  

 +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املفردة الضيائر واجلهات؛( الصفة) اخلب

  املتصلة

 

 Pengamatan:  
- Mengamati cara 

siswa menemukan 

makna teks bahasa 

Arab sesuai 

tema/topik. 

- Mengamati sejauh 

mana siswa 

memahami unsur 

kebahasaan dan tata 

bahasa Arab serta  

budaya Arab yang 

terdapat dalam teks 

sesuai tema/topik. 

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات املرافق

- Melihat kreativitas 

siswa dalam 

mengidentifikasi 

contoh-contoh karya 

sastra Arab. 

 

 Portofolio:  



 

 

   Mencari dari berbagai sumber 

informasi tentang struktur kalimat 

yang  mengandung  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

  املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

dalam isi teks lisan sesuai konteks. 

 Melafalkan kata/frase/ kalimat 

yang mengandung struktur kalimat 

tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

  املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Menentukan isi wacana lisan 

maupun tulisan secara perorangan 

maupun berkelompok.  

 Mencoba melafalkan cara 

menyapa, berpamitan, terima 

kasih, meminta izin, instruksi dan 

memperkenalkan diri yang 

dilakukan oleh orang Arab dengan 

intonasi yang benar. 

 Merangkaikan kata/frase/ kalimat 

yang mengandung struktur kalimat 

tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(رمفردةضيائ) املبتدأ

  املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

sesuai dengan kaidah. 

 Menentukan  

- Mengumpulkan 

tugas dan kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai tema/topik,  

- Kumpulan tugas 

berbahasa siswa 

seperti 

mengumpulkan 

kalimat/ayat yang 

mengandung 

struktur bahasa 

sesuai tema/topik  

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات املرافق

dari alqur’an, 

hadits, majalah, 

internet, dsb. 

 

 Tes:  
- Tes Tertulis 

Menilai 

kemampuan siswa 

dalam memahami, 

menerapkan, dan 

mengabstraksi 

materi sesuai 

tema/topic 

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف



 

 

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

  املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

dalam kalimat.  

 Mengumpulkan kata/frase/kalimat  

yang terdapat  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

  املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

dari buku teks, majalah, maupun 

internet. 

 

Mengasosiasikan: 

 Menyusun frase/ kalimat yang 

mengandung struktur kalimat 

tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

  املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Mencari informasi 

umum/tema/topik  

 املرافق املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات

dari suatu wacana lisan/tulisan. 

 Membandingkan kata/frase/ 

kalimat tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 اْللسان املدرسية؛ واْلدوات املرافق

- Tes Lisan 

Kemampuan siswa 

dalam memahami, 

menerapkan, dan 

mengabstraksi 

materi sesuai 

tema/topic secara 

lisan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Mencari persamaan yang terdapat 

dalam salah satu karya sastra Arab 

dengan bahasa Indonesia, 

misalnya peribahasa, syair 

sederhana, dan sebagainya. 

 Menyimpulkan isi teks dalam 

salah satu karya sastra Arab 

sederhana, misalnya peribahasa, 

syair Arab sederhana, dan 

sebagainya dalam bahasa Arab 

dan indonesia. 

 

Mengkomunikasikan: 

 Mengungkapkan gambar sesuai 

dengan tema/topik secara lisan 

atau tulisan  

 Menjelaskan isi wacana yang 

dipertanyakan sesuai tema/topik 

secara lisan atau tulisan. 

 Menjelaskan isi teks dalam salah 

satu karya sastra Arab sederhana 

yang dipertanyakan, misalnya 

menjelaskan isi peribahasa, syair 

Arab sederhana, dan sebagainya. 

 Menyusun kata/frasa yang tersedia 

menjadi kalimat tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ



 

 

  املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Menyusun karangan sederhana 

tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

  املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

sesuai tema/topik. 

3.3 Menemukan 

makna atau 

gagasan dari 

kata, frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan: 

 رالنفس التعريف

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني

 واْلدوات املرافق

 اْللسان؛ املدرسية؛

4.4 Mengungkapkan 

informasi 

secara tertulis 

tentang: 

 رالنفس التعريف

 املدرسة؛ ِف ورالعاملني

3.3.1

 Menentuk

an tema teks 

3.3.2

 Mencerita

kan kembali isi 

teks 

3.3.3 Meringkas 

isi teks dengan 

Bahasa Arab  

4.4.1 Menyalin 

/ menulis 

kosakata/ 

kalimat-

kalimat yang 

mengandung 

informasi 

tentang 

tema/topik  

sesuai contoh 

dengan tepat 

Tema/ 

Topik: 

 رالنفس التعريف

 ِف ورالعاملني
 رافقامل املدرسة؛

 واْلدوات

 اْللسان؛ املدرسية؛

 

Wacana 

yang 

memuat 

kosa-kata, 

pola 

kalimat 

dan 

ungkapan 

komunikati

f sesuai 

Mengamati : 

 Membaca teks tentang tema/ topik 

tentang  

 واْلدوات املرافق املدرسة؛ ِف ورالعاملني رالنفس التعريف

 املدرسية؛

 Menyimak wacana dari suara 

guru/kaset/film dan menirukan 

pelafalan dan intonasinya. 

 Mencocokkan gambar dari 

kata/frase/kalimat yang didengar. 

 Mencari informasi umum dan rinci 

dari suatu wacana lisan/tulisan. 

 Membaca isi wacana tulis sesuai 

tema/topik yang mengandung  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Memperhatikan struktur kalimat-

kalimat yang  mengandung  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

Tugas :  

 Para siswa diminta 

berdiskusi untuk 

menyusun kalimat 

tentang tema / topik 

yang dipelajari 

 Siswa diminta 

berdiskusi untuk 

menyusun kalimat 

yang mengandung 

struktur kalimat 

 +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ 

 املفردة الضيائر واجلهات؛( الصفة) اخلب

 املتصلة

 Secara individual 

siswa diminta 

mencari kalimat/ayat 

yang mengandung 

struktur kalimat yang 

mengandung  

1

2 

JP 

 Buku 

Siswa 

Bahasa 

Arab Kelas 

VII 

Kemenag 

 Buku 

referensi 

lain yang 

menunjang 

materi  

 CD/DVD 

Pembelajar

an 

 Internet 



 

 

 واْلدوات املرافق

 ْللسان؛ املدرسية؛

 dalam berbagai 

struktur bahasa 

sederhana 

secara tepat. 

