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ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، أشهد أن ال اله إال هللا وحده 
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 مستخلص البحث
، رسالة املاجستري، قسم تعليم تطبيق نظرية الوحدة على التعليم اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو. 2019دسي عارفة 

،املشرف  احلاج الشهداء املاجستري. املشرف األول  الدكتور اللغة العربية، الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .امحد مزكي املاجستريالثاين الدكتور 

 التعلم التعاوين، تعليم املفردات والقراءة الكلمات اإلشارية:
اتبعت . دا بللغة العربيةهي واحدة من املدارس الت تويل اهتماما جيمدرسة الثانوية اإلسالمية احلومية بباتو 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ، يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة  2013املدرسة قواعد املناهج يف وزارة الدين ، منهاج 

، وقد طبقت نظرية وحدة النزارية ، الت ترى اللغة العربية كوحدة من عدة وحدات يعزز بعضها بعًضا ، ميكن بباتو
يستغرق . يف مواد منفصلة( و مهارة القراءة, مهارة الكتابة, مهارة الكالم, تركيب مهارة اإلستماع) تقسيم الوحدة من

الكثري من الوقت يف تعلم اللغة العربية ألنه أقل من األمثل إذا كان يوم األحد ال يوجد سوى  نظرية الوحدةتطبيق 
ملدرسية مثل خمتربات اللغة الت ميكن للطالب يف كل اجتماع يف قلة املرافق ا( دقيقة يف الساعة 30)ساعتني 

الذين لديهم خلفية  املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو استخدامها عند تعلم اللغة العربية والعديد من طالب مدرسة 
 .مدرسة ابتدائية حىت يكونوا جدًدا يف اللغة العربية

تعلم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية  الوحدة يف نظرية كان الغرض من هذه الدراسة هو حتديد تطبيق
مدرسة  الوحدة يف تعلم اللغة العربية يف نظرية ومعرفة ما هي العوامل الت أثرت على تعلم اإلسالمية احلومية بباتو

استخدم الباحث املنهج الوصفي النوعي. السكان هم طالب الصف السابع.  .الثانوية اإلسالمية احلومية بباتو
 .مجع البياانت املالحظة واملقابلة والتوثيق تستخدم طريقة

تصف هذه األطروحة كيفية تطبيق نظرية الوحدة يف تعلم اللغة العربية. يشمل التخطيط للتعلم التخطيط أو 
 اإلعداد أو التنفيذ حىت املرحلة اخلتامية أو التقييم.

م اللغة العربية مع املعلم الذي يطبق ( يبدأ تطبيق نظرية الوحدة يف تعل1يقدم هذا البحث النتائج التالية: 
خطة تنفيذ التعلم ، الربانمج السنوي ، برانمج الفصل ، مث ميارس الدرس وفًقا ملا مت كتابته يف خطة تنفيذ التعلم يف كل 

( بلنسبة للعوامل الت تؤثر على تطبيق ندزارية الوحدة يف تعلم اللغة العربية ، كانت 2درس. األساسية واإلغالق. 
خلفية تعليم املعلم وطول التدريس يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلومية بباتو حمرتفة يف تعليمه ، لكن قلة التواصل بني 
املعلمني بستخدام اللغة العربية للطالب وأيضًا معمل اللغة تدعم أنشطة التعلم يف  مدرسة الثانوية اإلسالمية احلومية 

 لعربية بسهولة.بباتو الطالب على حفظ املفردات ا
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ABSTRACT 

 

Desiy Arifah.2019. Application of nadzariyah Wahdah in learning Arabic in MTsN Batu, , 

Thesis, Magister Of Arabic Language Learning, Postgraduate Program Of Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (1) Dr.H. Syuhadak, M. A, M.Pd. 

(2) Dr. H. Akhmad Muzakki, M.A. 

 

Keywords: Cooperative learning Theory 

MTsN Batu is one of the schools that pay attention to Arabic well. The school has 

followed the curriculum rules of the Ministry of Religion, the 2013 curriculum, in learning 

Arabic in the Batu MTsN school it has applied the Nadzariyah wahdah theory, which sees Arabic 

as a unit of several mutually reinforcing units, the unit can be divided from (Dialogue, Reading, 

Structure, Writing, Memorizing, Appreciation of Literature) are not done in separate subjects. 

The application of Nadzariyah Wahdah takes a lot of time in learning Arabic because it is less 

than optimal if on 1 Sunday there are only 2 hours (30 minutes per hour) at each meeting in the 

other Lack of school facilities such as language labs that can be used by students when learning 

Arabic and many from MtsN Batu students who have an elementary school background so they 

are new to Arabic. 

The purpose of this study was to determine the application of Nadzariyah Wahdah in 

learning Arabic in Batu MTsN and to find out what were the factors that influenced Nadzariyah 

Wahdah's Learning on Learning Arabic at Batu MTsN. The researcher used a descriptive 

qualitative approach. The population is Grade VII students. The Data Collection Method uses 

Observation, Interview and Documentation. 

This thesis describes how the application of nadzariyah Wahdah in learning Arabic. The 

planning for learning includes planning or preparation, implementation until the closing stage or 

evaluation. 

This research produces the following results: 1) The application of Nadzariyah wahdah in 

Arabic language learning begins with the Teacher applying the Learning Implementation Plan, 

Annual Program, Semester Program, then Practicing the lesson in accordance with what has been 

written in the Learning Implementation Plan in each lesson. Core and Closure. 2) As for the 

Factors that Influence the Application of Nadzariyah Wahdah in learning Arabic Language the 

background of the teacher's education and the length of teaching in the MTsN Batu has been 

professional in his teaching, but the lack of teacher communication using Arabic to students and 

also no language lab support learning activities in MTsN make it easy for students to memorize 

Arabic vocabulary. 
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ABSTRAK 

 
Desiy Arifah. 2019. Penerapan nadzariyah Wahdah pada pembelajaran Bahasa arab di MTsN Batu, 

Tesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr.H. Syuhadak, M. A, M.Pd. (2) Dr. H. Akhmad Muzakki, 

M.A. 

 

Kata Kunci:Pembelajaran kooperatif (CL), kosa kata, qiroah 

MTs Batu merupakan salah satu sekolah yang memperhatikan bahasa Arab dengan baik. Sekolah 

tersebut sudah mengikuti aturan kurikulum Kementrian Agama yaitu kurikulum 2013, pada pembelajaran 

Bahasa Arab di sekolah MTsN Batu ini telah menerapkan teori Nadzariyah wahdah, yang mana 

memandang Bahasa arab sebagai satu kesatuan dari beberapa unit yang saling menguatkan, unit tersebut 

dapat dibagi dari (Dialog, Membaca, Struktur, menulis, Menghafal, Apresiasi Sastra) tidak dilakukan 

dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah. Penerapan Nadzariyah wahdah membutuhkan Waktu yang 

banyak dalam pembelajaran Bahasa arab karena kurang maksimal jika pada 1 Minggu hanya terdapat 2 

jam( 30 menit perjam) di setiap Pertemuannya di sisilain Kurangnya Fasilitas sekolah seperti Lab bahasa 

yang bisa di gunakan siswa ketika pelajaran Bahasa arab dan Juga banyak dari siswa MtsN Batu yang 

berlatar belakang sekolah dasar (SD) sehingga baru mengenal Bahasa arab. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Nadzariyah Wahdah pada pembelajaran 

Bahasa Arab di MTsN Batu  dan Untuk mengetahui apa saja Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Pembelajaran Nadzariyah Wahdah pada Pembelajaran Bahasa Arab di MTsN Batu. Peneliti menggunakan 

pendekatan Deskriptif Kualitatif. Populasinya adalah Siswa kelas VII. Metode Pengumpulan Data 

menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. 

Tesis ini mendeskripsikan Bagaimana Penerapan nadzariyah Wahdah pada pembelajaran Bahasa 

arab. Adapun perencanaan pada pembelajaran tersebut meliputi perencanaan atau persiapan, pelaksanaan 

sampai tahap penutup atau evaluasi. 

Penelitian ini menhasilkan Hasil sebagai berikut: 1) Penerapan Nadzariyah wahdah pada 

pembelajaran Bahasa arab di awali dengan Guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

Program Tahunan, Program Semester, kemudian Mempraktikkan pelajaran sesuai dengan apa yang telah 

tertulis pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di setiap kegiatan Pembuka pelajaran, Inti, dan Penutup. 

2) adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Nadzariyah wahdah dalam pembelajaran Bahasa 

arab adalah Latar belakang pendidikan Guru dan Lamanya Mengajar di di MTsN Batu telah Profesional 

dalam pengajarannya, Akan tetapi Kurangnya Komunikasi Guru dengan menggunakan Bahasa arab 

kepada siswa dan Juga belum ada Lab Bahasa untuk menunjang kegiatan Belajar mengajar di MTsN 

membuat siswa tidak mudah menghafal kosakata Bahasa Arab.  
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 الفصل األول

 ر العامااإلط

 املقدمة .أ
 يفتلفه ، سواء االت خم جميف عصر العوملة واملعلومات يف الوقت الراهن ، مطلوب من البشر التنافس يف

اسة . يف در موخاصه العلو  ات ،ولوجية واالتصاالت واملعلومجمال االجتماعية والثقافية والسياسية والتكن
َفع  كرمي:  " يَ ر  قرآن ال الاإلسالم اخلاصة ينصح بشده كما هو وعد من هللا للناس الذين يدرسون هذه يف

 ات "َرجَ ل ع ل َم دَ ٱل ذ يَن أ وت وا  ٱل ذ يَن ءَاَمن وا  م نك م  وَ ٱَّلل   ٱ
 آالمه وحتسني ل تثقيفن أجب تطوير العلم والتكنولوجيا ، يتم التعليم ميف اندونيسيا نفسها إىل جان

الذي  2003 20رقم  انوننوعيه االميان البشري وتقيه هلل سبحانه وتعايل كما هو وارد يف وينص الق
 يتضمن نظاما تعليميا علي ما يلي:

يف اطار احلياة الفكرية ويعمل التعليم الوطين علي تطوير القدرة علي تكوين طابع وحضارة الشعوب 
لالمه ، هبدف تنميه املتعلمني احملتملني لكي يصبحوا رجل اميان واجب علي هللا سبحانه وتعايل ، 

 1والثمينة ، وصحية ، وتعلمت ، أجنزت ، خالقه ومستقله وتصبح مواطنني دميقراطية ومسؤوله.
 يفة االسالميه املؤسس سساتبناء علي ما سبق ، مث يف بلد اندونيسيا يف الوقت احلاضر العديد من املؤ 

 الدرس أعطيت جمموعه متنوعة من املواضيع ، واحده منها هي العربية.

                                                             
1 Undang-Undang  RI  Nomor  20  tahun  2003, Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan 

Penjelasannya, (Jakarta: Cemerlang, 2003), h. 12. 
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ث لقران واحلديا، مثل  عربيةالن املصدر الرئيسي لتعاليم اإلسالم الت تستخدم التعلم اللغة العربية 
س. س.  عايل يفه وتوالكتب االسالميه مثل التوحيد والفقه والتصوف وغريها. ككلمه هللا سبحان

 ".ق ق ل  ل ك م تَ ع  اان انزلنا قراان عرب ًيا َلعَ  الت تنص علي ما يلي: " 2جوزيف ، الفقرة 
حلقيقة تعطي حمله عامه ، ومدي امهيه تعلم اللغة العربية حىت نتمكن من قراءه وفهم وترمجه الكتب هذه ا

املقدسة بلتحديد ما هو القران واحلديث.  بشكل عام األهداف الت سيتم حتقيقها يف تعلم اللغة العربية 
ملهارات االربعه لالستماع هي ان الطالب يستطيعون إتقان لغتهم العربية بلبالكامل وميكنهم تطوير ا

 2والتحدث والقراءة والكتابة.
فهمها و عليها  صولغة العربية علي القمه حىت يتمكن الطالب من احلمن أجل حتقيق هدف تعلم الل

ن من اك نوعا. هنبشكل صحيح ، فاهنا حتتاج إىل وضع نظرية ميكن ان تدعم حتقيق هذه األهداف
رع )نظرية ونظرية التف لنازية(احدة النظرايت املعروفة يف عمليه تعلم اللغة العربية ، اي نظرية الوحدة )الو 

 الفروع(.
نظرية الوحدة  هي "مت تعليم اللغة العربية كوحدة واحده ترتبط ارتباطا وثيقا ، وال تقسم علي بعض 

 3األجزاء )الفروع( املطلقة املفقودة.  
قية س ، وغطي الر ع الدرو ع مجيأخذ معلم اللغة العربية يف تعليمه نصا أو موضوعا كان موضو التايل ، فقد 

ظرية ني ان نح. يف ، والصرف ، وغري ذلك ، ومل خيصص ساعات من الدروس لفروع اللغة والنحوى، 
 التفريع يف تعلم اللغة العربية تنقسم إىل عده فروع علميه

                                                             
2 Dirjen Bimas Islam, Pedoman Pembelajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN, 

(Jakarta: Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Depag RI, 1976/1977), h. 13. 

3 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab (Bahasa Al-Qur’an), (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), cet. 5, 
h. 26. 
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ه ، ويعتقد أن تكون قادره علي جعلها أسهل للطالب لفهم اللغة العربية الثانية من النظرية املذكورة أعال
بشكل صحيح وصحيح هو نظرية الوحدة النازية. وبسبب االفرتاضات فان النظرية هي األكثر تشددا 

 منهج املدرسة االسالميه الذي يتبع اقل بكثري من األرض. –علي ذلك يف املدرسة 
الوحدة تطبق بعناية ، فإن الغرض من تعلم اللغة العربية سيكون أكثر  يف الواقع إذا كانت هذه النظرية

 سهوله يف التحقيق. بالضافه إىل هذه نظرية الوحدة بللغة العربية تدرس 
كل وليس جمزاه ، والت تلقائيا أكثر تبسيط تعلم اللغة العربية وأيضا يف تطبيق نظرية الوحدة ال تتطلب 

روع. ولكن كما تعلم املواد املعروفة يف املدرسة أكثر من الدروس الت تدرس يف نسبيا طويلة كما نظرية الف
املدارس العامة حىت الوقت املنصوص عليه لكل درس علي وجه اخلصوص العربية عاده ما تكون قليال. 
ولكن ليس من السهل أيضا تطبيق النظرية الن الطالب مطالبون بن يكون لديهم أساسيات العلوم 

با فيه الكفاية حبيث يكون من األسهل للمعلمني شرح الدرس وعدم اخللط بني الطالب يف  العربية
 قبوله.

بناًء على التقييم األويل الذي مت إجراؤه ، تبني أنه يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو ، كان 
بإلضافة إىل . ة العربية ألول مرةودرسوا اللغ( املدرسة اإلبتدائية)العديد من الطالب من التعليم العام 

ذلك ، هناك العديد من العوامل الت تؤثر عليه ، سواء من الطالب والبنية التحتية والبيئة وختصيص 
الوقت املتاح، املؤلفني مهتمون بجراء البحوث الت يتم سكبها يف ورقه علميه مع تطبيق انزهارايتول 

 يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية  احلكومية األوال بتو. بعنوان: الوحدة علي تعلم اللغة العربية
ولذلك ، فانه يشكل حتداي للمعلمني كيفيه تطبيق هذه النظرية ، انهيك عن الوقت املتوفر عاده ما 
يكون قليال جدا بملقارنة مع الوقت الذي يقضيه يف النظرية النازية فورو ' ، حيث املعلم غري املطلوبة 

وجيه الطالب يفهمون اللغة العربية بعمق مطلوبه أيضا لتكون قادره علي استخدام لتكون قادره علي ت
وتطبيق نظرية الوحدة النازية جيدا ، وينبغي أيضا ان تكون قادره علي السباق مع الزمن حبيث مت التوصل 
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التدريس والتعلم  إىل املناهج املستهدفة متاما. الن املعلمني واملعلمني واملربيني هو شخصيه مركزيه يف عمليه
 يف الفصول الدراسية ، وعمليه التدريس والتعلم ليست انجحه الت حيددها املعلم كثريا.

ومن الشرح الوارد أعاله ، يهتم أصحاب البالغ بجراء البحوث الت تصب يف ورقه علميه بعنوان: تطبيق 
 باتو.باحلكومية   نظرية الوحدة على تعليم اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية

 أسئلة البحث .ب
 يلي: كما البحث، أسئلة الباحثة تقدم السابق التمهيد من

كيف تطبيق نظرية الوحدة على تعليم اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية  احلكومية  .1
 األوال بتو ؟

بية يف مدرسة املتوسطة ما العوامل الت تؤثر علي تطبيق نظرية الوحدة على تعليم اللغة العر  .2
 اإلسالمية  احلكومية بباتو ؟ 

 أهداف البحث .ج
 بلنظر إىل أسئلة البحث الت مكتوب الباحثة فيما سبق، فاألهداف الت أرادات كما يلى:

ملعرفة تطبيق نظرية الوحدة على تعليم اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية  احلكومية  .1
 بباتو.

العوامل الت تؤثر علي تطبيق نظرية الوحدة على تعليم اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة  ملعرفة .2
 اإلسالمية  احلكومية بباتو.

 
 
 فوائد البحث .د
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إن هذا البحث له الفوائد الكثرية. فهذه الفوائد تعود إىل الوجهتني منها: وجهة النظرية, وجهة التطبقية. 
ة لرتقية وتقدم معارف التالميذ واملعلم اللغة العربية. فالثانية تعود إىل وجهة فاألوىل تعود اىل وجهة النظري

 التطبقية, وهي:
 للتالميذ .1

ومن املتوقع ان تؤدي نتائج هذا البحث إىل حتسني نتائج تعلم طالب اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة 
 اإلسالمية  احلكومية بباتو.

 نيللمعلم .2
 طيع ان يكون مرجعا لتعلم العملية وبسهوله عندما يتم التعليم والتعلم.تطبيق نظرية وحده يست

 للمدرسة .3
أن تؤدي نتائج البحوث املتعلقة بنظرية وحده اندزاريه إىل زايدة نوعيه التعليم والتدريس والتعلم الت 

 يف تطبيق. يضطلع هبا املعلمون. فضال عن املدرسة ميكن ان تدعم املعلمني خللق نظرايت التعلم أسهل
 للباحثني .4

وكان الباحثون قادرين علي تطبيق النظرية املقابلة يف املواد التعليمية خاصه. والباحثون لديهم املعرفة 
 والرؤى يف النظرية سيتم تطويرها.

 حدود البحث .ه
 احلدود املوضوعية .1

و ننظر اىل كيف املعلم يعلم تنفيذ نظرية الوحدة خصوصا يف تعليم اللغة العربية يف املستوى الثاىن.  
 التالميذ يف الفصل ليس له وقتا خصوصا لدراسة تعليم اللغة العربية. 

