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ABSTRAK 

 

Andi Arif Pamessangi. 2017. Pengembangan Buku Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan Pendekatan Kontekstual di MAN II Kota Parepare Sulawesi 

Selatan. Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Pembimbing: (1) Dr. H.M. Abdul Hamid, M.A (2) Dr.H.Syuhadak,M.A 

 

Kata Kunci :Pengembangan, Buku Ajar Bahasa Arab, Pendekatan Kontekstual. 

 

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk menghasilkan buku pembelajaran 

bahasa Arab dengan pendekatan Kontekstual di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

II Kota Parepare Sulawesi Selatan. 2) Untuk mengetahui efektifitas pembelajaran 

bahasa Arab dengan menggunakan buku pembelajaran yang dikembangkan 

dengan pendekatan Kontekstual di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) II Kota 

Parepare Sulawesi Selatan. Peneltian ini dilakukan karena adanya kebutuhan 

siswa  di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) II Kota Parepare Sulawesi Selatan 

terhadap buku dan bahan ajar yang sesuai dengan konteks sosial budaya mereka. 

Hal itu disebabkan karena tidak adanya buku ajar pembantu yang digunakan serta 

tidak adanya bahan ajar yang lain selain yang ada didalam buku Bahasa Arab K13 

yang digunakan. Disamping itu, secara teori penyusunan dan pengembangan buku 

serta bahan ajar memang harus sesuai dengan kemampuan dan latar belakang 

sosial budaya peserta didik. sebab konteks sosial dan budaya adalah salah satu 

dari dasar-dasar dalam penyusunan dan pengembangan buku serta bahan ajar. 

Oleh sebab itu peneliti menyusun dan mengembangkan buku pembelajaran bahasa 

Arab dengan pendekatan Kontekstual di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) II Kota 

Parepare Sulawesi Selatan dan menguji keefektifitasan penggunaannya dalam 

pembelajaran bahasa Arab disekolah ini. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau 

disebut dengan Research and Development (R&D). Pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 langkah yaitu, analisis masalah dan 

kebutuhan, pengumpulan data, mengembangkan awal produk, kemudian validasi 

produk dari tim validator, perbaikan produk, kemudian uji coba kesesuaian 

produk, perbaikan produk, uji coba efektifitas produk, perbaikan produk akhir, 

dan yang terakhir hasil akhir produk. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua 

yaitu data kaulitatif dan data kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, angket, dan tes. Cara menganalisi 

data terdir dari dari analisi data kualitatif dengan cara menafsirkan, menyusun dan 

menghasilkannya dengan produk. Kemudian analisis data kuantitatif terdiri dari 

analisis data dari hasil angket, dan analisis data dari hasil tes.   
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Kesimpulan penelitian ini adalah, 1) peneliti menghasilkan suatu produk 

yang berupa buku pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan Kontekstual di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) II Kota Parepare Sulawesi Selatan.  Dengan 

karakteristik; a) dikembangkan dengan berdasarkan konteks sosial budaya di kota 

Parepare, b) bahan ajar dalam buku ini disesuaikan dengan konteks keseharian 

siswa dan terdiri dari anashir al-lughawiyah yaitu mufradat dan tarkib, dan 

maharaat allughawiyah yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah, c)contoh-contoh 

yang dikemukakan adalah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan keseharian 

mereka, d)dilengkapi dengan latihan- latihan yang sesuai dengan konteks 

kehidupan sehari-hari siswa. Kesimpulan yang ke 2) peneliti menemukan bahwa 

penggunaan buku ajar Bahasa Arab yang dikembangkan dengan Pendekatan 

Kontekstual efektif dalam pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) II Kota Parepare Sulawesi Selatan. hal itu dapat dilihat dari hasil uji coba 

yang dilakukan dikelas eksperimen dan kelas control dengan nilai t hitung 3,234 > 

t table pada tingkat 5% (2,719) dan 1% (2,074). 
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The purpose of this research is 1) to developing  the Arabic learning book based 

on Context Approach in Islamic Senior High School (MAN) II Parepare South 

Celebes. 2) And to know the effectivity of this book in Arabic learning in Islamic 

Senior High School (MAN) II Parepare South Celebes. Researcher write this 

research because the needed of student in Islamic Senior High School (MAN) II 

Parepare South Celebes to learning book and learning materials that’s relate with 

them social and culture context. And the reason of this this problem because in there is 

not another learning book anda learning materials, but the materials of Arabic learning 

just from a learning book that develop based on 2013 curriculum that using in this school. 

Beside that theory of proccess developing a learning book have to relate with ability of  

students and them social cuture context, because the social culture context is a basic of 

developing the learning book. So that we have to develop the learning book based on 

context approach in Islamic Senior High School (MAN) II Parepare South Celebes. 

And to know  the effectivity of this learning book in Arabic learning in this school. 

This research uses Research and Development method (R&D). and there is 

10 steps in this research, that is Research and information collecting, Planning, 

Develop preliminary form of product, Preliminary field testing, Main product 

revision, Main field testing, Operational product revision, Operational field 

testing, Final product revision, Dissemination and implementation. Data in this 

research is qualitative data and quantitative data. Data collection is done by 

observation techniques, interview, questionnaires, and test.  

In this research, researchers found 1) the Arabic learning book based on Context 

Approach in Islamic Senior High School (MAN) II Parepare South Celebes, that 

have characteristic; a) developing based on student context that is them social and culture, 

b) the materials learning consider of language elements, that is vocabulary and sintax, and 

then language ability, that is listening, speaking, reading, and writing.  c) the examples in 

this book is a the student daily context. d) exercise of this book developing based on 

student daily context. And then researcher found that 2) using of Arabic learning book 

that be developed based on Context Approach is effective in Arabic learning in Islamic 

Senior High School (MAN) II Parepare South Celebes. That is seing in the result 

of trying in experiment calss and control class with the t result 3,234 > t table in 

5% (2,719) and 1% (2,074). 
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الفصل األول 
 اإلطار العام

المقدمة  - أ
اللغةأسسحياةآّتمع،فهيكسيلةالتفاىمكالتخاطبكتبادؿاألفكاركاألراء
كادلشاعر،بلىوالركناألكؿيفتقدـاألفكار،كارتقاءاحلضارةكاتساعالتأليفيف

.ميادينعلمادلعرفة
اللغةالعربيةمنأىماللغةيفحياةاإلنسافمنذالقدمي،كذلاادلزاياالكثَتةكاخلصائص

مثل٘تايزاللغةالعربيةصوتيا،ارتباطاحلركؼكداللةالكلمات،مث٘تيزاللغةالعربية
.بظاىرةالًتادؼ،كىيلغةاشتقاقية،ك٘تيزبأهنالغةأعربكغَتىا

ليستاللغةالعربيةمادةدراسيةفحسب،كلكنهاباإلضافةإىلذلككسيلةلدارسة
كازدادتأعليتهايفىذا.ادلوادالدراسيةاألخرلاليتتدرسيفسلتلفادلراحلالتعليمية

.العصربسببالتطورالعلميكالتكنولوجيكتفجرادلعرفةيفٚتيعرلالتاحلياة
 .فاإلنسافاليستغٍتعنهابالرغممنكجودالوسائلادلتعددةلنقلادلعرفة

برامجالعادليةرمسيا،فمناؿكقد٘تتأعليتهابكونوكاللغةالعادليةاليتتستعملىفكل
برامجاؿ ادلناسباتالدكليةأل أرادأفيفهماللغةالعادليةفهماجيداكيستخدمهايف

لذلكتعليماللغة.فهماجيدافيجبعليوأفيفهماللغةالعريبةكيعرفها العادليةرمسيا،
منامرضركرمكمهميففتحكلادلعرفةيفالعاملكيؤثركثَتايفظلوىوالشيءالرئيسيك

.حضارةآّتمع،فطبعاتعلمهاىومناحلاجةادلهمةلناس

                                                           

 .13.،ص(ـ2003/ق1424مكتبةالتوبة:الرياض)طرائق تعليم اللغة العربية، زلمدإبراىماخلطيب،

 .12-10.ص...طرائق زلمدإبراىماخلطيب،

 .49.،ص(ـ2002دارالفكرالعريب،:القاىرة)تدريس فنون اللغة العربية، عليأٛتدمدكور،
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كالشكأفعمليةتعليماللغةالعربيةٖتتاجاىلالكتبادلقررةسواءمناحلكومةأك
الكتابالتعليمي.كالٕترمعمليةالتعليمكامالبدكهنا.ادلدرسةأكاجلامعاتكغَتىا

ىينوعمنأنواعادلوادالتعليميةادلطبوعة،ادلوادالتعليميةىياشكاؿادلوادادلستخدمة
كىيبرامجرتبهاادلعلملتطويرمهاراتالطلبة.دلساعدةادلعلميفتنفيذعمليةالتعليم

يشكلالكتابالتعليمية.اللغويةكٛتاستهمالواثقةعلىاللغةمتعمداعلىادلنهجادلقرر
.عنصراأساسيامنمكوناتادلنهج،فهيإحدلركائزهاألساسيةيفأممرحلةالتعليم

فمنخالؿزلتواهاللغومكالثقايفتتحققاألىداؼاليتنريدٖتقيقهامنالعملية
.التعليمية،باإلضافةإىلادلكوناتاألخرلللمنهجمنأنشطةكطرؽتدريس

كمشكلةكتابالتعليمكثَتةكمتنوعة،منهاإختالؼزلتوياتالكتابمعحاجة
بةكادلثَتةاداجلذاعمليةالتعليمٖتتاجإىلكثَتمنادلوالطلبة،كماقاؿسيتركحاهللأف

ة،كىيإذملتعدإعدادالالىتماـ،ألفادلوادمنادلكوناتادلهمةيفالعمليةالتعليمي
اعدجيداكيتماختيارىاكفقاباإلحتياجاتفقدالتأيتبالفائدةادلرجوةللطلبةكالتس

.كةرسُتعلىالوصوؿإىلاألىداؼادلرجادلد
تحوؿادلوادالتعليميةمشكالأفتعليماللغةالعربيةيفإندكنيسيالوكقدـنصرالدين

يفستمدةمنالكتبالتعليميةالصادرةحيثأفتعليماللغةالعربيةمنخالؿادلوادامل
الدكؿالعربية،كفضالعنذلكفإفادلوادالتعليميةمنحيثزلتواىاالثقايفملتستوعب

                                                           

جامعةموالنا:مالنج)رسالةالدكتوراه،بكلمنتان،  تعليم اللغة العربية في ضوء الثقافة المحلية  كتاب إعدادحامدة،
 1.،ص(2016.مالكابراىيماإلسالميةاحلكوميةمالنج

دار:الرياض)، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بهاكعبداحلميدعبداهلل،الغايلناصرعبداهلل
 .7.،ص(1991.الغايل

جامعةموالنا:مالنج)رسالةادلاجستَت،، الكالم مهارة لتنمية المحلية الثقافة من التعليمية المواد إعدادسيتركحاهلل،
 .2.،ص(2012.مالكابراىيماإلسالميةاحلكوميةمالنج
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أهنامنحيثادلالمحالثقافيةاإلسالميةاحملليةاليتيتسٌتلإلندكنيسيُتتناكذلا،كما
كشرحناصرعبداهلل .عاخلصائصاللغويةللمتعلمُتاإلندكنيسيُتاتولاللغومملترادلح

الغايللكيػلققالكتابأىدافوينبغيعلىادلدرسأفؼلتارمادتوالعلميةكاللغويةكفق
كلنػلققالكتابادلدرسأىدافوماملتكنمادتواللغويةيف.ٔتعايَتكأسسعلمية

 .متناكؿقدراتالدارسُتالعقليةكخلفياهتمالثقافية
ادلشكلةاألساسيةللكتابالتعليميىيزلتوياتوالتشتملبأحواؿالطلبةيفحياهتم

علىادلدرسأفيعدالكتابالتعليميادلناسبْتاجةالطلبةككذلك.اليومية فالـز
كىويصدرمن.ادلدخلادلناسببتلكادلشكلةىوادلدخلالسياقي.مناسببأحواذلم

الفلسفيجوفدمالذميركزالتعليمعلىميوؿالطلبةكخربهتمكخلفياهتم .مفهـو
التعليمعلىالسياؽالعاـىواإلٕتاهيفعمليةالتعليماليتتعلقادلوادالتعليميةبأحواؿ

الطلبةكحياهتمكثقافتهمحىتتكوفالدراسةذاتعالقةكثيقةبأحواذلمكذاتمعٌتقوم
.يفذىنهم

.أماالسياؽيفىذاالبحثىوأحواؿحياةالطلبةاليوميةكخلفياهتمالثقافية
الثقافةىينظاـاإلجتماعيةكتتعلقبكلأنشطتنااليومية،كيستطيعأفيوجوصفاتنا

كىينتيجةمنٚتيعمعرفةالناسكخربهتماليتػلافظهمآّتمعبتطبيقيهايف.كعمليتنا
خاصةمنجهة.كأماعمليةالتعليمكالثقافةذلماالعالقةالوثيقة.حياهتماليومية

                                                           

 الربنامج( عليها وما لها ما إندونيسيا في العربية اللغة تعليم تجربة حول الدولية الندوة بحوث مجموعة .رمقجو إدريس نصرالدين
.آسيا شرؽ جنوبيف كالتعليم الدعوة ٚتعية مع بالتعاكف ماالنق احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العربية اللغة لتعليم اخلاص
 .37.ص (ـ2011

 .75.ص...أسسناصرعبداهللالغايلكعبداحلميدعبداهلل،
9
Kesuma Dharma, dkk, Contextual Teaching and Learning. (Garut: Rahaya Research and 

Training, 2010). Hal.5.. 
10

Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya, cet.2 (Yogyakarta; LKis 
Pelangi Aksara,2007).hal.7. 
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كمنجهة.األساسمنأسسإعدادهأحدالكتابالتعليميفالثقافةكاإلجتماعيةىي
البحثالتعليمية،أكثرالبحثالذميبحثكيطورالكتابالتعليميأكادلوادادلناسبة

تعليممهارة كتاب عدبسياؽالطلبةفعاؿ،مثلحامدة،يفرسالتهاالدكتوراهىيت
يفسيتركحاهلل،ككذلك.كحصولةْتثهافعالةبكلمنتاف القراءةيفضوءالثقافةاحمللية

ىيتعدادلوادالتعليميةمنالثقافةاحملليةلتنميةمهارةالكالـّتامعةرسالتهاادلاجستَت
.كحصولةْتثهافعالةٛتزكنودماإلسالميةبفنشورلومبوؾالشرقية

ببارمبارمسوالكسياجلنوبيةىي(الثانية)2ادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية
منإحدلادلدارسادلشهورةيفمدينةبارمبارم،كالكتابالتعليميادلستخدـيفتعليم

لوزارةالدينية2013اللغةالعربيةفيهاىيكتابدركساللغةالعربيةعلىمنهج
.إلندكنيسية

كأىمادلشكلةاليتغلدىاالباحثيفميدافالبحثىيعدـعالقةبُتزلتويات
للغةالعربيةمعأحواؿالطلبة،احملتوياتالتشتملبأحواؿالطلبةحىتالاكتابتعليم

كىذابسببكتابدركساللغة.يستطيعوفأفيستخدمواللغةالعربيةيفحياهتماليومية
عامة ػلددعلىاألحوؿاإلجتماعيةكالثقافيةبإندكنيسيا2013العربيةعلىمنهج

فأحسنللمدرسأفيطوركتابتعليماللغةالعربيةادلناسببأحواؿاخلاصةللطلبةيف
ىيالتمنيةلكي2013معأفمنأىداؼتعليماللغةالعربيةيفمنهج.ىذهادلدرسة

يفهمالطلبةقيمةالثاقفةمنزلتوياتادلوادالتعليميةكيتطبقومعرفتهمعناللغةالعربية

                                                           

 .19.ص ...أسسناصرعبداهللالغايل،كعبداحلميدعبداهلل،
إعداد المواد التعليمية من الثقافة المحلية لتنمية مهارة الكالم بجامعة حمزونودي اإلسالمية (ـ2012)سيتركحاهلل

 (2012.جامعةموالنامالكابراىيماإلسالميةاحلكوميةمالنج:مالنج) اجستَترسالةاملبفنشور لومبوك الشرقية،
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كعلىىذاسيجرمالباحث.مناسبابسياؽأحواذلمالنفسيةكاإلجتماعيةكالثقافية
تطوير كتاب تعليم اللغة العربية في ضوء المدخل السياقي في المدرسة البحثعن

. الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بباري باري سوالوسي الجنوبية
 أسئلة البحث - ب

:إنطالقاشلاْتثوفكانتأسئلةالبحثكمايلي
كيفكتابتعليماللغةالعربيةيفضوءادلدخلالسياقييفادلدرسةالثانوية .1

 اإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارمسوالكسياجلنوبية؟
مامدلفعاليةتعليماللغةالعربيةباستخداـكتابتعليمالتعليميةادلطوريفضوء .2

ادلدخلالسياقييفادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارم
 سوالكسياجلنوبية؟