4.5 Menyusun teks 

sederhana 

tentang topik 

 رالنفس التعريف

 ؛املدرسة ِف ورالعاملني
 واْلدوات املرافق

 ؛اْللسان املدرسية؛

 dengan 

memperhatikan 

struktur teks 

dan unsur 

kebahasaan 

yang benar 

sesuai konteks 

 

dan benar 

4.5.1 Menyusun 

kalimat dengan 

pola tertentu 

sesuai 

tema/topik dan 

struktur teks 

yang benar  

 

tema/topik. 

 

Struktur 

Kalimat 

 املبتدأ

 ؛(ضيائرمفردة)
 +  مفردة إشارة

( الصفة) اخلب

 واجلهات؛

 املفردة الضيائر

 املتصلة

 

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

dalam isi teks lisan sesuai konteks. 

 Menyimak penjelasan guru tentang 

kaidah  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab mufradat 

tentang tema/topik yang dipelajari.  

 Melakukan tanya jawab tentang 

tema/topik yang dipelajari sesuai 

lintas budaya Arab dan Indonesia.  

 Melakukan dialog (hiwar) sesuai 

konteks tentang keadaan/deskripsi 

sesuatu secara lisan.  

 Menceritakan keadaan/kegiatan 

yang tampak pada gambar sesuai 

wacana secara tertulis. 

 Melakukan tanya jawab struktur 

kalimat tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر جلهات؛وا

 

Mengeksperimentasi/Mengeksplora

 +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املفردة الضيائر واجلهات؛( الصفة) اخلب

 املتصلة

 

 Pengamatan:  
- Mengamati cara 

siswa membaca/ 

berkomunikasi  

dalam bahasa Arab 

sesuai tema/topik. 

- Mengamati sejauh 

mana siswa 

memahami unsur 

kebahasaan dan tata 

bahasa Arab serta  

budaya Arab yang 

terdapat dalam teks 

sesuai tema/topik. 

- Melihat kreativitas 

siswa dalam 

mengidentifikasi 

contoh-contoh karya 

berbahasa Arab. 

 

 Portofolio:  
- Mengumpulkan 

tugas dan 

kreativitas 

berbahasa siswa 



 

 

si: 

 Mencari dari berbagai sumber 

informasi tentang struktur kalimat 

yang  mengandung  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

dalam isi teks lisan sesuai konteks. 

 Menuliskan kata/frase/ kalimat 

yang mengandung struktur kalimat 

tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Menentukan isi wacana lisan 

maupun tulisan secara perorangan 

maupun berkelompok.  

 Mencoba menyusun tek cara 

menyapa, berpamitan, terima 

kasih, meminta izin, instruksi dan 

memperkenalkan diri yang 

dilakukan oleh orang Arab dengan 

intonasi yang benar. 

 Mempresentasikan tentang cara 

memberitahu dan menanyakan 

tentang fakta, perasaan dan sikap, 

meminta, menawarkan barang dan 

jasa dalam bahasa Arab. 

sesuai tema/topik,  

- kumpulan tugas 

berbahasa siswa 

seperti 

mengumpulkan 

kalimat/ayat yang 

mengandung 

struktur bahasa 

sesuai tema/topik 

dari alqur’an, 

hadits, majalah, 

internet, dsb. 

- kumpulan tugas 

dan kreativitas 

berbahasa siswa 

tentang karya 

sastra Arab. 

 

 Tes:  
- Tes Tertulis 

Menilai 

kemampuan siswa 

dalam memahami, 

menerapkan, dan 

mengabstraksi 

materi sesuai 

tema/topic 

 

- Tes Lisan 

Kemampuan siswa 



 

 

 Merangkaikan kata/frase/ kalimat 

yang mengandung struktur kalimat 

tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر ت؛واجلها

sesuai dengan kaidah.  

Mengasosiasikan: 

 Menyusun frase/ kalimat yang 

mengandung struktur kalimat 

tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Membandingkan cara menyapa, 

berpamitan, terima kasih, meminta 

izin, instruksi dan 

memperkenalkan diri yang 

dilakukan oleh orang Arab dengan 

orang Indonesia. 

 Membandingkan cara 

memberitahu dan menanyakan 

tentang fakta, perasaan dan sikap, 

meminta, menawarkan barang dan 

jasa dalam bahasa Arab dan bahasa 

Arab 

 Mencari informasi 

umum/tema/topik dari suatu 

dalam memahami, 

menerapkan, dan 

mengabstraksi 

materi sesuai 

tema/topic secara 

lisan 

 



 

 

wacana lisan/tulisan. 

 Membandingkan kata/frase/ 

kalimat tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

 Mengumpulkan kata/frase/kalimat  

yang terdapat  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

dari buku teks, majalah, maupun 

internet. 

 Mencari persamaan yang terdapat 

dalam salah satu karya sastra Arab 

dengan bahasa Indonesia, 

misalnya peribahasa, syair 

sederhana, dan sebagainya. 

 Menyimpulkan isi teks dalam 

salah satu karya sastra Arab 

sederhana, misalnya peribahasa, 

syair Arab sederhana, dan 

sebagainya dalam bahasa Arab 

dan indonesia. 

 

Mengkomunikasikan: 

 Menyampaikan isi wacana tulis 

sesuai tema/topik secara lisan atau 



 

 

tulisan  

 Menjelaskan isi wacana yang 

dipertanyakan sesuai tema/topik 

secara lisan atau tulisan. 

 Menyusun contoh-contoh tentang 

cara menyapa, berpamitan, terima 

kasih, meminta izin, instruksi dan 

memperkenalkan diri dalam 

bahasa Arab 

 Menyusun contoh-contoh tentang 

cara memberitahu dan 

menanyakan tentang fakta, 

perasaan dan sikap, meminta, 

menawarkan barang dan jasa 

dalam bahasa Arab 

 Melakukan presentasi tentang 

budaya Arab yang terdapat dalam 

teks lisan maupun tulis. 

 Menjelaskan isi teks dalam salah 

satu karya sastra Arab sederhana 

yang dipertanyakan, misalnya 

menjelaskan isi peribahasa, syair 

Arab sederhana, dan sebagainya. 