 احلدود املكانية  .2
درسة املتوسطة امليتيّسر لعملية البحث العلم، أتخذ الباحثة فصال واحدا الذي عملية الباحثة فحّددته يف 

 اإلسالمية  احلكومية بباتو.
 احلدود الزمانية .3
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مايو  -ربايرف شهر  يفاين من حيث احلدود الزمانية، حتدد الباحثة لذه عملية البحث يف املستوى الث
 .2019العام الدراسي 

 حتديد املصطلحات .و
 نظرية الوحدة :  .1

. يف هذا all in one systemيف اللغة االجنليزيه هذا النظام املعروف مع نظام متكامل أو كل 
اللغة علي اهنا شيء كامل ومرتابط ،  ليس ان تكون أجزاء منفصلة. ولذلك ، ال النظام ، ينظر إىل 

يوجد سوي موضوع واحد ، وهو العربية ، وكتاب نصي واحد ، وتقييم واحد ، وقيمه واحده هي نتائج 
 .4التعلم
 التعليم : .2

التعليم هو عامل الرتبية و ينحصر يف إيصال املعلومات إىل ذهن الطالب وصك حوافظ النشء بسائل 
الفنون والعلوم. ويشمل عوامله على املعلم أى الذى خيتار املعلومات املالئمة للمعلم أو الطالب, واملعلم 

 5مات أو املادة.أو الطالب, واملعل
 الدراسات السابقة -أ

 . 2013, كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك ابرهيم مالنج مربوري .1
 صفي تقوميي يفو ) حبث  رقيةالعنوان: منهج تعليم اللغة العربية بعهد واىل صاجنا فونوروغو جاوا الش

 املدرسة الثانوية للبنني(. 
( ماهي أهداف اللغة العربية يف املدرسة الثانوية للبنني بعهد واىل صوجنا فونوروغو 1:  األسئلة البحث

( ماهي حمتوايت تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية للبنني بعهد واىل صوجنا 2جاوا الشرقية ؟ 

                                                             
4 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Penerbit Idea Press Yogyakarta, 

2010) hal. 114-115 

 
 30حممود يونوس, الرتبية والتعليم اجلزء األول " ج" )مطبخ دار السالم, كونتور(,  5

 



7 
 

( ماهي طرق تعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية للبنني واىل صوجنا فونوروغو 3وا الشرقية؟ فونوروغو جا
( كيف جودة منهج تعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية للبنني واىل صوجنا فونوروغو 4جاوا الشرقية؟ 

 تعليم اللغة العربية؟.جاوا الشرقية ) من نواحي األهداف واحملتوايت والطرق( حلجات تنظيم وجناح 

 استخدام هذا البحث املنهج الكمي الكيف.

نتائج التقومي جودة معايري املنهج من حيث أهداف تعليم اللغة العربية بعهد واىل صاجنا نتائج البحث: 
 )ممتاز(. %100) جيد جدا(, والطريقة التعليمية  %80)جيد جدا(, وحيث املواد.  88%

 اسات العليا جامعة موالان مالك ابراهيم مالنج., كلية الدر ريب لسرتي .2
 العنوان : تطبيق منهج تعليم اللغة العربية يف معهد خالد بن الوليد مااترام نوساتنجارا برات, 

( كيف 2( كيف منهج التعليم اللغة العربية يف معهد خالد بن ولد ماترام ؟ 1:  اسئلة البحث
(  كيف الصعوبت 3اللغة العربية يف معهد خالد بن ولد ماترام؟  اإلسرتاجية املتبعة لتطبيق منهج تعليم

 الت تواجهنا يف حتصل األهداف منهج تعليم اللغة العربية يف معهد خالد بن ولد ماترام؟ 

 استخدام هذا البحث دراسة وصفية حتليلة. 

تتكون على مخسة  نتائج احملصولة إن عناصر املنهج وحمتواه املستعمل يف معهد خالد بن ولد ماترام
عناصر املنهج وهو األهداف واحملتوى والطريقة والوسائل والتقومي, إما اإلسرتاجتية املتبيعة يف تطبيق منهج 
تعليم اللغة العربية هو اإلتباعون اإلسرتاتيجية كما رتب من املعهد التعليم اللغة العربية واالسالمية جباكرات 

زية ) من أسفل إىل أعلى ( يعين من املستوى التمهدي اىل املستوى وهم الغستخدام االسرتاتيجية الالمرك
الرابع, وصعوبة  الت تواجه يف حتقيق األهدافه هو صعب على قيام النظام القوي لطالب أو الطالبات يف 

 دخول الفصل أو اإلستخدام اللغة العربية بلفعالة.
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ابرهيم اإلسالمية احلكومية مالنج  , كلية اجلاسات العليا جامعة موالان مالكأمحد بصريي .3
2016. 

( يف مهارة القراءة يف مدرسة "حبر املغفرة" Reciprocal Teachingالعنوان : تنفيذ التد ريس التبادىّل )
 املتوّسطة االسالمية احلكومية مالنج.

 اسئلة البحث: 
 استخدام هذا البحث الكيفي.

التباديل يف مهارة القراءة الذي قام به تكوين الطلبة نتيجة هذا البحث يف تطبيق اسرتاتيجية التدريس 
على الفرق لفهم النص يف الفقرة مث ملء ورقة العمل الت يتكون من اجراء األسئلة وتنبؤ األجوية 

 والتلخيص.
 األصالة التفريق التسابه العنوان اإلسم رقم

, كلية مربوري 1
الدراسات العليا 
جبامعة موالان مالك 

 ابرهيم مالنج

منهج تعليم 
اللغة العربية 
بعهد واىل 

صاجنا 
فونوروغو جاوا 
الشرقية ) حبث 
وصفي تقوميي 
يف املدرسة 

 الثانوية للبنني(

يبحث عن 
منهج تعليم 

 اللغة العربية

استخدام هذا 
البحث املنهج 

الكمي 
 الكيف

خيري هذا 
البحث 

بملدخل 
 الكيف

ريب لسرتي, كلية  2
الدراسات العليا 

 مالك جامعة موالان

تطبيق منهج 
تعليم اللغة 
العربية يف معهد 

تبحث عن 
تطبيق  منهج 
تعليم اللغة 

استخدام هذا 
البحث دراسة 
 وصفية حتليلة.

أخدت  تنفيذ 
تظرية وحدة 
يف التعليم اللغة 
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خالد بن الوليد  ابراهيم مالنج.
مااترام 

نوساتنجارا 
 برات

العربية حيث  العربية
أن تطبيق 
منهج تعليم 

 العربية.  اللغة
أمحد بصريي, كلية  3

اجلاسات العليا جامعة 
موالان مالك ابرهيم 
اإلسالمية احلكومية 

 مالنج

تنفيذ التد ريس 
التبادىّل 

(Reciprocal 

Teaching )
يف مهارة القراءة 
يف مدرسة "حبر 

املغفرة" 
املتوّسطة 

االسالمية 
 احلكومية مالنج

يبحث عن 
تنفيذ التد ريس 

التبادىّل 
(Reciprocal 

Teaching )
 يف مهارة القراءة

استخدام هذا 
البحث على 

 الكيفي

أخدت تنفيذ 
نظرية وحده 
حيث أن 
تنفيذ التد 

 ريس التبادىّل 

 

من البحوث السابقة عرفنا أن هذا البحث خيتلف عن البحوث السابقة. إذا كان يف البحوث السابقة 
ضوع واملكان أيظا ذلك الباحثة خيتلف على هذا البجث .  و ننظر اىل املو التبادىّل املنهج, و التدريس 

 .يئىن تنفيذ نظرية الوحدة يف التعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة احلكومية األوال بتو
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 : نظرية الوحدة املبحث األول

 مفهوم نظرية الوحدة .أ
. يف هذا النظام ، ينظر all in one systemروف مع نظام متكامل أو كل يف اللغة االجنليزيه هذا النظام املع

إىل اللغة علي اهنا شيء كامل ومرتابط ،  ليس ان تكون أجزاء منفصلة. ولذلك ، ال يوجد سوي 
  .6موضوع واحد ، وهو العربية ، وكتاب نصي واحد ، وتقييم واحد ، وقيمه واحده هي نتائج التعلم

 ،ن عن البصرة الباحثو د )يف الوحدة االسالميه الكالسيكية نظرية الوحدة الت قدمها عبد عباس املرب 
ن مراءات ص القنمره يتم فحص ( يف كتابه الكامل. ويف نظام الكتابة الذي قدم ألول 826-896

امع لفرع من جحملددة اروس حيث اللغة و النحو والصرف. راية يف نظرية الوحدة ال يربر وضع جانبا الد
 .فروع اللغوايت

. 1975السنه  75بداتتطبق نظرية الوحدة تطبق يف اندونيسيا منذ صدور قرار وزير الشؤون الدينية رقم 
رة يف األصل من قبل السيد  أ موكت عندما كانت ال تزال وزيره للدين. ويف اندونيسيا, طرحت هذه الفك

وهذا أمر ضروري من أجل حتسني تعليم اللغة العربية وفقا ألهداف جمموعه االحكام. اللغة كنظام يتكون 
من العناصر الوظيفية الت أظهرت وحده ال ميكن فصلها )التكامل(. لذلك ، خطا أحد العناصر يف 

نه سبب التداخل والعقبات علي العناصر األخرى. االضافه إىل ذلك ، النظر إىل امهيه النظام النظام فا
دون الفرعي بتلك اللغة ، فانه ينبغي تدريسه برمته. وينبغي تقدمي اللغة العربية من خالل التدريس 

م الفرعية من الشامل ، بعين ان يتم تدريسها يف مواد الدرس ، كل منها يغطي جمموعه واسعه من النظ
  .اللغات املرتابطة

                                                             
6Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta :Penerbit Idea Press Yogyakarta, 2010) 
hal. 114-115 
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نظرية الت  "لعربية الغة ويف كتابه ، شرح امحد أفندي "مناهج وأساليب وتقنيات منهجيه التدريس بل
 تنظر إىل اللغة كوحدة ال ميكن ان تكون منفصلة.

،  العاديةكوانت ناصر ومعمن  نظرية الوحدة هي نظرية يف تدريس اللغة الت ينظر إىل اللغة كنظام يتالف
 مرتبه وفقا لنمط معني وتشكيل وحده.

ني بيلة للتواصل لغة كوسن الأيف كتابة عمل بشري جمد أن نظرية الوحدة يف التعليم اللغة العربية نظرت 
غة ، جعل ريس الل تدالبشر هو الكمال والنسخ ذات الصلة ، وليس مقسمه.ملمارسه نظرية الوحدة يف

ركزا بح مون موضوعا جلميع الدروس )املطاألة( كما أصعنوان واحد ، موضوع أو نص لتك
 لغات.لعمليه تعلم ا-ميةللمحادثة)احملدثة( واإلمالء املمارسات النحوية اللغوية واالنشطه التعلي

وهذا ما أكده أيضا الدكتور موليانتوسومارد يف كتابه بعنوان تدريس اللغات االجنبيه نظره عامه من حيث 
تابه ان اللغة هو الكتابة ، فانه سيكون بلتاكيد الكثري من وقت النشاط التدريس املنهجية. وأوضح يف ك

بستخدام ملفقه ، وتلخيص الكتابة الطويلة إىل الكتابة ابسط. القليل جدا من االعتبار ملمارسه الكالم 
 7، والتحدث ، واالستماع.

والقراءة  واحملادثة ، ،ماع يف عمليه تعلم اللغة ، سواء كانت العربية أو غريها من االنشطه ، واالست
امل رة أعاله تتكاملذكو  نشطهوالكتابة حيدث من قبل متكاملة. وهذا يعين ، يف كل لغة تعلم حيدث يف اال

 ، ال يتم يف مواضيع منفصلة.

اهيم; ؤيد إبر تلت د نظرية الوحدة هو افرتاض بشان العربية كوحدة واحده من عده وحدات احتدي
 وميكن تقسيم هذه الوحدات إىل فئات ، وهي1973

 احلوار ) مهارة الكالم( (1
 القراءة (2

                                                             
7Laily sholihatin, dkk, Makalah Nadzariyatul Furu’  dan Nadzariyatul Wahdah (Yogyakarta: 2013) 
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 الرتكيب )حنوى والصرف( (3
 الكتابة (4
 احملفظات (5
 8تقدير األدب (6

 خصائص نظرية الوحدة -ب 

ملكون ىل النص هي استندة إامل التعلم القائم علي املوضوع أو النص ، القراءة يف هذه االنشطه التعليمية
 الرئيسي هو 

 فهم املفردات ،  -1
 فهم النص وحتليله ، -2
 بينغسوان من اللغة من خالل قراءه ورقه ، األصوات -3
 احلوار مع املوضوعات ذات الصلة ،  -4
 ممارسه الكتابة علي أساس قراءات -5
 إتقان اليكل أو النحو الواردة يف النص  -6

 
 التعلم املستند إىل احلالة أو احملاداثت النصية -ج

 ى:مور أخر ني أبل عده طرق ، من وضع التعلم أو احملاداثت النصية الت مت تطويرها من خال

 النص يصل إىل احملاداثت درامته حبريه ، -1
 ممارسه حلفظ ومتييز بعض األصوات ، -2
 ممارسه الكتابة وتغيري احلوار نص أصبح السرد ، -3

                                                             
8Syamsuddin Asyrofi, Hand out metodologi pengajaran bahasa arab, (yogyakarta:2013) 
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 فهم قراءات النص ، -4
 مناقشه بنيه لغة معينه أو قواعد حنوية موجودة يف النص. -5

ذكورة أعاله ، هناك أيضا خصائص أخرى لتدريس اللغة العربية علي نظرية بالضافه إىل امليزات امل
 :الوحدة الناصرية ، من بني مجله أمور

 مجيع الوحدات املقررة والكتب بللغة العربية .1
 يتم تدريس مجيع الوحدات يف نفس وقت ختصيص وقت تعلم اللغة العربية .2
 م كمعلم يف اللغة العربيةيتم تدريس مجيع الوحدات من قبل نفس املعل .3
ان تقييم املعلمني من حيث توفري القيمة لكل وحده ال ينتهي ، ولكن بألحرى قيمه هناية اللغة  .4

 العربية وفقا لدف تعلم العربية.
 اآلاثر املرتتبة علي اختيار النظام من عمليه التعلم املتساوي -د

لطبقة الوسطي أسفل )من بني أمور أخرى بسبب بشكل عام ،نظرية الوحدة افضل عندما تستخدم يف ا
أكثر حسي وتشبع(. بلنسبة لفئة املرور ، من املفرتض ان يكون تطبيق أفضل نظرية الوحدة )جمتمعه( ، 

 اي لبعض املواضيع الت حتتاج إىل عمق أكثر تفصيال مثل درس النحوى والصرف.

الناطقة تشمل أربع مهارات لغوية يتم تدريسها وهي اللغة العربية يف املدرسة الت أعدت لتحقيق املنافسة 
متكاملة ، اي االستماع والكالموالقراءةوالكتابة. أصعب جزء علي الرغم من ذلك علي مستوي التعليم 
االبتدائي )االبتدائية( علي احملادثة جمرد االستماع والتحدث كاساس للغة. ويف املستوي التعليم الثانوي 

ع مهارات لغوية بطريقة متوازنة. اما بلنسبة إىل املتقدمني )املتقدمني( املركزين علي )املتوسط( ، تدرس أرب
 مهارات القراءة والكتابة ، فمن املتوقع ان حيصل املشاركون أو املتعلمون علي العديد من املراجع العربية.

 األساسية نظرية الوحدة يف التعليم اللغة العربية -ه
 االساسيه النفسية .1
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 .حتفيز التعلم والتشبع بسبب االختالفات يف أنشطه التعلم -أ
 لتايلكرر الدروس إىل عنوان واحد من جمموعه متنوعة من املؤسسات ا -ب

 .إلجنابيه احتسينالفهم. عمليه إينسبريينتينج لتكون جيده ، حبيث تسهل عمل
 جزاء.األ دفع الفهم العام للوضع الذي قدم العنوان. مث التبديل إىل فهم -ج

 األساس الرتبوي .2
 يف النظرية الوحدة متشابكة بشكل وثيق بني دروس اللغة. -أ

الن   اآلخر. علي ضمان النمو اللغوي املتوازن للتالميذ. وال توجد دروس صارخه -ب
 ملعنويةاروح كل نوع من الدروس الت يتم تدريسها يف نفس الوضع.التفاين وال

 الوحدة متوازنه. للمعلمني يف التعليم أن نظرية
 أساسية اللغة  -ج

بت ، نش رت ي أو كت انظرية الوحدة وفقا الستخدام اللغة ، كما حن ن عن د ارت داء اللغ ة م ع خط اب ش فو 
عرفه ر يف قاموس ملحنن ال نفك لذلك. موحدهبلكلمات أو كتابه لنا من ذكائنا يف اللغة الت منارسها بطريقه 

 ة املثالي   ة ،ق   ول اجلمل   يف النح   وى والص   رف ليؤل   ف اجلمل   ة. ح   ىت انن   ا نالكلم   ات )املف   ردات( ، والتفك   ري 
 وترتبط ارتباطا وثيقا الفوري والسريع.

 تعليم اللغة العربيةاملبحث الثاين : 
التعليم هو عامل الرتبية و ينحصر يف إيصال املعلومات إىل ذهن الطالب وصك حوافظ النشء بسائل 

ى املعلم أى الذى خيتار املعلومات املالئمة للمعلم أو الطالب, واملعلم الفنون والعلوم. ويشمل عوامله عل
 9أو الطالب, واملعلمات أو املادة.

                                                             
 30حممود يونوس, الرتبية والتعليم اجلزء األول " ج" )مطبخ دار السالم, كونتور(, 9
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بشر, ألن ما من وقال إبن جين: اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم". وتكون اللغة مزية لل
قوم إألّن ما من قوم إاّل ولا لسان يعرب به عن سائر حاجاهتا ىف معاشرة احلياة. وقد حاول بعض 
الباحثني أن يثبت أبن القصد من األصوات لغري البشر مثل صوت احليوان ليسس من اللغة. وأما " 

ه معىن". وتكون اللغة خلقة الصوت هو ما يسمعه اإلنسان بدون أن يكون له تفيد حبرف أو أن يكون ل
 10الصلة بني األمم على خمتلف العصور.

وقيل أيضا, أن اللغة هي جزء من حياة اإلنسان ىف العامل, الىت تلعب دورا هاما يف احلياة اإلجتماعية. 
للغة وسيلة لإلتصال بني األفراد مع اآلخرين. واللغة تستخدم الرمز من إئتالف وحدات وأصبحت ا

الكالم الصغر لتسكيل الكلمات الىت لا معىن. واللغة ترتبط إرتباطا وثيقا عند أغلى وظائف اإلدراك 
بة البشري الذى ال ميلكها احليوان. فاللغة مسيت بنظام الرموز من صوت حتدث وتسمع. حبث الكتا

مهما يف أكمل الشكل ليست من لعة, بل احملاولة لتحقيق ونقل اللغة من شكل الصوت تسمع إىل 
 11شكل الكتابة أو القراءة ينظر.

ومن مث, أّن اللغات كثرية خمتلفة من جهة الفظ ومتحدة من جهة املعىن, أى أّن املعىن هو الذى  
ر ضمائر الناس واحد. وكّل قوم يعرّب ما خطر يف فؤدهم وذهنهم بلفظهم أي لغتهم وليس بلفظ يظه

وإحدى لغات القوم هي اللغة العربية,هي الكلمات اتى يعربها العربونسبت إىل العرب, ألهّنا  12اآلخرين.
الىت إتفقت عليها أمساعهم لتعبري عن أعراضهم, و وصلت ألينا بطريقة النقل لفظ القرآن الكرمي لغتهم 

وألحاديث النبويةالشريفة, وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.وهى إحدى اللغة السامية التىلم 
 13ينقرض كما إنقرضت غريها.

                                                             
 .33-34لبنان: دار الشرف العريب (,  –بدر الدين أبو صاحل, املدخل إىل اللغة العربية, )بريوت  10

11Yufrida FitriNur Salam, Bahasa Arab, hlm 5-8. 
 .7( , ص.2005مصطف الغليب, جامعالّدروس العربية, ) القاهرة : دار الديث, 12
 .15بدر الدين أبو صاحل, املدخل إىل اللغة العربية, ص.13
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وجبانب ذلك, إّن اللغة العربية هي اللغة الفضيلة واخلاصة. حىّت مسح هللا القول جلميع القوم بللغة العربية 
بوسيلة القرآن الكرمي, مع أن القرآن موجه لسائر البشر مدى الزمان. ويف الوقع ليس هللا غري عالرف أبن 

د اللغة املستخدمة ملنح الداية على ماليني اإلنسان يستحّق آآلف اللغة املختلفة, بل أقر هللا أوح
 14األمة.

قبل امليالد, أى منذ  19حىت أفىت التاريخ بتسجيل إستخدام اللغة العربية منذ زمن الّنيب إبراهيم يف القرن 
كالم هللا تعاىل بلقرآن سنت مضت. ومن مث أهنا مستخدمة ىف   400000قرون مضت أو 30حنو 

الكرمي, وحيث القرآن هو الكتاب املقدس كمصدار التشريع جلميع الناس املضمون صوابه حىت يوم 
 15القيامة.