  أىداف البحث-ج
إنتاجكتابتعليماللغةالعربيةيفضوءادلدخلالسياقييفادلدرسةالثانوية -

 .اإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارمسوالكسياجلنوبية
قياسفعاليةتعليماللغةالعربيةباستخداـكتابتعليمادلطوريفضوءادلدخل -

السياقييفادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارمسوالكسي
 اجلنوبية

 
 
 

                                                           
13

Lampiran SK DIRJEN No. 2676 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah.  hal.224. 
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  البحثأىمية -د
كتابتعليميفتعليماللغةالعربيةزيادةٖتسُتالتعليميخاصةعنْتثؿ:نظريا -

ككذلكايضاعنْتثادلدخلالسياقيكالثقافةاحملليةكعمليةتطويرادلواد
.التعليمية

كادلرادمنىذاالبحثىوأفيكوفمفيدةلتنميةمهارةاللغة:كعملياتطبيقيا -
العربيةللطلبة،خصوصالطلبةادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارم

 .تكوفمرجعاعلىٚتيعادلعلمىفتعليماللغةالعربيةك.بارمسوالكسياجلنوبية
 مواصفات المنتج - ه

منىذهالدراسةيريدالباحثأفينتجكتابتعليمعلىكفقمواصفاتبعينها،
:كفيمايليمواصفاتإنتاجادلوادالتعليمية

تألفىذاالكتابحسبادلوضوعاتالتعليميةلتعليماللغةالعربيةيفضوء (1
كادلواصفاتاحملليةىيادلوضوعاتاحملليةكالصوراليتتتعلق.ادلدخلالسياقي
 .بثقافةبارمبارم

 :يتكوفىذاالكتابمن (2
 :موادعناصراللغةكىي -

.ادلفرداتاليتتتعلقبأحواؿالطلبةاليومية (أ
 تقدـاألمثلةادلتعلقةبأحواؿالطلبة.كالًتكيب (ب

 :موادمهاراتاللغة -
اإلستماع،مواداإلستماعتتكوفمنالتسجيلاليتسيستمعوالطلبةادلتعلقة (أ

 بأحواذلماليومية
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 الكالـ،موادالكالـتتكوفمناحلواربُتالطلبةكاحلواربالصور (ب
 القراءة،النصوصادلقركءةتشتملعلىأحواؿالطلبةاليومية (ت
 الكتابة،ػلاكؿىذاالكتابدلمارسةالطلبةيفكتابةأحواذلماليومية (ث

 التدريباتادلتنوعةادلناسبةٔتوادالتعليمكأحواؿالطلبة -
فروض البحث - و

إفاستخداـكتابتعليماللغةالعربيةادلطوريفضوءادلدخلالسياقيفعاؿيفتنمية
ببارم2يفادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية(العاشر)xاللغةالعربيةلطلبةالفصل
 .بارمسوالكسياجلنوبية

حدود البحث - ز
:حدكدالبحثعلىالنحوالتايل

 الحدود الموضوعية .1
ادلدرسةالثانويةيفتطويركتابتعليماللغةالعربيةيفضوءادلدخلالسياقي

كػلددالباحثيفىذا.اإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارمسوالكسياجلنوبية
البحثتطويركتابتعليماللغةالعربيةبزيادةادلوضوءاتاحملليةكادلفرداتكمواد
اإلستماعكاحلواركالقراءةكالصوراليتتتعلقبثقافةبارمبارمكالتدريباتادلتنوعة

كأماموضوءاهتاتتعلقّٔوايةآّتمعيفبارمبارم،كمهنةآّتمع.كاللعبةاجلديدة
 .بارمبارم،نظاـعملرلتمعبارمبارم
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 الحدود المكانية .2
ادلدرسةالثانويةاحلكوميةالثانيةببارمبارمسوالكسييتمإجراءالبحثب

الباحثيفىذاالبحثبتجربةإنتاجتطوير.(العاشر)xاجلنوبيةيفالفصل كيقـو
.مواداللغةالعربيةيفضوءادلدخلالسياقي

 الحدود الزمانية .3
.جرمىذاالبحثيفشهرينايرحىتأبريل

الدراسات السابقة- ح
البحثيفتطويركتابتعليمقدقاـبوعددمنالباحثُتخاصةيفجامعةموالف

كلكنمليوجدالبحثالذميبحثعنتطوير.مالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةٔتالنج
كتاباللغةالعربيةيفضوءادلدخلالسياقي،كّتانبذلكالبحثالذميبحثعن
تطويرادلوادالتعليميةيفضوءادلدخلالسياقيىودلهارةالكالـأكاحملادثةكليسللغة

كسيعرؼالباحثعنالدراساتالسابقةادلتعلقةّٔذاالبحث،منهاعلى.العربيةعامة
:مايأيت

اللغةالعربيةعلىكتابالتعليميدلادةإعداداؿ"(ـ2015)زلمدنظيف .1
كأىداؼالبحثىي".أساسالنظريةالوحدةللطلبةمعهداحلكمماالنج

اللغةالعربيةعلىأساسالنظريةالوحدةكتابالتعليميدلادةإلنتاجإعداداؿ
كنتيجة.كمنهجْتثوىوادلنهجالبحثكالتطوير.للطلبةمعهداحلكمماالنج

اللغةالعربيةعلىأساسكتابتعليميدلادةْتثوىيإنتاجتطويرإعداداؿ
 .النظريةالوحدةفعالةلًتقيةكفاءةاللغةالعربيةللطلبة
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إعدادالكتابادلصاحبلكتابالتعبَت(ـ2012)إماـفوزمجائز .2
للمستولاألكؿمنكتابسلسلةتعليماللغةالعربيةلتنميةمهاريتالكالـ

كنتيجةْتثهاأفتعليم.كيستخدـيفْتثومنهجالبحثكالتطوير.كالكتابة
 .بالكتابادلصاحبادلعدفعالة

تطويرادلوادالتعليميةٔتدخلالتعليمكالتعلم"(ـ2014)فرػلةاحلسنية .3
السياقييفالفصلاحملادثةيفادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةترصلاليك

كنتيجةالبحثىي.كمنهجالبحثىوادلنهجالبحثكالتطوير.جاكاالشرقية
اإلنتاجمنادلوادالتعليميةادلناسبةٓتصائصالطالبفعالةيفالفصلاحملادثة

 .يفادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةترصلاليكجاكاالشرقية
إعدادادلوادالتعليميةمنالثقافةاحملليةلتنميةمهارة"(ـ2012)سيتركحاهلل .4

كمنهجالبحث".الكالـّتامعةٛتزكنودماإلسالميةبفنشورلومبوؾالشرقية
كنتيجةالبحثىياإلنتاجمنتطويرادلواد.ىوادلنهجالتجرييبكالتطويرم

التعليميةمنالثقافةاحملليةفعالةلتنميةمهارةالكالـللطلبةّتامعةٛتزكنودم
 .اإلسالميةبفنشورلومبوؾالشرقية

تحديد المصطلحات - ط
تطوير  - 1

.يفاإلصليليزيةdeveplomentتقابل"تطوير"كقصدالباحثبالكلمة .1 كإفمفهـو
كيطور.التطويرىوٖتسُتكترتيبالكتابكصوالاىلٖتقيقاألىداؼادلرسومة

ٖتليلاحلاجاتكىوبعشرةمراحل؛سوجييونوالباحثكتابالتعليمعلىرأم

                                                           
14

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D, cet.21 (Bandung: Alfabeta  2015) 
hal. 409. 
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كادلشكالت،ٚتعالبيانات،تصميماإلنتاج،تصديقاإلنتاج،ٖتسُتاإلنتاج،ٕتربة
اإلنتاجصالحية،ٖتسُتاإلنتاج،ٕتريةاإلنتاجفعالية،ٖتسُتاإلنتاجالنهائي،

.حصولةاإلنتاج
كتاب تعليم اللغة العربية - 2

تابالتعليمىوالكتابالذميشتملعلىرلموعةمنادلمعلوماتلتحقيقؾ
الذمكقصدالباحثبكتابالتعليمىوالكتابادلصاحب.األىداؼالًتبوية

يشتملعلىادلوادادلساعدةللكتاباألساسية،كيفىذاالبحثسيكوفالكتاب
لفصلالعاشردلستول2013مصاحبالكتابدركساللغةالعربيةعلىمنهج

.الثانوية
المدخل السياقي   - 3

.ادلدخلالسياقيىوادلدخلالذميركزالتعليمعلىخربةالطلبةكخلفياهتم
كيقصدالباحثبالسياؽيفىذاالبحثىوأحواؿحياةالطلبةاليوميةكخلفياهتم

فيةىيمنعمليةامعأفتعليمأحواؿالطلبةالنفسيةاإلجتماعيةكالثق.الثقافية
 .التعليمالسياقي

 

                                                           
15

Johnson dalam, Nurhadi, dkk. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL) dan Penerapannya dalam KBK. )Malang: Universitas Negeri Malang 2002 (. Hal.12 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 تطوير كتاب التعليم  : المبحث األول 
 مفهوم كتاب التعليم- أ

إفمصطلحالكتابادلدرسيؼلتلفعنادلعٌتالشائعادلألوؼذلذاادلصطلح،أف
يتألفالكتابادلدرسيالمنمادتواألساسيةفحسب،بلكذلكمنادلوادادلساعدة

كادلعجمككتابالتمريناتالتحريريةأكالصوتيةككتبادلطالعةادلتدرجةككتاب
.االختباراتكمرشدادلعلم
ما سلتلف٘تليشتابالتعليميالكمةيفقولوإفطعيبإليوذهكيؤكدىذاادلفهـو

ظفهاادلعلميفالربنامجيويتفةكاؿرىاادلعفقىالطالبـؿألدكتادلصاحبةالٍتيتاكتبكؿا
ععلىالطالب،ككرساتزتويتدلطبوعاتاؿاتكاطرةالتسجيلكدلذكرشؿأثالتعليميـ

.دادلعلمشتادلوضوعيةكمرراباتاإلخ
بومنموادالتعليميةللطالبكمايصاحمباألساستالكبالتعليمىواتاكأف

سُتلتحقيقاردللكتقدـؿادلتخصصُتيفالًتبيةكاللغة،قبتؤلفمنيتمساعدة،كؿ
.منزلددزمعُتكيفمسرالةمعينةبليفصفدرحأىداؼمعينةيفمقررمعُتيفـ

تربويةاؿىداؼاألٖتقيقؿيشتملعلىرلموعةمنادلمعلوماتالتعليميتابؾ
كتقدـىذهادلعلومات(PsychomotorةركيحأكAffectiveدنيةجأككCognitiveرفيةمع)

.نيةزلددةـزةفًتممعُت،كؿراسردرؿعلميمنظم،تدربسمادةمعينة،يفمقؾشيف
                                                           

دار:الرياض)، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بهاكعبداحلميدعبداهلل،الغايلناصرعبداهلل
 .9.،ص(1991.الغايل

 .9.ص...ادلرجعنفسو

 .9.ص...ادلرجعنفسو
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،أفالكتابََِٓسنةُُلنمرةابويةالوطانيةلًتالشؤكفاةرايفقونُتكز
يةترؽالتعليميىوالكتاباألساسيادلستخدـيفادلدارسكػلتومعلىادلوادالتعليميةؿ

كارهإؽلافكتقولكشخصيةالطالبكمقد لتكنولوجيكحسهماـعلىاستيعابالعلـو
أفالكتاب.بيةالوطانيةلًتتنتظمعلىمعيارايتاؿرلألخاـارهنوفكمقدؼعلىاؿ

طتركمدكفيشمعُتعندرسضمنتتةتارخفيوادلودامليتالتعليميىوالكتاباؿ
كىوكتابمقرريستخدـ.كتنتظمللطالبيسلتدراطادلعينةيفعمليةالتعليمككالشر

.إلعتمادضابطيفتعليمادلوادالتعليميةادلعينة
الكتابالتعليميىينوعمنأنواعادلوادالتعليميةادلطبوعة،ادلوادالتعليميةىي

مصدرأساسييفالتعلمكالتعليمعلىشكلالنصأكغَتهكاألشياءاليتيتعلمهاالطلبة
ادلوادالتعليميةىياحملتومالتعليميالذميرغبادلعلميفتقدؽلو.أكيعلمإليهم

كىيادلضموفالذم.للطلبةبغرضٖتقيقأىداؼتعليميةمعرفيةأكمهاريةأككجدانية
أكىيرلموعةاخلرباتالًتبيةكاحلقائقكادلعلوماتاليت.يتعلموالطالبيفعلمما

يرجيتزكيدالطلبةّٔا،كاإلٕتاىاتكالقيمةاليتيرادتنميتهاعندىم،أكادلهاراتاحلركية

                                                                                                                                                               

:مكة)الطبعةاألكىل،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى، زلمدكاملالنقةكرشدمأٛتدطعيمة،
 20:ص(ق1403جامعةأـالقرل،

جامعةموالنا:مالنج) ادلاجستَترسالة سمبانج، الثانية الحكومية العامة العالية بالمدرسة اللغة تعليم كتاب تقويم،اليقُت عُت
 .11.،ص(2012.مالكابراىيماإلسالميةاحلكوميةمالنج

21
Anisah Ridwan, Nur& Hanik Mahliyatussikah, Pengembangan Buku Ajar keterampilan 

Membaca dalam Mata Kuliah DAM (Malang: PBA JSA UM,m2003) hal.13 

الجانب : دروس الدورات التربية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبدالرٛتنبنابراىيمالفوزافكٌاخركف،
 111.ص،(1423موسسةالوقفاإلسالمي،)النظري،
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اليتيرادإكسأّاإياىم،ّٔدؼٖتقيقالنموالشاملادلتكاملذلميفضوءاألىداؼ
.ادلقررةيفادلنهج

 أسس تأليف كتاب التعليم- ب
عندإعدادكتطويرالكتابلتعليماللغةالعربيةلناطقُتبغَتىااىتماـاألسس كيلـز

.كىياألسسالثقافيةكاإلجتماعيةكاألسسالسيكولوجيةكاألسسالغويةكالًتبوية
كفقعلىىذاالرأم،قدـزلمودكاملالناقةكرشدمأٛتدطعيمةاألسسأكاجلوانب
ادلهمةيفإعدادكتابالتعليمكىياجلانبالنفسيكاجلانبالثقايفكاجلانبالًتبوم

.كاجلانباللغوم
إفزلتوياتادلوادالتعليميةاجلديدةىياليتيهتممؤلفوبتوفَتفرصكافيةللطلبة،
ينموففيهاميوذلمكإٕتاىاهتمكيشبعوفّٔاحاجاهتمكرغباهتمكيتدربوفعليبعض

ادلهاراتكالعاداتكاألساسيةاليتمنشأهناأفتساعدىمعلالتصرؼباتزافكتعقل
.حياؿمواقفاحلياةادلختلفة

كلنػلققزلتومالكتاب.كينبغيأفطلتارمادةالكتابكفقمعايَتكأسسعلمية
.أىدافوماملتكنمادتواللغويةيفمتناكؿقدراتالدارسُتالعقليةكخلفياهتمالثقافية

  معايير اختيار محتويات الكتاب-ج
:ادلعايَتيفإختيارزلتولالكتابالبدمناإلىتماـّٔا،منها

 (validity)معيارالصدؽ -

                                                           

جامةأـالقرل،دكف:مكة)المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، القسم األول، رشدمأٛتدطعيمة،
 203.ص(السنة

 .19.ص... أسس كعبداحلميدعبداهلل،الغايلناصرعبداهلل
 .75ادلرجعنفسو،

 .160:ص(1991دارادلعارؼ،:القاىرة)الطبعةالثالثةالمنهج وعناصره، إبراىيمبسوينعمَتة،
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 (significance)معياراألعلية -
 (interest)معيارادليوؿكاإلىتمامات -
 (learn ability)معيارقابليةالتعليم -
(universality)ادلعيارالعادلية -

  طرق إختيار محتويات الكتاب-د
ىناؾعدةأساليبؽلكنلواضعادلنهجاتباعهاعنداختيارمواداللغةالعربيةلغَت

:الناطقُتّٔا
ادلناىجاألخرل،ؽلكنللمعلمأفيسًتشدٔتناىجالتعليماللغةاألجنبيةمثل (1

 .اللغةاإلصليليسيةكلغةثانية
رأماخلبَت،ؽلكنللمعلمأفيسًتشدبآراءاخلرباءسواءاكانتمنلغويُتأك (2

 .معلمُت،اكسلتصُتلتعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتكغَتىا
ادلسح،كيقصدبذلكإجراءدراسةميدنيةحوؿخصائصالدارسُتكتعرؼما (3

 .يناسبهممنزلتوللغوم
.التحليل،يعٍتٖتليلادلواقفاليتػلتاجاليهايفاإلتصاؿبالعربية (4
  تنظيم المحتوى-ه