 Menyusun kata/frasa yang tersedia 

menjadi kalimat tentang  

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة ةاملفرد الضيائر واجلهات؛

 Menyusun karangan sederhana 

tentang  



 

 

( الصفة) اخلب +  مفردة إشارة ؛(ضيائرمفردة) املبتدأ

 املتصلة املفردة الضيائر واجلهات؛

sesuai tema/topik. 

 

 

Jakarta, ........................  2015 

   Mengetahui         Guru Mata Pelajaran, 

   Kepala MA  

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

   NIP.           NIP.  

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

Sekolah/Madrasah  : MTs AL IBROHIMI Manyar Gresik 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VII/ Ganjil 

Materi Pokok   : التعريف بالعاملين في املدرسة 

Alokasi Waktu           : 4 x 45 menit ( 2 pertemuan ) 

Pertemuan Ke  : 1 dan 2 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajri Bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 

yang diwujudkan dalam semangat belajar. 



 

 

2. Menunjukkan perilaku jujur dan peraya diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

3. Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktekkan bahasa arab 

sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman 

5. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan tema: التعريف بالعاملين في املدرسة 

6. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata,frase atau kalimat) dalam suatu konteks 

dengan tepat tentang : التعريف بالعاملين في املدرسة 

7. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk wacana lisan secara 

tepat tentang profesi dan hidup. 

 

C. Tujuan dan Indikator Pembelajaran. 

Indikator Pembelajaran 

1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang tema: : 

 التعريف بالعاملين في املدرسة

2. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang tema: ملين في املدرسةالتعريف بالعا  

3. Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang topik: التعريف بالعاملين في املدرسة 

4. Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang topik: املين في املدرسةالتعريف بالع  

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

tentang tema: التعريف بالعاملين في املدرسة 

Siswa dapat melafalkan, menirukan, dan menunjukkan bagin-bagian anggota 

tubuh ( سةالتعريف بالعاملين في املدر   )dengan benar. 

D. Materi pokok/esensial 



 

 

Mufrodat kata benda laki-laki dan perempuan 

 إسم مذكر إسم مؤنس

Siswa (pr) طالبة Siswa (lk) طالب 

Guru (pr) مدرسة Guru (lk) مدرس 

Kepala Sekolah(pr) ناظرة المدرسة Kepala Sekolah(lk) ناظر المدرسة 

Pegawai (pr) موضفة Pegawai (lk) موضف 

Ketua kelas (pr) رئيسة الفصل Ketua kelas (lk) رئيس الفصل 

Penjual (pr) بائعة Penjual (lk) بائع 

Pembantu (pr) خادمة Pembantu (lk) خادم 

Sopir (pr) سائقة Sopir (lk) سائق 

Satpam (pr) بوابة Satpam (lk) بواب 

 

Kata Ganti Milik 

Dhomir Fi’il Madhi Fi’il Mudhari Fi’il Amr 

 خَيمرُجُ  َخرَجَ  ُيسَ 
 

 خَيمُروَ انِ  اَخَروَ  مُهَا

 
 خَيمُروُ سم نَ  َخَروُ س ا ُيمم 

 
 خَتمرُجُ  َخَرَوتم  ِي َ 

 
 خَتمُروَ انِ  َخَرَوتَ ا مُهَا

 
 خَيمُروم نَ  َخَروم نَ  ُينَّ 

 
رُجم  خَتمرُجُ  َخَروم تَ  أَيمتَ   ُاخم

ُروَ ا خَتم ُروَ انِ  َخَروم ُتَيا أَي مُتَيا  اُخم

ُروُ س ا خَتمُروُ سم نَ  َخَروم ُتمم  أَي مُتمم   اُخم

َ  َخَروم تِ  أَيمتِ  ُروِ   خَتمُروِ نيم  اُخم

ُروَ ا خَتمُروَ انِ  َخَروم ُتَيا أَي مُتَيا  اُخم

ُروم نَ  خَتمُروم نَ  َخَروم ُنَّ  أَي مُنَّ   اُخم



 

 

رُجُ  َخَروم تُ  أيَا  َأخم
 

 خَنمرُجُ  َخَروم نَا َ منُ 
 

 1 حوار

 : انظر الى هذه الصورة يا أخى! 1الطالب 

 : هل هذا مدرس؟  2الطالب 

 : ال، هذا موظف 1الطالب 

 : هل هذا بواب؟  2الطالب 

 : ال، هذه خادم 1الطالب 

 : هل هذا رئيس الفصل؟  2الطالب 

 : ال، هذا موظف 1الطالب 

 : هل هذه سائق؟  2الطالب 

 : ال، هذه بائعة 1الطالب 

 

 2 حوار

 سالم عليكمال .أ

 وعليكم السالمج. د.  .ب

 

 ريف حال  يا أصدقائى .أ

 ج. د. احليد هلل تري .ب

 

 رل تلييذ يُ َعرُِّف اةه واصله .أ

 إة  رملة، أيا من ورسي  واوى الشرقية .ب

 إة  زينب، أيا من ماَليق واوى الشرقية .ج

 إة  فاطية، أيا من راسسروان واوى الشرقية .د

 

 تلييذ يُ َعرُِّف اسم امه واريهرل  .أ

 اسم أم  رقية واسم أىب عل  .ب

 اسم أم  يند واسم أيب زايد .ج

 اسم أم  عائشة واسم أىب زر  .د

 

 ما مهنت ؟ .أ

 أيا طالب. ِف رل يسم أيا ِف املدرسة .ب

 أيا رائع، ِف رل يسم أيا ِف السسق .ج



 

 

 أيا مسرف، ِف رل يسم أيا ِف الدران .د

 

 اذا عيلت نهنت م .أ

 أيا أتعلم ِف املدرسة ِف رل يسم  .ب

 أيا اريع رتب ِف السسق ِف رل يسم  .ج

 أيا أذيب اىل املكتبة ِف رل يسم .د

 

 السالم عليكمو شكرا،  .أ

 سالمالوعليكم ج.د  .ب

 

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Discussion method (metode diskusi) 

2. Tanya jawab 

3. Menyampaikan apa yang telah didiskusikan 

 

F. Kegiatan Pembelajaran (90 menit) 

Tahapan Pembelajaran 

Pendahuluan (10 Menit) 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 

5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari 

dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 

6. Guru mengantarkan siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi kemudian 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai 

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang proses 

pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes dan tugas selesai 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

8. Guru memberikan soal pretest kepada siswa sebelum memulai pembelajaran. 

 



 

 

Siswa dengan khidmat dan santun 

1. Menjawab salam 

2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

3. Mendengarkan guru mengabsen 

4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari dengan serius. 