منخاللتوفريالبيئةأوالتحفيز. أما  لتشكياللسلوكاملطلوب السلوكي أن تعليم هوحماولةاملعلم يعربالتدفق
تعلمه.  شيءمايتم فيمعرفةوفهم للتفكري إلعطاءالفرصةللطالب لتعليمهو وسيلة املعلميعربالتدفقاملعرفيا

فلذلك،  16يعرفاإلنسانيةالتعليم هويعطي املعلماحلريةللطالبالختياراملوادوكيفيةدراستهوفقاللمصاحلوالقدرات.
ري الطالب أحسن من قبل. إن تعليم اللغة العربية إمنا هو عملية ذهنية أن تعليم هو عملية التدريس لتغي

واعية الكتساب السيطرة على األمناط الصوتية والنحوية واملعجمية، من خالل دراسه هذه األمناط 
 17وحتليلها بوصفها حمتوى معرفيا.

أما يتأمل تعليم اللغة العربية هو يستطيع الطالب أن يتقنوا املادة واملهارات اللغوية مثل   
غري ، والبالغة و القواعدو بة، األصوات، مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتا

 يد.جة بشكل لعربيااملعلم اللغة العربية هو يدل الطالب على اإلتقان اللغة ذلك. فلذلك دور 
 
 

                                                             
14Yufridal FitriNur Salam, Bahasa Arab, hlm. 33. 

 .36املرجع نفسه,. ص.  15
16Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, ...hal. 23. 

 (18م(، ص. 2007)القاهرة: دار الفكري، النظرية والتطبيق،  ، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعلي أمحد مدكور، إميان أمحد هريدي17
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 أهداف تعليم اللغة العربية .أ
يستعد تعليم اللغة العربية لتحقيق الكفائة االساسية تتكون على أربعة املهارات هو   

 يل:كما ات  الثةاالستماع والكالم والقراءة والكتابة. أما أهداف تعليم اللغة العربية  ث
قرب من ة أو بصورة ته اللغن هبذأن ميارس الطالب اللغة العربية بلطريقة الت ميارسها هبا الناطقو  (1

 ذلك.
صوات يث األمن ح أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية ومامييزها عن غريها من اللغات (2

 واملفردات والرتاكيب واملفاهيم.
لعربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب والبسئة التس يعيش أن يتعرف الطالب على الثقافة ا (3

 18فيها واجملتمع الذي يتعامل معه.
 ة تعليم اللغة العربيةأمهي .ب

إن اللغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل، كما أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم   
( أن اللغة العربية لغة القرأن الكرمي، 1يف عصران احلاضر. وترجع أمهية اللغة العربية إىل اسباب اآلتية )

( املكانة اإلقتصادية 4العربية لغة احلديث الشريف، )( أن اللغة 3( أن اللغة العربية لغة الصالة، )2)
 19( عدد متكلمي العرب.5للعرب، )

 طرق تعليم اللغة العربية .ج
 طريقة القواعد والرتمجة .1
مجة ألهنا هتتم بتدريس القواعد، أبسلوب نظري قد مسيت هذه الطريقة بطريقة القواعد والرت  

مباشر، وتعتمد على الرتمجة من اللغة األم وإليها، حيث يتم التدريس بللغة األم، وترجتم إليها القواعد 
والكلمات واجلمل. وقد يكون سبب التسمية هو أن تدريس القواعد غاية يف ذاته، حيث ينظر إليه على 

                                                             
اجلزء األول، )مكة املكرمة: املراجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، علي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة، وإميان أمحد هريري، 18

 .69جامعة أم القرى(، ص 

 .19م(، ص. 2000)األردان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية حممد علي اخلويل، 19
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وسيلة لتنمية ملكات العقل وطرائق التفكري، كما أن الرتمجة من اللغة الدف إىل أنه هو اللغة، أو أنه هو 
 20اللغة األم هي الدف الرئيس من دراسة اللغة.

( هتتم هذه الطريقة بهارات القراءة والكتابة والرتمجة 1هم مالمح هذه الطريقة ما يلي: ومن أ 
( تستتخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية 2والتعطي االهتمام الالزم ملهارة الكالم، 

يلة لتعليم اللغة ( هتتم هذه الطريقة بألحكام النحوية، أي التعميمات، كوس3لتعليم اللغة املنشودة، 
( كثريا ما يلجأ املعلم الذي يستخدم هذه الطريقة إىل حتليل النحوي جلمل 4األجنبية وضبط صحتها، 

 21اللغة املنشودة ويطلب من طالبة القيام هبذا التحليل.
 

 طريقة املباشرة .2
نت تعامل اللغات كما لو كانت  ظهرت هذه الطريقة كرد فعل لطريقة النحو والرتمجة الت كا 

غات األجنبية حية تنادي جيعل تعليم الل 1850كائنات مينة. ولقد ظهرت دعوات كثرية منذ سنة 
  بية.ألجنامشوقة فعالية، وطلبت هذه الدعوة بتغيريات جذرية يف طرق التعليم اللغات 

لك ال أحد يستخدم لغة يف هذه الطريقة، جيب متعلم أن ميارس لتفكري يف اللغة املطلوبة، لذ 
( ال تستخدم 2(تعود على كفائة الكالم واإلستماع، 1وهناك خصائص عن طريقة املباشرة:  22األم.

األحكام ال تفيد يف إكساب  هذه الطريقة األحكام النحوية، ألن مؤيدي هذه الطريقة يرون أن هذه
( تعطي الطريقة املباشرة األولية ملهارة الكالم بدال من مهارات القراءة والكتابة 3املهارة اللغوية املطلوبة،

( تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشر بني 4والرتمجة على أساس أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي، 
 23الكلمة وما تدل عليه.

( 2( االتصال هبا مع الناس، بشكل طبعي عفوي، 1هناك الدف من الطريقة املباشرة، هم:  
 ( 3ها، االهتمام كثريا بجلوانب الشفهية من اللغة، وأتخري اجلوانب املكتوبة من

                                                             
 . 34م(، ص. 2002)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، عبد العزيز إبراهيم العصيلي، 20
 
 .20نفس املراجع.، ص. 21

22A. Fuad Effendy, Metodologi pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), hal. 47. 
 .22ص. ،...،أساليب تدريس اللغة العربيةويل، حممد علي اخل23
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 طريقة القراءة .3
إليه املتعلم هو مهارة القراءة. وخصائص طريقة  أن أهداف تعليم الذي حيتاج Colemanقال  

( 3( أنشطة القراءة هي فهم حمتوايت القراءة، 2( هدف األساسي هو مهارة القراءة، 1القراءة كما يلي: 
24( الأكثر أن يوضح قواعد اللغة.4قراءة صامتة أفضل من قراءة جهرية، 

 

 طريقة السمعية الشفوية .4
تنطلق هذه الطريقة من املدخل السمعي الشفهي، املنبثق من االجتاه السلوكي البنيوي يف النظرة  

إىل اللغة وأساليب حتليلها وتعلمها وتعليمها. وقد ذكران يف أكثر من موضع أن حماوالت السلوكيني من 
بيق نظريتهم على إكتساب اللغة وتبين اللغويني البنيويني، أمثال علماء النفس، وخباصة بروس سكنر، تط

 25ليوانرد بلومفيلد وغريه، هذا املنهج السلوكي يف دراسة اللغة.
 26طريقة السمعية الشفوية هي:صائص وخ 

 أهداف طريقة السمعية الشفوية هي اتقان أربعة مهارات متساوية  (1
 أوال هو االستماع والكالم مث القراءة والكتابة (2
 اتقان منط الكلمة بلتدريبات أو  (3
تعلمها  لت متاردات هي متثيل من الكالم الت تتكون على منط الكلمة واملف الكتابة (4

 شفواي. يبتعد عن الرتمجة واستخدام اللغة األم لتبيني فقط.
 طريقة االتصالية .5
من حيث املفاهيم اللغوية، ينطلق هذا املدخل من لصور لدف تعليم اللغات كان هاميز كان قد  

لمة االتصالية ليقابل به نظرية الكفاية اللغوية الت صاغها تشومسكي. صاغت يف املصطالح هو: الك
ولئن كانت الكفاية اللغوية تعين القدرة اجملردة الت ميلكها الفرد والكامنة عنده. والت متكنه من السيطرة 

تعمال اللغة علر مفاهيم اللغة ومعرفيه بنظامها، فإن الكفاية االتصالية عند هاميز تعين قدرة الفرد على اس

                                                             
24A. Fuad Effendy, Metodologi pengajaran Bahasa Arab, ...,hal. 54. 

 . 101م(، ص. 2002)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، عبد العزيز إبراهيم العصيلي،  25
26A. Fuad Effendy, Metodologi pengajaran Bahasa Arab, ...,hal. 60-61. 
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يف مواقف اجتماعية خمتلفة. والفرد الذي لديه هذه الكفاية يستطيع بال شك التمييز بني املواقف 
 27املختلفة الت تتطالب كل منها أمناط لغوية معينة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .119ص.  قرى(،، اجلزء األول، )مكة املكرمة: جامعة أم الاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، 27
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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه -أ
إن املدخل املستخدم لذ البحث هو املدخل الكيفي الذي يقوم بالحظة وحتليل املوضوعي بطريقة أخذ 

 28البياانت وخالصته وإشراح املظاهر املوجودة احلقيقة يف مواقع البحث. 
هر أو ن الظواثة عوأما منهج البحث فهو الوصفي التحليلي. يسمى بلوصفي ألن ستصف لنا الباح

ومية مية احلكإلسالاتوسطة ة املمدرساألحداث أو األسياء الت تتعلق بتطبيق منهج تعليم اللغة العربية يف 
 نبغي أن تكونيرير ما بتق ,  وهتتم ايضابباتو و مدرسة املتوسطةاإلسالمية هنضة العلماء كندنج الكي

 نة.معي عليه األشياء والظواهر الت بتناوله البحث, زذالك يف ضوء قيم أو معايري

ية ودقيقة عن ظاهرة تستخدم الباحثة أساليب وصفية ألنه من أساليب التحليل املركز على معلومات كاف
أو موضوع حمدود, أو فرتات زمنية معلومات, وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية, مث تفثريها 

ويسمى بلتحليلي ألن الباحثة ستشرح عن  29بطريقة موضوعية, با ينسجم مع املعطيات الفعلية للظهرة.
مدرسة عملية وقوعة الظاهرة اإلجتماعية واحلصول على الصورة الشاملة عن منهج تعليم اللغة العربية يف 

. كما قال برهان بوجنني أن التحليل يف البياانت الكيفي يعين حتليل املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو
تماعية واحلصول على الصورة الشاملة عنها وحتلليل معني وراء املعلومات عملية وقواعة الظاهرة اإلج

 30والبياانت, وعمليتها. 
 حضور الباحثة  -ب

ستغرق ه الدراسة. اة يف هذئيسيثة يف عملية مجع البياانت الت نفسه بعتبارها األداة الر لقد حضرت البح
ىل إاءت الباحثة ججملال, ذا اههذا املكان الدراسة يف بيئة طبيعية, األمر الذي يتطلب وجود الباحثة يف 
 .بتو والاأل وميةموضوع مشاهد البحوث أو خمربين, يف هذه احلالة ىف املدرسة الثانوية احلك

                                                             
28Setia,bambang, metodepenelitian untuk pengajaran bahasa asing,(yokyakarta:Graha Ilmu,2006) hal.118. 

 . 183(, ص. 2008رجاء وجيد دويدري, البحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العملية, ) مشق دار الفكر, 29
30Buruhan Bungin, penelitian kualitatif komunikatif, Ekonomi, kebijakan Publik dan Ibnu Sosial Lainnya, (Jakarta: 

Kencana,2011), hal.9. 
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يف البحث الكيفي, والعمل على الكتاب يف مجيع الباانت يف نفس الصك. وميكن أيضا صكوك أخري 
من البشر أن تستخدم املبادئ التوجيهية للمقابلة, واملراقبة, ولكن وظيفة حمدزدة عن دعم احلالة البحوث  

 .كأداة. وبلتايل, هناك حاجة إىل وجود الباحثة يف جمال البحث الكيف
يف البحث الكيفي, والباحث نفسه أو بساعدة اآلخرين هو أداة مجيع البياانت األولية.  إىل جانب 
الباحث إىل جانب القيام بدور املخططني واملنفذين, وهواة مجع البياانت, والتصريف الباحثون أيظا بسم 

 .حملل البياانت مرة وحدة يف اإلبالغ عن نتائج البحوث
اانت من خالل املالحظة, وتصرف الباحثني بصفة مراقب السليب. مث للباحثني بصفة يف عملية مجع البي

مراقب السليب. مث للباحث جيب أن تكون جيدة قدر اإلمكان, واحلرص على وجادة إللتقاط البياانت 
 .وفقا حلقيقة أن البياانت الت مت مجيعها يف امليدان هو حقا ذات الصلة, وأكد صحتها

 اانتمصادر البي -ج
هناك طريق متعددة كي تتحصل الباحثة حاصلة على البياانت املطلوبة, ومن هذه الطرق اتصال الباحثة 

 بخلرباء الذين يعرفون ويفهمون عن منهج تعليم اللغة الغربية بدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو. 
الباحثة البياانت من مصادر وأما مصادر البياانت يف هذا البحث ليكون التحليل واضحا. أتخذ 

 .مدرسة املتوسطة اإلسالمية  احلكومية بباتو( والواثئق الدراسية يف Human resourceالغنسانية )
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ( مدير امل1أتخد الباحثة البياانت لذا البحث من أربعة مصادر : 

أما من جهاد عناصر منهجها, اسرتاجتية تطبيقها,  . وهو تتعلق عن منهج التعليم اللغة العربيةبباتو
( أساتذ وأساتيذة وهو البياانت عن طريقة 2وسعوب الت توجيه يف حتقيق أهداف التعليم اللغة العربية, 
( الطالب / الطالبات وهو عن طريقة تعليم 3تعليم اللغة العربية وسعبة الت توجد يف التعليم اللغة العربية, 

 ( الواثئق, وهو الت تربط مع هذا البحث.4وصعبة الت توجه يف التعليم اللغة العربية .  اللغة العربية
 أسلوب مجع البياانت وأدواهتا -د

إن الطريقة املستخدمة جلمع البياانت تتخطى يف ثالثة إجراءات ختطو عليها الباحثة كي حتصل على 
 البياانت واملعلومات الصحيحة, وهذه الطارق الثالثة:

 مالحظة .1
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ذي يستخدم ( أن البحث الكيفي هو البحث الmeleongكشف بودغان زتيلور يف كتاب مولونج )
رسة مدغة العربية ليم اللج تعطريقة مشاركة. فتستخدمها الباحثة على وجه العموم يرتكز فيما يتعلق بنه

 . املتوسطة اإلسالمية  احلكومية بباتو
 مقابلة .2

ن الباحثة ث حيث أنبح ريق األسئلة واالجوبة للحصول على املشاكل التمقابلة مجع البياانت عن ط
 . ملقابلةند اعاثناء املقابلة يطلب منه الرؤية والفكرة. فكيتب الباحث مجيع املعلومات 
 : ة اشخاصن عدمفاملقابلة املناسبة لكشف البياانت يف هذا البحث, هي املقابلة املفيدة, 

 املدير  -أ
سطة مدرسة املتو  أحوله يفية و مدير املعهد جلميع البياانت النتعلقة بتعليم اللغة العرب تقابل الباحثة

 اإلسالمية احلكومية يباتو.

 األستاذ/ األستاذة    -ب

تو و مدرسة وال بية األمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومتقابل الباحثة األستاذ/ األستاذة لذا 
 لتعليم.موضوع اية و بلطريقة تعليم اللغة العرب ندنج الكياملتوسطةاإلسالمية هنضة العلماء ك

 الطالب/ الطلبة -ب
ستوى ألول إىل املاملستوى امن  جتري املقابلة مع الطلبة جلمع البياانت كفائتهم يف تعليم اللغة العربية

 الثالث.

 الواثئق .3
ري لشخص ما. ودراسة الواثئق هي جدول احملادثة وتكون على شكل كتابة, او صورة, أو عمل تذك

حيث تستفيد الباحثة من هذه 31الواثئق تكمل يف استخدام  املالحظة واملقابلة يف البحث الكيفي.
 لكتاب واجملالت وامللفات ونظام املعهد وغريها.الطريقة على مجيع البياانت من ا

                                                             
31Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Komunikatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 

2013), hal 329. 
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أدوات يف هذا البحث ترجع إىل وسيلة مجع البياانت لتسهيل عملية البحث ونتيجته. وأما البحث ترجع 
إىل وسيلة مجع البياانت لتسهيل عملية البحث ونيجته. وأما البحث الذي يستخدم املدخل الكيفي يف 

سية هي الباحثة نفسها حيث تقوم بتعيني مشاكل البحث, ومجع البياانت منهجيته فاألداة املهمة والرّئي
 32مع قياس جودهتا وحتليلها وتفسريها واستنباط نتائجها.

 أدوات مجع البياانت املطلوبة هي كما يلي:
سها احثة نفالب الباحثة نفسها الذي من أهم األدوات يف البحث الكيف ولذالك حضور (أ

باشرة ان مالذي من أهم األدوات يف البحث الكيف ولذلك حضور الباحثة يف ميد
 هم احلاالت الت دراستها اثناء البحث.يكون مقياس النجاح لف

املقابلة, وهي عملية تتم بني الباحثة وسخص اخر أو جمموعة أشخاص تطرح الباحثة يف   (ب
 33اخلاللا عليهم بعض أسئلة, ويتم تسجيل إجابهتم عن تلك األسئلة املطروحة.

 حتليل البياانت -ه
لباحث استخدمت ابحث املدخل من حتليل البياانت يف هذا البحث يعين بملنهج الوصفي, يف هذا ال

مدرسة لة مع املخرب من ( وهو بدأ املقابSpradleyطريقة يف حتليل البياانت البياانت عند سفراديل )
ول إىل ابلة, من األت املقبياان, مث تستمر الباحثة بتحليل التواملتوسطة اإلسالمية  احلكومية األوال ب

 االخره.
 حتليل اجملاالت (1

م املقابلة واملالحظة مث تقو  (اثناء عمليةSpradleyحتليل اجملاالت هو اخلطوة األول يف عملية البحث عند )
 لبحث.اغراض ا منة الباحثة بتحليل البياانت واجملالت الت حصلت عليها, ومن هذا حتصلعلى فئ

 حتليل االخصاصي (2
 34تفصيل البياانت عن فئة من اغراض البحث الذي حتصلت علية الباحثة اثناء حتليل البياانت واجملالت.

 حتليل املكوانت (3

                                                             
32Bogdan, Robet, et, Al.Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Diterjemahkan dari Introduction To Qualitatif Reserch 

Method, Oleholeh A. KhazinAfendi. (Surabaya:  Usaha Nasional, 1992), hal.3. 
 . 96. ص( , 2008: رةدارالمسي: عمان, األولى الطبعة, العلمي البحث أساسيات, الضامن منظر 33

34Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm.101. 
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ليل مالحظات الت حتصلت عليها الباحثة من املقابلة وكذالك تعمل الباحثة يف ترتيب البياانت وحت
 الواثئق الت يتم مجعها.
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت

 

 املبحث األول: حملة موجزة عن مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو جاوا الشرقية

 اتريخ أتسيس هذه املدرسة .أ

على وجه التحديد منذ بداية العام  2004عام  سالمية احلكومية بباتو يفأتسست مدرسة املتوسطة اإل
يف ذلك . بتو بتو ومعظم اجملتمع مدينة على دافع عمدة والنائب الواصي 2005/2004الدراسي 

املوجودة يف  2مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باالنج  الوقت كانت املدرسة اململوكة للحكومة هي
لذا مت إطالق الفكرة الت كانت حباجة عاجاًل أم آجاًل يف مدينة بتو إىل مدرسة متكاملة  .مدينة بتو
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ومدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ومدرسة الثانوية  تتألف من

فرتة طويلة ، فإن ما اإلسالمية احلكومية ألن مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قد مت أتسيسه منذ 
ومدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  حنتاجه اآلن هو وقت رائد مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية

هذا هو أيضا متشيا مع لقب مدينة بتو كمدينة السياحة  .استجابة الحتياجات سكان مدينة بتو
 .الدينية

كومية بتو مسيت مدرسة املتوسطة اإلسالمية إعداد يف بداية أتسيسها، مدرسة املتوسطة اإلسالمية احل
على أساس مرسوم رئيس املكتب اإلقليمي لوزارة  2005/2004تعمل منذ العام الدراسي  .احلكومية

يف  2004/س ك ف /03.2/2580.ف ف/4.13/4. األداين يف مقاطعة جاوا الشرقية رقم ك و
: وأحدث 212357902135: بلرقم اإلحصاء املدرسة 2004نوفمبري  5التاريخ 

121135790001. 