يقصدبتنظيماحملتولترتيبوبطريقةتوفرأحسنالظركؼلتحقيقأكثرقدرمن
كىناؾالتصورافلتنظيماحملتول،األكؿالتنظيمادلنطقيكىوتقدمي.أىداؼادلنهج

احملتولمرتبايفضوءادلادةذاهتا،أممراعاتالًتتيبادلنطقيللمعلوماتكادلفاىيم
بصرؼالنظرعنمدلقالبةالطلبةمثلتبدأادلوضوعاتمنموضوعبسيطةإىل

                                                           

كالثقافة كالعلـو للًتبية الميةساإل ادلنظمةمنشورات) .هوأسالب همناج بها الناطقين لغير العربية تعليم .رشيداٛتدطعيمة
 28-27:ص.(ـ 1989 إييسكو،
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كالثاينالتنظيم.موضوعةمعقدة،منالسهلإىلالصعب،منالقدميإىلاحلديث
كادلعايَتيفتنظيماحملتول.السيكولوجيكىوتقدمياحملتوليفضوءإحتياجاتالطلبة

.ثالثةكىياإلستمراريةكالتتابعكالتكامل
 أسستأليفكتابالتعليم-ك

:كأسستأليفالكتابىي
 :األىداؼ،فهي -1

للطلبةأفيعلموىا -  ادلعريفية،كىيادلادةادلغزيةاليتيلـز
 ادلهارية،كىيالقدرةالعمليةاليتتطورمنادلعلوماتكتصَتمطبقة -
 السلوكية،كىيالسلوؾاليتغلبللطلبةأفؽللكوىا -

 :إعدادزلتولادلتابادلقرر،كىي -2
 مضبوط،أفيكوفاحملتولمضبوطامنالناحيةالعلمية -
 مناسب،أفيكوفاحملتولمناسبابالكفاءةالرئيسيةكالكفاءةاألساسية -
 .كايف،أفيكوفاحملتولالكثَتكالقليل -
 مطابق،تنوعاحملتولككثرتومناسبافبالكفاءة -
كالتكنولوجي -  كاقعي،أفيناسباحملتولبتطويرالعلـو
 تركيبالعلم -

 :اللغةكادلقركئية،كىي -3
 استعماؿاجلملمناسببالقواعداللغويةالصحيحة -
 يدؿترتيباجلملعلىتفكَتمعقوؿكنظامي -

                                                           

 69:ص...ادلرجعنفسو
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 ترتيباجلملمناسبلقدرةلغةالطلبة -
 اجلملادلستخدمةمتصلة -

 :شكلالكتاب،كىي -4
 أفتصميمحجمالكتابكمكافشرحاحملتولكالصورمناسبة -
 .أفتسندالصورةكاجلدكؿأكتوضحالفكرة -


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29

Kokokm Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: PT.Refika 
Aditama, 2010) hal. 46-48 . 
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 تعليم اللغة العربية : المبحث الثاني
 منهج تعليم اللغة العربية  - أ

استخدموادلدرسأكادلدرسةيفعملية.إفلكلعمليةالتعليممنهجالتعليم
كإفادلنهجىيرلموعةاخلربات.التعليملتحقيقأىدافهاكلنجاحعمليةالتعليم

الًتبويةاليتهتيؤىاادلدرسةللطالبداخلهاكخارجهابقسدمساعدهتمعلىالنمو
الشاملجلميعاجلوانبالشخصيةظلوايؤدمإىلتعديلسلوكهمكيعملعلىٖتقيق

كادلنهجيفاللغةالعربيةفهواخلطةادلرسومةكالطريق.األىداؼالًتبويةادلنشودة
.الواضحلتعليماللغةالعربية

 طرق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها- ب
إفطريقةالتعليمتعٍتاخلطةالشاملةاليتيستعافّٔايفٖتقيقاذلدؼالًتبوم

:كأىمأنواعطرؽالتدريسيفاللغةالغربيةلغَتالناطقُتّٔاىي.ادلنشود
 طريقةالقواعدكالًتٚتة -
 طريقةادلباشرة -
 طريقةالقراءة -
 الطريقةالسمعيةالشفهية -
 .الطريقةالتوليفية -


 

                                                           

 .90.ص(ـ1997مكتبةكىبة،:القاىرة)المنهج في اللغة العربية .عليامساعيلزلمد
 .203.ص...المرجعرشدمأٛتدطعيمة،

تطور تعليم اللغة العربية في معهد دار القرآن األنورية بتوليهو مالوكو الوسطى من السنة سارةنوفيانيتالتوكنسينا،
 .17-15.ص(ـ2013.جامعةموالنامالكابراىيممالنج:مالنج)رسالةادلاجسًت م، 1963-2010
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 مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها- ج
ادلوادالتعليميةللغةالعربيةىياحملتومالتعليميذلذهاللغةالذميرغبادلعلمهايف

كىيادلضموف.تقدؽلوللطلبةبغرضٖتقيقأىداؼتعليميةمعرفيةأكمهاريةأككجدانية
كىيمصدراأساسيايفتعليماللغةالعربيةإمامن.الذميتعلموالطالبيفعلمما

.شكلالنصأكغَتهكاألشياءاليتيتعلمهاالطلبةأكيعلمإليهم
كقدقدـرشدمأٛتدطعيمةعنبعضادلوضوعاتالثقافيةيفتعليماللغةالعربية
لألجانب،منهاالبياناتالشخصية،كالسكن،كالعمل،ككقتالفرغ،السفر،كالعالقات
معاآلخرين،كالصحةكادلرض،كالتعليمكالًتبية،كيفالسوؽ،كيفادلطعم،كاخلدمات،

كالبلدافكاألماكن،كاللغةاألجنبية،كاجلو،كادلعاملاحلضارية،كاحلايةاإلقتصادية،كالدين
.كالقيمكالركحية،كالسياسة،كالعالقاتالزمانيةكادلكانية

 االختبار اللغوي للغة العربية- د
اإلختباراتادلستخدـيفتطبيقالتقوميمتنوعةكتقسممنجهةمواصفتهاإمامن

جهةأىدافهاككيفيةقيامهاكشكلجوأّاكطريقةتقوؽلهاكقتقيامهاكإستفادهتا
كقدبٌُتإماـاسرارمكآخركفعلىىذهاألنوعيفكتأّمتقوميتعليماللغة.كغَتىا
:العربية
 منجهةكيفيةقيامها؛اإلختبارالتحريرمكاإلختبارالشفهي (1
 منجهةشكلاجلواب؛اإلختبارادلقاؿكاإلختباراإلختيار (2
 منجهةطريقةتقوؽلها؛اإلختبارادلوضوعيكاإلختبارالذايت (3

                                                           

جامعةأـالقرل،:مكةادلكرمة)األسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، رشدمأٛتدطعيمة،
 .43-42.ص(دكفالسنة

34
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab,(Malang: UIN Maliki Press,2013),  

hal.12. 
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 .النهائي/منجهةكقتقيامها؛اإلختبارالتكويٍتكاإلختباراخلتامي (4
:كامارلالتاالختباراخلاصةللغةالعربيةتتكوفمن

 االختبارللعناصراللغوية -
.االختبارللمهاراتاللغوية -

 2013اىداف تعليم اللغة العربية في منهج - ه
إفالغرضاألساسيمنتعليماللغةالعربيةىوأفيستطيعالطالبأفيعتربعن

نفسوتعبَتاكامالصحيحاباللسافأكالقلمكأفيفهممايقرأأكمايسمع،كأفيشارؾ
.يفالتفكَتفيماحولوبقدرماتسمحبوسنوكمواىبو

 :كمايفاليايل2013كأماأىداؼالتعليماللغةالعربيةعلىادلنهج

 2نصفالسنةxالكفاءةالرئيسيةكاألساسيةلفصل:1اجلدكؿ

Kompetensi Inti Kompetensi dasar 

1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya  

1.1. Menyadari bahwa kemampuan 

berbicara adalah nikmat yang penting 

yang dianugerahkan oleh Allah Swt.  

1.2. Mensyukuri nikmat Allah berupa 

kemampuan berbicara dengan baik dan 

lancar  

1.3. Mensyukuri kemampuan 

mengungkapkan gagasan dan ide 

dengan pembicaraan yang baik 

sehingga bisa dimengerti orang lain  

1.4. Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

                                                           
35

Imam Asrori, dkk. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2014),hal. 84. 

Imam Asrori, dkk. Evaluasi ... hal.96. 

 17.ص،...طرائقزلمدابراىيماخلطيب،
38

Lampiran SK DIRJEN no. 2676 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. hal.. 220-225. 
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internasional yang diwujudkan dalam 

semangat belajar 

2 Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerja 

sama, toleran, damai) santun, 

responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai  

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan 

peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan teman  

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, percaya diri, dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan komunikasi 

transaksional dengan guru dan teman  

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung 

jawab, peduli bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia 

kerjasama, dan cinta damai, dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional  

2.4. Menunjukkan perilaku santun, 

antusias, kreatif, ekspresif, interaktif, 

kerjasama, dan imajinatif dalam 

menghargai budaya dan bahasa.  

3 Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan 

rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, tehnologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah  

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 

dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan : ىواياتالطالب
 كادلعرض؛ادلهنةكاحلياة؛ادلهنةكالنظاـ
baik secara lisan maupun tertulis  

3.2 Melafalkan kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

ىواياتالطالبكادلعرض؛ادلهنةكاحلياة؛
 ادلهنةكالنظاـ
3.3 Menemukan makna atau gagasan 

dari ujaran kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan : 
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ىواياتالطالبكادلعرض؛ادلهنةكاحلياة؛
 ادلهنةكالنظاـ
baik secara lisan maupun tertulis  

3.4 Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait topik : ىوايات
الطالبكادلعرض؛ادلهنةكاحلياة؛ادلهنة
 yang sesuai dengan konteksكالنظاـ

penggunaannya  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan 

4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai 

konteks dengan tepat dan lancar 

terkait topik : dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan ىواياتالطالبكادلعرض؛ادلهنة
 denganكاحلياة؛ادلهنةكالنظاـ

memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks  

4.2 Menyampaikan berbagai informasi 

lisan sederhana tentang : ىوايات
الطالبكادلعرض؛ادلهنةكاحلياة؛ادلهنة
 كالنظاـ
dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya secara benar dan sesuai 

konteks  

4.3. Memproduksi teks lisan dan tulis 
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sederhana untuk mengungkapkan cara 

memberitahu dan menanyakan fakta, 

perasaan dan sikap terkait topik : 

ىواياتالطالبكادلعرض؛ادلهنةكاحلياة؛
 ادلهنةكالنظاـ
dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya secara benar dan sesuai dengan 

konteks  

4.4.Menyusun teks lisan dan tulis 

sederhana untuk mengungkapkan 

informasi terkait topik : ىواياتالطالب
 كادلعرض؛ادلهنةكاحلياة؛ادلهنةكالنظاـ
sesuai dengan unsur kebahasaan dan 

budaya  

Tarkib ادلصدر؛معاينحركؼاجلر؛ليس
معي؛/عندم +(ضمائراجلمع)مبتدأ 

؛العطف(ادلضارع)خرب  
منجهةاألىداؼ،قدكتبيفىذااجلدكاؿأفالتمنيةلكييفهمالطلبةقيمة
الثاقفةمنزلتوياتادلوادالتعليميةىيإحدلاذلدؼمنأىداؼتعليماللغةالعربية

ككذلكلكييطبقومعرفتهمعناللغةالعربيةمناسبابسياؽأحواذلم.علىىذاادلنهج
كّتانبذالكزلتوياتادلواد.النفسيةكاإلجتماعيةكالثقافيةىيأيضامنإحدلىدفو

ادلناسبةبسياؽأحواؿالطلبةالثقافةتساعدىميفتطبيقمعرفتهممباشرةكطبعاتزيد
.علاسةالطلبةألهناشلاكجدكاىاكليـو
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 المدخل السياقي : المبحث الثالث
 مفهوم المدخل السياقي وأىميتها في تعليم اللغة العربية - أ

ىوكسيلةالتعلممدخل.ادلدخلبفتحادليمىوالدخوؿاكٔتعٌتموضعالدخوؿ
ىوكسيلةمشًتكةللنظر.كاتعلممفأ٘تكُتالطلبةؿفكادلعلمىاتستخدـأككسائل
.موضوءالدراسةلمشكلةأ

كىوادلدخل.ادلدخلالسياقييركزالتعليمعلىميوؿالطلبةكخربهتمكخلفياهتم
الذمػلاكؿمساعدةالطلبةيفنظرادلوادالتعليميةادلتعلمةكيعلقهابأحواذلماليوميةإما

التعليمعلىمطابقأّايرلكسوماأف.مناجلهةالشخصيةأكاإلجتماعيةأكالثقافية
السياؽىواإلٕتاهيفعمليةالتعليماليتتعلقادلوادالتعليميةبأحواؿالطلبةكحياهتم
.كثقافتهمحىتتكوفالدراسةذاتعالقةكثيقةبأحواذلمكذاتمعٌتقوميفذىنهم

ّٔذهادلدخليساعدالطلبةأفيطبقالنظريةادلعركفةيفحياهتماليومية،معأفطلوع
ػلاكؿ.ىذفالنظريةبسببقليلكفاءةالطلبةأفيطبيقمعرفتهميفحياهتماليومية

ىذاادلدخللتكوفالنظريةادلعركفةلدلالطلبةليستيفذىنهمفقط،لكنتؤطي
.الفائدةالكثَتةيفحياهتمحىتيكوفمعرفتهمحلوؿمنمشكالتحياهتهماليومية
.كّتانبالذلكىذاادلدخليزيدمعرفةالطلبةعنأحواؿحوذلماإلجتماعيةكالثقافية

                                                           

 ٦٩.،ص(١٩٩٧دارالفكر،:بَتكت)لسافالعرب،ٚتلالدينزلمدبنمكـر
40

Ujang Sukandi dkk,Belajar Aktif dan terpadu (Surabaya:Duta Graha Pustaka,2003).hal.39. 
41

Johnson dalam, Nurhadi, dkk. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL) dan Penerapannya dalam KBK. )Malang: Universitas Negeri Malang 2002 (. Hal.12. 

Kesuma Dharma, dkk, Contextual Teaching and Learning. (Garut: Rahaya Research and 
Training, 2010). Hal.5. 

 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual. Cet I  (Bandung: Refika Aditama, 2010), 

hal.6. 
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ادلوادالتعليميةادلعلمةاىل.يفتعليماللغةالعربيةىذاادلدخليناسبمناسبةشديدة
الطلبةاليتتتعلقبأحواؿحياهتمالشخصيةكاإلجتماعيةكالثقافيةحىتىميستمعوف
أحواذلمكيتحدثوفعنهاككذلكيقرئوفأحواذلمكيكتبوهنا،كىذاالواقعيعلمالطلبةأف

.يطبقمعرفةلغتهميفحياهتماليوميةبادلباشرة
كزدادتاعليتهاألفالتمنيةلكييفهمالطلبةقيمةالثاقفةمنزلتوياتادلواد

ككذلك.2013التعليميةىيإحدلاذلدؼمنأىداؼتعليماللغةالعربيةعلىادلنهج
لكييطبقوفمعرفتهمعناللغةالعربيةمناسبابسياؽأحواذلمالنفسيةكاإلجتماعية

التعليمادلناسببسياؽأحواؿالطلبةتساعدىميف.كالثقافيةىوأيضامنىدفو
.تطبيقمعرفتهمبادلباشرةكطبعاتزيدعلاسةالطلبةألهناشلاكجدكاىاكليـو

 مبادي المدخل السياقي- ب
أفأسسىذاادلدخلسبعةاسس،كىيالًتكييب،كاالستعالـ،كالتسائل،تعلم

.اجلماعة،ٖتضَتالنموذج،اإلنعكاس،كالتقوميالذايت
 البنائي -1

يعتربىذاادلذىبأساسأّذاادلدخلكىويرلأفادلعرفةيبنيهااإلنسافقليال
التعليمّٔذاادلذىبػلاكؿأفيرتقئمعرفة.فقليالمثيتسعهابالسياؽاحملدد

 .الطلبةبنفسوعاملياكإبتكارياكإنتاجيا
 االستعالـ -2

فهوعمليةالتعليمبالبحثكالتفكَتاالنتظاميكىيعمليةنقلمنادلالحظة
فلذلكيستطيعوفالطلبةأفيتفكركابالتفكَتالنقدم  .إىلادلفهـو

                                                           
44
 Lampiran SK DIRJEN No. 2676 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah.  hal.224. 
45

Priyatni, Endah Tri. Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Pembelajaran Konteksual. 
)Malang: Universitas Negeri Malang.2002 (.hal.2..  
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 كالتسائل، -3
ىذهالعملية.كىوعمليةلتسجيعالطلبةكإشرافهمكتقويدقدرهتمعلىالتفكَت

ادلهمةيفتعليماالستعالـألهنايساعدالطلبةيفْتثادلعلوماتكتأكيدـقد
 .علمكتوجيواالىتماـإىلادلظهرالذممليعلم