5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru. 

 

Kegiatan Inti (50 Menit) 

Mengamati dengan teliti 

1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab pada LKS 

tentang: التعريف بالعاملين في املدرسة 

2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan. 

3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang disajikan 

4. Siswa mendengarkan dengan seksama materi yang disampaikan 

Menanya dengan santun 

1. Siswa melakukan Tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab tentang التعريف بالعاملين في املدرسة 

2. Baik secara individu maupun kelompok siswa menanyakan materi tentang 

 Yang belum dipahami التعريف بالعاملين في املدرسة

Mencoba dengan penuh semangat 

1. Siswa melafalkan materi tentang التعريف بالعاملين في املدرسة 

2. Guru membawa banyak gambar(foto) guru atau pegawai dan akan menunjuk satu 

persatu untuk memperkenalkan dan menanyakan pada siswa 

3. Siswa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang ditunjukkan 

oleh guru. 

 

 



 

 

Menalar dengan terampil 

1. Siswa menjawab pertanyaan tentang التعريفف بالعفاملين ففي املدرسفة dengan bahasa Arab 

yang tepat 

2. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

3. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 

4. Siswa mendiskusikan dengan kelompok materi yang ada di LKS 

Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 

1. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar yang ditunjuk oleh 

guru 

2. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang  التعريففف بالعففاملين فففي املففدر beserta 

artinya 

3. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 

4. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan tepat sesuai dengan 

materi yang telah disampaikan. 

5. Siswa mempresentasikan apa yang telah didiskusikan 

 

Penutup (20 Menit) 

1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat tentang  التعريفف بالعفاملين ففي

 املدر 

2. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang sudah didiskusikan oleh siswa. 

3. Guru memberikan soal posttest kepada siswa. 

4. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang terkait dengan 

topik materi dalam bahasa Arab. 

5. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang maharoh kalam yang 

terdapat dalam buku. 

6. Guru mengiformasikan pelajaran selanjutnya 

7. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi salam 

 



 

 

Tugas Terstruktur ( 10 menit ) 

Kegiatan Guru 

1. Mengarahkan siswa untuk fokus pada materi 

2. Memberikan instruksi kepada siswa untuk siap melakukan tugas restruktur 

3. Mengarahkan siswa untuk melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan 

4. Mengarahkan siswa untuk menyilang pilihan yang tepat dari pilihan yang tersedia 

berupa (kata, frasa dan kalimat) sesuai yang diperdengarkan 

5. Mengarahkan siswa untuk memperagakan sesuai dengan bunyi kata, frasa dan 

kalimat yang diperdengarkan 

6. Mengarahkan siswa untuk menunjukkan gambar sesuai dengan bunyi kata, frasa 

dan kalimat yang diperdengarkan. 

Kegiatan siswa 

1. Memperhatikan arahan guru 

2. Menyiapkan perlengkapan latihan sesuai instruksi 

3. Siswa melafalkan bunyi (kata, frasa dan kalimat) yang diperdengarkan 

4. Memilih jawaban yang tepat dari pilihan yang tersedia sesuai kata, frasa atau 

kalimat yang diperdengarkan oleh guru baik langsung atau tidak langsung 

(rekaman).Siswa memperagakan sesuai dengan bunyi (kata, frasa dan kalimat) 

yang diperdengarkan 

5. Siswa memilih/menunjukkan gambar sesuai dengan bunyi (kata, frasa dan 

kalimat) yang diperdengarkan 

 

Tugas Tidak Terstruktur 

Membiasakan mendengarkan cerita, pidato, lagu, dialog atau berita berbahasa 

Arab dari media elektronik (radio, TV, Intenet dll). 

 

G. Media/Alat dan Sumber Belajar 

1. Guru 

2. LKS 



 

 

3. Gambar 

4. Laboratorium Bahasa 

5. LCD 

6. Papan Tulis dan spidol 

 

H. Penilaian 

1. Penilaian Performansi 

2. Penilaian Sikap 

a. Penilaian Performansi 

Indikator Pembelajaran I 

(Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan). 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 

Makhraj 1-4 

a. Makhraj sudah tepat 4 

b. Makhraj cukup tepat 3 

c. Makhraj kurang tepat 2 

d. Makhraj tidak tepat 1 

2 

Pelafalan 1-4 

a) Pelafalan sudah tepat 4 

b) Pelafalan cukup tepat 3 

c) Pelafalan kurang tepat 2 

d) Pelafalan tidak tepat 1 

3 

Kelancaran 1-4 

a. Sangat lancar 4 

b. Cukup lancar 3 



 

 

c. Kurang lancar 2 

d. Tidak lancer 1 

a. Penyampaian ungkapan tidak lancar dan tidak jelas 1 

 SkorMaksimal 12 

 

Pedoman Penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan x 100 = ............ x 100 = ........ 

 

Indikator Pembelajaran II 

(Menunjukkan tulisan, dan menunjukkan gambar sesuai dengan bunyi kata, frasa 

dan kalimat yang diperdengarkan  ِ  dan disaksikan) 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Tulisan 1-4 

Tulisan sudah tepat 4 

Tulisan cukup tepat 3 

Tulisan kurang tepat 2 

Tulisan tidak tepat 1 

2 Gambar  1-4 

Gambar sudah tepat 4 

Gambar cukup tepat 3 

Gambar kurang tepat 2 

Gambar tidak tepat 1 

Skor maksimal 8 

 

Pedoman Penskoran : 

Nilai Akhir  = Jumlah Nilai Perolehan X 100 = .........X 100= 

       Jumlah skor maksimal  8 

 

 



 

 

PenilaianTugasTidakTerstruktur 

No Aspek yang dinilai Skor 

 Membiasakan mendengarkan cerita, pidato, lagu, dialog atau berita 

berbahasa Arab dari media elektronik (radio, TV, Internet dll). 

1-5 

1 Selalu 5 

Sering 4 

Kadang-kadang 3 

Pernah 2 

Tidakpernah 1 

 Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan x 100 = ........ x 100 = .... 