مدرسة املتوسطة اإلسالمية إعداد بتو من قبل مؤسسة اإلخالص التعليمية الت تقع يف شارع سلطان 
بباتو مع األخذ بعني االعتبار أن هذه املدرسة مستعدة  512123( 0341)هباتف  7 أجونج رقم
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ومدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو . بباتوبلفعل لتصبح مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الت تقع يف شارع فرنويودو، ددفرجو، جونرجو بباتووو، حيث تعد هذه املنطقة عموًما منطقة جبلية هبواء 

 .املدارس وجود بقوة برد ومجيل وبيئة جمتمعية دينية وتدعم

أبريل  2من العقبات واملعوقات يف  بعد حوايل مخس سنوات من التشغيل، وبلطبع بعد املرور بعديد
، مت تدشني إنشاء مدرسة 2009 لعام 48 ، بناًء على املرسوم الصادر عن وزير األداين رقم2009

 الرتبية مباشرة من قبل رئيس املكتب اإلقليمي إلدارة داينة مقاطعة جاوة الشرقية وحضره أيضا من قبل

املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو بإلضافة إىل افتتاح انئب الواصي بباتو مع موظفيه يف إطالق مدرسة 
دادابرجيو، جونرجو  السابق -يف شارع برونويودو : رئيس املدرسة ورئيس الشؤون اإلدارية يف موقع املدرسة

مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو يف مدينة : وبلتايل، فقد غريت املدرسة رمسيا وضعها إىل. بباتو
 .بتو

مدرسة املتوسطة اإلسالمية  من حيث التسهيالت والبىن التحتية الت مت امتالكها حىت اآلن، حتتوي
، ويعمل فصل دراسي واحد كمساحة رأسية، (ستة وعشرون فصالً )موقًعا  26احلكومية بباتو على 

 واحد ويعمل فصل دراسي واحد كغرفة إدارة، ويعمل فصلني دراسيني كمساعدي انئب واملعلمني، فصل

محام للطالب، وقد بنيت مجيعها  يعمل كمخترب كومبيوتر، ويعمل فصل واحد كمكتبة، أربعة عشر
وزارة الشؤون الدينية، بساعدة من حكومة " إمبال سوداي أسفي"أبموال مت احلصول عليها من مساعدة 

ة املتوسطة اجلديد من مدرس" دفا"ومشاركة وصناديق الوالدين أو واصي الطالب و استالم  بباتو
 .امليزانية 2010اإلسالمية احلكومية بباتو منذ سنة 

واملختربات  وأما املرافق والبنية التحتية الت مل يتم امتالكها بعد كدعم هي يف شكل خمتربات علوم الطبيعية
 طةلألنش كمركز الرايضية والغرف الفنية اللغوية وخمتربات الكومبيوتر وغرف الوسائط املتعددة واملساحات

هذا الشرط متناقض للغاية عند النظر إىل محاس الناس إىل حد كبري إلرسال أبنائهم أو بناهتم . الطالبية
هذا هو حتدي للمدرسة املتوسطة (. على أساس قبول الطالب اجلدد كل عام)يف مؤسسات املدرسة 

 .لتحسني اجلودة وعدم تصبح مدرسة االختيار الثاين اإلسالمية احلكومية بباتو
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 مؤسسة تعليمية حتت رعاية وزارة الشؤون الدينية، تقوم مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتوك

دائماً إبصالح نفسها لتصبح املدرسة املثالية حىت تتمكن من التنافس مع املؤسسات التعليمية على نفس 
هي مدرسة املتوسطة  احلكومية بباتو اآلن  خاصة بلنسبة إىل مدرسة املتوسطة اإلسالمية املستوى،

 .احلكومية الوحيدة بباتو
من أجل حتقيق املثل العليا املذكورة أعاله، مجيع املكوانت الت يتم حتديدها دائما لتوحيد الرؤية والرسالة 

 .والتماسك، حبيث ميكن خلق بيئة مواتية حبيث يتم تشغيل عملية التدريس والتعلم وفقا ملا يقصد به معا

 ثةوالبعالرؤية  .ب

 الرؤية -1

والعلوم والتكنولوجيا والصديقة  حتقيق اجلودة واملدرسة عالية اجلودة يف جمال اإلميان والتقوى"
 "للبيئة

 :املؤشرات هي

 .جعل التعاليم والقيم اإلسالمية وجهات نظر ومواقف احلياة اليومية. 1

 .اجلودة يف حتسني إجنازات االمتحاانت الوطنية. 2

 .ت العلوم الطبيعة العربية والعلوم الطبيعة اإلجنلزيةاجلودة يف إجنازا .3

 .اجلودة يف إجنازات الفن والرايضة .4

 .العلوم القدرة التنافسية يف إجنازات األوملبياد .5

 .وجود بيئة إسالمية مرحية ومفيدة للتعلم. 6

 .االهتمام الشديد بلبيئة .7

 .كسب الثقة من اجملتمع .8

 

 البعثة. 2

 "والعلوم والتكنولوجيا وهو صديق للبيئة يم الذي يتفوق وحيقق يف جمال اإلميان والتقوىتنظيم التعل"

 :يف حني يتم تقسيم الوصف على النحو التايل
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         .األخالقي      الطابع  تربية املواقف واملعتقدات اإلسالمية وتشكيل الكائنات البشرية ذات.  1

 ي لتحسني الكفاءةتنفيذ التعلم اإلبداعي واالبتكار  . 2

 .الطالب     

 تنمية روح اإلجناز، الثقافة احلرجة واملنظمة جلميع املواطنني.  3

 .املدارس الدينية     

 .تعزيز األنشطة الالصفية لتنمية املواهب الثقافية والفنية الرايضة . 4

 .خلق بيئة تعليمية علمية وصحية ومواتية ومتناغمة.  5

 .صلحة يف تطوير التعليم املدرسي الوطينزايدة دور أصحاب امل . 6

 هدف. 3

هي كما  مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو األهداف والغاايت املستهدفة بزيد من التفصيل من
 .يلي

 .زايدة جودة املواقف واملمارسات الدينية ملواطين املدارس اإلسالمية . 1

 .القرآن بشكل صحيح وصحيحزايدة طالب خامت القرّاء وميكنهم قراءة  . 2

 زايدة املعلم نفذت التعلم السياقي والقيام به البحث اإلجرائي. 3

  زايدة درجة إختبار الوطين املدرسة .4

علوم الطبيعة  و  الطالب الذين لديهم اهتمامات ومواهب وقدرات يف علوم الطبيعة اللغة العربية .5
 خبطب مع  تلك علوم الطبيعة ويقومون   حامل يصبحوااإلجنليزية يتزايدون ويصبحون قادرين على أن 

 .زايدة حضور الطالب واملعلمني واملوظفني .6

 .رجينسي أو املدينة وجود فريق فين قادر على القيام أبدىن مستوى على مستوى احلدث .7

 .أن يكون لديك فريق رايضي قادر على أن يكون على مستوى املقاطعات يف التصفيات النهائية .8

مقاطعة أو  ميتلك فريًقا من اجملموعة العلمية للشباب قادرًا على أن يصبح بطاًل يف املرحلة النهائية. 9
 .وطنية

زايدة جودة وكمية املرافق أو البنية التحتية واملرافق الت تدعم حتسني اإلجنازات األكادميية وغري  .10
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 .األكادميية

 .ال بيئة املدرسةزايدة وعي سكان املدرسة بدى نظافة ومج. 11

 شرقيةاوا التو جتدريس اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ببا -2

كان تدريس اللغة العربية يف هذه املدرسة جيري على حسب املنهج املتبع الذي قررته    
 .درسةوزارة الشؤون الدينية مع إضافة خاصة يف تدريس اللغة العربية من هذه امل

فأهداف تدريس اللغة العربية يف  2013املنهج املتبع يف هذه املدرسة هو املنهج  وكان  
 :هذه املدرسة وهي ما يلي

هارات ملالت تشمل ا تنمية قدرة الطلبة على االتصال بللغة العربية شفاهة وكتابة، -
 .لكتابةاارة األربع وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومه

تعلم مصادر خاصة  لو لم، ة وعي الطلبة على أمهية اللغة العربية الت هي أداة للتعتنمي -
 .تعليم اإلسالم

 وبذلك. رباهتمتوسيع خفة و تنمية قدرة الطلبة على فهم العالقة الوثيقة بني اللغة والثقا -
 .هاتزداد معرفتهم بلثقافات املختلفة، وأن يكون لم دور يف تطور 

أما املوضوعات املدروسة هي ما . لعربية يف هذه املدرسة يف ثالثة لقاءات كل أسبوعكان تدريس اللغة ا
 35.الساعة، يومياتنا يف املدرسة، يومياتنا يف البيت: يلي

 

  وحلكومية بباتاتوسطة امل عربية مبدرسةلثاين: تطبيق نظرية الوحدة يف تعليم اللغة الاملبحث ا
 أنشطة لفتح الدرس -أ

 صيغة الدف .1

                                                             
 2013كتاب اللغة العربية مدرسة املتوسطة اإلسالمية فصل الثامن بنهج    من  35
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استنادا إىل املالحظات فمن املعروف أنه يف صياغة األهداف مدرسة اللغة العربية يف الفصل األول 
بدرسة املتوسطة احلكومية بباتو ارجع دائًما إىل إرشادات التدريس ، مثل سيناريوهات التعلم وخطط 

 لتعلم والفصل والربامج السنوية السنوية.ا
على نتائج املقابالت الت أجراها املدير ، من املعروف أن املدير يتحكم دائًما يف مدرسي اللغة العربية 

الذي أحرز وفقا لربانمج الفصل الدراسي والربانمج  خطة عملية التعلم عند التدريس والتكيف مع
 .السنوي

لغة العربية يف الفصل األول من املعلوم أن مدرس اللغة العربية يقول أيًضا صياغة نتائج املقابلة ملعلمي ال
الربانمج السنوي و  األهداف دائًما قبل البدء يف تعلم اللغة العربية وفًقا ملا مت ذكره يف خطة عملية التعلم

 .برانمج الفصل الدراسي
ئًما مدرسي اللغة العربية يف التحية االفتتاحية اتئج املقابالت الت أجراها الطالب يف هبواسانية يبدأ دا

 للصالة ونقل أهداف التعلم.
 4.1اجلدول 

 خطة لتنفيذ االجتماع األول لتعلم معلمي اللغة العربية )ساعتان دراسيتان(

 نشاط
 

 تعليق
 

 وقت
 

 افتتاح األنشطة
 

دعوة مجيع الطالب إلعداد -
 وحالة الفصول الدراسية

دء دعوة مجيع الطالب لب -
 التعلم مع الصالة معا

 يقدم املعلم أهداف التعلم -
يقدم املعلم نظام ومعايري  -

 دقائق 10
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 وجوانب التقييم
 

 قبل االختبار .2
بناًء على نتائج املقابالت الت أجراها مدرسو اللغة العربية والت ذكرها املعلم ، جيب دائًما إعطاء 

والسبب هو أن الطالب يتذكرون التعلم يوم األحد املاضي . بيةاختبارات مسبقة يف بداية تعلم اللغة العر 
 .قبل البدء يف مواد جديدة

نتائج املقابلة لطالب الصف األول يقدم املعلم دائًما اختبارًا مسبًقا يف البداية وجيعل الطالب يتذكرون 
 .املزيد حول دروس اللغة العربية الت مت تدريسها يف املدرسة يوم األحد املاضي

 إعطاء اإلدراك .3
بناًء على نتائج املالحظة الت أجراها الباحثون يف صف املعلم ، اندرًا ما يقومون بلتدريس يف الفصل 

 .عندما يبدأ دروس اللغة العربية
استناًدا إىل نتائج املقابلة ، من املعروف أن مدرس اللغة العربية اندرًا ما يعطي إدراًكا عندما يبدأ التعلم 

يث يكون الطالب أكثر استعداًدا لقبول املوضوع الذي سيتم تدريسه بواسطة املعلم للطالب اجلديد حب
 يف كل اجتماع.

وفًقا لنتائج املقابالت الت أجراها الطالب ، مينح املعلم دائًما الطالب لطالبه يف كل اجتماع وجيعلهم 
 أكثر استعداًدا لتلقي الدرس.

يف اخلطة املكتوبة لتنفيذ تعلم املعلم يف النشاط االفتتاحي ، أي ميكن  من نتائج التوثيق الت ميكن رؤيتها
 .4.1رؤية أهداف املعلم يف حتقيق األهداف التعليمية يف اجلدول 

 
 النشاط األساسي -ب
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 تقدمي املواد .1
وا واضًحا استناًدا إىل نتائج املالحظات ، من املعروف أن معلمي اللغة العربية الثالثة يف إيصال املواد كان

 متاًما ولديهم خربة كبرية يف تقدمي املوضوع.

بناًء على نتائج املقابلة ، قال مدير املدرسة إن معلمي اللغة العربية يف الصف األول كانوا جيدين يف 
توصيل املواد ألهنم كانوا يدرسون لفرتة طويلة بدرسة املتوسطة احلكومية بباتو واملزيد من اخلربة عند 

 ة العربية.تدريس اللغ

أن استخدام معلمي اللغة العربية عند تدريس اللغة العربية  1بناًء على املقابالت ، أوضح طالب الفئة 
وأيًضا  قواعد )النحو والصرف ( واضح للغاية حىت حيب الطالب تعلم اللغة العربية يف الفصل وتذكر 

 الدروس بسهولة.

 4.2اجلدول 

 اللغة العربيةخطط األنشطة األساسية لتنفيذ دروس 

 األنشطة األساسية
 

 :الوجدانية
يعرف املعلم الطالب أن • 

يكونوا صادقني وواثقني يف 
التواصل بستخدام اللغة 

 العربية
حيفز املعلم الطالب على • 

 .أن يكونوا صادقني وواثقني
 :عرض

استمع وتقليد نطق الكالم • 
 بشكل صحيح

استمع إىل الكلمات الت • 

 دقيقة

60 
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كن لا معان لا نطق مماثل ول
 خمتلفة

استمع إىل اخلطاب مع • 
إيالء االهتمام لنموذج املعلم 

الفيلم وتقليد  /الكاسيت  /
 .النطق والتجويد

تطابق الصور مع ما • 
 .يسمع

راقب النص مع عدد • 
خ رب م قّدم )اإلمساعيلية 

 ومبتعد مؤخر
 :نسأل

إجراء أسئلة بسيطة • 
 /وإجابت حول املواضيع 

 متت املوضوعات الت
 .دراستها

اإلجابة على األسئلة يف • 
 .مكتوب /خطاب بسيط 

أجب عن األسئلة الشفوية • 
الت قدمها الشخص اآلخر 

 املوضوع /وفًقا للموضوع 
مجل مل يتم  /طرح كلمات • 

فهمها لألصدقاء أو املعلمني 
املوضوع  /وفًقا للموضوع 
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 .شفهياً 
 

 

 ختصيص الوقت -ج 

ئج املالحظات ، من املعروف أن ختصيص وقت تعلم اللغة العربية يتم ستني دقيقة كل مرة بناًء على نتا
 مرة واحدة يف األسبوع ويتم مرة واحدة يف األسبوع.

بناًء على نتائج املقابلة مع مدير املدرسة ، قام املنهج بتعيني دروس اللغة العربية مرة واحدة يف األسبوع ، 
اع ، واعتبار اجلدول الزمين للدروس هو احلد األقصى عند إجراء عملية وهي ستني دقيقة يف كل اجتم

 .التعلم
استناًدا إىل نتائج املقابالت الت أجراها مدرس اللغة العربية ، من املعروف أن ختصيص وقت تعلم اللغة 

لذلك  العربية ال يكون يف الوقت املناسب ، ألن املواد الت مت إعدادها ال تتفق مع ساعات الدرس ،
 .هناك بعض املواد الت مل يتم حلها

استناًدا إىل نتائج املقابالت الت أجراها الطالب والت تفيد أبن مدرسي اللغة العربية يكونون دائًما يف 
الوقت احملدد عند دخولم الفصول الدراسية وكذلك اخلروج من الفصل ، فإن هذا يؤدي دائًما إىل عدم 

س اللغة العربية سيوفر أيًضا مهام إضافية يتعني القيام هبا يف املنزل إذا كانت تدريس مواد كثرية ألن مدر 
 هناك مواد مل تكن موجودة حل.

 استخدام الطريقة -د
بناًء على املالحظات ، من املعروف أن مدرسي اللغة العربية يستخدمون غالًبا اسرتاتيجيات احملاضرات 

اللغة يف اللغة العربية ، غالًبا ما يكرر املعلم املواد التعليمية واجملموعات. بلنسبة لطريقة تعلم قواعد 
حبيث يكون الطالب أكثر تفهًما مث يقسموا جمموعة الدراسة حبيث ميكن ألولئك الذين ال يفهمون 

 شرح املعلم أن يفهموا بعد التعلم يف جمموعات مع األصدقاء.
اللغة العربية ، من املعروف أنه عند استخدام استناًدا إىل نتائج املقابالت الت أجريت مع مدرسي 
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أساليب تعلم اللغة العربية ، مثل تطبيق أساليب احملاضرة يف قواعد اللغة ، ال يفهم بعض الطالب إال ما 
شرحه املعلم واحلل الذي يقسم به مدرس اللغة العربية يف جمموعة الدراسة حىت الطالب الذين ال 

 اه املعلم مهمة.يفهمون بعد دراسة مجاعية وأعط
بناًء على نتائج املقابالت الت أجريت مع طالب الصف األول ، يكون معلمو اللغة العربية يف بعض 
األحيان يقسمون جمموعات الدراسة حبيث يتمكن الطالب الذين ال يفهمون من فهم نتائج التعلم مع 

 فسري القواعد.أصدقائهم ، ويتم حتقيق ذلك إذا كان الكثري من الطالب ال يفهمون ت
 استخدام الوسائل -ه

بناًء على املالحظات ، من املعروف أن معلمي اللغة العربية اندرًا ما يستخدمون وسائل اإلعالم يف 
 التعلم.

بناًء على مقابلة مدير املدرسة ، قامت املدرسة بتيسري كل فصل على شكل عرض الكريستال السائل  
مني على تنفيذ وسائط التعلم من خالل عرض الصور أو يف شكل وهو ما سيكون مفيًدا ملساعدة املعل

أفالم تعليمية حىت ال يشعر الطالب بمللل عند الدراسة يف الفصل ومع ذلك ، ال يوجد يف املدرسة 
 معمل لغوي مفيد جًدا ملعلمي اللغة العربية عند تدريس اللغة العربيةيف مهارة اإلستماء.