 تعلماجلماعة، -4
فسوؼتكوفتبادؿ.كىوالتواصلكالتعاكفبُتالطلبةاكالفرؽكفعاليةبينهم

 .ادلعلوماتبُتالطلبةيفىذهالعملية
 ٖتضَتالنموذج -5

يفالتعليمالسياقيالنموذجليسمنادلدرسفقطكلكنمنادلمكنىومن
 .الطلبة،معأفلديهمالفكرةاخلاصةبينهم

 اإلنعكاس -6
 كىواخلطوةاآلخرةيفالتعليمالًتكييب.ىوعمليةالتفكَتشلاقدتعلموالطلبة

 كالتقوميالذايت -7
كىوعمليةادلعلمدلعرفةكفاءةالطالبيفالفصل،ىلىويتبععمليةالتعليمأـ

التقييميفالتعليمالسياقييركزيفعمليةالتعليم،فلبياناتالنتيجةللطلبة.ال
مأخوذةيفأثناءالتعليم،كليستىيمنمعرفةالطلبةكحدةكلكنمن

.اشًتاكهميفعمليةالتعليم


                                                                                                                                                               

، تطوير المواد التعليمية بمدخل التعليم والتعلم السياقي في الفصل المحادثة في المدرسة الثانوية فرػلةاحلسنية
جامعةموالنامالكابراىيماإلسالميةاحلكومية:مالنج)رسالةالدكتوراه،، اإلسالمية الحكومية ترنجاليك جاوا الشرقية

 18.،ص(2014.مالنج
47

Priyatni, Endah Tri. Kurikulum....hal.3. 
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 خصائص التعليم السياقي- ج
لتعليمالسياقيخصائصكىيالتواصلاجليدةلتحصيلالفائدة،يعملعمالفعاال،
ينظمالطلبةطريقةتعليموبنفسو،كالتعاكف،ػلافظخصائصالطلبة،ػلققادلعيارالعالية،

.يستعملالتقييماحلقيقي
التعليمبالسياؽاحلقيقي،التعليمليعطي:كقدـبرياتٍتأفخصائصوسبعة،كىي

الطلبةالفرصةليعملالواجبةادلفيدة،يقاـالتعليمبإئطاءاخلربةلطلبةبالتطبيق،يقاـ
التعليمباجلماعة،التعاكفبُتاآلخريفالتعليم،التعليمفعاالعملياكابتكارياكاتاجيا،

 .التعليمبالتنوعكالسركر
 سياق الثقافة واإلجتماعية - د

كيف.منجهةاللغوية،الثقافةىياحلذؼكالفطنةكالذكاءكمنهاالتقوميكالتهذيب
اإلصطالحىينتيجةأفكارالناسكىينظاـآّتمعكتتعلقبكلانشطةآّتمع

كرألكنتجوركنيجراتىيكلنظاـ.اليومية،كىيتستطيعأفتوجوأفعاذلمكعمليتهم
أهنانتيجةمنٚتيع.الناسكافكارىمكاذكاقهمكافعاذلمادلتعلمةيفحياهتماإلجتماعية

معارؼالناسكعقائدىمكأشكاؿفنوهنمكعلومهمكالقانوفكالعاداتكالتقاليدكٚتيع
.قدرهتمكيعتمدكفّٔامصادراحلياةاإلجتماعية

.فهيمزيةمنادلزايااإلنسافدكفسائرادلخلوقات .أفالثقافةمزيةكخاصيةإنسانية
 كأهنامكتسبةكمتعلمة،فإفالثقافةىيالًتاث.كىييؤثركثَتايفظلوحضارةالناس

                                                           
48

Nurhadi, dkk. Pembelajaran.... hal.20. 

49
Priyatni, Endah Tri. Kurikulum....hal.3. 

50
Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya, C.2(Yogyakarta; LKis Pelangi 

Aksara2007) hal.7. 
51

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi I, (Jakarta: Rineka Cipta,2003), hal. 72. 
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كأماعناصرالثقافةيفكل.الذميكتسبوالناسمناألجياؿالسابقةعنطريقالتعلم
الشعوبفهياللغةكالنطاـادلنطمةاإلجتماعيةكنطاـادلعداتاحلياتيةكالتكنولوجية

.كنطاـادلعاشكالنطاـالديٍتكالفٍت
عندتطويرادلوادالتعليميةلتعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتمراعاةاألسس فيلـز

كلكيػلققالكتابأىدافوينبغيعلىادلدرس.كمنهااألسسالثقافيةكاإلجتماعية
كلنػلققالكتابادلدرس.أفؼلتارمادتوالعلميةكاللغويةكفقٔتعايَتكأسسعلمية

.فيةاأىدافوماملتكنمادتواللغويةيفمتناكؿقدراتالدارسُتالعقليةكخلفياهتمالثق
فلذلكٖتليلأحواؿالطلبةاإلجتماعيةكالثقافيةمهمجدايفإستعماؿىذا

.ادلدخل،لكينستطيعأفنفهمسياؽالطلبةكنعدادلادةالتعليميةادلنسبةبإحتياجاهتم
يفتعليماللغةكإعدادموادىا،ٖتليلأحواؿالطلبةاإلجتماعيةكالثقافيةػلتاجاىلالدراسة

معأفاجلغريفيؤثركثَتاإىلأحواؿآّتمع.اإلضافيةيفٖتليلهامنهاعلماللغةاجلغرفية
غازمسلتارطليماتكللغاتلسافأمةأكٚتاعةتعيشيفكطنكماقدـ.كثقافتهم

خاصّٔافإفملاللغةتصطبغبصبغةزلليةٗتلعهاعليهاالظركؼكاألنوا،فلطبيعة
.البالدكللبيئةاجلفرفيةيفسهوذلاكجباذلا،كلوفمناخهاأثريفالثقافة
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كترتبطارتباطاكثيقابينهما،بليكوفعلماخاصاكيسمىثقافةاجلغريفكىوعلم
يبحثتأثَتجغرايفيفظلوالثقافة،ّتانبذلكجغراؼآّتمعؽلثللغاهتم،كأدياهنم،

.كإقتصادىمكأنشطةثقافتهم
كأماالسياؽاحمللييفمدينةبارمبارمتتعلقبكلانشطةآّتمعاليوميةادلتنوعةيف
ىذهادلدينة،منهااداهتمككيفيةعملالنكاحكالوليمةفيها،كالدينية،كاللغوية،كالفوف،
كادلهنةآّتمع،كاذلوايةالولد،كادلركبة،كادلنطقةاخلاصةيفىذهادلدينةكادليدافاندم
.مكاساكك،السوؽالكسي،سينجوؿ،ميناءنوسانتاراشاطيءالبحردلفوكمكغَتىا

أمااللغةادلستخدمةىياللغةالبقيسيةكاإلندكنيسيةكاألديافللمجتمعىذهادلدينة
كأكثرمنادلسليمُت.متنوعةاكثرىممنادلسلمُتكقليلمنالنصرانيُتكاذلنديُت

يتعلموفاللغةالعربيةيفصغارىمعندمايتعلموفقراءةالقرآفيفركضةالًتبيةالقرآنية
(TKA/TPA)كيستطيعأفيستمرتعلمهايفادلدارساإلسالميةكادلعاىدكاجلامعات

أماادلدارساإلسالميةيوجديفكلطبقاتيفىذهادلدينة.اإلسالميةيفىذهادلدينة
كىيمناإلبتداعيةحىتالثناكية،كادلعاىداإلسالميةيفىذهادلدينةكثَتةكادلشهورمنها

كاجلامعاتاإلسالميةيفىذهادلدينةىيجامعةزلمدية.ىوادلعهددارالدعوةكاإلرشاد
.بارمبارمكجامعةبارمبارماإلسالميةاحلكومية

العادةّٓتمعىذهادلدينةمنهاالفنالبقيسيةكالرقصة،كتوجدرقصاتكثَتةمنىذه
كادلشهورةمنهمىيpattuddu (1949), bosara (1961), pattennung(1962) ادلدينةمنهارقصة
كبيت.كىيالرقصةادلستخدمةذلتاؼالضيوؼاحملًـت(tari padduppa)الرقصةاذلتافية
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كىوبيتلبقيسيمناخلبساليتلومائة(bola seratu)العادةالبقيسيةيسمىبيتادلائة
كىولباسلنساءالبقيسي(baju bodo)العماد،كلباسالعادةالبقيسيةيسمىلباسبودك

كىيبرامج (mappenre tojang)،عادةالعقيقية(jas tutup)أماللرجاؿيسمىجاستوتوؼ
يفالنكاحادلرتبة القيقةاليتفيهاقراءةكتابالربزصليكقطعشعرالطفلفيها،كعادة

مث(wenni mappacci)مثليلةالطهارة(mappasiarekeng)مثالتوكيد(madduta)باخلطبة
كيعلمزلتومىذهالعادةيفكلبرامج.(tudang botting)مثالوليمة(kawing)النكاح

كصلدأيضايفعملية.التعليميفىذهادلدينةمثليفبرامجتعليمالفنوفاحملليكمثلها
كيستطيعتطوير.(muatan lokal)التعليميفمدارسىذهادلدينةٔتدةالدراسةاحمللي

تعليمهايفتعليماللغةاألجنبيةمثلاللغةالعربيةبالتعليمالسياقييعٍتيعلمادلدرساللغة
العربيةٔتدةاالعادةأمالنظاـاحملليكغَتىااليتيعلمفيوعنحالةالعادةيفمديتةبارم

بارمكتتعلقعنكيفيةالنكاحكالوليمةكالعقيقةكبرامجحفلةمثلحفلةموليدالنيب
عمليةالتعليممثل.صلىاهللعليوكسلمكبرامجقراءةكتابالربزصليكالعيدينكغَتىا

ىذايوجديفىذهادلدينةيفتعليماللغةالعربيةيفاجلامعاتكادلعاىدكادلدارسيفىذه
.ادلدينة

ادلنطقةالعامة،منهاادليدافاندممكاساكك،السوؽادلركزمالكسي،السوؽ
،شاطيءالبحردلفوكمكمًتاسكسد(السوؽدلالبسادلهجورة)الليليجاكرسينجوؿ

كادلراكبالعامة،منهاسيارةادلستأجرةفييت.سوريانج،غابةاجلومفي،جباؿنيفوكغَتىا
،كالسفينة،(الذممازاؿيبٌتحاجزه)فييت،كالعربات،كتاكسي،كاحلافالة،كالقطار

فأماالسفينةيستخدـألفيفىذهادلدينةيوجدادليناءكىوميناءنوسانتاراالذمماداـ
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كمشغوؿآّتمع،منهميكوفمؤظفاكمدرسا.1930مشغوؿجدامنذقبلالسنة
كالفالحوفػلصلوفبالنبات.كتاجراكصياداكسائقالسيارةفيتفيتكفالحاكمربياكغَتىا

لعبةالولدالبقيسية،لعبةالرقصة.ادلتنوعةكىيالرزكالكاجوكاخلضركاتككاكاككغَتىا
.اليتقدذكرامسهاسابقا،ككلةكبلبلكخفيةكسباحةكرياضاتككاسيتكغَتىا

تعليماللغةالعربيةيف.كؽلكنأيضاتعليمهايفتعليماللغةالعربيةبالتعليمالسياقي
جامعاتبارمبارمخصوصايفجامعةبارمبارماإلسالميةاحلكومية،يطوراحملاضر
مادةدراسةاحملادثةكغَتىأتادةادلنطقةالعامةكمراكبرلتمعبارمبارم،كمهنةرلتمع

كيتكلمكثَتاالطالبوفعنادلنطقةالعامةحوذلمكادلراكبالعامةاليت.بارمبارمكغَتىا
كمهنةرلتمعبارمبارمكغَته  .تستخدـيفىذهادلدينةكليـو

 
 

                                                           
60

Makmur Makka dkk, Parepare … hal. 18. 
61

Pemda Kota Parepare,  Laporan Penyelenggaraan PEMDA Kota Parepare.(Parepare: 

Pemkot Parepare, 2009) 9. 



 

31 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث - أ
(Research & development)يفىذاالبحثٔتنهجالبحثكالتطويرستخدـالباحثا

إفادلدخلالتطويرميف.إلنتاجشيئكقياسفعاليتوكىيطريقةالبحثادلستخدمة
مفهوموالبسيطىومنهجمنظميهدؼلكشفمنتجوأكظلوذجأكمنهجأكاسًتاتيجية

أكطريقةأكخطوةمعينةمعتعيينهاكإصالحهاكتطويرىاكإنتاجهاكٕتريبفعاليتها
 .لتكوفجديدةكفعالةكمفيدة

كادلرادمنالتطويريفىذاالبحثىوعمليةإلنتاجمواداللغةالعربيةادلطوريفضوء
كالتجرييبىوعمليةدلعرفةفعاليةاإلنتاجلتنميةمعرفةاللغةالعربيةلطلبة.ادلدخلالسياقي
 .ببارمبارمسوالكسياجلنوبية2ادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةفصلالعاشريف

ٖتليل(1:ستعملالباحثثالثخطواتكىيفاليحصلعلىاإلنتاجاجليد،
ىذاالبحث،كاإلقًتاحاتمنخرباءتنيلادلداخال(2.احلاجاتقبلعمليةاإلعداد

معرفة(3.ادلدخلالسياقياخلبَتيف(،بتطويرمواداللغةالعربيةاخلبَتيف(أ:كعلا
.لتنميةمعرفةاللغةالعربيةللطلبةفعاليةاإلنتاج
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  البحث والتطويرإجراءات - ب
علىرأمسوجييونوإستخدـالباحثخطواتإجراءاتالبحثكالتطويرٓتطوات

 :مراحل،كىيكمايلي10بأفمراحلتطويرالكتابعلى


 

 
 
 


 

 

:كمايليشرحالباحثإجراءاتالبحثكالتطويرشرحاكامالمس
 ٖتليلاحلاجاتكادلشكالت .2

ْتثالباحثىذاالبحث،حللهااحلاجاتكادلشكالتفيو،كناؿمقبلأف
ببارمالثانيةادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةيفالبياناتعناحلاجاتالباحث

اللغةالعربيةدلعرفةكفاءةالطالبعنمدرسةٔتقابلةمعبارمسوالكسياجلنوبية
منقبل،كدلعرفةادلادةالتعليميةكالطريقةدرسةاللغةالعربيةمننتيجةاإلختبارامل

                                                           
64
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ٖتليلاحلاجات
 كادلشكالت

 تصميماإلنتاج ٚتعالبيانات

 ٖتسُتاإلنتاج

اإلنتاجسُتتح ٕتربةصالحية اإلنتاجتصديق   

 تصميماإلنتاج ٕتربةاإلنتاجفعالية

 

لةاإلنتاجكحص  
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كادلشكالتاليت.التعليميةكالوسائلالتعليميةكطريقةاإلختبارادلستخدمةفيها
.يفعمليةالتعليممنناحيةالكتابالتعليميادلخصوصةدرسةتواجوامل

 لبياناتٚتعا .3
ناؿالباحثادلعلوماتمنٖتليلاحلاجاتمستمرالباحثىذهاإلجراءاتبعدأفا

 .اللغةالعربية،كىذهادلعلوماتلتصميماإلنتاجمدرسةكادلشكالتٔتقابلةمع
 تصميماإلنتاج .4

بعدأفمٌتالباحثٖتليلاحلاجاتكادلشكالتكٚتعادلعلومات،فخطوةالتاليةىي
الفصليفةالطلبالعربيةالكتابالتعليميلتنميةللغةتطويريف.تصميماإلنتاج

،للغةالعربيةالكتابالتعليمييفضوءادلدخلالسياقيالباحثأعدالعاشر
.نتاجادلطورةاإلبةتعلقاملجتمعالباحثادلراجعاك

 تصديقاإلنتاج .5
تصديقاإلنتاجىوعمليةلتقوميأكلتحكيماإلنتاجادلصمم،أمااذلدؼمنوىو

كؽلكنأفيؤدلىذاالتصديقبإحضار.دلعرفةصالحيةالكتابالتعليميادلطورة
اكالعيوبماؿ،مثطلبالباحثمنهمالتقوميكإعطاءادلزاىذاادلجبعضاخلرباءيف

أكؽلكنأيضاأفٖتقيقالتصديقمنخالؿادلناقشةبُتالباحث،مناإلنتاج
.كاخلرباء

 اإلنتاجٖتسُت .6
بتصحيحاإلنتاجعناألخطاءكالنقائصادلوجودةحسب كانتالباحثيقـو

.التحكيممناخلرباءكإرشاداهتم
 



34 

 

 

 

 صالحيةٕتريةاإلنتاج .7
ـالباحثدٕتريةاإلنتاجاألكىلىيبتحكيمجودةإستخداـىذااإلنتاج،مثؽ

ادلطوريفضوءبتجربتواىلمعلماللغةالعربية،دلعرفةأراءهعنالكتابالتعليمي
 .ةقبلٕتريبهااىلالطلبادلدخلالسياقي