             Jumlah Skor Maksimal                   5 

5 

 

        Penilain Observasi (Sikap) 

No 
Aspek yang 

diobservasikan 

Pilihan Jawaban Skor 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

 

1. Antusiasme dalam 

belajar 

     

2 Bertanggung 

jawab/peduli 

     

3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

     

4 Menghargai orang lain      

5 Santun       

Jumlah      

 

   



 

 

     Rentang Skor Sikap 

No Keterangan JumlahSkor 

1 BaikSekali/Selalu 76-100 

2 Baik/Sering 51-75 

3 Cukup/Kadang 26-50 

4 Cukup/Tidakpernah 0-25 

Penskoran : Nilai = Jumlah Skor Jawaban 

            5 

I. Remidial  

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 

memperbaiknya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan 

caradiberikan tugas atau mengulang tes. Jika didapati banyak siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan 

indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial teaching), selanjutnya 

gurumelakukan penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remidial 

pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakatan antara siswa 

dan guru. 

 

Guru Mata Pelajaran.bahasa Arab 

 

 

     Abdullah Fanani 

             Gresik , 28 Agustus 2017 

Peneliti 

 

 

Ayu Maimunah Amaliyah 

Mengetahui  

Kepala .Madrasah 

 

MUHAMMAD KHOIRURROZI, S. Pdi  



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

Sekolah/Madrasah  : MTs AL IBROHIMI Manyar Gresik 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VII/ Ganjil 

Materi Pokok   : التعريف بالعاملين في املدرسة 

Alokasi Waktu           : 4 x 45 menit ( 2 pertemuan ) 

Pertemuan Ke  : 1 dan 2 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajri Bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2. Menunjukkan perilaku jujur dan peraya diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 



 

 

3. Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa. 

4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktekkan bahasa 

arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman 

5. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema: التعريف بالعاملين في املدرسة 

6. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata,frase atau kalimat) dalam suatu 

konteks dengan tepat tentang : التعريف بالعاملين في املدرسة 

7. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk wacana 

lisan secara tepat tentang profesi dan hidup. 

 

C. Tujuan dan Indikator Pembelajaran. 

Indikator Pembelajaran 

1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang 

tema: : التعريف بالعاملين في املدرسة 

2. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan tentang tema: التعريف بالعاملين في املدرسة 

3. Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang topik: التعريف بالعاملين في املدرسة 

4. Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang diperdengarkan tentang topik: التعريف بالعاملين في املدرسة 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan tentang tema: التعريف بالعاملين في املدرسة 

2. Siswa dapat melafalkan, menirukan, dan menunjukkan bagin-bagian 

anggota tubuh (التعريف بالعاملين في املدرسة )dengan benar. 



 

 

D. Materi pokok/esensial 

Mufrodat kata benda laki-laki dan perempuan 

 إسم مذكر إسم مؤنس

Siswa (pr) طالبة Siswa (lk) طالب 

Guru (pr) مدرسة Guru (lk) مدرس 

Kepala Sekolah(pr) ناظرة المدرسة Kepala Sekolah(lk) ناظر المدرسة 

Pegawai (pr) موضفة Pegawai (lk) ضفمو  

Ketua kelas (pr) رئيسة الفصل Ketua kelas (lk) رئيس الفصل 

Penjual (pr) بائعة Penjual (lk) بائع 

Pembantu (pr) خادمة Pembantu (lk) خادم 

Sopir (pr) سائقة Sopir (lk) سائق 

Satpam (pr) بوابة Satpam (lk) بواب 

 

Kata Ganti Milik 

Dhomir Fi’il Madhi Fi’il Mudhari Fi’il Amr 

 ي ْخُرجُ  خ ر ج   ُهو  
 

  ي ْخُرج  ان   اخ ر ج   ُهم ا
  ي ْخُرجُ وْ ن   خ ر جُ و ا ُهمْ 
 ت ْخُرجُ  خ ر ج تْ  ه ي  

 
  ت ْخُرج  ان   خ ر ج ت  ا ُهم ا
  ي ْخُرجْ ن   خ ر جْ ن   ُهن  
 ُاْخُرجْ  ت ْخُرجُ  خ ر جْ ت   أ ْنت  

 اُ ْخُرج  ا ت ْخُرج  ان   خ ر جْ ُتم ا أ نْقُتم ا
 ُاْخُرجُ و ا ت ْخُرجُ وْ ن   خ ر جْ ُتمْ  أ نْقُتمْ 
 ُاْخُرج  ي ت ْخُرج  ْين   خ ر جْ ت   أ ْنت  
 ُاْخُرج  ا ت ْخُرج  ان   خ ر جْ ُتم ا أ نْقُتم ا
 ُاْخُرجْ ن   ت ْخُرجْ ن   خ ر جْ ُتن   أ نْقُتن  
 أ ْخُرجُ  خ ر جْ تُ  أن ا

 
 ن ْخُرجُ  خ ر جْ ن ا ن ْحنُ 

 



 

 

 1 حوار

 نظر الى هذه الصورة يا أخى!: ا 1الطالب 

 : هل هذا مدرس؟  2الطالب 

 : ال، هذا موظف 1الطالب 

 : هل هذا بواب؟  2الطالب 

 : ال، هذه خادم 1الطالب 

 : هل هذا رئيس الفصل؟  2الطالب 

 : ال، هذا موظف 1الطالب 

 : هل هذه سائق؟  2الطالب 

 : ال، هذه بائعة 1الطالب 

 : ال، هذه بائعة 2الطالب 

 

 2 حوار

 السالم عليكم .أ

 وعليكم السالمج. د.  .ب

 

 ريف حال  يا أصدقائى .أ

 ج. د. احليد هلل تري .ب

 

 رل تلييذ يُ َعرُِّف اةه واصله .أ

 إة  رملة، أيا من ورسي  واوى الشرقية .ب

 إة  زينب، أيا من ماَليق واوى الشرقية .ح

 رقيةإة  فاطية، أيا من راسسروان واوى الش .د

 

 رل تلييذ يُ َعرُِّف اسم امه واريه .أ

 اسم أم  رقية واسم أىب عل  .ب

 اسم أم  يند واسم أيب زايد .ج

 اسم أم  عائشة واسم أىب زر  .د

 

 ما مهنت ؟ .أ

 أيا طالب. ِف رل يسم أيا ِف املدرسة .ب

 أيا رائع، ِف رل يسم أيا ِف السسق .ج

 الدرانأيا مسرف، ِف رل يسم أيا ِف  .د

 



 

 

 ماذا عيلت نهنت  .أ

 أيا أتعلم ِف املدرسة ِف رل يسم  .ب

 أيا اريع رتب ِف السسق ِف رل يسم  .ج

 أيا أذيب اىل املكتبة ِف رل يسم .د

 

 السالم عليكمو شكرا،  .أ

 سالمالوعليكم ج.د ب.