، من املعروف أن مدرسي اللغة العربية اندرًا ما يستخدمون الوسائط أثناء  استناًدا إىل نتائج املقابالت
تعلم اللغة العربية ، إال إذا كانت هناك حاجة إليها حًقا مثل استخدام وسائط التعلم يف شكل 

 .، فسيستخدمها املعلم( عرض الكريستال السائل)إلكرتونيات 
 
 نشاط إغالق الدرس -د 

 آخر اختبار العطاء -1
ناًء على نتائج املقابلة ، من املعروف أن مدرس اللغة العربية يقدم أحيااًن اختبارات نشر يف هناية كل ب

 تعلم للغة العربية ، ويتم ذلك عندما ال تزال هناك دروس متبقية.
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 إعطاء الواجبات املنزلية -2
جباهتم من حني آلخر فقط بناًء على املقابالت ، من املعروف أن مدرسي اللغة العربية يقدمون أيًضا وا

 ، ألن هذا يتم إذا مل يتم استيفاء دروس اللغة العربية يف كل اجتماع.
 املبحث الثالث : العوامل اليت تؤثر تطبيق نظرية الوحدة يف مدرسة املتوسطة احلكومية بباتو

 املعلم  -أ
 خلفية التعليم .1

التعليميةيف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج   يف  نتائج املقابلة ، معلم أيين نور اييوء فريداة  اخللفية
 قسم التعليم اللغة العربية. 1999السنة 
 خربة التدريس .2

عاما  14بناًء على نتائج املقابلة ، من املعروف أن جتربة التدريس متتلكها املعلمةنور اييوء فريداة  هو 
ومت قبوله كموظف مدين منذ عام   2005ام من التدريس يف يف مدرسة املتوسطة احلكومية بباتو منذ ع

2008. 
 مهارات التدريس .3

بناًء على املالحظات ، من املعروف أن مهارات التدريس الت ميتلكها مدرسو اللغة العربية الثالثة ميكن 
أن تكون ذات مهارات عالية ، وميكن مالحظة ذلك من روتني املعلمني الثالثة الذين حيضرون الطالب 

الدرس وإعطاء الواجبات قبل إغالق الدرس ، وشرح املادة أبمثلة يسهل فهمها من قبل  قبل بدء
 الطالب. وعقد جلسة أسئلة وأجوبة مع الطالب.

استناًدا إىل نتائج املقابالت ، من املعروف أن معلمي اللغة العربية يفتحون دائًما دروًسا عن طريق إجراء 
الق الدرس عن طريق إجراء الواجبات املنزلية والواجبات املنزلية اختبار ما قبل االختبار واإلدراك ؛ إغ

لشرح املواد بستخدام طرق تتوافق مع املادة الت جتري دراستها ؛ وعقد جلسة سؤال وجواب بعد 
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 االنتهاء من املواد.
 

 الطلبة -ب
 خلفية التعليم .1

توسطة احلكومية بباتو الكثري منهم لديهم بناًء على نتائج مقابلة املدير ، معرفة الطالب يف املدرسة امل
( الذي يعتزم العديد من الطالب الوصي لوضع أطفالم يف SDخلفيات مدرسية ابتدائية )

 مدرسةاملتوسطة احلكومية بباتو حىت يعرف الطالب الدين بشكل أفضل.
ول يف املدرسة بناًء على نتائج املقابالت الت أجراها مدرسي اللغة العربية الذين حضروا الصف األ

( ومل تعرف العربية من قبل. هذا حتٍد SDاملتوسطة احلكومية بباتو الكثري من خرجيي املدارس االبتدائية )
 للمدرس حول كيفية تقدمي اللغة العربية لطالبه لالستمتاع بتعلم اللغة العربية.

 الفوائد .2
بتعلم طالب اللغة العربية مرتفع جًدا ،  بناًء على نتائج املالحظات يف الفصل الدراسي ، فإن االهتمام

ويتضح ذلك من فعالية بعض الطالب عند طرح أسئلة على املدرسني مل يتم فهمها واإلجابة على أسئلة 
 املعلم بشكل صحيح.

استناًدا إىل نتائج مقابلة املدرس ، ال ينشط مجيع الطالب يف الفصل ومييلون إىل االهتمام بللغة العربية 
ه يتعني عليهم أيًضا حفظ املفردات الت مل يتم فهمها ، وميكن مالحظة ذلك من خالل نتائج نظرًا ألن

 .تعلم الطالب
 املرافق والبنية التحتية .3

وفًقا لنتائج املالحظة الت تشري إىل أن املدرسة لديها شاشة بلورية سائلة فقط كوسائل إلكرتونية عندما 
وليس لديها خمترب لغوي ميكن استخدامه لتعلم مهارات االستماع إىل  تكون عملية التعلم بللغة العربية ،

 .اللغة العربية )مهالرة اإلستماء(
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 البيئة .4
استناًدا إىل نتائج املقابالت مع رئيس مدرسة والطالب ومعلمي اللغة العربية ، من املعروف أن بيئة تعلم 

 اللغة العربية أقل دعًما. هذا يعتمد على ثالثة أشياء:
ال يوجد انضباط لغوي ، لكن يف الفصل توجد األمثال بللغة  .1

العربية )حمفوظات( مع الكلمات الت ميكن أن تبين عدًدا من 
 الطالب يف التعلم ويصبح شخًصا أفضل.

غياب التواصل بللغة العربية بني املعلم والطالب والطالب مع  .2
 صل.الطالب سواء يف الفصل يف وقت التعلم أو خارج الف

 زايدة استخدام اإلندونيسية يف إعطاء دروس بللغة العربية. .3
 

 املبحث الرابع : حتليل البياانت )تطبيق نظرية الوحدة يف املدرسة املتوسطة احلكومية بباتو(
 دروس فتح النشاط  -أ
 صياغة األهداف .1

تعلم اللغة العربية ، ويتضح  من عرض البياانت ، من املعروف أن املعلم ينفذ دائًما صياغة األهداف يف
ذلك من املالحظات واملقابالت الت توضح أن املعلم ينفذ دائًما صياغة أهداف تعلم اللغة العربية. وفًقا 
لتحليل املؤلف ، يعد هذا أمرًا جيًدا جًدا ألن املعلم دون اإلدالء ببيان هدف يف تعلم اللغة العربية 

من املستوى األمثل. إضافة إىل ذلك ، إذا كان املعلم يعد دائًما سيؤدي إىل حتقيق أهداف تعليمية أقل 
 ، فلن ترتك املادة ورائها وفًقا جلدول الدرس. إعطاء اختبار قبل

من عرض البياانت ، من املعروف أن معلمي اللغة العربية يقومون دائًما إبجراء اختبار ما قبل االختبار. 
ملعلمني والطالب الذين ذكروا أن املعلم قام دائًما إبجراء يتم إثبات ذلك من نتائج املقابالت مع ا

االختبار املسبق لتنفيذه. وفًقا لتحليل املؤلف ، عند تصنيف االختبار التمهيدي ، مت تصنيف هذا 
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التقييم على أنه جيد جًدا. لقد قام املعلم دائًما إبجراء االختبار التمهيدي قبل بدء درس االستخدام 
 ب درس األسبوع املاضي.حىت استذكر الطال

 إعطاء اإلدراك .2
من عرض البياانت ، من املعروف أن مدرس اللغة العربية يقوم دائًما بلتقييم قبل بدء تعلم اللغة العربية. 
ويؤكد ذلك على نتائج مالحظات الباحثني واملقابالت مع املعلمني والطالب ، ونتائج خطة التوثيق 

تنص عليها الدول دائًما. وفًقا لتحليل املؤلفني ، يتم تصنيف تطبيق اإلدراك لتنفيذ تعلم املعلمني والت 
أبنه جيد ألنه جيعل الطالب أكثر استعداًدا لتلقي الدروس بستخدام موضوع جديد سيتم تدريسه 

 بواسطة املعلم يف كل اجتماع.
 النشاط األساسي -ب
 تقدمي املواد .1

علم يف إيصال املواد العربية واضح متاًما. يتم تعزيز ذلك من من عرض البياانت ، من املعروف أن امل
خالل نتائج املالحظات الت تظهر أن املعلم واضح با يكفي لتوفري املواد ولديه خربة كبرية وأيًضا من 

 نتائج مقابالت الطالب الت تظهر نفس النتائج ، وهي جيدة
( والتسلسل حبيث يفهم 4.2طة الدرس )اجلدول يشرح املعلم أيًضا املادة وفًقا ملا هو مكتوب يف خ

 الطالب بسهولة تسلسل املواد الت نقلها املعلم.
 ختصيص الوقت .2

من عرض البياانت ، من املعروف أن ختصيص الوقت الذي يستخدمه املعلم يف توصيل املواد العربية 
مت تعديل انئب مدير املناهج  أييت دائًما يف الوقت املناسب. ويتضح ذلك من نتائج مقابلة املدير حيث

دقيقة  60مرات االجتماع ، كل  3ساعات ، وهو  6الدراسية ، ودرس اللغة العربية األسبوعي هو 
دقيقة. وأعد مدرسو اللغة العربية املواد وفًقا لساعات  30االجتماع هو ساعتني من الدروس كل ساعة 

ما يقول الطالب أن مدرسي اللغة العربية يكونون الدرس الت سيتم استخدامها لتدريس اللغة العربية ، ك
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دائًما يف الوقت احملدد عند دخولم الفصل واالندفاع خارج الفصل عندما ينتهي وقت الدرس ، مما 
 جيعل املوضوع مل يبق شيء وانتهى حسب ساعات الدرس.

ع يف املدرسة ومن مث يتم دون استثناء ، ي عرقل مدرسي اللغة العربية يف الوقت احملدد نظرًا لوجود اجتما 
تكليف الطالب بلعمل على األسئلة أوالً. وفًقا للباحث ، هذا أمر جيد جًدا بسبب أولوية الطالب. 
الذهاب إىل املدرسة هو البحث عن املعرفة الت جيب إكمالا بشكل صحيح إذا مل يكن املعلم دائًما يف 

 ة ولن يتم حل املواد التعليمية متاًما وأقصى حد.الوقت احملدد عند التدريس ، فلن تكون النتائج جيد
 استخدام الطريقة .3

من عرض البياانت ، من املعروف أن مدرسي اللغة العربية يستخدمون غالًبا طريقة احملاضرة واسرتاتيجية 
اجملموعة ، ويتضح ذلك من نتائج املالحظة ومقابالت املدرسني والطالب )حنو و الصرف (ال يفهم 

ن الطالب شرح املعلم ، لذلك يتم وضع اسرتاتيجية التعلم اجلماعي حبيث يتمكن الطالب الكثري م
الذين فهموا شرح املعلم من مساعدة أصدقائهم الذين مل يفهموا شرح املعلم. وفًقا لتحليل املؤلف ، يعد 

فهم تفسري استخدام هذه الطريقة جيًدا ألن الطالب ميكنهم مناقشة مع أصدقائهم عندما ال يستطيعون 
 املعلم لقواعد اللغة حىت ال يفهم الطالب تفسري القواعد من قبل مدرس اللغة العربية.

 استخدام الوسائل .4
من عرض البياانت ، من املعروف أن املعلم يستخدم دائًما الوسائط إذا لزم األمر يف تعلم اللغة العربية ، 

احلصول عليها. وهو حيث يقول املدير أيًضا إذا  ويتضح ذلك من نتائج املالحظات واملقابالت الت مت 
كان كل فصل دراسي يعمل يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو متوفر بلفعل يف شكل 
وسائط إلكرتونية ميكن استخدامها كوسيلة تعليمية يف شكل شاشات الكريستال السائل الت ميكن 

التعلم من خالل عرضها نقطة القوة عند بدء التعلم ، ميكن للمدرس استخدام الوسائط اإللكرتونية مثل 
أيًضا أن يسهل هذا األمر على املعلم عند التدريس ألنه مل تعد هناك حاجة للكتابة على السبورة ، بل 

 ميكن استخدامه أيًضا ملشاهدة األفالم أو مقاطع الفيديو يف نطاق تعلم اللغة العربية.
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 نشاط إغالق الدرس -ج
 خر اختبار العطاءآ .1

من عرض البياانت ، من املعروف أن املعلمني يقومون أحيااًن فقط إبجراء اختبارات نشر. ويؤكد هذا 
من نتائج املقابالت الت مت احلصول عليها تشري إىل هذا. وفًقا لتحليل املؤلف أنه عند إعطاء اختبارات 

 ها أحيااًن فقط.ما بعد الوالدة ، تعترب هذه فئة كافية ألنه يتم تقدمي
 إعطاء الواجبات املنزلية .2

من عرض البياانت ، من املعروف أن املدرسني الثالثة يقومون أحيااًن بتوفري الواجبات املنزلية فقط. ويؤكد 
هذا من نتائج املقابالت الت مت احلصول عليها تشري إىل هذا. وفقا لتحليل املؤلف أنه يف العالقات 

 .ئة كافية ألنه فقط يف بعض األحيانالعامة إعطاء هذه الف

: العوامل اليت تؤثر على التطبيق نظرية الوحدة ىف التعليم اللغة العربية يف املدرسة  لرابعاملبحث ا
 املتوسطة احلكومية بباتو

 معلم  -أ
 خلفية التعليم .1

مع جمال الدراسة  من عرض البياانت ، من املعروف أن املعلمني الثالثة لديهم خلفيات تعليمية تتوافق
الذي يقومون بتدريسه. وفًقا لتحليل املؤلف ، فإن هذا العامل هو فئة جيدة ، ألنه يعطي أتثريًا إجيابًيا 
على تعلم اللغة العربية بستخدام النظرية الوحدة, يف املمارسة العملية ، يلتزم املعلمون دائًما بالهتمام 

يتم إعدادها وتطبيقها دائًما ، وغالًبا ما يكون االستخدام  بثالثة أشياء ، وهي: صياغة األهداف الت
 .األمثل لوسائل اإلعالم ، وختصيص الوقت أمرًا مناسًبا
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 جتربة التدريس .2
من عرض البياانت ، ي عرف من نتائج حتليل ومقابالت املؤلفني أن جتربة املعلم ميكن أن تكون ذات خربة  

، وخاصة بستخدام نظرية الوحدة ألنه يدرس اللغة العربية لسنوات. كبرية يف توفري تعليم اللغة العربية 
وبلتايل ، وفًقا لتحليل املؤلف أن جتربة التدريس هذه توفر أتثريًا كافًيا على التطبيق نظرية الوحدة يف تعليم 

 .اللغة العربية

 كفاءة املعلم  .3
الت ميتلكها املعلم ميكن أن يقال أهنا ماهرة استناًدا إىل عرض البياانت ، من املعروف أن مهارات املعلم 

جًدا ، وهذا يتضح من نتائج املالحظات واملقابالت الت مت احلصول عليها. وبلتايل ، وفًقا لتحليل 
املؤلف ، فإن هذا العامل له أتثري على توصيل املواد واستخدام الطريقة بسبب هذا العامل ، ميكن 

 اللغة العربية بسهولة.للمدرسني الثالثة توفري تعليم 

بناًء على نتائج املقابلة ، من املعروف أن مدرس اللغة العربية يفتح أحيااًن الدروس عن طريق عقد الغياب 
واالختبارات السابقة والتصورات ؛ إغالق الدرس عن طريق إجراء الواجبات املنزلية والواجبات املنزلية 

ة الت جتري دراستها ؛ وعقد جلسة سؤال وجواب بعد لشرح املواد بستخدام طرق تتوافق مع املاد
 االنتهاء من املواد.

 الطالبة -ب
 خلفية التعليم .1

( يهيمنون أكثر من الطالب الذين SDمن عرض البياانت ، من املعروف أن طالب املدارس االبتدائية )
يل املؤلف ، فإن هذا العامل (. وهكذا ، وفًقا لتحلMIينتمون إىل خلفية املدرسة االبتدائية اإلسالمية )

يعطي أتثريًا على تطبيق نظرية الوحدة يف تعلم اللغة العربية ، ألن املعلم قد استخدم طريقة تتفق مع 
 مستوى قدرة الطالب على تقدمي مواد يفهمها الطالب بسرعة.

 الفائدة .2
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اللغة العربية مرتفع جًدا ، بناًء على نتائج املالحظات يف الفصل الدراسي ، فإن االهتمام بتعلم طالب 
ويتضح ذلك من فعالية بعض الطالب عند طرح أسئلة على املدرسني مل يتم فهمها واإلجابة على أسئلة 

 .املعلم بشكل صحيح

استناًدا إىل نتائج مقابلة املدرس ، ال ينشط مجيع الطالب يف الفصل ومييلون إىل االهتمام بللغة العربية 
م أيًضا حفظ املفردات الت مل يتم فهمها ، وميكن مالحظة ذلك من خالل نتائج نظرًا ألنه يتعني عليه

 تعلم الطالب.

 
 النشاط .3

من عرض البياانت ، من املعروف أن نشاط الطالب يف تعلم اللغة العربية ميكن أن يكون نشطًا جًدا ، 
ظرية الوجدة يف تعلم اللغة العربية ، وبلتايل ، وفًقا لتحليل املؤلف ، فإن هذا العامل له أتثري على تطبيق ن

 وخاصة يف استخدام األساليب وإيصال املواد.

من عرض البياانت ، من املعروف أن املرافق والبنية التحتية اململوكة تشمل فئة كاملة إىل حد ما. وهكذا 
العربية ، خاصة يف ، ووفًقا لتحليل املؤلف ، فإن هذا العامل ال ينّفذ تطبيق نظرية الوحدة يف تعلم اللغة 

 إيصال املواد واستخدام األساليب ، ولكنه يؤثر على استخدام الوسائط.

 البيئة -ج
بناًء على عرض البياانت ، من املعروف أن بيئة التعلم بللغة العربية ال تدعمها. يتضح هذا من خالل 

ايدة استخدام اإلندونيسية يف نتائج املقابالت ، وهي قلة االنضباط اللغوي ، ونقص التواصل اللغوي ، وز 
تعلم اللغة العربية. وبلتايل ، وفًقا لتحليل املؤلف ، فإن املعلم يعرف املزيد عن بيئة اللغة وكذلك الطالب 
ألن الطالب ال يعرفون بيئة اللغة املقصودة يف هذه الدراسة. لذلك ، ميكن االستنتاج أن هذا العامل ال 
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 تعلم اللغة العربية ألن املعلم قادر على نقل املواد واستخدام الطريقة يؤثر على تطبيق نظرية الوحدة يف
 بشكل جيد للغاية. بدالً من ذلك ، يؤثر على صياغة األهداف واستخدام الوسائط وختصيص الوقت.
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 الفصل اخلامس

 اإلختتام

 نتائج البحث عن تطبيق نظرية الوحدة يف تعليم اللغة العربية -أ
 60يق نظرية الوحدة ىف التعليم اللغة العربية بدرسة املتوسط اإلسالمية احلكومية بباتو املشي ملدة تطب

ساعة من الدروس ملدة أسبوع واحد. قبل البدء يف الدرس ، يعد املعلم املواد املراد تدريسها  2دقيقة وهو 
د بدء التعلم ، يبدأ املعلم دائًما )خطة ختطيط التعلم ، الربانمج السنوي ، برانمج الفصل الدراسي ( عن

بلتحية والصالة وفًقا لألنشطة االفتتاحية املدرجة يف الربانمج العادي. ومع ذلك ، اندرًا ما يعطي 
مدرسي اللغة العربية إدراًكا ألهنم معتادون على البدء مباشرًة يف تعلم اللغة العربية دون مثل هذه 

 األنشطة.

ي اللغة العربية نقل املادة بوضوح اتم وسهل الفهم من قبل الطالب وكذلك يف األنشطة األساسية ملعلم
عند وصف  يف قواعد النحو والصرف ومع ذلك ، بلنسبة لتخصيص الوقت ، قد ال يكون الوقت 

دقيقة ، بداًل من ذلك ،  60مناسًبا يف بعض األحيان ألن الوقت املتاح ال يستغرق سوى القليل ، أي 
العربية مهمة إضافية يف املنزل. الطريقة املستخدمة يف تعلم اللغة العربية هي طريقة  مينح مدرس اللغة

احملاضرة وأيًضا يف بعض األحيان بساعدة الوسائط اإللكرتونية إذا لزم األمر مثل استخدام شاشات 
 الكريستال السائل.