 اإلنتاجٖتسُت .8
بتصحيحاإلنتاجعناألخطاءكالنقائصادلوجودةحسبمكافالباحث قـو

 .التحكيممنمعلماللغةالعربيةكإرشاداهتم
 فعاليةٕتريةاإلنتاج .9

ادلطورةيفعمليةتعليماللغةالعربيةالكتابالتعليميٕتريةاإلنتاجالثانيةىيبتطبيق
ادلدرسةيفةفصلالعاشراليتقاـالباحثبنفسها،كقدـالباحثمباشرةاىلطلب

ببارمبارمسوالكسياجلنوبية،دلعرفةفعاليةىذهالثانيةالثانويةاإلسالميةاحلكومية
 .الكتابالتعليمي

 اإلنتاجالنهائيسُتتح .10
فإنوػلتاجاىلالتعديلأك.ماداـيوجداألخطاءكالنقائصادلوجودةيفىذااإلنتاج

 .التحسُت،حىتحصلالباحثأحسناإلنتاج
 ملةاإلنتاجالنهائكحص .11

تطويركتابتعليمأكاجلماىَتممنمصيلإنتاجالنهائتحكاخلطواتاألخَتةىي
.اللغةالعربيةيفضوءادلدخلالسياقي
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 تجربة المنتج- ج
  تصميم التجربة -1

(2)تصميمرلموعةالوحدة،(1):إفادلدخلالتطويرمالتجرييبيتكوفمن
.تصميمآّموعاتادلتكافئة(3)تصميمآّموعتاف،

كأماالتصميمادلستخدـيفٕتريبالكتابالتعليميادلقًتحمنالبحثالتطويرمفهو
بنموذجاالختبارالقبليكالبعدم (Quasi Experimental Design)التجريبشبوآّرد

(Pretest-Postest Design)كيفتصميمىذا.،دلعرفةفعاليةالتجربةيفتعليماللغةالعربية
الفصلاألكؿكالفصلالتجرييبكالفصلالثاينكالفصل.البحثاختارالباحثالفصلُت

.الضابط
  أفراد التجربة -2

ادلدرسةالثانويةيفالفصلالعاشريفكأمارلتمعيفىذاالبحثىوٚتيعالطلبة
-2016يفالسنةالدراسيةببارمبارمسوالكسياجلنوبية2اإلسالميةاحلكومية

.فصوؿ5طالبا،الذمتتكوفمن118حيثعددىم.ـ2017
كتؤخذمنخالؿالقرعةعينةٕتريبالكتابالتعليمييف.آّتمعشلثلىيالعينة

.طلبة22"ب"طالبةكالفصل22،كعددىم"أ"ادليدافكىيالفصل
 البيانات والمعلومات -3

:البياناتكمصادرىايفىذاالبحثفيمايلي
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 البياناتالنوعية .1
ادلدرسةالثانويةنتائجادلقابلةمعادلدرسةاللغةالعربيةيفالفصلالعاشريف -

ككيفرأيهاعنتطويرببارمبارمسوالكسياجلنوبيةالثانيةاإلسالميةاحلكومية
 .2013الكتابالتعليميللغةالعربيةيفكتابادلنهج

نتائجادلالحظةيفادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارم -
 سوالكيسياجلنوبية،كأثناءدراسةاللغةالعربيةفيها

اإلقًتاحاتكاإلرشاداتكالتوجيهاتمناخلرباءكادلدرسةاللغةالعربيةعن -
 الكتابادلطور

نتائجٖتليلالوثائقعنزلتولسياؽمدينةبارمبارمالثقايفكاإلجتماعي، -
كادلنهجالدراسيكادلصادرادلتعلقةبتطويركتابالتعليم

 البياناتالكمية .2
 نتائجالتحكيمعننوعيةالكتابادلطورادلصممةباإلستبانة -
 .نتائجإستجاباتالطلبةعنالكتابالتعليميادلطوربعدتطبيقها -
 نتائجإختبارالطلبةالقبليكالبعدم -

 أسلوب جمع البيانات- 4
حسبمااحتاجالباحثمنالبياناتالسابقة،استخدـأدكاتجلمعالبيانات

:كىي
كاماأىمشيءمنادلالحظة.،ىيمراقبةادلباشرةعلىكاليةالبحثادلالحظة -أ

كيفىذاالبحثادلالحظةيستعملهاالباحثجلمع.ىوادلراقبةكالذاكرة
البيياناتادلتعلقةبادلنهج،كالكتابادلستخدـيفتعليماللغةالعربيةخاصةالللغة
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ببارمالثانيةادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالفصلالعاشريفالعربيةيف
.بارمسوالكسياجلنوبية

ادلقابلة،يستخدمهاالباحثجلمعالبياناتعنمعلوماتمنمواداللغةالعربية-ب
كٕترادلقابلةمع.كالكتابكالطريقةكالوسائلكاإلخترباتادلستخدـيفالتعليم

ادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةادلدرسةاللغةالعربيةللفصلالعاشريف
.ببارمبارمسوالكسياجلنوبية

أداةمالئمةللحصوؿعليادلعلوماتكبياناتاحلقائقادلرتبطةاإلستبانة،كىي -ج
بواقعمعُت،كتقدـاإلستبانةبشكلعددمناألسئلةيطلباإلجابةعنهامن

اإلستبانةيفىذايوجهها .قبلعددمناألفرادادلعينُتٔتوضوءاإلستبانة
الباحثاىلاخلبَتينكمدرسةاللغةالعربيةللحصوؿعلىكتابالتعليمي
ادلناسب،كيوجواىلالطلبةدلعرفةرأيهمعنالتعلمبعدمادرسوابالكتاب

.ادلطور
اإلختبار،كاإلختبارادلستخدـيفىذاالبحثنوعاف،علااإلختبارالقبلي -د

 كاإلختربالبعدم
الوثائق،استخدموالباحثلتحليلادلنهجالدراسيككذلكزلتولسياؽمدينة-ق

.بارمبارمالثقايفكاإلجتماعيكادلصادرادلتعلقةبتطويركتابالتعليم




                                                           

(.1995،جامعةإفريقياالعادلية)، مناىج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعةعبدالرٛتنأٛتدعثماف،
.136.ص
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  تحليل البيانات- 5
 ٖتليلالبياناتالنوعية -1

كتشملالبيانات.قاـالباحثبتحليلالبياناتمنادلقابلةكادلالحظةكالوثائق
علىزلتولالسياؽالثقافيةكاإلجتماعيةكمشكالتتعليمالكتابالتعليمي،
كإحتياجاتالطلبة،كادلوادالتعليميةكادلصادركمداخالتادلعلمعنالكتب

أماكيفيةٖتليلهااستخرجالباحثٚتيعالبياناتادلوجودةمث.التعليميادلطور
 .ٖتررىاكترتبهاكتعرضهاكٖتللهاباالستنتاج

 ٖتليلالبياناتالكمية -2
 ٖتليلالبياناتمناإلستبانة -أ

أماٖتليلالبياناتمناإلستبانةدلعرفةتصديقاخلبَتفاستخدـالباحثأربع
أماادلعيَتكلدرجاتكتقديرتصديقاخلبَتللكتابالتعليمي.درجاتالتقومي
إذاكاف2إذاكافاخلبَتيقيسادلؤشرضعيف،كدرجة1درجة:ادلطورفهي

إذاكافاخلبَتيقيسادلؤشرجيد،3اخلبَتيقيسادلؤشرمقبوؿ،كدرجة
 .إذاكافاخلبَتيقيسادلؤشرجيدجدا4كدرجة

 ٖتليلالبياناتمناإلختبار -ب
ستخدـالباحثيفٖتليلالبياناتمننتيجةاالختبارالقبليكالبعدما

كتاباللغةالعربيةادلطوريفللمجموعةادلتكافئة،يعٍتأفتعُتفعاليةأكأثر
.يفاإلختبارالقبليكالبعدمةتقاسحسبنتيجةالطلبضوءادلدخلالسياقي

:t-testستخدـالباحثالرمزاكدلعرفةمناسبةالداللةأكذممعُت
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2006),hal. 354. 
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  t    = قيمةادلقارنة
M=ىفكلرلموعة(ادلتوسط)قيمة

        N=اعددمنادلوضوعاتاكعددالطلبة
x  =إضلراؼلكلقيمة𝑥2 ك𝑥1

    y   =إضلراؼلكلقيمة  𝑌2 (ادلتوسط)من𝑌1
:فيمايليمعيارالتصديقالختبارالتايل

إذاكانتدرجةاحلسايبأكربمنتالرسمالبياين،فتعٍتذلكأففركض -
 البحثمقبولة

إذاكانتدرجةاحلسايبأصغرمنتالرسمالبياين،فتعٍتذلكأففركض -
 .البحثمردكدة
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ... hal. 356. 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 في ضوء المدخل السياقي اللغة العربية  كتاب تعليم:المبحث األول
قبلأفيطٌورالباحثىذالكتاب،قاـالباحثٔتالحظةعمليةتعليماللغةالعربية

كالحظالباحثادلدرسةكالطلبةكادلوادادلدركسو.بادلدرسةالثانويةاحلكوميةبارمبارم
ككانتنتائجىذهادلالحظةأساسا.كادلصادرالتعليميةكالطرؽادلستخدموككسائلها

الختيارادلوادالتعليميةادلناسبة،ككذلكأيضاطرؽالتدريسكالوسائلادلعينةكأساليب
تقوميادلناسبةبأحواؿالدارسُت،حيثؽلكنّٔاتقدميالكتابادلطٌورٔتادةكبطريقةفٌعالة

.كتستطيعأفترقيكفاءةالطلبةيفاللغةالعربية
تستخدـالطريقةادلباشرةكالقواعدكالًتٚتةيفتعليماللغةالعربية،ةككانتادلدرس

فتشرحادلدرسةادلوادالتعليميةباللغةالعربيةكأحياناتشرحباللغةاإلندكنيسية،كتستخدـ
كلتقوميماحصلعليوالطلبة.lcdادلدرسةالوسائلالتعليميةادلتنوعةكالسبورةكالقلمك
بعداختتاـموضوعكالتحريرم منالتعليمكالتعلم،قامتادلدرسةباالختبارالشفهي

.كّتانبذلكاعتمدادلدرسيفالتقوميأيضاعلىأعماؿالطلبةبالتدريبات.كاحد
كالحظالباحثأيضاأثناءتنفيذتعليماللغةالعربيةأنوالتقدـادلدرسةادلواداألخرلاال

.يفكتابالتعليملعدـالكتابادلصاحبللمدرس
منالباياناتالىتحصلعليهاالباحثمنتعليماللغةالعربيةيفىذهادلدرسةأف

كالصلد۰ُ۳ِادلوادادلدركسةيفكللقاءىومنكتابتعليماللغةالعربيةعلىمنهج
الكتبكادلواداألخرلكىذابسببعدـالكتابادلصاحبللمدرسةيفتعليماللغة

                                                           

مارس2يفالتاريخلثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارمدرسةاملأثناءالدراسةيفنتيجةادلالحظة 
 .ـ2017
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كّتانبذلكادلوادالتعليميةيفالكتابتعليم.العربيةحىتتكوفعمليةالتعليممصعبة
التناسبكثَتةبأحواؿالطلبةاليوميةحىتٖتتاج۰ُ۳ِاللغةالعربيةعلىمنهج

.ادلدرسةالكتابادلصاحبالذمتناسببأحواؿالطلبةالثقافيةكاإلجتماعية
كبعدذالكيطورالباحثالكتابالتعليميللغةالعربيةيفضوءادلدخلالسياقي،

فلذلكيطورالباحث.كادلرادمنالسياقيىوسياؽأحواؿالطلبةالثقافيةكاإلجتماعية
الكتاببإىتماـزلتوياتالثقافةكاإلجتماعيةيفمدينةبارمبارماىلالكتبادلطور،أما

بكلانشطةآّتمعاليوميةزلتوياتالثقافيةكاإلجتماعيةادلهتمةيفىذاالكتابتتعلق
كالدينية،.ادلتنوعةيفىذهادلدينة،منهااداهتمككيفيةعملالنكاحكالوليمةفيها

كاللغوية،كالفوف،كمهنةآّتمعكنظاممعملها،كىوايةالولدكآّتمعمثلالرقصةكىي
.(tari padduppa)كالرقصةاذلتافيةpattuddu (1949), bosara (1961), pattennung(1962) رقصة

كادلركبة،كادلنطقةاخلاصةيفىذهادلدينةكادليدافاندممكاساكك،السوؽالكسي،
.سينجوؿ،ميناءنوسانتاراشاطيءالبحردلفوكمكغَتىا

كّتانبذالكيهتمأيضاالباحثمنهجالتعليمادلستخدـيفتعليماللغةالعربيةيف
ليكوفالكتابادلطوريناسببأىداؼتعليماللغة2013ىذهادلدرسةكىوادلنهج
.العربيةيفىذهادلدرسة

،قدمهاإىلاخلبَتينيفرلاؿتعليماللغةالكتابالتعليميالباحثإعداديتمبعدأف
الدكتورأكريلمنناحيةادلوادكاللغةىواألستاذ.للحصوؿعلىتقديراتوكتعليقاتوالعربية

موالنامالكإبراىيماإلسالميةامعةبجالعربيةاضراللغةمحّٔرالدينادلاجستَتكىومن

                                                           

مارس2يفالتاريخلثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارمدرسةاملأثناءالدراسةيفنتيجةادلالحظة 
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،كناحيةمدخلكطريقةالتعليمىواألستاذالدكتورأبوبكرجدةاالنجمباحلكومية
 .احلكوميةبارمبارماإلسالميةامعةبجالعربيةاضراللغةمحىومنكادلاجستَت

كلقدقاـاخلبَتافبتصحيحالكتابالتعليمياليتأعدهالباحثحسبالعناصر
:اليتعينتهاالباحثلتطويرالكتابالتعليمي،كمنها

سهولةلغتالكتابكمفهومهاككاضحتهاكالتدرجكقواعدىا:لغةالكتابيف -1
الصحيحةكمناسبتهابإحتياجاتالطلبة،كمناسبةأصواهتا،كإختيارادلفرداتبناء

 .علىالشيوع

الوضوحيفاألىداؼ،كادلعاملةبُتالطلبة،كالسهولةيفالتعليم،:مالئمةادلواديف -2
صالحةبُتادلواد،كالتدرج،كسعةادلوادكدقتها،كصدؽادلوادالتعليمية،كعدد

 .ادلفردات،كأشكاؿالنشاطات

،كصحةالوضوحيفدليلادلعلم،كالًتتيبيفتقدؽلو:عرضادلادةمنحيث  -3
 .ادلستخدمةاحلوار،اختبارادلفرداتبناءعلىالشيوع،كالطريقة

الًتتيبيفالكتابة،،كاستخداـاحلركؼكنوعهاكمقياسها:الرسمالبياينمنحيث -4
 .الصورةكالتزين

مناسبةعددالتدريبات،كمناسبةالتدريباتٔتستولالطلبة،:التقوميمنحيث -5
كتعليماتتدريباتمناسبة،كإعطاءاألمثلةلتأديةالتدريبات،كاليشتملاالختبار

علىموادخارجمادرسوالطلبة،كاألسئلةلقياسقدرةالطلبةدلهارةالكالـ،كمناسبة
 .أشكاؿالتدريب

الًتكييب،كاالستعالـ،كمدخلالتعلميفمناسبةالكتاببأسسمدخلالسياؽكىي -6
 .كالتسائل،تعلماجلماعة،ٖتضَتالنموذج،اإلنعكاس،كالتقوميالذايت
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يصححاخلبَتادلًتادفات،ادلوادكاللغةخبَتمنالتصحيحنتائجمنكبالتايل
التصويركاجلملةكالقواعداخلطيئةبادلًتادفاتكاجلملةكالقواعدالصحيحة،منهاالكلمة

يصححالفرقةالفصلاألكؿ،كالكلمة2يفصفحةأخذالصورةيصححبالكلمة
يفادلفضلةلكيصححباجلملةأحبإليك،كاجلملة6يفصفحةآّموعةبالكلمة
احفظاحلوار،كاجلملة6يفصفحةآّموعةيصححبالكلمةالفرقةكالكلمة،7صفحة

اجعلفرقة،كاجلملة31يفصفحةاحفظاحلوارجيدايصححباجلملةْتفظتامة
يفصفحة...اجعلرلموعةصغَتةتتكوىفمنيصححباجلملة...صغَتةٖتتوممن

يفصفحةأجبعناألسئلةاآلتيةيصححباجلملةأجباألسئلةاآلتية،كاجلملة53
يصححبالعنوافنظاـمهنةرلتمعبارمبارمكنظامها،كعنوافالفصلالثالثيعٍت64

.العملّٓتمعبارمبارم
أعدهالباحثالكتابالذمأفاخلبَتمنناحيةموادتعليماللغةالعربيةرألك

الثانويةللطلبةهتامناسبكالتدرجسهولةلغةالكتابككاضحهاك:جيدجدامنحيث
كالوضوحيفاألىداؼ،كالسهولةيفالتعليم،الربطبُتادلواد،كمالئمةقواعدىا