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Discussion method (metode diskusi) 

2. Tanya jawab 

3. Menyampaikan apa yang telah didiskusikan 

 

F. Kegiatan Pembelajaran (90 menit) 

Tahapan Pembelajaran 

Pendahuluan (10 Menit) 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 

5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 

dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 

6. Guru mengantarkan siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi 

kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai 

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes dan tugas selesai 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

8. Guru memberikan soal pretest kepada siswa sebelum memulai 

pembelajaran. 

 

 



 

 

Siswa dengan khidmat dan santun 

1. Menjawab salam 

2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

3. Mendengarkan guru mengabsen 

4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari dengan 

serius. 

5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru. 

 

Kegiatan Inti (50 Menit) 

Mengamati dengan teliti 

1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab pada 

LKS tentang: التعريف بالعاملين في املدرسة 

2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan. 

3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang disajikan 

4. Siswa mendengarkan dengan seksama materi yang disampaikan 

Menanya dengan santun 

1. Siswa melakukan Tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab tentang ين في املدرسةالتعريف بالعامل  

Baik secara individu maupun kelompok siswa menanyakan materi tentang 

 Yang belum dipahami التعريف بالعاملين في املدرسة

Mencoba dengan penuh semangat 

1. Siswa melafalkan materi tentang التعريف بالعاملين في املدرسة 

2. Guru membawa banyak gambar(foto) guru atau pegawai dan akan 

menunjuk satu persatu untuk memperkenalkan dan menanyakan pada 

siswa 

3. Siswa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang 

ditunjukkan oleh guru. 

 



 

 

Menalar dengan terampil 

1. Siswa menjawab pertanyaan tentang التعريفف بالعفاملين ففي املدرسفة dengan 

bahasa Arab yang tepat 

2. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

3. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 

1. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar yang 

ditunjuk oleh guru 

2. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang  سالتعريف بالعفاملين ففي املفدر  

beserta artinya 

3. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

4. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan tepat sesuai 

dengan materi yang telah disampaikan. 

 

Penutup (20 Menit) 

1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat tentang 

 التعريف بالعاملين في املدرس

2. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang sudah didiskusikan oleh 

siswa. 

3. Guru memberikan soal posttest kepada siswa. 

4. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang terkait 

dengan topik materi dalam bahasa Arab. 

5. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang maharoh 

kalam yang terdapat dalam buku. 

6. Guru mengiformasikan pelajaran selanjutnya 

7. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 

salam 



 

 

Tugas Terstruktur ( 10 menit ) 

Kegiatan Guru 

1. Mengarahkan siswa untuk fokus pada materi 

2. Memberikan instruksi kepada siswa untuk siap melakukan tugas 

restruktur 

3. Mengarahkan siswa untuk melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat 

yang diperdengarkan 

4. Mengarahkan siswa untuk menyilang pilihan yang tepat dari pilihan 

yang tersedia berupa (kata, frasa dan kalimat) sesuai yang 

diperdengarkan 

5. Mengarahkan siswa untuk memperagakan sesuai dengan bunyi kata, 

frasa dan kalimat yang diperdengarkan 

6. Mengarahkan siswa untuk menunjukkan gambar sesuai dengan bunyi 

kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 

Kegiatan siswa 

1. Memperhatikan arahan guru 

2. Menyiapkan perlengkapan latihan sesuai instruksi 

3. Siswa melafalkan bunyi (kata, frasa dan kalimat) yang diperdengarkan 

4. Memilih jawaban yang tepat dari pilihan yang tersedia sesuai kata, 

frasa atau kalimat yang diperdengarkan oleh guru baik langsung atau 

tidak langsung (rekaman).Siswa memperagakan sesuai dengan bunyi 

(kata, frasa dan kalimat) yang diperdengarkan 

5. Siswa memilih/menunjukkan gambar sesuai dengan bunyi (kata, frasa 

dan kalimat) yang diperdengarkan 

 

Tugas Tidak Terstruktur 

Membiasakan mendengarkan cerita, pidato, lagu, dialog atau berita 

berbahasa Arab dari media elektronik (radio, TV, Intenet dll). 

 

G. Media/Alat dan Sumber Belajar 

1. Guru 



 

 

2. LKS 

3. Gambar 

4. Laboratorium Bahasa 

5. LCD 

6. Papan Tulis dan spidol 

 

H. Penilaian 

1. Penilaian Performansi 

2. Penilaian Sikap 

a. Penilaian Performansi 

Indikator Pembelajaran I 

(Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan). 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 

Makhraj 1-4 

e. Makhraj sudah tepat 4 

f. Makhraj cukup tepat 3 

g. Makhraj kurang tepat 2 

h. Makhraj tidak tepat 1 

2 

Pelafalan 1-4 

e) Pelafalan sudah tepat 4 

f) Pelafalan cukup tepat 3 

g) Pelafalan kurang tepat 2 

h) Pelafalan tidak tepat 1 

3 

Kelancaran 1-4 

G. Sangat lancar 4 

H. Cukup lancar 3 

I. Kurang lancar 2 

J. Tidak lancer 1 

b. Penyampaian ungkapan tidak lancar dan tidak jelas 1 

 SkorMaksimal 12 



 

 

Pedoman Penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan x 100 = ............ x 100 = ........ 

Indikator Pembelajaran II 

(Menunjukkan tulisan, dan menunjukkan gambar sesuai dengan bunyi kata, 

frasa dan kalimat yang diperdengarkan  ِ  dan disaksikan) 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Tulisan 1-4 

Tulisan sudah tepat 4 

Tulisan cukup tepat 3 

Tulisan kurang tepat 2 

Tulisan tidak tepat 1 

2 Gambar  1-4 

Gambar sudah tepat 4 

Gambar cukup tepat 3 

Gambar kurang tepat 2 

Gambar tidak tepat 1 

Skor maksimal 8 

 

Pedoman Penskoran : 

Nilai Akhir  = Jumlah Nilai Perolehan X 100 = .........X 100= 

       Jumlah skor maksimal  8 

PenilaianTugasTidakTerstruktur 

No Aspek yang dinilai Skor 

 Membiasakan mendengarkan cerita, pidato, lagu, dialog atau 

berita berbahasa Arab dari media elektronik (radio, TV, 

Internet dll). 