إلسالمية  احلكومية بباتو تطبيق نظرية الوحدة على تعليم اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة ا -ب
 أيين:

مع معايري املعلم ، كما يتم رؤيتها أيًضا عندما يكون املعلم  1تتوافق خلفية معلم اللغة العربية من الفصل 
جيًدا يف النطق وتسليم املواد. ومع ذلك ، اندراً ما يستخدم مدرسو اللغة العربية االختبارات السابقة عند 

 بلكثري من األدوار عند بدء التعلم.بدء الدروس ويقوم املعلم 
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يبدأ العديد من الطالب الذين بدأوا للتو يف تعلم اللغة العربية من املدرسة يف  -اخللفية التعليمية للطالب 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، ومع ذلك ال يزال هناك بعض الطالب الذين يفتقرون إىل االهتمام 

حظة ذلك من نتائج تعلم الطالب. مرافق البنية التحتية الت ال توجد بعد بتعلم اللغة العربية. وميكن مال
يف مدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية بباتو هي خمتربات لغة حيث يكون هذا املخترب مفيًدا جًدا 
ملهارات السمع. قلة التواصل بني مدرسي اللغة العربية وطالب الصف األول الذين يستخدمون اللغة 

حبيث ال يعتاد الطالب على استخدام اللغة العربية وجيدون صعوبة يف حفظ املفردات اللغة العربية 
 العربية.

 اقرتاح -ج
إن وجود متسن من أجل إيصال الطالب إىل شخصية األخالق النبيلة أمر مهم للغاية. من أجل حتسني 

ؤلف كمواد للنظر فيها فيما يتعلق وحتسني عملية التعليم والتعلم ، بلطبع ، االقرتاحات الت يقرتحها امل
 :بتعلم اللغة العربية والتحصيل الدراسي للطلبة هي كما يلي

املدير, النظر إىل أمهية مهارات اللغة العربية للطالب ، جيب على مديري املدارس  -1
حماولة استكمال املرافق التعليمية والبنية التحتية يف اللغة العربية مثل خمتربات اللغة. 

لك مراقبة أداء املعلمني لتحسني جودة التدريس ، مثل توفري التدريب التدرييب وكذ
 .دائًما مع مرور الوقت

ملعلمي اللغة العربية, ينبغي دائًما تقدمي التقدير للطالب ليكونوا أكثر حتمًسا لتعلم  -2
 .اللغة العربية وإقامة تواصل جيد بني املعلمني الطالب وأولياء األمور الطالب

للطالب, جيب ممارسة املزيد من املمارسات ، وكذلك ممارسة التواصل بستخدام لغة  -3
 .البهاسا العربية وحفظ املفردات واألهرات لتسهيل فهم دروس اللغة البهاسا العربية
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Lembar Observasi 

1. Identitas observasi 

a. Lembaga yang di Amati: 

b. Hari, Tanggal : 

c. Waktu : 

2. Aspek yang di amati 

No Aspek Penilaian Tampak Tidak 

Tampak 

Skor 

1 Minat siswa pada saat Proses Pembelajaran 

bahasa Arab 

   

2  Guru Melakukan Praktik pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang sudah di buat. 

   

3 siswa mudah memahami apa yang sudah guru 

Jelaskan 

   

4 Mudah menyelesaikan Tugas dari Guru    

5 Siswa Aktif dalam Pembelajaran Bahasa Arab    

6 Guru Melakukan     

7 Apakah Guru Memberikan Motivasi kepada 

siswa sebelum Mengakhiri Pembelajaran  

   

8 Apakah Guru Mempraktikkan Teori 

Nadzariyah Wahdah dengan Baik? 

   

9 Ketika Melafalkan sesuatu apakah Guru 

Melafalkan Kata dengan Jelas? 

   

10 Apakah Guru Menjelaskan Nahwu Shorrof 

Dengan sejelas-jelasnya 

   

11 Apakah Guru Menggunakan Fasilitas dari 

sekolah (LCD/ LAB Bahasa?) 
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Kategori Penilaian : 

1. Berilah tanda ( ) Pada kolom Aspek yang di lakukan, jika tidak Kosongkan Kolom 

2. Beri skor 10 untuk aspek yang di lakukan dan Terjadi, dan berilah skor 0 untuk aspek 

yang tidak terjadi dan tidak di lakukan. 

3. Nilai = ( skor diperoleh/70) x100 

4. Nilai A jika 90-100 

Nilai B jika 80-89 

Nilai C Jika 70-79 

Nilai D jika 60-69 

Jika dibawah 60 Maka Aktivitas Pembelajaran yang dilakukan Sangatlah Rendah 
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Wawancara dengan Guru Bahasa Arab di MTSN 1 Batu 

1. Kurikulum yang di gunakan di MTSN 1 Batu pada pelajaran Bahasa Arab? KTSP/K13? 

2. Buku yang di gunakan LKS atau Paket? Apakah mengambil dari depag atau membuat 

buku sendiri? 

3. Apakah Guru mempunyai buku pegangan guru? 

4. Apakah ada Kesulitan Ketika mengajar Bahasa Arab dengan menggunakan Teori 

Nadzariyah Wahdah? 

5. Apakah ada factor pendukung dalam pembelajaran Bahasa Arab seperti sekolah 

memfasilitasi alat Bantu dalam pembelajaran (LCD, Lab Bahasa)? 

6. Apakah Guru sering memberi Tugas Tambahan/ PR ? 

7. Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Apakah ada Metode ( Istima’, Qiroah, Kalam, 

Kitabah) yang belum terlaksana ? 

8. Faktor apa saja yang mempengaruhi Penerapan Teori Nadzariyah Wahdah dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab? 
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 اعداد العملية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 4 

 

Nama Sekolah/Madrasah :  Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 

Kelas/SMT  :  VII / Genap  

Alokasi Waktu  :   8 Jam Pelajaran 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

 

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 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1.1 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempelajari dan 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 

dalam mengkaji khazanah keislaman 

1.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 

bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 

1.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 العنوان

baik secara lisan maupun tertulis  

1.4. Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 

 ؛ العنوان

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks 
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C. Indikator Pencapaian 

 

1.1.1.  Menunjukkan keyakinan bahwa sikap amanah sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi 

1.2.1. Menunjukkan prilaku jujur dan bertanggungjawab dalam mempraktekkan bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi Internasional dan pengantar dalam mengkaji 

hazanah keislaman. 

1.3.1 Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur 

kebahasaan jumlah ismiyah dengan benar 

1.3.2. Memahami  makna kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah dari 

ujaran kata terkait topik  

 العنوان

1.3.4. Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah dari ujaran 

kata sederhana terkait topik  

 العنوان

1.4.1 Menghafalkan  makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah mubtada’ khabar 

terkait topik  

 العنوان

1.4.2 Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsure mubtada’ 

khabar tentang topik  

 العنوان

D. MATERI PEMBELAJARAN 

- Membiasakan sikap amanah 

- Menumbuhkan kesadaran untuk bicara dengan menggunakan Bahasa Arab 

- Bacaan tentang topik 

  العنوان
- Pengenalan tarkib sebagai berikut: 

 اخلرب حنن( +/)املفرد املبتدأ املفرد؛ النعت الالم( + مبتدأمؤخر؛ ، عند ، )اجلهات مقدم خرب ؛100 - 1 ألرقام
 مضارع( )فعل

Materi Pertemuan Pertama 

 

ي ة  Telpon ت ل ي  ف و ن  Kartu Nama ب طَاَقة َشخ ص 

َنة  Handphone حَم م و ل  Profesi م ه 

 Dekat َقر ي ب  Alamat ع ن  َوان
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 Jauh بَع ي د  Kota َمد ي  َنة

ا  Desa قَ ر يَة دًّ  Jauh sekali بعيد ج 

 

Materi pertemuan  kedua 

 

 َعِلي   َصاِدق
 َوَعَلي ك م  الس اَلم َوَرمح َة  هللا   الس اَلم  َعَلي ك م  

ى  ؟  ؟ك . َوأَن َت ، َما امس    َعل ىّ ا مس  ى   َما امس  َك اَي َأخ 
َش     ار ع   ىف  ىت   أاََن م     ن  َمد ي  نَ    ة َم     االَنج . بَ ي      ؟َت . م ن  أَي َن أَن  َصاد قا مس  ى  

َعر ى  َرق م  م  َأش  ج .َوم  ن  أَي  َن َم االَن   10َهاش 
 أَن َت ؟ َوَما ع ن  َوان َك ؟

 ىت   ي  ع ن  َوان  ب َ  . أان  م ن  َمد ي  َنة َجاَكر اتَ 
م  َرق مىف   د َهاش  ََ 3  َشار ع َواح 

 طَال ب ؟
 

 
 

MATERI PERTEMUAN KETIGA 

 

َوان  بَ ي ىت   ىف  َشار ع ا مس  ى  َعز ام حم َم د . َهذ ه  ب طَا َقت  . ع ن  
 . 81234567890َماالَنج . رَق م حَم م و ىل    4َبت  و َبرَا َرق م 

طَة  َرَسة ال م تَ َوسّ  َأاَن طَال ب يف  ال َفص ل  الس اب عم َن ال َمد 
اَلم ي ة ال ح ك و م ي ة َماالَنج  َرَسىت  ىف  َشارع   1اإل س  َوان  َمد  . ع ن  

 .. 587087( 0341َماالَنج . َوَرق م  التّ ل ف ون ) 7د ونج رقم َبن  
Materi Pertemuan Keempat 

Kata Tanyaَما dan   َكم 

 

Azzam Muhammad 

Siswa MTsN Malang I 

Rumah 

Jl. Batubara 4 Malang 

HP. 08123456789 

Madrasah 

Jl. Bandung 7 Malang 

Telp (0341) 587087 
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 ع ن  َوان َك ؟
 َما

(apa) 

َرَست َك ؟   َعَدد  الت الَم ي ذ ىف   َمد 
 َكم  

(berapa) ي ىف   َفص ل َك ؟  َرق م  بَ ي ت ك ؟  َعَدد  ال َكرَاس 
َرَست ك ؟َرق م مَ   َعَدد  أق اَلم َك ؟  د 

 
 
 
 
 
 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama  (2 Jam Pelajaran) 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan 

Pembuka 

- Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 
dan mengkondisikan ruang kelas  

- Mengajak semua siswa untuk memulai 
pembelajaran dengan do’a bersama 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 
aspek penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

 Guru membiasakan peserta didik agar 

bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa 

Arab 

 Guru memotivasi peserta didik untuk 
jujur dan percaya diri . 

Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 

 Mendengarkan kata-kata yang 

pengucapannya mirip tetapi memiliki arti 

yang berbeda 

 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model guru/kaset/film 

dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 

 Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 

 Mengamati teks yang terdapat jumlah 
ismiyah(khobar muqodam dan mubtada’ 

muakhor 

Menanya: 

60 Menit 
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 Melakukan tanya jawab sederhana 
tentang tema/topik yang dipelajari. 

 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 

 Menjawab pertanyaan lisan yang 
diajukan lawan bicara sesuai tema/topik 

 Menanyakan  kata/kalimat yang belum 

difahami kepada teman atau guru sesuai 

tema/topik secara lisan. 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru memberikan penguatan materi ajar. 

 Guru menyampaikan tugas yang dibawa 

pulang oleh peserta didik untuk persiapan 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru menyampaikan tentang proses 
pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.. 

 Guru bersama-sama siswa membaca doa 
penutup majlis 

 

10 Menit 

  80 Menit 

 

Pertemuan Kedua (2 Jam Pelajaran) 

 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan 

Pembuka 

 Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas 

 Mengajak semua siswa untuk memulai 
pembelajaran dengan do’a bersama 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

aspek penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

 Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 

dan percaya diri . 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan sesuai model ucapan 

guru/kaset/film. 

 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah : 

الالم(  عند، ، جلهات)ا مقدم خرب ؛100 - 1 ألرقام 

60 Menit 
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 حنن( +/)املفرد املبتدأ املفرد؛ النعت + مبتدأمؤخر؛
 مضارع( )فعل اخلرب

 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai 
kaidah: 

 ، )اجلهات مقدم خرب ؛100 - 1 ألرقام
 النعت الالم( + مبتدأمؤخر؛ ، عند

 اخلرب حنن( +/)املفرد املبتدأ املفرد؛
 (مضارع )فعل

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 

diperdengarkan. 

 Mencoba mengungkapkan dan memahami 
kata yang menggunakan kaidah yang 

dipelajari. 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru memberikan penguatan materi ajar. 

 Guru menyampaikan tugas yang dibawa 
pulang oleh peserta didik. 

 Guru menyampaikan tentang pelajaran yang 
akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

 Guru memberikan penguatan materi ajar. 

 Guru menyampaikan tugas yang dibawa 
pulang oleh peserta didik. 

 Guru menyampaikan tentang pelajaran yang 
akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

 Guru bersama-sama siswa membaca doa 

penutup majlis. 

10 Menit 

  80 Menit 

 

Pertemuan Ketiga (2 Jam Pelajaran) 

 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan 

Pembuka  

 Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

 Mengajak semua siswa untuk memulai 
pembelajaran dengan do’a bersama 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 
aspek penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 60 Menit 
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 Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 
dan percaya diri 

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan 
khabar terkait topik yang dipelajari. 

 Menemukan makna kata dalam teks sesuai 

tema/topik yang dipelajari 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik yang dipelajari 

 Membedakan penggunakan kata untuk 
mu’anats dan mudzakar 

 Mencari informasi umum/tema/topik dari 

suatu wacana lisan/tulisan. 

 Menemukan makna kata dalam teks 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan. 

Mengkomunikasikan 

 Siswa menceritakan kembali isi wacana 

dengan menggunakan sturktur kalimat yang 

telah dipelajari 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru memberikan penguatan materi ajar. 

 Guru menyampaikan tugas yang dibawa 
pulang oleh peserta didik untuk persiapan 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru menyampaikan tentang proses 
pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 Guru bersama-sama siswa membaca doa 
penutup majlis 

10 Menit 

  80 Menit 

 

Pertemuan  Keempat (2 Jam Pelajaran) 

 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal   Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 
dan mengkondisikan ruang kelas  

 Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 
aspek penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 60 Menit 
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 Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 
dan percaya diri . 

Mengkomunikasikan: 

 Mengungkapkan perintah dan berita 

 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai 

tema/topik secara lisan atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah yang dpelajari. 

 Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topic sesuai kaidah yang dipelajari. 

 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik 

secara lisan maupun tulisan. 

 Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 

 Siswa menceritakan kembali isi wacana 
dengan menggunakan sturktur kalimat yang 

telah dipelajari 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru memberikan penguatan materi ajar. 

 Guru menyampaikan tugas yang dibawa 
pulang oleh peserta didik. 

 Guru menyampaikan tentang pelajaran yang 

akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

 Guru bersama-sama siswa membaca doa 
penutup majlis 

10 Menit 

  80 Menit 

 

H. Penilaian  

Teknik Penilaian 

KI-1 Observasi 

KI-2 Penilaian Diri 
KI-3 Tes Tulis 

KI-4 Praktek 

 

1. Instrumen Penilaian Sikap Spiritual Dengan teknik Observasi 

Indkator:  

Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam berkomunikasi 

  

No Nama Siswa Aspek Observasi Total Skor 

1  1 2 3  

2      

3      
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Keterangan Aspek Pengamatan: 

1. Menganggukkan kepala saat ditanya ‘apakah bahasa Arab  anugerah Allah”. 

2. Mendengarkan dengan khidmad ketika diungkapkan bahasa Arab di hadapannya. 

3. Menanggapi ketika mendengar ungkapan berbahasa Arab. 

  

Keterangan Rubrikasi: 
(skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika 

tidak pernah) 

 

2. Instrumen Penilaian Sikap Sosial Dengan Teknik Penilaian Diri 

Indikator:  
Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 

mengungkapkan sesuai fakta dan tidak ragu melakukan kebenaran 

  

No Nama Siswa Aspek Penilaian Diri Total Skor 

1  1 2  

2     

3     

     

 

Keterangan Rubrik: 

1. Saya  ingin tahu ungkapan-ungkapan tentang alamat dalam bahasa arab 

2. Saya merasa senang ketika mengetahui ungkapan berbahasa arab sesuai dengan 

kaidah yang saya pelajari. 

Keterangan Rubrikasi: 
(skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika 

tidak pernah) 

 

3. Penilaian Tes Tulis  

Indikator :  

- Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur 
kebahasaan jumlah ismiyah dengan benar 

- Memahami  makna kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah dari 
ujaran kata terkait topik  

 العنوان -

- Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah jumlah ismiyah dari ujaran 
kata sederhana terkait topik  

  العنوان -
 

 

 

 
Instrumen Penilaian Tes Uraian 
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َوان  بَ ي ت نَ و َفل ؟ . .1  َما ع ن  
َرَسة  نَ و َفل ؟  .2 َوان  َمد    ما ع ن  
م  َأِب   َعز   .3  ام ؟َما اس 
َنة َأِب   َعز ام ؟ .4  َما م ه 

 

 

No. RubrikPenilaian Skor 

1. a. Jika peserta didik dapat menuliskan ungkapan bahasa Arab 

yang sesuai dengan kaidah khobar muqoddam dan mubtada’ 

muakhor dengan tepat, skor 8. 

b. Jika peserta didik dapat menuliskan ungkapan bahasa Arab 

yang sesuai dengan kaidah khobar muqoddam dan mubtada’ 

muakhor kurang lengkap, skor 4. 

8 

2.   

3.   

4.   

5.   

Jumlah   

 

Nilai =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ (𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑢𝑟𝑎𝑖𝑎𝑛)

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 4 

 

4. Instrumen Penilaian Praktek  

Indkator:  

o Menghafalkan  makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah khobar muqoddam dan 

mubtada’ muakhor terkait topik  

 العنوان -
o Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur khobar 

muqoddam dan mubtada’ muakhor 

 العنوان -

Butir Soal:   Ungkapkan kembali bacaan yang telah anda pelajari didepan kelas 

dengan menggunakan redaksi bahasa sendiri 

َوان  بَ ي ىت   ىف  ا مس    ى  َعز ام حم َم د . َهذ ه  ب طَاَقت  . ع ن  
َماالَنج . رَق م حَم م و ىل    4َشار ع َبت  و َبرَا َرق م 

81234567890 . 

Azzam Muhammad 

Siswa MTsN Malang I 

Rumah 

Jl. Batubara 4 Malang 

HP. 08123456789 

Madrasah 

Jl. Bandung 7 Malang 

Telp (0341) 587087 
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طَة اإل س الَم ي ة ال ح ك و م ي ة َماالَنج  َرَسة ال م تَ َوسّ  َوان  . ع   1َأاَن طَال ب يف  ال َفص ل  الس اب عم َن ال َمد  ن  
َرَسىت  ىف  َشارع  َبن د ونج رقم   .587087( 0341ق م  التّ ل ف ون )َماالَنج . َورَ  7َمد 

   

No 
Nama Peserta 

Didik 

Aspek yang dinilai 

Rata-rata 

Nilai 

Kesungguhan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

Penguasaan 

materi  

Kejelasan 

bahasa 

      

      

      

 

Skor penilaian sebagai berikut: 

a. 4 Jika baik sekali 

b. 3 Jika baik 

c. 2 Jika cukup 

d. 1 Jika kurang 

e.  

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

Papan Tulis, Spidol dan benda-benda di lingkugan peserta didik 

2. Sumber Pembelajaran 

- Buku Siswa bahasa Arab kelas VII Kemenag  

- Internet / CD 

 

G. Pengayaan dan Remedial 

1) Pengayaan 

Peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran diminta mengerjakan materi 

pengayaan yang sudah disiapkan. Baik berupa gambar yang menceritakan topik, atau guru 

membuat insya tentang العنوان 

Guru diharapkan mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 

dalam pengayaan. 