الوضوحيفدليلادلعلم،بإحتياجاتالطلبة،كعددادلفردات،كأشكاؿالنشاطاتك
كإعطاءاألمثلةلتأديةالتدريبات،كاليشتملادلستخدمةكالطريقةكالًتتيبيفتقدؽلو،

لغةالكتابكأصواهتا:كجيدمنحيث.االختبارعلىموادخارجمادرسوالطلبة مفهـو
كصحةاحلوار،كادلعاملةبُتالطلبةادلناسبةللطلبةكإختيارادلفرداتبناءعلىالشيوع

اختبارادلفرداتبناءعلىالشيوع،كالتدرج،كسعةادلوادكدقتها،كصدؽادلوادالتعليمية،
كعدد.الًتتيبيفالكتابة،الصورةكالتزين،كاستخداـاحلركؼكنوعهاكمقياسهاك
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التدريبات،كمناسبةالتدريباتٔتستولالطلبة،كتعليماتتدريباتمناسبة،،كاألسئلة
.لقياسقدرةالطلبةدلهارةاللغةالعربية

خبَتمدخلكطريقةالتعليمىوتصحيحاخلطياتمنمنالتصحيحنتائجكأما
منهاإعدادادلوادكالتدريباتادلناسبةبادلدخل.ناحياتادلتعلقةبامدخلكطريقةالكتاب

السياقي،منهاجهةاألساسالًتكييبىويوجوأفالتعليمالًتكييبمنكيفيةتعليمهاىي
إستعملمصادرالتعليمادلتنوعةكليسالكتابفحسب،كػلاكؿادلدرستقدميادلادة

ادلتعلقةبأحواؿالطلبةاحلقيقية،كلذالكيصححاحملتولاليتالتناسببأحواؿالطلبة
ميدافيزادبإسمادليدافالكبَتيفىذهادلدينةكىيادليدافالكلمة7مثليفصفحة

يزادبإسمالغناءادلشهوريفىذهادلدينةغيناءالكلمة11صفحةأندممكاساكك،ك
كيزيدادلادةعنالعادةكالعملكادلهنةادلخصوصةكادلشهورةيفىذه.غيناءإندكلوغوكىي

كمناألساس.،عادةالنكاح،كمهنةسائقفييتفييتكغَتىاكاسيتادلدينة،مثللعبة
االستعالـ،ىويصححأفيفتقدميادلفرداتالتقدـمعنهامباشرةبليعرؼالطلبة

معنوبادلالحظةيفعمليةالتعلمكيفالتدريباتيأمرالطلبةبكتبأفعاذلممثالأكمهنة
أبويوبكلماهتمكٚتاذلمالنفسيةأمتدريبتشريحكتفسَتالصورةبكلماهتمالنفسيةمثل

كمناألساسالتسائليوجوأفيكوفالكتابيساعد.20يفتدريبالقراءةيفصفحة
كمناألساس.9الطلبةأفيسئلاىلمدرسهمكزمالئهمكغَتىامثليفاحلوارصفحة

تعلماجلماعة،ىويوجوأفتعلماجلماعةمنكيفيةتعليمهاىيإجعلرلموعةمباشرة،
مثلمنالطالبمنيكوفطبيباأمصياداأمسائقاكغَتىامثليفتعليماحلواريف

ٖتضَتالنموذج،ىويوجوأفيكوفالكتابيساعدالطلبةكمناألساس.54صفحة
أفغلعلكيعدالنموذجبنفسهم،يأمرالطلبةبكتبأحواذلماإلجتماعيةبكلماهتم
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،كيستطيعيأمرالطلبةأفيكونواطبيباأم24كٚتاذلمالنفسيةمثليفالتدريبصفحة
اإلنعكاس،ىةيوجوأفيكوفالكتابكمناألساس.فالحاكغَتىاكيعملبعملمهنتو

يدربالطلبةأفيذكركػلفظدراستهمفلذالكالتدريباتادلقدمةالبدلوأفتناسب
كالتقوميالذايتأفيكوفادلدرسيقيمأثناءالدراسةبعمليةالطلبةفيو.بادلوادادلعلمة

.كليسبإمتحافآخرالدراسةفحسب
كيصححيفتعيُتالكفاءةالرئيسيةكاألساسية،كىيالكلمةالعامةيفالكفاءة

 1.1Mensyukuri kesempatan dapatالرئيسيةاألكىلادلخصوصةيفالكفاءةاألساسية

mempelajari bhs.ArabيبدلوبالكلمةادلعينةكىيMenunjukkan perilaku senang 

dan semangat dalam mempelajari bhs.Arabكالكلمةالعامةيفالكفاءةالرئيسية
كيبدلو  3.4Memahami secara sederhanaالثالثةادلخصوصةيفالكفاءةاألساسية

.بالكلمةادلعينة
الباحثقمأعدذاؿالكتابأفاخلبَتمنناحيةمدخلكطريقةالتعليمرألك

جلدةالكتاب،كاحملتويات،كمناسبةادلوادللطلبةكأىداؼالتعليم:جيدجدامنحيث
كبسياقهماإلجتماعيةكالثقافيةكفعالتهايفترقيةمعرفةاللغةالعربيةذلم،كمناسبةاألمثلة
ادلقدمةبسياؽالطلبةاإلجتماعيةكالثقافيةكفعالتهايفترقيةمعرفةاللغةالعربيةللطلبة،
كمناسبةالصورةادلقدمةبسياؽالطلبةاإلجتماعيةكالثقافيةكفعالتهايفترقيةمعرفةاللغة
العربيةللطلبوكرغبتهميفعمليةالتعليم،كمناسبةالتدريباتألىداؼتعليماللغةالعربية

اسسكاالستعالـكٖتضَتكفعالتهايفترقيةمعرفةاللغةالعربيةللطلبة،كمناسبةالكتابب
.النموذجكاإلنعكاسكالتقوميالذايت
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كجيدمنحيثٖتديدالكفاءاتادلناسبةبأىداؼتعليماللغةالعربية،كدليل
اسسكمناسبةالكتاببطريقةإستخداـالكتاب،كالتدريباتكلمهاراتاللغوية،

 .الًتكييبكالتسائلكتعلماجلماعة

مأعدهذاؿالكتابأفأفطللصؽلكنالتحكيممناخلبَتينكانطالقامننتائج
اليتقدذكرتعامة،كّتانبىذهالتقديرات،قٌدماتعليقاتةبصفجداالباحثجيد

لتصحيحاألخطاءالصياغةكاإلمالئيةيفالكتابالتعليميككذلكالوضوحيفسابقا
دليلالعاـيفاستخداـالكتابادلطوركتعيُتالكفاءةالرئيسيةكاألساسيةفيوكتطبيق

كتكوفىذهالتقديراتكالتعليقاتاقًتاحاتكمدخالت.نظريةادلدخلالسياقيفيو
يفترقيةكفاءةفاعليةللباحثيفتصحيحادلوادالتعليميةادلطورةكٖتسينهالتكوفأكثر

.اللغةالعربيةالطلبةيف
كبعدمايصححاخلربافالكتاب،يقدـالباحثالكتاباىلمدرسةاللغةالعربيةيف

ادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارمكىياحلاجةىدايةأٛتد
البكلوريوس،كقدمتالتعليقاتيفإستعماؿإسماإلنسافادلشهورللطلبةيفالكتاب،

باسورٛتنالدين،ك31يفصفحةحسنالدين،ك7يفصفحةأمبوديلمثلاسم
سهولة:جيدجدامنحيثأعدهالباحثالكتابالذمأفكىيترل.63يفصفحة

مناسبتهابإحتياجاتالطلبةكسهولةفهملغةالكتابزلتوياتالكتابككاضحهاك
مناسبةالكتابألحواؿالطلبة:كجيدمنحيث.ككاضحصوره،كالتدريباتوادلتنوعة

اليومية،كمناسبةصوره،دليلالتدريبات،كفعاليتويفمساعدةالطلبةإلستعماؿاللغة
.كبالتايلجدكاؿنتائجاإلستبانةمنادلدرسةاللغةالعربية.العربيةكترقيةمعرفتهمعنها

التعليميالكتابعنآرائهمدلعرفةالطلبةإىلاالستبانةالباحثكزٌعذلككّتانب
،كزعالباحثالكتابادلطوربعدالقياـبتطبيق.يفضوءادلدخلالسياقيادلطور
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الكتابادلطوريفضوءادلدخلاالستبانةعلىالطلبةدلعرفةدافعيتهمكآرائهمعن
:أسئلة،كىي10،كقدـذلمالباحثالسياقي
مارأيكعنتعليماللغةالعربيةدلهارةالكالـباستخداـالسؤؿاألكؿىو -1

18أحبجداكأمامنغليب.؟الكتابادلطوريفضوءادلدخلالسياقي
إىلحد،كالأحدغلب(%15)طالب4،كغلبأحب(%85)طالب

 .بيحالكما

كأما.؟شلتعالكتابادلطوريفضوءادلدخلالسياقيىلالسؤؿالثاينىو -2
،(%15)طالب4،كغلبشلتع(%85)طالب18جدامنغليبشلتع
 .شلتعكغَتإىلحدماكالأحدغلب

الكتابادلطوريفضوءىلتعليماللغةالعربيةباستخداـالسؤؿالثالثىو -3
كأمامنغليب.يساعدكثَتاعلىفهمادلادةالدراسية؟ادلدخلالسياقي

إىلحدماطالب،كالأحدغلب5يساعدطالب،كغلب17يساعدجدا
 .يساعدكال

شلتعالسؤؿالرابعىوالتدريباتيفالكتابادلطوريفضوءادلدخلالسياقي -4
طالب،كال7طالب،كغلبشلتع15جداكأمامنغليبشلتع.؟كؼلتلف

 .شلتعكغَتإىلحدماأحدغلب

السؤؿاخلامسىوالتدريباتالكتابادلطوريفضوءادلدخلالسياقي -5
طالب،كغلب17جداكأمامنغليبتناسب؟تناسببادلدةادلتعلمة

 .كالتناسبإىلحدماطالب،كالأحدغلب5تناسب

تعليماللغةالعربيةباستخداـتكوفنشطايفىلالسؤؿالسادسىو -6
16جداكأمامنغليبنشط؟الكتابادلطوريفضوءادلدخلالسياقي

 .كغَتنشطإىلحدماطالب،كالأحدغلب5طالب،كغلبنشط
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الكتابادلطوريفضوءىلتعليماللغةالعربيةباستخداـالسؤؿالسابعىو -7
كأمامنغليب.؟يفترقيةمعرفةاللغةالعربيةيساعدكثَتاادلدخلالسياقي

إىلحدماطالب،كالأحدغلب4يساعدطالب،كغلب18يساعدجدا
 .يساعدكال

ادلدخلالسياقييسهلىلتعليماللغةالعربيةباستخداـالسؤؿالثامنىو -8
11ىليسطالب،كغلب11جداىليسكأمامنغليب؟يففهمادلواد

 .ىليسكالإىلحدماطالب،كالأحدغلب

الكتابادلطوريفضوءادلدخلالسياقييناسبيفىلالسؤؿالتاسعىو -9
طالب،كالأحد22جداكأمامنغليبيناسب.بإحتياجاتالطلبة؟

 .كاليناسبإىلحدمايناسبغلب

السؤؿالعاشرىوىلتوافقاستخداـالكتابادلطوريفضوءادلدخل -10
طالب،17جداكأمامنغليبأكافق.؟تعليماللغةالعربيةيفالسياقي

.كالأكافقإىلحدماطالب،كالأحدغلب3كغلبأكافق
:كمايليبعدمايصححالباحثالكتابادلطورفكافإنتاجالكتاب

يسمىبذلكاألسمألنومطور"العربيةاليومية"الكتابادلطوريسميبكتاب -1
كالغالؼيتكوفمناسمالكتاب،اسم .بسياؽالطلبةاليوميةببارمبارم

 .اليتتتعلقبالسياؽاحملليادلؤلفة،كالصورة
ىوايةآّتمع(1):موضوعاتكىي3فهرسزلتوياتالكتاب،تتكوفمن -2

نظاـالعملّٓتمعبارم(3)،مهنةآّتمعيفبارمبارم(2)،يفبارمبارم
 .بارم

 ادلقدمةككلمةالشكرب -3
دليلاستخداـالكتاب،كتبالباحثدليلاستخداـالكتابباللغة -4

 .اإلندكنيسةلسهولةالفهمعندادلعلمكادلتعلمحيتتنفيذالدراسةبأكملكجو
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.صفحةلكلادلوضوعفيهاالصوراليتتتعلقبادلوضوعكادلفرداتاجلديدة -5
كلكنكلككتبتالباحثادلفرداتاجلديدةاليتتظهركثَتايفالدرس،

مكتوبةمعهاليستوعبالطلبةعلىىذهادلفرداتكيذكركهناجيداةغَتادلفردات
ٔتعاينتلكادلفرداتاليتحصلعليهاالطلبةمنالصورةأكشرحادلدرسأكمن
ادلناقشةمعاألصدقاءأكماكجدكىامنمالحظةالصورادلوجودةخالؿالنص
 .أكمنالبحثعنهايفقائمةادلفرداتبكتابتهايفكراساهتماخلاصةللمفردات

لكلمهاراتاللغويةكعناصراللغويةكىيادلفرداتكاإلستماعادلوادالتعليمية -6
لكلمهاراتكعناصراللغويةكالتدربياتكالًتاكيبكالقراءةكالكتابةاحلواراتك
التدريباتعلىاحلواربتبادؿاألسئلة:مثل.يساعدالطلبةيففهمادلوادؿ

كتكتبٚتيع.كالقواعدكتليوالتدريباتعلىالقواعد.كاألجوبةبُتالطلبة
 .األكامريفىذاالكتابالتعليميباللغةالعربيةتدريباذلمكتعويداذلمعليها

.Microsoft Wordكتبالباحثادلوادادلطورةىفبرنامج -7
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 في ضوء المدخل السياقي اللغة العربية فعالية كتاب تعليم: المبحث الثاني
طبقالباحثالكتابادلطورةلدلطلبةالفصلاألكؿبادلدرسةالثانويةاحلكومية

بارمبارمثالثةمواضع،كىويهدؼدلعرفةمامدلفعاليةاستخداـادلادة(ِ)الثانية
كجدكؿأنشطةالباحثكمايف.ادلطورةلدلطلبةالفصلاألكؿيفتعليماللغةالعربية

:اجلدكؿالتايل
تطبيقادلادةادلطورةلدلالطلبةالفصلالتجريب:2اجلدكؿ

 الزمن المادة التاريخ/ اليوم الرقم
دقيقة90اإلختبارالقبلي2017أبريل4الثالثاء،1
دقيقة90(اذلواية)ادلفردات2017أبريل5األربع،2
دقيقة90(اذلواية)اإلستماع2017أبريل11الثالثاء،3
دقيقة90(اذلواية)الكالـ2017أبريل12األربع،4
دقيقة90اإلختبارالبعدم2017أبريل18الثالثاء،5

تطبيقيفالفصلالضابطي:3اجلدكؿ
 الزمن المادة التاريخ/ اليوم الرقم

دقيقة90اإلختبارالقبلي2017أبريل3اإلثنُت،1
دقيقة90(اذلواية)ادلفردات2017أبريل4الثالثاء،2
دقيقة90(اذلواية)اإلستماع2017أبريل10اإلثنُت،3
دقيقة90(اذلواية)الكالـ2017أبريل11الثالثاء،4
دقيقة90اإلختبارالبعدم2017أبريل17اإلثنُت،5
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 الضابطة والتجربة للمجموعتينقبلي ال االختبار نتائج -1
ادلعرفةاللغويةالعربيةبولتعرؼالقبليباالختبارالباحثقاـالتعليمية،العمليةإجراءقبل
بنسبةأما.ياٖتريرالقبليباالختباركقاـ.ادلطورةالتعليميةادلواداستخداـقبلالطلبةعند
 :يليفيماكىيالضابطةكالتجربةللمجموعتُتالقبلياالختبارلنتيجةمئوية

 نتائجاإلختبارالقبلي:4اجلدكؿ
 الدرجة مسافة تحديد النتيجة الرقم

شلتاز100–191
جيدجدا90–271
جيد70–361
مقبوؿ60–451
ضعيف50–510

فقاـالباحثاإلختبارالقبليلدلالطلبةالذميهدؼدلعرفةكفاءهتميفتعليم
:اللغةالعربيةقبلتطويرادلادة،كنتيجتوكمايفاجلدكؿالتايل