1-5 

1 Selalu 5 

Sering 4 

Kadang-kadang 3 

Pernah 2 



 

 

Tidakpernah 1 

 Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan x 100 = ........ x 100 

= .... 

             Jumlah Skor Maksimal                   5 

5 

        Penilain Observasi (Sikap) 

No 
Aspek yang 

diobservasikan 

Pilihan Jawaban Skor 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

 

1. Antusiasme dalam 

belajar 

     

2 Bertanggung 

jawab/peduli 

     

3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

     

4 Menghargai orang lain      

5 Santun       

 Jumlah       

 

       Rentang Skor Sikap 

No Keterangan JumlahSkor 

1 BaikSekali/Selalu 76-100 

2 Baik/Sering 51-75 

3 Cukup/Kadang 26-50 

4 Cukup/Tidakpernah 0-25 

Penskoran : Nilai = Jumlah Skor Jawaban 

 

 

                          5 



 

 

II. Remidial  

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan 

untuk memperbaiknya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai 

baik dengan caradiberikan tugas atau mengulang tes. Jika didapati banyak siswa 

yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan 

pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan 

siswa (remedial teaching), selanjutnya gurumelakukan penilaian kembali dengan 

indikator soal yang sejenis. Remidial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan 

hari tertentu atas kesepakatan antara siswa dan guru. 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran.bahasa Arab 

 

 

     Abdullah Fanani 
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 ختبار القبلي عن المادة التعريف بالعامليناال

 

 السالم عليكما. 

 وعليكم السالمج. د.  .ب

 

 ريف حال  يا أصدقائى .ت

 تري ج. د. احليد هلل .ث

 

 رل تلييذ يُ َعرُِّف اةه واصله .أ

 إة  رملة، أيا من ورسي  واوى الشرقية .ب

 إة  زينب، أيا من ماَليق واوى الشرقية .ج

 إة  فاطية، أيا من راسسروان واوى الشرقية .د

 

 رل تلييذ يُ َعرُِّف اسم امه واريه .أ

 اسم أم  رقية واسم أىب عل  .ب

 أيب زايد اسم أم  يند واسمج. 

 اسم أم  عائشة واسم أىب زر د.

 

 ما مهنت ؟ .أ

 أيا طالب. ِف رل يسم أيا ِف املدرسة .ب

 أيا رائع، ِف رل يسم أيا ِف السسق .ج

 أيا مسرف، ِف رل يسم أيا ِف الدران .د

 

 ماذا عيلت نهنت  .أ

 أيا أتعلم ِف املدرسة ِف رل يسم  .ب

 ل يسم أيا اريع رتب ِف السسق ِف ر .ج

 أيا أذيب اىل املكتبة ِف رل يسمد.

 

 السالم عليكمو شكرا،  .أ

 سالمالوعليكم ه. د.  .ج

 

 

 

 



 

 

 عن المادة التعريف بالعاملين بعدياختبار ال

 

 السالم عليكم .أ

 ج.د. .....  .ب

 

 ريف حال  يا أصدقائى .أ

 .....  .ب

 .....  .ج

 ..... .د

 

 اصلهرل تلييذ يُ َعرُِّف اةه و  .أ

 .....  .ب

 .....  .ج

 ..... .د

 

 رل تلييذ يُ َعرُِّف اسم امه واريه .أ

 .....  .ب

 .....  .ج

 ..... .د

 

 ما مهنت ؟ .أ

 .....  .ب

 .....  .ج

 ..... .د

 

 ماذا عيلت نهنت  .أ

 .....  .ب

 .....  .ج

 ..... .د

 

 السالم عليكمو شكرا،  .أ

 ج.د.  ...... .ب

 

 

 

 

 

 



 

 

Nilai pretest kontrol 

NO NAMA Rata-Rata 

1 Aisyah Al Azwa 70 

2 Aida Fadhila 70 

3 Annah Thoyyibatun Nasuhah 60 

4 Charisah Nurul Qoyyimah 70 

5 Chilyatun Aisyah 75 

6 Eva Yulia Jemawati 55 

7 Fadhilatul Rahma 55 

8 Fara Nur Faza 65 

9 Hanik Hamdiyah 70 

10 Karimah  75 

11 Lailatul Khawa Nur Islami 60 

12 Maratul Azizah  65 

13 Maulidina Mahrusatun N. 65 

14 Najwa Zahira Azzahra 75 

15 Nasywa Butsainah Annurqo 60 

16 Sabila Anjani  65 

17 Shifwatur Rifdah 70 

18 Sindy Zuhrotun Nabilah 70 

19 Sylvia Amelia Putri 65 

20 Zahratul Farihah 70 

21 Nafidah Islamiyah 65 

22 Zurnia Maghlin 70 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nilai posttest kontrol 

NO NAMA Rata-Rata 

1 Aisyah Al Azwa 75 

2 Aida Fadhila 70 

3 Annah Thoyyibatun Nasuhah 65 

4 Charisah Nurul Qoyyimah 70 

5 Chilyatun Aisyah 75 

6 Eva Yulia Jemawati 55 

7 Fadhilatul Rahma 60 

8 Fara Nur Faza 70 

9 Hanik Hamdiyah 75 

10 Karimah  75 

11 Lailatul Khawa Nur Islami 60 

12 Maratul Azizah  60 

13 Maulidina Mahrusatun N. 65 

14 Najwa Zahira Azzahra 70 

15 Nasywa Butsainah Annurqo 60 

16 Sabila Anjani  70 

17 Shifwatur Rifdah 70 

18 Sindy Zuhrotun Nabilah 75 

19 Sylvia Amelia Putri 70 

20 Zahratul Farihah 75 

21 Nafidah Islamiyah 70 

22 Zurnia Maghlin 75 

 

 

 

 



 

 