2) Remedial 

Peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, hendaknya mendapatkan 

penjelasan kembali terkait materi topik : 

 العنوان

Guru melakukan penilaian kembali dengan kegiatan tadribat yang sejenis. Pelaksanaan 

remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 5 

 

 

Nama Sekolah/Madrasah :  Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 

Kelas/SMT  :  VII / Ganjil 

Alokasi Waktu  :  8 Jam Pelajaran 

 

H. Kompetensi Inti (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI.1): 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  

2. Kompetensi Inti (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. 

3. Kompetensi Inti (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 

4. Kompetensi Inti (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 

 

I. Kompetensi Dasar  

1.2. Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa Arab 

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

berbahasa 

3.2. Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : بيتي baik secara lisan maupun 

tertulis 

Mengetahui, 
Kepala Madrasah 

 

 

 

 

H. Sudirman,S.Pd, M.M 

NIP. 196004041985031005 

Kota Batu, 18 Juli 2018 

Guru Bahasa Arab, 

 

 

 

Nur Yayuk Faridah,S.Ag 

NIP. 197507092008012009 
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4.2. Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topic بيتي 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks 

 

J. Indikator Pencapaian 

1.2.1. Menunjukkan keyakinan bahwa motifasi sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi 

2.2.1. Menunjukkan prilaku yang termotifasi untuk mengembangkan kemampunan 

berkomunikasi berbahasa Arab 

3.2.1. Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsure 

kebahasaan jumlah ismiyah dengan benar 

3.2.2. Mengetahui makna kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah dari ujaran 

kata terkait topik بيت 

3.2.3. Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah dari ujaran kata 

sederhana terkait topik بيت 

4.2.1. Mengungkapkan kalimat melalui tulisan sesuai dengan unsure mubtada’ khabar 

tentang topik بيت 

4.2.2. Mengungkapkan kalimat secara lisan sesuai dengan unsure mubtada’ khabar tentang 

topik بيت 

 

K. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pertemuan Pertama 

- Motifasi untuk berbicara bahasa Arab 

- Penanaman sikap rajin, disiplin, dan tanggungjawab 

- Gambar ruangan-ruangan di dalam rumah 

 
 

- Isi Ruang 
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Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata 

Nasi   ُرز  
Meja 

tamu 

ِمْنَضدَ 

 ة
 Pensil ِمْرَسم  Almari ِخَزانَة 

Teh َشاي  Bunga َزْهرة  Buku    ِكتَاب  Celana ِسْرَوال 

Garpu ِمْلعَقَة  Vas 
َزْهِري  

 ة
 Tempat pena ِمْقلََمة  Baju َمْلبَس 

Piring َصْحن  TV 
تِْلِفْزيُوْ 

 ن
 Pena قَلَم  Ranjang س ِرْير 

Kolam بِْرَكة  Balkon ُشْرفَة  Telpon تِْلفُون  Bantal ِوَسادَة 

Toilet 
ِمْرَحا

 ض
 Pagar ُسْور  Fax فَاْكس  Kalender تَْقِويْم 

Gayung ِمْغَرفَة  Pohon َشَجَرة  Meja َمْكتَب  Gambar ُصْوَرة 

Sabun َصابُْون  Kopi قَْهَوة  Kursi 
ُكْرسِ 

 ى  
 Jam َساَعة 

Air َماء  
Meja 

makan 
 ِمْصبَاح Lampu  َرف   Rak  َمائِدَة

 

 

2. Materi Pertemuan kedua 

- Motifasi untuk berbicara bahasa Arab 

- Penanaman sikap rajin, disiplin, dan tanggungjawab 

- Pengenalan tarkib sebagai berikut: 

 املفرد النعت الالم( + مبتدأمؤخر؛ ، عند ، )اجلهات مقدم خرب -

 الع   بارات
 يف احلّمام ماء وصابون   املاء والّصابون يف احلّمام 

 يف غرفة الّنوم سرير و وسادة   الّسرير والوسادة يف غرفة الّنوم
 أين املاء والّصابون ؟ املاء والّصابون يف احلّمام

 أين الّسرير والوسادة ؟ الّسرير والوسادة يف غرفة الّنوم
 ماذا يف احلّمام ؟ يف احلّمام ماء وصابون

 ماذا يف غرفة الّنوم ؟ يف غرفة الّنوم سرير و وسادة
 يت ل ع ث مانل َمن  ذلك البيت ؟ ذلك الب

 ل َمن  ذلك الغرفة ؟ ذلك الغرفة ل َفر َحان
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3. Materi Pertemuan ketiga 

- Motifasi untuk berbicara bahasa Arab 

- Penanaman sikap rajin, disiplin, dan tanggungjawab 

  

هذه غرفة املذاكرة. وهى وراء غرفة اجللوس. وهي ليوسف، إبن َعمّ ي الّصغري. فيها مرمسة و كتاب 
 ومقلمة وقلم ومكتب ورّف. 

املطبخ. فيها مائدة كبرية. وعلى املائدة رّز وملعقة وصحن وشاي و هذه غرفة األكل. وهي جانب 
 وقهوة.
4. Materi Pertemuan keempat :  

- Motifasi untuk berbicara bahasa Arab 

- Penanaman sikap rajin, disiplin, dan tanggungjawab 

- Cerita tentang rumah 
 

 

L. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama: 

 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal   Salah satu peserta didik memimpin doa awal 
pembelajaran 

 Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 
dan mengkondisikan ruang kelas 

 Mengingatkan pelajaran yang lalu dan 

mengaitkan dengan pelajaran baru 

 Penjelasan tujuan pembelajaran dan 
kompetensi yang akan dicapai  

 Penjelasan langkah yang akan dilaksanakan 
selama proses pembelajaran Pembentukan 

kelompok diskusi 

10 Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

 Guru membiasakan peserta didik agar 

60 Menit 
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bersikap jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 

dan percaya diri . 

Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 

 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 
mirip 

 Menyimak wacana sambil memperhatikan 

model guru/kaset/film dan menirukan 

pelafalan dan intonasinya. 

 Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 

 Mengamati teks yang terdapat jumlah ismiyah 
Menanya: 

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 

tema/topik yang dipelajari. 

 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 

 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik. 

 Menanyakan  kata/kalimat yang belum 
difahami kepada teman atau guru sesuai 

tema/topik secara lisan. 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru mengadakan refleksi atas proses dan 
hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan 

 Guru mengajak peserta didik untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran yang 

sudah dikuti secara langsung 

 Guru mengadakan tes secara langsung 
dengan soal yang sudah disiapkan secara 

lisan 

 Guru menjelaskan secara singkat materi yang 
akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait 
dengan penanaman sikap spsiritual dan sikap 

social 

 Guru mengajak berdoa dengan Doa Akhir 

Majlis (Kafarotul Majlis) dilanjutkan dengan 

salam dan berjabat tangan 

10 Menit 

  80 Menit 

 

Pertemuan Kedua : 
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Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal  1. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

2. Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

aspek penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

- Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 
dan percaya diri . 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan sesuai model ucapan 

guru/kaset/film. 

 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai 

dengan kaidah mubtada’ khabar. 

 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai 
kaidah mubtada’ khabar 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 

 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata 
yang menggunakan kaidah yang dipelajari. 

60 Menit 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru memberikan penguatan materi ajar. 

2. Guru menyampaikan tugas yang dibawa 

pulang oleh peserta didik. 

3. Guru menyampaikan tentang pelajaran yang 

akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

4. Guru bersama-sama siswa membaca doa 

penutup majlis 

10 Menit 

  80 Menit 

 

 

Pertemuan Ketiga : 

 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal  1. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

2. Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

10 Menit 
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aspek penilaian 

Kegiatan Inti Afektif: 

- Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 
dan percaya diri . 

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan 
khabar terkait topik yang dipelajari. 

 Menemukan makna kata dalam teks sesuai 

tema/topik yang dipelajari 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik yang dipelajari 

 Membedakan penggunakan kata untuk 
mu’anas dan mudzakar 

 Mencari informasi umum/tema/topik dari 

suatu wacana lisan/tulisan. 

 Menemukan makna kata dalam teks 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan. 

60 Menit 

Kegiatan 

Penutup 

 10 Menit 

  80 Menit 

 

Pertemuan keempat :  

 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal  1. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

2. Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

aspek penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

- Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 
dan percaya diri . 

Mengkomunikasikan: 

 Mengungkapkan perintah dan berita 

 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai 
tema/topik secara lisan atau tulisan. 

60 Menit 
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 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah yang dipelajari. 

 Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topik sesuai kaidah yang dipelajari. 

 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik 
secara lisan maupun tulisan. 

 Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru memberikan penguatan materi ajar. 

2. Guru menyampaikan tugas yang dibawa 

pulang oleh peserta didik. 

3. Guru menyampaikan tentang pelajaran yang 

akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

4. Guru bersama-sama siswa membaca doa 

penutup majlis 

10 Menit 

  80 Menit 

  

M. Penilaian  

1. Teknik Penilaian 

1.2. Penilaian Diri 

2.2. Penilaian Teman Sejawat 

3.2. Unjuk Kerja, Tes Tulis 

4.2. Praktek, unjuk kerja 

 

2. Instrumen Penilaian Pembelajaran 

a. Penilain pertemuan pertama 

1.2. Penilaian Diri 

Indikator : Menunjukkan keyakinan bahwa motifasi sebagai anugerah Allah 

dalam berkomunikasi  

 

 

Lembar Penilaian Diri Sikap Spiritual 
Nama  : …………………. 

Kelas  : ………………….. 

 

NO PERNYATAAN SIKAP Skor 

1 Saya bersyukur bahwa Bahasa arab merupakan anugerah Allah  

2 
Saya bersukur dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

Arab 
 

3 
Saya meyakini bahwa motifasi untuk berkomunikasi merupakan 

anugerah dari Allah 
 

 Jumlah skor  

 

 Keterangan Rubrikasi:  (skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-

kadang, dan skor 1 jika tidak pernah) 
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Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

        Skor Maksimal 

 

No Nama Siswa 

Aspek Penilaian 

Diri 

Total 

Skor Nilai 

1 2 3 

1       

2       

3       

 

2.2. Penilaian Teman Sejawat 

Indkator: Menunjukkan prilaku rajin, disiplin, dan tanggungjawab 

 

Lembar Penilaian Teman Sejawat Sikap Sosial 
 

Nama Teman yang dinilai  : …………………. 

Kelas     : ………………….. 

 

NO PERNYATAAN SIKAP Skor 

1 Berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Arab  

2 Hadir tepat waktu dalam pembelajaran Bahasa Arab  

3 Aktif dalam pembelajaran Bahasa Arab  

 Jumlah skor  

 

 Keterangan Rubrikasi:  (skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika 

kadang-kadang, dan skor 1 jika tidak pernah) 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

        Skor Maksimal 

 

No Nama Siswa 

Aspek Penilaian 

Diri 

Total 

Skor Nilai 

1 2 3 

1       

2       

3       

 

3.2. Unjuk Kerja 

 Indikator : Menghafalkan mufrodat  

 

Instrumen Unjuk Kerja Menghafalkan Mufrodat: 

No Nama   
Aspek Penilaian 

Jml N Catatan 
Hafal Fasih Lancar 
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Penskoran Unjuk Kerja Menghafalkan Mufrodat : 
Aspek yang 

dinilai 

Skor Tercapai 

4 3 2 1 

Hafal Hafal lebih 

dari 15 

mufrodat 

Hafal 10-15 

mufrodat 

Hafal 5-10 Hafal kurang 

dari 5 

mufrodat 

Fashohah  Jika 

bacaannya 

sangat fasih 

(tidak ada 

kesalahan) 

Jika bacaannya 

fasih (ada 

sedikit 

kesalahan 

dalam 

pengucapan) 

Jika 

bacaannya 

kurang fasih 

(50 % 

bacaannya 

fasih) 

Jika 

bacaannya 

tidak fasih 

(kurang dari 

25% 
bacaannya 

fasih) 

Kelancaran  Jika sangat 

lancar (tidak 

terbata-bata) 

Jika lancar 

(ada sedikit 

terbata-bata)  

Jika kurang 

lancar 

(sebagian 

terbata-bata) 

Jika tidak 

lancar 

(terbata-bata) 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

  Skor Maksimal 

 

b. Penilain Pertemuan Kedua 

3.2. Tes Tulis 

Indicator : Merubah kalimat mubtada’ khabar menjadi مقد م خبر  

Tes Tulis Bentuk Uraian  

ِر احلوار كما يف املثال!  َأج 
م ام  م ام َصاب  و نمثال : الَصاب  و ن ىف   احلَ     ىف   احلَ 

م ام  .1  .ال َمل َبس ىف اخل  َزانَة6  ال َماء ىف  احلَ 
َتب.التّ ل ف و ن ىف  غ ر فَ 2 ق َلَمة7  ة  ال َمك   . ال م ر َسم ىف ال م 
د ي  َقة .3  .الس ر ي ر ىف  غ ر َفة  الن  و م8  الش َجَرة ىف  احلَ 
َائ ط .4  .ال َمائ َدة ىف  غ ر َفة  اأَلك ل9  الصُّو َرة َعلَى احل 
َرة ىف غ ر َفة  اجل  ل و س   .5  .الش اي على ال َمائ َدة10  الز ه 

Keterangan :  Skor 1 jika benar 

 Skor 0 jika salah 
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Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

    Skor Maksimal 

Instrumen  tes tulis: 

No Nama 
No Soal 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

              

              

 

c. Penilaian Pertemuan Ketiga 

4.2. Tes Tulis  

Indikator  : Menulis kalimat sesuai gambar 

 

Pedoman Penskoran : 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

1 

Ketepatan Informasi  1 – 4 

a. Kesesuaian informasi dan gambar sudah tepat 4 

b. Kesesuaian informasi dan gambar cukup tepat 3 

c. Kesesuaian informasi dan gambar kurang tepat 2 

d. Kesesuaian informasi dan gambar tidak tepat 1 

2 

Ketepatan Penulisan mufrodat 1 – 4 

a. Penulisan  semua tepat 4 

b. Penulisan  banyak yang tepat 3 

c. Penulisan  kurang tepat 2 

d. Penulisan  tidak tepat 1 

3 

Kesesuaian dengan tarkib 1 – 4 

a. Penulisan sesuai tarkib 4 

b. Penulisan banyak yang sesuai tarkib 3 

c. Penulisan kurang sesuai tarkib 2 

d. Penulisan tidak sesuai tarkib 1 

 SKOR MAKSIMAL 12 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

    Skor Maksimal 

   

Instrumen Tes Tulis Penulisan Kalimat: 

No Nama   
Aspek Penilaian 

Jml Nilai Catatan 
1 2 3 
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d. Penilain Pertemuan Keempat 

4.2.  Praktik 

Indikator   : Bercerita sesuai gambar 

 

Pedoman Penskoran : 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

1 

Ketepatan Informasi  1 – 4 

a. Kesesuaian informasi dan gambar sudah tepat 4 

b. Kesesuaian informasi dan gambar cukup tepat 3 

c. Kesesuaian informasi dan gambar kurang tepat 2 

d. Kesesuaian informasi dan gambar tidak tepat 1 

2 

Intonasi 1 – 4 

a. Intonasi sudah baik dan tepat 4 

b. Intonasi cukup baik dan cukup tepat 3 

c. Intonasi kurang baik dan kurang tepat 2 

d. Intonasi sudah baik dan tidak tepat 1 

3 

Kelancaran Ujaran 1 – 4 

a. Penyampaian ungkapan lancar dan jelas 4 

b. Penyampaian ungkapan cukup lancar dan 

cukup jelas 
3 

c. Penyampaian ungkapan kurang lancar dan 

kurang jelas 
2 

d. Penyampaian ungkapan tidak lancar dan tidak 

jelas 
1 

 SKOR MAKSIMAL 12 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

    Skor Maksimal  

Instrumen Tes Praktik Bercerita: 

No Nama   
Aspek Penilaian 

Jml N Catatan 
1 2 3 

        

        

        

 

N. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

Papan Tulis, dan benda-benda di lingkugan peserta didik 

2. Alat 

- Kertas untuk Kartu kalimat, Spidol 
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3. Sumber Pembelajaran 

- Buku Siswa bahasa Arab kelas VII Kemenag  

- Internet / CD 

 

O. Pengayaan dan Remedial 

1) Pengayaan 

Peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran diminta mengerjakan materi 

pengayaan yang sudah disiapkan. Baik berupa gambar yang menceritakan topik, atau 

guru membuat kartu-kartu yang bertuliskan dialog   ( بيتي ) atau membuat lagu-lagu yang 

semakin memudahkan bagi peserta didik untuk menghapal ungkapan-ungkapan yang 

terkait topik.  

Guru diharapkan mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 

berhasil dalam pengayaan. 

 

 

 

2) Remedial 

Peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, hendaknya mendapatkan 

penjelasan kembali terkait materi topik (بيت) Guru melakukan penilaian kembali dengan 

kegiatan tadribat yang sejenis. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu 

tertentu yang disesuaikan.  

 

  

Mengetahui, 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

H. Sudirman, S.Pd, M.M 

NIP. 196004041985031005 

 

Kota Batu, 18 Juli 2018 

Guru Bahasa Arab, 

 

 

 

Nur Yayuk Faridah,S.Ag 

NIP. 197507092008012009 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 6 

 

Nama Sekolah/Madrasah :  Madrasah Tsanawiyah 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 

Kelas/SMT  :  VII / Ganjil 

Alokasi Waktu  :   8 Jam Pelajaran 

 

P. Kompetensi Inti (KI) 

 

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 

 

Q. Kompetensi Dasar 

1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 

keislaman 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 

bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 األسرة يوميات من

baik secara lisan maupun tertulis  

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 

 ؛ األسرة يوميات من

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks 

 

R. Indikator Pencapaian 

 

1.3.1.  Menunjukkan keyakinan bahwa sikap amanah sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi 
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2.3.1 Menunjukkan prilaku bertanggungjawab dalam mempraktekkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi Internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah 

keislaman. 