نتيجةاإلختبارالقبليالفصلالتجريب:5اجلدكؿ
 الرقم اسم الطالب النتيجة الدرجة
مقبوؿ أدمجايادم 60 1 
جيد أندمترمرزقيعملية 70 2 
مقبوؿ اكؿرمضافرستاـ 55 3 
باغاسرمضاف 60 مقبوؿ 4 
جيجيأيو 60 مقبوؿ 5 
إيركين 70 جيد 6 
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جيد فاريدة 70 7 
مقبوؿ  8 فًتةأرانجبوالف 55
 9 خَتمساتياكاف 70 جيد
 10 ماريةألفة 55 مقبوؿ
 11 زلمدنعيم 60 مقبوؿ
 12 زلمدحيالؿ 55 مقبوؿ
مقبوؿ  13 نبيلة٘ترين 60
نورىندياين 65 جيد 14
نورمائنة 55 مقبوؿ 15
فًتممرشندةعلي 70 جيد 16
راحوؿ 70 جيد 17
ركدم 55 مقبوؿ 18
سرتيكا 60 مقبوؿ 19
سييتريا 65 جيد 20
جيد 70 كيدييانتو 21
مقبوؿ 55 زلفيكار 22

 جيد
1425  المجموع

62،04  معدل الدرجة
يفٕتربةاتضحللباحثأفنتائجالطلبةللمجموعةاؿالسابقبالنظرإىلاجلدكؿ

:االختبارالقبليؽلطنبتصنيفهاإىل
 التجربةللمجموعةالقبلياالختبارلدرجةا:6اجلدكؿ

 نسبةمائوية التقدير عددالطلبة فئةالنتائج الرقم
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1 
2 
3 
4 
5 

91–100 
71–90 

61-70 
51-60 
50-10 

0 
0 
9 
13 
0 

 شلتاز
 جيدجدا
 جيد
 مقبوؿ
 ضعيف

- 
- 
40%  
60%  
- 

  22  100%  

 الأحد:شلتازدرجة .1

 الأحد:جيدجدادرجة .2

 طالب9:جيددرجة .3

 طالب14:مقبوؿدرجة .4

 الأحد:ضعيفدرجة .5

عرضكماالتجربةرلموعةلطلبةاالختبارالقبلينتائجعنالتكراردلعرفةتوضيحا
%40التجربةللمجموعةمعرفةاللغةالعربيةأفنتضحىناكمن.اجلدكؿيفالباحث
كجيدجداشلتازمستوليفأحدكال.مقبوؿمستولعلى%60كجيدمستولعلى

.كضعيف
ميلكماالرمزالباحثاستخدـادلطورلةالنتيجةدلعرفة

الدرجا٘تجموعالطلبةرلموع:ادلطورلةالدرجة
X100=%1365

22
X100=%62،04

أفنعرؼالبحث،ىذايفادلستخدـادلعيارحسبالسابقة،ادلطورلةالنتيجةكمن
نتيجتهممعدؿألف"جيد"مستولعلىالبعدماالختباريفمعرفةاللغةالعربية

62،04
نتيجةاإلختبارالقبليالفصلالضابطة:7اجلدكؿ

 الرقم اسم الطالب النتيجة الدرجة
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زلمدشحريزؿ 55 مقبوؿ 1 
أٛتد 55 مقبوؿ 2 
أكربـ 65 جيد 3 
فتموايت 55 مقبوؿ 4 
فرمانشة 55 مقبوؿ 5 
حاريانيتماىادم 55 مقبوؿ 6 
اجيساتياكاف 55 مقبوؿ 7 
 8 ٚتلية 60 مقبوؿ
 9 كيكيفيداسارم 55 مقبوؿ
 10 مرزككي 70 جيد
 11 زلمدإذلاـ 60 مقبوؿ
 12 زلمدعلوم 55 مقبوؿ
 13 متيارةحكمةػلِت 60 مقبوؿ
متيارةحكمة 65 جيد 14
نورجسويتا 70 جيد 15
ريرينأسركبينا 55 مقبوؿ 16
سكمة 60 مقبوؿ 17
سوسيأليانيت 65 جيد 18
تيتيكسوبائيدة 60 مقبوؿ 19
زلمدأزيل 55 مقبوؿ 20
نصرؿ 60 مقبوؿ 21
عبداحلق 65 جيد 22
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 مقبول
 المجموع 1310

59 ،54  معدل الدرجة 
اتضحللباحثأفنتائجالطلبةللمجموعةالضابطةيفالسابقبالنظرإىلاجلدكؿ

:االختبارالقبليؽلطنبتصنيفهاإىل
 الضابطةللمجموعةالقبلياالختبارلدرجةا:8اجلدكؿ

 نسبةمائوية التقدير عددالطلبة فئةالنتائج الرقم
1 
2 
3 
4 
5 

91–100 
71–90 

61-70 
51-60 
50-10 

0 
0 
6 
16 
0 

 شلتاز
 جيدجدا
 جيد
 مقبوؿ
 ضعيف

- 
- 
25%  
75%  
- 

  22  100%  

 الأحد:درجةشلتاز .1

 الأحد:درجةجيدجدا .2
 طالب6:درجةجيد .3
 طالب16:درجةمقبوؿ .4
 الأحد:درجةضعيف .5

عرضهاكماالضابطةآّموعةلطلبةاالختبارالقبلينتائجعنالتكراردلعرفةاتوضيح
للمجموعةالضابطةمعرفةاللغةالعربيةكمنىنااتضحللباحثأف.اجلدكؿيفالباحث

شلتازمستوليفكالأحد.علىمستولمقبوؿ%75علىمستولجيد،25%
.كضعيفجداكجيد
:ادلطورلةاستخدمتالباحثةالرمزكمايليالنتيجةدلعرفة
الدرجا٘تجموعالطلبةرلموع=ادلطورلةالدرجة

X100=%1019

22
X100=%59،45



56 

 

 

 

معرفةمننتيجةادلطورلةالسابقة،حسبادلعيارادلستخدـيفىذاالبحث،نعرؼأف
.59،45ألفمعدؿنتيجتهم"مقبوؿ"طلبةعلىمستولؿؿاللغةالعربية

 الضابطة والتجربة للمجموعتينبعدي ال االختبار نتائجى -2
اآلثارمدلبولتعرؼالبعدمباالختبارالباحثقاـالتعليمية،العمليةإجراءبعد

باالختبارالباحثكقاـ.كجٌرّٔاالباحثأعدىااليتالتعليميةادلوادأكفعاليةاإلغلابية
كىيالضابطةكالتجربةللمجموعتُتالبعدماالختبارلنتيجةمئويةبنسبةأما.البعدم
تليفيما

نتائجاإلختبارالبعدم:9اجلدكؿ
الدرجةمسافةٖتديدالنتيجةالرقم
شلتاز100–191
جيدجدا90–271
جيد70–361
مقبوؿ60–451
ضعيف50–510

فقاـالباحثاإلختبارالبعدملدلالطلبةالذميهدؼدلعرفةكفاءهتميفتعليم
:اللغةالعربيةبعدتطويرادلادة،كنتيجتوكمايفاجلدكؿالتايل

نتيجةاإلختبارالبعدملفصلالتجريب:10اجلدكؿ
 الرقم اسم الطالب النتيجة  الدرجة

جيدجدا أدمجايادم 75 1 
جيدجدا أندمترمرزقيعملية 85 2 
مقبوؿ اكؿرمضافرستاـ 60 3 
باغاسرمضاف 70 جيد 4 
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جيجيأيو 65 جيد 5 
إيركين 85 جيدجدا 6 
جيدجدا فاريدة 85 7 
جيد  8 فًتةأرانجبوالف 65
 9 خَتمساتياكاف 85 جيدجدا
 10 ماريةألفة 65 جيد
 11 زلمدنعيم 65 جيد
 12 زلمدحيالؿ 60 مقبوؿ
جيد  13 نبيلة٘ترين 65
نورىندياين 70 جيد 14
نورمائنة 65 جيد 15

فًتممرشندةعلي 80 جيدجدا 16
راحوؿ 85 جيدجدا 17
ركدم 60 مقبوؿ 18
سرتيكا 75 جيدجدا 19
سييتريا 70 جيد 20

كيدييانتو 90 جيدجدا 21
زلفيكار 60 مقبوؿ 22

جيدجدا
1575  آّموع

71،59  معدؿالدرجة

رلموعةلطلبةاالختبارالبعدمنتائجأفلباحثااتضحالسابقاجلدكؿيفكالنظر
:إىلتصنيفهاؽلكنالتجربة

 التجربةللمجموعةبعدماؿاختباردرجة:11اجلدكؿ
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 نسبةمائوية الدرجة عددالطلبة فئةالنتيجة الرقم
1
2
3
4
5 

91–100
71–90

61-70
51-60
50-10

0
9
9
4
0

شلتاز
جيدجدا
جيد
مقبوؿ
ضعيف

-
42%
42%
16%

-
  22  100 % 

 الأحد:شلتازدرجة .1

 طالب9:جداجيددرجة .2

 طالب9:جيددرجة .3

 طالب4:مقبوؿدرجة .4

 الأحد:درجةضعيف .5

عرضكماالتجربةرلموعةلطلبةاالختبارالبعدمنتائجعنالتكراردلعرفةتوضيحا
بعدالتجربةللمجموعةمعرفةاللغةالعربيةأفنتضحىناكمن.اجلدكؿيفالباحث
مستولعلى%42جيدجدا،مستولعلى%42ادلطورة،التعليميةادلواداستخداـ

النتيجةدلعرفة.ضعيفشلتازمستوليفكالأحد.مقبوؿمستولعلى%16كجيد
:يليكماالرمزالباحثاستخدـادلطورلة

الدرجا٘تجموعالطلبةرلموع:ادلطورلةالدرجة
X100=%1575

22
X100=%71،59

معرفةأفنعرؼالبحث،ىذايفادلستخدـادلعيارحسبالسابقة،ادلطورلةالنتيجةكمن
نتيجتهممعدؿألف"جيدجدا"مستولعلىالبعدماالختباريفاللغةالعربيةللطلبة

71،59. 
نتيجةاإلختبارالبعدملفصلالضابطة:12اجلدكؿ
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 الرقم اسم الطالب النتيجة الدرجة
مقبوؿ زلمدشحريزؿ 60 1 
مقبوؿ أٛتد 60 2 
جيد أكربـ 65 3 
فتموايت 60 مقبوؿ 4 
فرمانشة 55 مقبوؿ 5 
حاريانيتماىادم 60 مقبوؿ 6 
مقبوؿ اجيساتياكاف 60 7 
جيد  8 ٚتلية 65
 9 كيكيفيداسارم 65 جيد

 10 مرزككي 75 جيدجدا
 11 زلمدإذلاـ 65 جيد
 12 زلمدعلوم 60 مقبوؿ
مقبوؿ  13 متيارةحكمةػلِت 55
متيارةحكمة 70 جيد 14
نورجسويتا 70 جيد 15
ريرينأسركبينا 55 مقبوؿ 16
سكمة 65 جيد 17
سوسيأليانيت 70 جيد 18
تيتيكسوبائيدة 65 جيد 19
زلمدأزيل 60 مقبوؿ 20
جيد 65 نصرؿ 21
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عبداحلق 70 جيد 22

جيد
1395  آّموع
 معدؿالدرجة 63،41

السابقاتضحتللباحثأفنتائجالطلبةللمجموعةالضابطةيفاالجلدكؿبالنظرإىل
:االختبارالبعدمؽلطنبتصنيفهاإىل

 الضابطةللمجموعةالعبدمختبارإدرجة:13اجلدكؿ

 مائوية نسبة التقدير الطلبة عدد لنتيجة فئةا الرقم
1
2
3
4
5 

91–100
71–90

61-70
51-60
50-10

0
1
11
10
0

شلتاز
جيدجدا
جيد
مقبوؿ
ضعيف

-
5%
50%
45%

-
  22  100 % 

 الأحد0:درجةشلتاز .1

 طالب1:درجةجيدجدا .2
 طالب11:درجةجيد .3
 طالب10:درجةمقبوؿ .4
 الأحد0:درجةضعيف .5

عرضهاكماالضابطةآّموعةللطلبةالبعدماالختبارنتائجعنالتكراردلعرفةتوضيحا
للمجموعةمعرفةاللغةالعربيةكمنىنااتضحللباحثأف.السابقاجلدكؿيفالباحث

علىمستولجيد%45علىمستولجيدجدا،%5االختبارالبعدم،الضابطةىف
.كضعيفشلتازمستوليفكالأحد.علىمستولمقبوؿ%50ك

:دلعرفةالنتيجةادلطورلةاستخدمتالباحثةالرمزكمايلي  
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الدرجا٘تجموعالطلبةرلموع=الدرجةادلطورلة
X100%1395

22
X100=%63،41

معرفةمننتيجةادلطورلةالسابقة،حسبادلعيارادلستخدـيفىذاالبحث،نعرؼأف
.63،41ألفمعدؿنتيجتهم"جيد"علىمستولاللغةالعربيةللطلبة

  الضابطةوالتجربة  للمجموعتين االختبار نتائج تحليل. 3
ٖتليلنتيجةاإلختبارالقبليكالبعدمّٓموعةالتجريبة:14اجلدكؿ

 أسماءالطلبة الرقم
(N) 

X Y D = X – Y 
D2 نتيجةالفرق اختباربعدي اختبارقبلي 

525- 75 60أدمجايادم 1 

15225- 85 70أندمترمرزقي 2

525- 60 55اكؿرمضافرستاـ 3

 1025- 70 60باغاسرمضاف 4

 525- 65 60جيجيأيو 5

15225- 85 70إيركين 6

 15225- 85 70فاريدة 7

 10100- 65 55 فًتةأرانجبوالف 8

 15225- 85 70 خَتمساتياكاف 9

 10100- 65 55 ماريةألفة 10

 525- 65 60 زلمدنعيم 11

 525- 60 55 زلمدحيالؿ 12

 525- 65 60 نبيلة٘ترين 13

 525- 70 65نورىندياين 14

10100- 65 55نورمائنة 15

10100- 80 70فًتممرشندةعلي 16
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15225- 85 70راحوؿ 17

 525- 60 55ركدم 18

 15225- 75 60سرتيكا 19

 525- 70 65سييتريا 20

10100- 90 70كيدييانتو 21

525- 60 55زلفيكار 22

D -200∑ D2=2125∑1575 1425آّموعة

62،04معدؿالدرجة  71،59-9،0996،59 

أدخلمثD22225∑=كD-=210∑أفمناالجلدكؿاتضحللباحثالبيانات
:اآليتبالرمزالفرؽمنادلعيارماالضلراؼحلسابالنتيجةقىذالباحث

𝑆𝐷𝐷=  
∑D2

𝑁
−

(∑D)2

𝑁
=  

2125

22
−

(−200)2

22
 

= 96,59 − ( −9,0909)2 =  96,59 −  82, 6444  

=  13,9456 = 3, 7343 

:بالرمزالفرؽمتوسطةمن(SEMD)ادلعيارماخلطأحسابمث
𝑆𝐸

𝑀𝐷 = 
𝑆𝐷𝐷

 𝑁−1 
 = 3,7343

 22−1 
 = 3,7343

 21
  =  3,7343

4,5825
 =  0,81490


 :الرمز باستخداـ t0 حساب مث

𝑡0 = 
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷


 

𝑡0 = 
−9,09

0,81490
 = -11,154

 (MD)الفرؽ متوسط أف الرموز ترتيب بعد الباحث كجد قد السابق احلساب من

ىو (SDD)ادلعيارم كاالضلراؼ 9،09- ىو البعدم كاالختبار القبلي االختبار يف بيننتيجة
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.11،154-ىو(t0)"ت"كقيمة،0,81490ىو(SEMD) ادلعيار كاخلطأ 3،7343
إىليرجع21العددمث.df=22-1أفككجدdf 1-N=:بالرمزdfالباحثحسبمث

مستولعنداجلدكؿيفادلوجودةtقيمةأفاتضحكقد.ادلعترباجلدكؿيفادلوجودةtقيمة
2العددعلىتدؿ%1الداللةمستولكعند1،717العددعلىتدؿ%5الداللة

.اجلدكؿيفادلوجودةtقيمةمنأكربt0قيمةأفالباحثفعرؼ،508,
القبلياالختباربيننتيجةاالختالؼفيهااألخَتةالنتيجةحسابعلىااعتماد
التعليمأفأخرلكبعبارة.الكتابادلطورباستخداـالتجربةللمجموعةكالبعدم
ادلدرسةالثانويةيفاللغةالعربيةتعليميفتفاعلياتأثَتاؤثرمالكتابادلطورباستخداـ

.اإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارم
 الضابطةرلموعةؿؿكالبعدمالقبلياالختتبارنتائجٖتليل:15اجلدكؿ

 أسماءالطلبة الرقم
(N) 

X Y D = X – Y 
D2 نتيجةالفرق اختباربعدي اختبارقبلي 

525- 60 55زلمدشحريزؿ 1 

525- 60 55أٛتد 2

00 65 65أكربـ 3

 525- 60 55فتموايت 4

 00 55 55فرمانشة 5

525- 60 55حاريانيتماىادم 6

 525- 60 55اجيساتياكاف 7

 525- 65 60 ٚتلية 8

 10100- 65 55 كيكيفيداسارم 9

 525- 75 70 مرزككي 10

 525- 65 60 زلمدإذلاـ 11
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 525- 60 55 زلمدعلوم 12