Nilai pretest eksperimen 

NO NAMA Rata-Rata 

1 Adinda Farichatus Tsani 65 

2 Afikah Nur Kurnia Ilahi 80 

3 Amelia Mahmud 65 

4 Annisa Nur Rohmah 70 

5 Arina Hevy Alifiyah 70 

6 Dwi Agustina Alfarroh 75 

7 Elsa Nur Romadhoniah 65 

8 Farah Qisma Fawzia 60 

9 Farista Khaulida Wahdini 60 

10 Fitri Noviyanti 70 

11 Fiya Kamilatuz Zahroh 70 

12 Hilda Amrina Rosadah 65 

13 Humairotun Nisa' 75 

14 Ifadatul Waro 70 

15 Ira Azhari 75 

16 Laila Nanda S. 70 

17 Nadhifatul Qudsiyah 65 

18 Nazilah  75 

19 Nur Fatimatul Adawiyah 70 

20 Sabila Widya R. 75 

21 Shabrina Eka Ramadhani 75 

22 Siti Dwi Makhzumah 70 

23 Sofia Nur Azizah 65 

24 Tsamrotul Fuadah 75 

25 Wanda Nur Chamidah 70 

26 Zahra Sintya Septiana 75 

 

 

 

 



 

 

Nilai posttest eksperimen 

NO NAMA Rata-Rata 

1 Adinda Farichatus Tsani 85 

2 Afikah Nur Kurnia Ilahi 90 

3 Amelia Mahmud 80 

4 Annisa Nur Rohmah 80 

5 Arina Hevy Alifiyah 90 

6 Dwi Agustina Alfarroh 85 

7 Elsa Nur Romadhoniah 75 

8 Farah Qisma Fawzia 75 

9 Farista Khaulida Wahdini 80 

10 Fitri Noviyanti 90 

11 Fiya Kamilatuz Zahroh 80 

12 Hilda Amrina Rosadah 75 

13 Humairotun Nisa' 85 

14 Ifadatul Waro 85 

15 Ira Azhari 85 

16 Laila Nanda S. 75 

17 Nadhifatul Qudsiyah 80 

18 Nazilah  83 

19 Nur Fatimatul Adawiyah 85 

20 Sabila Widya R. 80 

21 Shabrina Eka Ramadhani 85 

22 Siti Dwi Makhzumah 80 

23 Sofia Nur Azizah 80 

24 Tsamrotul Fuadah 90 

25 Wanda Nur Chamidah 85 

26 Zahra Sintya Septiana 80 

 

 

 

 



 

 

Uji Homogenitas 

 

 Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 

Grup 1 
Nilai UAS 7e 22 

2 Nilai UAS 7f 26 

 
 Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 
 

Dependent Variable: Nilai  

F df1 df2 Sig. 

1,403 1 46 ,242 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a  Design: Intercept+Grup 
 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Nilai  

Source 
Type III Sum 
of Squares Dr Mean Square F Sig. 

Corrected Model 114,106(a) 1 114,106 ,755 ,390 

Intercept 234793,273 1 234793,273 1552,641 ,000 

Grup 114,106 1 114,106 ,755 ,390 

Error 6956,206 46 151,222     

Total 244375,000 48       

Corrected Total 7070,313 47       

a  R Squared = ,016 (Adjusted R Squared = -,005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uji Validitas & reliabilitas  

Correlations 
 

    s1 s2 s3 total 

s1 Pearson Correlation 1 ,486(*) ,386 ,810(**) 

   
Sig. (2-tailed) 

  ,014 ,056 ,000 

   
N 

25 25 25 25 

s2 Pearson Correlation ,486(*) 1 ,481(*) ,809(**) 

   
Sig. (2-tailed) 

,014   ,015 ,000 

   
N 

25 25 25 25 

s3 Pearson Correlation ,386 ,481(*) 1 ,768(**) 

   
Sig. (2-tailed) 

,056 ,015   ,000 

   
N 

25 25 25 25 

total Pearson Correlation ,810(**) ,809(**) ,768(**) 1 

   
Sig. (2-tailed) 

,000 ,000 ,000   

   
N 

25 25 25 25 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 25 100,0 

   
Excluded(
a) 

0 ,0 

   
Total 

25 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

,706 ,711 3 

  
 
 
 
 



 

 

Inter-Item Correlation Matrix 
 

  s1 s2 s3 

s1 1,000 ,486 ,386 

s2 ,486 1,000 ,481 

s3 ,386 ,481 1,000 

 

 

 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

s1 134,20 228,500 ,506 ,267 ,649 

s2 138,40 257,750 ,580 ,337 ,553 

s3 138,60 269,833 ,497 ,262 ,647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uji normalitas 

Case Processing Summary 
 

  group 

Cases 

    
Valid Missing Total 

    
N Percent N Percent N Percent 

nilai Kelas Kontrol 22 100,0% 0 ,0% 22 100,0% 

   
Kelas Eksperimen 

26 100,0% 0 ,0% 26 100,0% 

 
 Descriptives 
 

  group   Statistic Std. Error 

nilai Kelas Kontrol Mean 70,95 1,212 

    
95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 68,43   

     
Upper Bound 

73,48   

    
5% Trimmed Mean 

70,78   

    
Median 

70,00   

    
Variance 

32,331   

    
Std. Deviation 

5,686   

    
Minimum 

63   

    
Maximum 

82   

    
Range 

19   

    
Interquartile Range 

10   

    
Skewness 

,532 ,491 

    
Kurtosis 

-,519 ,953 

   
Kelas Eksperimen 

Mean 86,69 ,800 

    
95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 85,05   

     
Upper Bound 

88,34   

    
5% Trimmed Mean 

86,69   

    
Median 

86,00   

    
Variance 

16,622   



 

 

    
Std. Deviation 

4,077   

    
Minimum 

80   

    
Maximum 

93   

    
Range 

13   

    
Interquartile Range 

8   

    
Skewness 

,333 ,456 

    
Kurtosis 

-1,155 ,887 

 
 Tests of Normality 
 

  group 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai Kelas Kontrol ,158 22 ,165 ,934 22 ,146 

   
Kelas Eksperimen 

,164 26 ,071 ,907 26 ,023 

a  Lilliefors Significance Correction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uji t 

 
group N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

nilai Kelas Kontrol 22 70,95 5,686 1,212 

   
Kelas Eksperimen 

26 86,69 4,077 ,800 
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