3.3.1 Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur 

kebahasaan jumlah ismiyah dengan benar 

3.3.2 Mengetahui  makna kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah dari 

ujaran kata terkait topik  

 األسرة يوميات من

3.3.3 Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah dari ujaran 

kata sederhana terkait topik  

 األسرة يوميات من

4.3.1 Menghafalkan  makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah mubtada’ khabar 

terkait topik  

 األسرة يوميات من

4.3.2 Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur mubtada’ 

khabar tentang topik  

 األسرة يوميات من

 

S. Materi Pembelajaran 

 

- Membiasakan sikap amanah 

- Menumbuhkan kesadaran untuk bicara dengan menggunakan Bahasa Arab 

- Bacaan tentang topik 

  سرةاأل يوميات من
- Pengenalan tarkib sebagai berikut: 

 (مضارع فعل) اخلرب ( +حنن/املفرد) املبتدأ

- Bacaan tentang topik : 

 األسرة يوميات من

Materi Pertemuan Pertama 

Kata kerja  sehari-hari 

 

(diberi gambar) 

Saya membaca 

Koran 

(diberi gambar) 

Saya menulis 

pelajaran 

(diberi gambar) 

Saya duduk di atas 

kursi 
(diberi gambar) 

Saya belajar fikih 

َر ي َدةأَق  رَأ   ت ب   اجل  س   الد ر سَأك 
ل  ىّ َأج   ال ف ق هأَد ر س   َعلَى ال ك ر س 
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(diberi gambar) 

Saya menyiapkan 

makanan 

(diberi gambar) 

Saya memasak 

nasi 
(diberi gambar) 

Saya minum susu 
(diberi gambar) 

Saya makan roti 

 اخل  ب زآك ل   الل َب َأش َرب   الرُّزّ أَط َبخ   الط َعامأ ع دُّ 
    

(diberi gambar) 

Saya bekerja di 

dapur 

(diberi gambar) 

Saya tinggal di 

rumah 
(diberi gambar) 

Saya membantu ibu 
(diberi gambar) 

Saya mencuci 

pakaian 

ل   أ مّ يأ َساع د   يف  بَ ي تَأس ك ن   يف  ال َمط َبخأَع َمل    ال َمالَب سأَغ س 
 

2. Perubahan Kata 

 الرَّق م
 الضََّمائِر

 ال َمع َن 
 حَن نُ  ِهىَ  ُهوَ  أن تِ  أن تَ  َأانَ 

َ ع َمل  ت َ  ع َمل  ت َ  ع َمل  أَ  1  Bekerja ع َمل  ن َ  َمل  ع  ت َ  ع َمل  ي َ  ني 

ت ب  أَ  2 ت ب  تَ  ك  ت ب  تَ  ك  َ ك  ت ب  يَ  ني  ت ب  تَ  ك  ت ب  نَ  ك   Menulis ك 

َ ق َرئ  ت َ  ق رَأ  ت َ  ق  َرأ  أَ  3  Membaca ق رَأ  ن َ  ق رَأ  ت َ  ق رَأ  ي َ  ني 

َ ك ل  أَت   ك ل  أَت   ك ل  آ 4  Makan ك ل  َن   ك ل  أَت   ك ل  أَي   ني 

َرب  تَ  ش َرب  تَ  ش َرب  أَ  5 َ ش   Minum ش َرب  نَ  ش َرب  تَ  ش َرب  يَ  ني 

س  أَ  6
ل  س  تَ  ج 

ل  ل س  تَ   ج  َ  ج  س  يَ  ني 
ل  س  تَ   ج 

ل  س  نَ   ج 
ل   Duduk ج 

ر س  تَ  د ر س  أَ  7 ر س  تَ  د  َ د  ر س  يَ  ني  ر س  تَ  د  ر س  نَ  د   Belajar د 

 Menyiapkan ع دُّ ن   ع دُّ ت   ع دُّ ي   ي نَ ع دّ  ت   ع دُّ ت   ع دُّ أ   8

 Membantu َساع د  ن   َساع د  ت   َساع د  ي   ي نَ َساع د  ت   َساع د  ت   َساع د  أ   9

َ ط َبخ  تَ  ط َبخ  تَ  ط َبخ  أَ  10  Memasak ط َبخ  نَ  ط َبخ  تَ  ط َبخ  يَ  ني 

َ س ك ن  تَ  س ك ن  تَ  س ك ن  أَ  11  Tinggal س ك ن  نَ  س ك ن  تَ  س ك ن  يَ  ني 
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 الرَّق م
 الضََّمائِر

 ال َمع َن 
 حَن نُ  ِهىَ  ُهوَ  أن تِ  أن تَ  َأانَ 

ل  أَ  12 ل  ت َ  غ س  ل  ت َ  غ س  َ غ س  ل  ي َ  ني  ل  ت َ  غ س  ل  ن َ  غ س   Mencuci غ س 

 

3. Anggota Keluarga 

 

 ا ملع َن  ال ُمَؤنَّث ال ُمذَكَّر الرَّق م  ا ملع َن  ال ُمَؤنَّث ال ُمذَكَّر الرَّق م
  Kakek َجد ة   َجد   1

 Saudara أ خ ت   َأخ   5 
Nenek 

  Ayah أ م   َأب   2
 Kakak َكب ي  َرة    أ خ ت   َأخ  َكب ي  ر   6 

Ibu 

 Adik َصغ ي  رَة   أ خ ت   َأخ  َصغ ي  ر   Anak  7 ب ن ت   ا ب ن   3

  Suami َزو َجة   َزو ج   4
 Tuan َسيّ َدة   َسيّ د   8 

Istri Nyonya 

 

 

Materi Pertemuan Kedua: 

 
 

1. Fi’il Mudlori’ 

 Kata yang digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dikerjakan (masa sekarang) 

atau yang akan dikerjakan (masa yang akan datang) 

 Selalu dimulai dengan salah satu huruf tambahan, berupa ya, ta’, hamzah atau nun sebagai 

tanda pelakunya.   

 

 Contoh : 

 الت َّر مَجَة ال َكِلَمة الرَّق م
 Saya membaca majalah اجمللة ق  رَأ  أَ أاََن  1
ت ب  تَ أَن َت  2  Kamu menulis pelajaran الد ر س ك 
س  يَ ه َو  3

ل  ىّ   ج   Dia duduk di kursi َعلَى ال ك ر س 
ر س  نَ حَن ن   4  Kami belajar Bahasa Arab اللَُّغَة ا لَعَرب ي ة د 

 

 Perincian : 
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 الت َّر مَجَة ا إِلَشارَة عال ُمَضاِر  الفعل الضَِّمري   الرَّق م
 Dia (lk) 1 sedang bekerja ... يَ  ف ع ل  ي َ  ه وَ  1

 Dia (pr) 1 sedang bekerja ... تَ  ف ع ل  ت َ  ه يَ  2

 Kamu (lk) 1 sedang bekerja ... تَ  ف ع ل  ت َ  أَن تَ  3

ع ل  ت َ  أَن ت   4 َ ف   Kamu (pr) 1 sedang bekerja ي نَ ...  تَ  ني 

 Saya sedang bekerja ... أَ  ع ل  ف   أَ  أان 5

 Kita / kami sedang bekerja ... نَ  ف ع ل  ن َ  حَن ن   6

 

Keterangan : 

1.  Bentuk Fi’il Mudlori’ harus disesuaikan dengan pelakunya (tanda terletak di depan dan 

atau di belakang kata).  

2. Huruf yang bergaris bawah adalah tanda pelaku (lihat tabel di atas pada kolom 3) 

3. Contoh kata yang benar dan yang salah : 
 

Salah Benar Keterangan 

 أَْذَهب   أَنَا تَْذَهب   أَنَا
Kata kerja harus diawali dengan huruf hamzah  

karena subyeknya adalah saya 

 ْنتَ أ
 أَْذَهب  

 تَْذَهب   أَْنتَ 
Kata kerja harus diawali dengan huruf ta’  

karena subyeknya adalah kamu laki-laki 

 أنت  
 تَْذَهب  

 أنت  
 تَْذَهب ْينَ 

Kata kerja harus diawali dengan huruf ta’ & diakhiri 

ya’ & nun karena subyeknya adalah kamu perempuan 

 نَْحن  
 ْذَهب  تَ 

 نَْذَهب   نَْحن  
Kata kerja harus diawali dengan huruf nun  

karena subyeknya adalah kita / kami 

 

2. Kata Tanya “ َماَذا ” 
 Digunakan untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan atau obyek yang dikerjakan.  

 Contoh : 

 

ْقم السَُّؤال اإِْلَجابَة اْلبَيَان  الرَّ
menanyakan 

pekerjaan 

yang dilakukan 

 ؟ تَْعَمل   َماذَا  أَْقَرأ   أَنَا
1 

Saya sedang membaca Apa yang kamu kerjakan ? 
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menanyakan 

obyek yang 

dikerjakan 

ْيَدةَ  أَْقَرأ   أَنَا  ؟ تَْقَرأ   َماذَا اْلَجر 
2 

Saya sedang membaca Koran Apa yang kamu baca ? 

 

Materi Pertemuan Ketiga 

َرِت           َأع َضاُء ُاس 
ي  َوت ل َك  رَت ى  َكب ي  رَة . َهَذا َأاَن . َوَهَذا َأيب   َوَهذ ه  أ مّ ي  . َوَذل َك َأخ  رَت ى  . أ س  أ خ ت   . َهذ ه  ص و رَة  أ س 

َماالَنج . اآلن ، َأاَن أَد ر س ىف   45فَار و ق . َأاَن َأس ك ن ىف   َشار ع َبت وَبرَا َوَهَذا َجدّ ي َوَهذ ه  َجد يت  . ا مس  ي  
َرَسة  الث اَنو ي ة احل  ك و م ي ة   َماالَنج . 1ال َفص ل  اأَلو ل ىف  ال َمد 

َا ر  اللَُّغة  ال َعرَب ي ة ىف  اجل  َدايَة . ه َو حم َاض  اَلم ي ة احل  ك و م ي ة َمو اَلاَن َمال ك َأيب   ا مس  ه  تَ و ف ي ق ه  م َعة ا إل س 
ي ت   َساَرة   ر س  إ ب  رَاه ي م َماالنج . َوأ مّ ي ا مس  َها س  ى  ال َكب ري  ا مس  ه  ح َسني  . اآلن ، ه َو َيد  . ه َي رَب ة  ال بَ ي ت . َوَأخ 

َرَسة  ال َعال َية   َماالنج . َوأ خ ىت   الص غ ي  رَة . ا مس  َها جَن َمة . َاآلَن ، ه َى  3احل  ك و م ي ة ىف  ال َفص ل  الث اىن  ىف  ال َمد 
ب ت َدائ ي ة احل  ك و م ي ة  َرَسة  ا ال  ر س  ىف  ال َفص ل  الس اد س ىف  ال َمد  ىف  1َتد  َماالنج . َوأَم ا َجدّ ى فَ ه َو طَب ي ب   

َفى "َسي ف  ا ألَن  َوار   َتش  ت ى  رَب ة  ال بَ ي ت .ال م س   " ىف َمد ي  َنة  َماالَن ج . ا مس  ه  تَ و ف ي ق ح َسني  . َوَجد 
ل . َوأ مّ ى َتط َبخ  الط َعام ىف  ال مَ  َك  ط ب خ . ك ل  يَ و م ، حَن ن  جَن ل س ىف   غ ر َفة  اجل  ل و س َوَن ك ل ىف   غ ر َفة  األ 

َوبَ ع َد َصالَة  ال َمغ ر ب ، حَن ن  نَ ق رَأ  ال ق ر آَن َعَلى الطَب خ َوإ ع َداد  الط َعام . ع د أ مّ ى  َوع ن َداَن َخاد َمة . ه َى ت َسا
ّ ىف    ب ال َمن ز يل  ى  ال َكب ري  َوأ خ ىت   الص غ ي  رَة نَ ع َمل ال َواج  ة .  غ ر َفة  ال م َذاَكر ال َكر مي  . َوبَ ع َد َصالَة  ال ع َشاء ، َأاَن َوَأخ 

َر ي َدة .  َوَأِب   يَ ق رَأ  اجل 
 

 

 

 

Materi Pertemuan Keempat 

 

 بدل " أان " ب  ) ُهَو/ِهَى/أَن َت/أَن ِت/حَن ُن ( َمَع تَ غ ِيري  َما يَ ل َزم . أ
 أَذ َهب  إ ىَل َجاَكر اَت َمَع َأِب   َوأ مّ ى   َأانَ :   َأانَ  .1
 : ... يَزي د .2

 على التدريبات

 الكتابة
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 : ... َمن ص و ر .3
 : ... أَن تَ  .4
 : ... أَن ت   .5
 : ...  حَن ن   .6

َلة ِإىل اللَُّغِة ال َعَربِيَّة ! ب. ُم   تَ ر ِجم  َهِذِه اجل 
1. Saya mempunyai keluarga kecil. Di antaranya adalah ayahku, ibuku, kakakku (lk) dan adikku 

(pr)  

2.  Kakekku dosen Bahasa Inggris di universitas 

3. Setelah dhuhur, saya dan teman-temanku makan di kantin sekolah 

4.  Hai Umar ! Apakah yang kamu pelajari ? 

5. Hai Fatimah ! Apa yang kamu masak di dapur ? 

 
T. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama  

 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal  - Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

- Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

aspek penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

- Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 
dan percaya diri . 

Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 

 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 

mirip 

 Menyimak wacana sambil memperhatikan 
model guru/kaset/film dan menirukan pelafalan 

dan intonasinya. 

 Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 

 Mengamati teks yang terdapat jumlah ismiyah 

60 Menit 
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Menanya: 

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 

tema/topik yang dipelajari. 

 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana secara tertulis/lisan. 

 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai tema/topik. 

 Menanyakan  kata/kalimat yang belum 

difahami kepada teman atau guru sesuai 

tema/topik secara lisan. 

Kegiatan 

Penutup 

- Guru memberikan penguatan materi ajar. 

- Guru menyampaikan tugas yang dibawa 

pulang oleh peserta didik untuk persiapan 

pertemuan selanjutnya. 

- Guru menyampaikan tentang proses 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.. 

- Guru bersama-sama siswa membaca doa 

penutup majlis 

10 Menit 

 - Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

- Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

aspek penilaian 

80 Menit 

 

Pertemuan Kedua : 

 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal  - Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

- Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

aspek penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

 Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 
dan percaya diri . 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 

diperdengarkan sesuai model ucapan 

60 Menit 
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guru/kaset/film. 

 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai 

dengan kaidah : 

 (ضارعم فعل) اخلرب ( +حنن/املفرد) 

 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai 
kaidah: 

 (مضارع فعل) اخلرب ( +حنن/املفرد)

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 

 Mencoba mengungkapkan dan memahami 

kata yang menggunakan kaidah yang 

dipelajari. 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru memberikan penguatan materi ajar. 

 Guru menyampaikan tugas yang dibawa 

pulang oleh peserta didik untuk persiapan 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru menyampaikan tentang proses 
pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.. 

 Guru bersama-sama siswa membaca doa 
penutup majlis 

10 Menit 

  80 Menit 

 

Pertemuan Ketiga : 

 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal  - Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

- Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

aspek penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

 Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 
dan percaya diri . 

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan 
khabar terkait topik yang dipelajari. 

 Menemukan makna kata dalam teks sesuai 

tema/topik yang dipelajari 

60 Menit 
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 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik yang dipelajari 

 Membedakan penggunakan kata untuk 
mu’anas dan mudzakar 

 Mencari informasi umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 

 Menemukan makna kata dalam teks 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan. 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru memberikan penguatan materi ajar. 

 Guru menyampaikan tugas yang dibawa 
pulang oleh peserta didik untuk persiapan 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru menyampaikan tentang proses 
pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.. 

 Guru bersama-sama siswa membaca doa 

penutup majlis 

10 Menit 

  80 Menit 

 

Pertemuan  Keempat : 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal  - Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

- Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

- Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

aspek penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

 Guru membiasakan peserta didik agar 
bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 
dan percaya diri . 

Mengkomunikasikan: 

 Mengungkapkan perintah dan berita 

 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai 

tema/topik secara lisan atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan kaidah yang dpelajari. 

 Menyusun karangan sederhana sesuai 
tema/topic sesuai kaidah yang dipelajari. 

 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik 

secara lisan maupun tulisan. 

 Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 

60 Menit 
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Kegiatan 

Penutup 

 Guru memberikan penguatan materi ajar. 

 Guru menyampaikan tugas yang dibawa 
pulang oleh peserta didik untuk persiapan 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru menyampaikan tentang proses 
pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.. 

 Guru bersama-sama siswa membaca doa 

penutup majlis 

10 Menit 

  80 Menit 

 

H. Penilaian  

Teknik Penilaian 

KI-1 Observasi 

KI-2 Penilaian Diri 

KI-3 Tes Tulis 

KI-4 Praktek 

 

1. Instrumen Penilaian Sikap Spiritual Dengan teknik Observasi 

Indkator:  

Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam berkomunikasi 

  

No Nama Siswa Aspek Observasi Total Skor 

1  1 2 3  

2      

3      

      

 

Keterangan Aspek Pengamatan: 

4. Menganggukkan kepala saat ditanya ‘apakah bahasa Arab  anugerah Allah”. 

5. Mendengarkan dengan khidmad ketika diungkapkan bahasa Arab di hadapannya. 

6. Menanggapi ketika mendengar ungkapan berbahasa Arab. 

 

  

Keterangan Rubrikasi: 
(skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika 

tidak pernah) 

 

2. Instrumen Penilaian Sikap Sosial Dengan Teknik Penilaian Diri 

Indikator:  
Menunjukkan prilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 

mengungkapkan sesuai fakta dan tidak ragu melakukan kebenaran 

  

No Nama Siswa Aspek Penilaian Diri Total Skor 

1  1 2  
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2     

3     

     

 

Keterangan Rubrik: 

3. Saya  ingin tau ungkapan tentang benda-benda yang ada dilingkungan saya. 

4. Saya merasa senang ketika mengetahi ungkapan berbahasa arab sesuai dengan 

kaidah yang saya pelajari. 

Keterangan Rubrikasi: 
(skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika 

tidak pernah) 

 

 

 

 

3. Penilaian Tes Tulis  

Indikator :  

- Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsure 

kebahasaan jumlah ismiyah dengan benar 

- Memahami  makna kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah dari 

ujaran kata terkait topik  

 األسرة يوميات من -

- Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah dari ujaran 

kata sederhana terkait topik  

 األسرة يوميات من -

Instrumen Penilaian Pilihan Ganda 

ت َر  الصَّ    ِحي ح ِمَّا بني القوسني !ِاخ 
ت ب   -أن َت ) ت َساع د   .1  َتس ك ن ( الد ر َس ىف   غ ر َفة  ال م َذاَكرَة  -َتك 
) َيط َبخ   .2 ر س  ( الط َعاَم ىف   ال َمط َبخ -َيس ك ن   -أَم ني   َيد 
ت ب  -َأاَن ) أَع َمل   .3  آك ل  ( يف  ال َمد ي  َنة-َأك 
َرب   - أن َت ) ت ع دُّ  .4 ر و َبت ل َصد ي ق كَ  -َتش   تَ ع َمل  ( ال َمش 
ت ب   .5 ل  -يَ ق رَأ  -حَم م و د) َيك   أَي ك ل ( الرُّز  ىف غ ر َفة  ا أَلك 

   

Instrumen Penilaian Tes Uraian 

1. Menyesuaikan Fiil dengan Dhomirnya, peserta didik dapat menuliskan 

ungkapan berbahasa arab yang mengandung kaidah mubtada’ dan khabar. 
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رَة .1 َرب  الشاى ىف   غ ر َفة  ا أل س   َأاَن َأش 
 أن َت ...  .2
 حَن ن ... .3
 أ مّ ى... .4
 أن ت  ... .5

 

 

No. RubrikPenilaian Skor 

1. c. Jika peserta didik dapat menuliskan ungkapan bahasa Arab 

yang sesuai dengan kaidah mubtada’ khabar dengan tepat, skor 

8. 

d. Jika peserta didik dapat menuliskan ungkapan bahasa Arab 

yang sesuai dengan kaidah mubtada’ khabar kurang lengkap, 

skor 4. 

8 

2.   

Jumlah   

 

Nilai =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ (𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑢𝑟𝑎𝑖𝑎𝑛)

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 4 

 

 

4. Instrumen Penilaian Praktek  

Indkator:  

o Menghafalkan  makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah mubtada’ khabar 

terkait topik  

 األسرة يوميات من -
o Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur mubtada’ 

khabar tentang topik  

 األسرة يوميات من -

Butir Soal :  

Ungkapkan dalam bahasa Arab sesuai dengan gambar yang tersedia! 
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No 
Nama Peserta 

Didik 

Aspek yang dinilai 

Rata-rata 

Nilai 

Kesungguhan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

Penguasaan 

materi  

Kejelasan 

bahasa 

      

      

      

 

Skor penilaian sebagai berikut: 

f. 4 Jika baik sekali 

g. 3 Jika baik 

h. 2 Jika cukup 

i. 1 Jika kurang 

 

U. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

Papan Tulis, Spidol dan benda-benda di lingkugan peserta didik 

2. Sumber Pembelajaran 

- Buku Siswa bahasa Arab kelas VII Kemenag  

- Internet / CD 

 

 

 

V. Pengayaan dan Remedial 

1) Pengayaan 

Peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran diminta mengerjakan materi 

pengayaan yang sudah disiapkan. Baik berupa gambar yang menceritakan topik, atau guru 

membuat kartu-kartu yang bertuliskan: 

 األسرة يوميات من
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Guru diharapkan mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 

dalam pengayaan. 

2) Remedial 

Peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, hendaknya mendapatkan 

penjelasan kembali terkait materi topik : 

 األسرة يوميات من

Guru melakukan penilaian kembali dengan kegiatan tadribat yang sejenis. Pelaksanaan 

remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan. 
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NIP. - 
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