 00 55 55 متيارةحكمةػلِت 13

 525- 70 65متيارةحكمة 14

00 70 70نورجسويتا 15

00 55 55ريرينأسركبينا 16

525- 65 60سكمة 17

 525- 70 65سوسيأليانيت 18

 525- 65 60تيتيكسوبائيدة 19

 525- 60 55زلمدأزيل 20

525-65 60نصرؿ 21

525- 70 65عبداحلق 22

D90∑ D2=500 ∑ 11791310آّموعة

58،9559،54معدؿالدرجة  4،09 22،73 

ىذهالباحثأدخلمثD2475∑=كD-=85∑أفالبياناتللباحثاتضحاجلدكؿمن
:اآليتبالرمزالفرؽمنادلعيارماالضلراؼحلسابالنتيجة

𝑆𝐷𝐷=  
∑D2

𝑁
−

(∑D)2

𝑁
=  

500

22
−

(−90)2

22
 

= 23,73 − ( −4,09)2 =  23,73 −  16, 7281  

=  7,0019 = 2,6461

:بالرمزالفرؽمتوسطةمن(SEMD)ادلعيارماخلطأحسابمث
𝑆𝐸

𝑀𝐷 = 
𝑆𝐷𝐷

 𝑁−1 
 = 

2,6461

 22−1 
 = 

2,6461

 21
  =  

2,6461

4,5825
 = 0,5774

 

:الرمزباستخداـt0حسابمث
𝑡0 = 

𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
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𝑡0 = 
−4,09

0,5774
 = -7,0834 

 (MD) الفرؽ متوسط أف الرموز ترتيب بعد الباحث كجد قد السابق احلساب من

ىو (SDD)ادلعيارمكاالضلراؼ4,09- ىو البعدم كاالختبار القبلي االختبار يف بيننتيجة
مث-.7,0834ىو(t0)"ت"،كقيمة0,5774ىو(SEMD)ادلعيارمكاخلطأ،2,6461
tقيمةإىليرجع21كالعدد.df=22-1أفككجدdf 1-N =:بالرمزdfالباحثحسب
الداللةمستولعنداجلدكؿيفادلوجودةtقيمةأفاتضحكقد.ادلعترباجلدكؿيفادلوجودة

،2,508العددعلىتدؿ%1الداللةمستولكعند1،717العددعلىتدؿ5%
.اجلدكؿيفادلوجودةtقيمةمنأكربt0قيمةأفالباحثفعرؼ

القبلياالختبارنتيجةبُتاالختالؼفيهااألخَتةالنتيجةحسابعلىاعتمادا
التعليمأفأخرلكبعبارة.الكتابادلطوراستخداـبغَتالضابطةللمجموعةكالبعدم

الغةالعربيةيفادلدرسةالثانويةتعليميفتفاعلياتأثَتاالكتابادلطوريؤثراستخداـبغَت
.احلكوميةالثانيةببارمبارمإلسالميةا

 كالتجربةالضابطةآّموعتُتبُتالفرؽداللة:16اجلدكؿ
وعة

ّٓم
ا

 
 والبعدي القبلي ان االختبار

متوسط
الفرؽ

(D) 

االضلراؼ
ادلعيارم

(DSD) 

ادلعيارماخلطأ
(

DMSE) 

قيمةت
(t0)

ؼ.د
N-1 

اجلدكؿيف"ت"قيمة
 لداللةمستوىاعند

1% 5% 

 1،717 2،508 21 11،154- 0،81490 9,093،7343- التجريبية

 1،717 2،508 21 7،0843- 0،5774 2،6461 4،09- الضابطة

أفللباحثاتضحتقدرلموعةكلمنكالبعدمالقبلياالختبارنتيجةإىلنظرا
11،154تقيمةبلغتحيثجهةكلمنإحصائيةداللةذاتكفرؽىنا

قيمةمنأكربالعددافكىذاف.الضابطةللمجموعة7،0843كالتجربةدلػجموعة



66 

 

 

 

يفالطلبةدرجاتلصاٌفكذلك.%1ك%5الداللةمستولكلعنداالجلديف"ت"
رلموعةلكلمطابقةكسيلةكلأفكللداللةرلموعة،كليفكالبعدمالقبلياالختبار
اللغةتدريسيفيفضوءادلدخلالسياقيالكتابادلطوراستخداـكأففعاليتهماظهرت
 .استخداموبغَتاللغةالعربيةتدريسمنفعاليةأكثرالعربية

 الضابطةكالتجربةآّموعتُتبُتاالختبارمقارنة:17اجلدكؿ
ط
(N)

التجربة
(X1)

الضابطة
(X2)

(x1) (x2) (x1)2 (x2)2 

175 60 3،5 0،5 9،25 0،25
285 60 13،5 0،5 169،25 0،25 
360 65 -11،5 5،5 121،25 25،25 
470 60 -1،5 0،5 1،25 0،25 
565 55 -6،5 -4،5 36،25 16،25 
685 60 13،5 0،5 169،25 0،25 
785 60 13،5 0،5 169،25 0،25 
865 65 -6،5 5،5 36،25 25،25 
985 65 13،5 5،5 169،25 25،25 
1065 75 -6،5 15،5 36،25 225،25 
1165 65 -6،5 5،5 36،25 25،25 
1260 60 -11،5 0،5 121،25 0،25 
1365 55 -6،5 -4،5 36،25 16،25 
1470 70 -1،5 10،5 1،25 100،25 
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1565 70 -6،5 10،5 36،25 100،25 
1680 55 8،5 -4،5 64،25 16،25 
1785 65 13،5 5،5 169،25 25،25 
1860 70 -11،5 10،5 121،25 100،25 
1975 65 3،5 5،5 9،25 25،25 
2070 60 -1،5 0،5 1،25 0،25 
2190 6518،55،5324،2525،25
2260 70 -11،510،5121،25100،25
15751310 1959،5 853،5 
71،59  59،54  89،0738،79 

تأثَتدلعرفةمقياسألهنااالختبار،نتيجةعلىالتحليلىذايفالباحثاعتمد
أفكقبل.الضابطةآّموعةيفالتابعادلتغَتكتأثَتالتجربةآّموعةيفالتجرييبادلتغَت

(x2)لالختبارمنآّموعةالتجربة،كعالمة(X1)عالمةالباحثرسمللهايح

:مثبدأالباحثبالتحليلكمايلي.لالختبارمنآّموعةالضابطة

X1∑بالرمزX1معرفةمتوسط:أكال

N1
=M1 

 

X2∑بالرمزX2معرفةمتوسط:ثانيا

N2
=M2

X1 – M1=x1بالرمزx1معرفةنتيجة:ثالثا
X2 – M2=x2بالرمزx2معرفةنتيجة:رابعا
 X1∑2مثغلمعكيناؿx1ارتقاءدرجةثانية:خامسا
 X2∑2مثغلمعكيناؿx2ارتقاءدرجةثانية:سادسا
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:بالرمزt0معرفة:سابعا
t0 = 

M1−M2

  
(ΣX 1)2+(ΣX 2)2

(N 1+N 2−2)  
  

n 1+n 2
n 1n 2

 

  


t0=قيمةادلقارنة
M1=منآّموعةالتجربة(ادلتوسط)ادلقياسادلطورؿ.

  =    M2منآّموعةالضابطة(ادلتوسط)ادلقياسادلطورؿ.
Σx1

.منآّموعةالتجربةعددالتنوعييفكلالنتائج=2
Σx1

 .آّموعةالضابطةعددالتنوعييفكلالنتائجمن=2
n1=الطلبةيفمنآّموعةالتجربةعدد.
n2=عددالطلبةيفآّموعةالضابطة.

:الباحثالبياناتاآلتيةكجدكمناالجلدكؿالسابق
X1∑=1575X2∑=1310N=22

X1
2∑=1959،5X2

2∑=853،5
:مثحسابادلتوسطمنكلرلموعةكحصلعلىالعددالتايل

M1=∑X1

N1
=1575

22
=71،5

M2=∑X2

N2
=1310

22
=59،5

:بالرمزt0كحساب
t0 = 

M1−M2

  
(ΣX 1)2+(ΣX 2)2

N 1+N 2−2  
  

n 1+n 2
n 1n 2

 




t0 = 
 71.5 – 59.5 

  
2885

42  
  

44

484
 

  

t0 = 
12 

  68.69  0,1 
  
 

t0 = 
12 

 6.689
  
 

t0 = 
12

2.58
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t0 = 4.651  
 

(M1)قدحصلالباحثعلىأفادلتوسطمنرلموعةالتجربةالسابقمناحلساب
،4ىو(t0)كدرجةتاء59،5ىو(M2)كادلتوسطمنآّموعةالضابطة71,5ىو

(22+22):كحصلعلىdf = (N1 + N2) – 2:بالرمزdfمثحسبالباحث651
-2=42.

كقداتضحت(t-table)يفاالجلدكؿالتائي(t)يرجعإىلقيمة(42)مثىذاالعدد
تدؿ%1كعندمستولالداللة2،719تدؿ%5أفدرجةالتاءعندمستولالداللة

يف(t)أكربمندرجةتاء(t0)فعرفتالباحثةأفدرجةتاءحساب.2،074
(.2,819>4،651<2,074):االجلدكؿ

انطالقامنحسابالنتيجةاألخَتةعرؼالباحثأفىناؾفرقاكاضحابُتنتيجة
كبعبارةأخرل.االختبارللمجموعتُتالتجربةكالضابطةبعدعمليةتعليمالكتابادلطور

فعٌاؿكأحسناللغةالعربيةلتعليميفضوءادلدخلالسياقيالكتابادلطورأفاستخداـ
.القدميالكتابتأثَتامنالتعليمباستخداـ

اعتماداعلىالنتائجاحملصولةلالختبارالبعدمللمجموعتُتالضابطةكالتجربةكجد
أكربمندرجةتاء(4،651)يفىذاالبحث(t0)الباحثأفدرجةتاءحساب

%1كمندرجةتاءاالجلدكؿعلىمستول(2,074%)5اجلدكؿعلىمستول
يفادلطورالتعليميالكتابفعرفناأفالفرضالسابقمقبوؿ،كىذايعٍتأف.(2,819)

الكتابصلحألفتكوفمكمعرفةاللغةالعربيةفعاؿيفترقيةضوءادلدخلالسياقي
.ادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارميفالتعليميادلصاحب

:كلتصديقهااستخدـالباحثادلعياراآليت
إذاكانتدرجةتاءحسابأكربمندرجةتاءاجلدكؿفالفرضمقبوؿ،كىذا -1

اللغةالعربيةلتعليميفضوءادلدخلالسياقيادلطورالتعليميالكتابيعٍتأف



70 

 

 

 

الثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارمسوالكيسيالفصلالعاشرلطلبة
 .فعاؿاجلنوبية

إذاكانتدرجةتاءحسابأصغرمندرجةتاءاجلدكؿأكمتساكيُتفالفرض -2
لتعليميفضوءادلدخلالسياقيادلطورالتعليميالكتابمرفوض،كىذايعٍتأف

الثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارمالفصلالعاشرلطلبةاللغةالعربية
 .غَتفعاؿسوالكيسياجلنوبية
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 مناقشة نتائج البحث: المبحث الثالث

بارمبارمتتعلقبكلانشطةآّتمعاليوميةادلتنوعةيف السياؽاحمللييفمديينة
ىذهادلدينة،منهااداهتمككيفيةعملالنكاحكالوليمةفيها،كالدينية،كاللغوية،كالفوف،

كؽلكنإدخل.كادلهنةآّتمع،كاذلوايةالولد،كادلركبة،كادلنطقةاخلاصةيفىذهادلدينة
 .زلتويتهايفتعليماللغةالعربيةبالتعليمالسياقي

ٖتليلمتطلبات(1):جرلالباحثيفتطويرالكتابعلىاخلطواتكمايلي
(5)التحكيممناخلرباء،(4)تطويرادلواد،(3)تصميمالطرازادلبدئي،(2)الدارسُت،
التقومي،كيفآخرادلرحلةتنتجالباحثادلواد(7)التجربةادليدانية،(6)التصحيح،
أف.الذمشرحوسوغيونايفكتابوBorg & Gallكىذهاخلطواتكفقنظرية.التعليمية

أماٖتكيماخلرباءكالتصحيح.خطواتيفإعدادكتطويراإلنتاجٖتتولعلىٙتاينمراحل
علامنعمليةالتطويركماقاؿسوجيونوأفيفعمليةالتطويرذلاعمليةٖتكيماخلرباء

 .كالتصحيحقبلٕتربةاإلنتاج

إفإجراءاتتطويركتابالتعليميفضوءادلدخلالسياقيىيٖتليلإحتياجات
كبادلالحظةالطلبةكاحملتولالسياقيبادلقابلةمعادلدرسةاللغةالعربيةيفميدفالبحث،

عمليةتعليماللغةالعربيةيفميدافالبحثكالكتبادلستخدـفيوكْتثالنظرممن
الكتبكالوثائقكالبحوثالعلميةعنكيفيةتطويركتابالتعليملتعليماللغةالعربية،

كالكتبادلستخدمةلتعليماللغةالعربيةككذلكالكتبعنثقافةبارمبارم
تصميماخلطةكىوتعُتالكفاءةالرئيسيةكالكفاءةاألساسيةكادلؤشرات مث.كإجتماعيتها

ٖتكيماخلربيندلقياسجودةالكتابالتعليميكالتصويباتمنمث.كزلتولالكتاب
أراءىاعنالكتابمثٖتكيمادلدرسةاللغةالعربيةدلعرفة. التعليقاتكاالقًتاحاتمنهما

التعليميادلطوريفضوءادلدخلالسياقيقبلٕتريبهااىلالطلبةكتصحيحبعدٖتكيم
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مثٕتربةالكتابللطلبةفصلالعاشرادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانية.منها
ٖتسُتالكتابالنهائيماداـيوجدببارمبارمدلعرفةفعاليةالكتابالتعليميادلطورك

األخطاءكالنقائصادلوجودةفإنوػلتاجاىلالتعديلأكالتحسُت،حىتحصلالباحث
.مث،إنتاجالكتاب. أحسناإلنتاج

ىذا.طورالباحثالكتابالتعليمياعتمداعلىترتيبكشكلكتابالتعليم
 كتتكوف ".ماىريفاللغةالعربيةبالثقافةاحملليةببارمبارم"الكتابادلطوريسميبكتاب

فهرسزلتوياتالكتابكادلقدمةككلمةالشكركدليلاستخداـالكتاب،كالغالؼ من
كصفحةلكلادلوضوعفيهاالصوراليتتتعلقبادلوضوعكادلفرداتاجلديدة،كادلواد
التعليميةلكلمهاراتاللغويةكعناصراللغويةكىيادلفرداتكاإلستماعكاحلوارات

 .كالًتاكيبكالقراءةكالكتابةكالتدربياتلكلمهاراتكعناصراللغوية
لوفعاليةيفيفضوءادلدخلالسياقيالذمطورهالباحثالكتابالتعليمياجلديد
يبدكذلكعندماقارفالباحثبُتالنتائجاليتحصل.تنميةمعرفةاللغةالعربيةللطلبة

(t0)أفدرجةتاءحسابعليهاطلبةآّموعةالتجربةكطلبةآّموعةالضابطة،كذلك
ك(2،819%)5أكربمندرجةتاءاجلدكؿعلىمستول(4،651)يفىذاالبحث

(.2،074%)1مندرجةتاءاجلدكؿعلىمستول
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 الخامس الفصل

 قترحاتواإل والتوصيات البحث نتائج صخلم

 البحث نتائج صملخ -أ 

منسواءبتحليلهاالقياـمثالباحثعليهاحصلاليتالنتائجعلىاعتمادا
نلخصأفؽلكنكالبعدمالقبلياالختباريفالطلبةنتائجمنأـاألكليةالدراسة
:يليكماالبحثنتائج

 :ىييفضوءادلدخلالسياقيتطويركتابالتعليماتإفإجراء -1

 :سياقيتولاؿإحتياجاتالطلبةكادلحٖتليل (أ

موضوعاتادلوادكاإلحتياجاتيفادلرحلةاألكىل،الحظالباحث
الفصلالعاشرادلدرسةالثانويةاإلسالميةلطلبةاللغةالعربيةالتعليميةمادة

ادلقابلةمعبادلالحظةك،كتكوفىذهاإلجراءاتاحلكوميةالثانيةببارمبارم
الثقافةسياؽاللغةالعربيةيفميدفالبحث،مثاختارالباحثزلتولدرسةامل

،الحظالباحثالكتبادلرحلةالثانيةيف.ادلتعلقةبادلوادالقدؽلةكاإلجتماعية
ٔتالحظة،تكوفىذهاإلجراءاتبارمبارمسياؽكالوثائقكالصوريتعلقباؿ

الباحثظيفادلرحلةالثالثة،الح.الكتبعنثقافةبارمبارمكإجتماعيتها
ْتثالنظرممنالكتبكالوثائقكالبحوثالعلميةعنكيفيةتطويركتاب

 .التعليملتعليماللغةالعربية،كالكتبادلستخدمةلتعليماللغةالعربية

كادلؤشراتكزلتولالكفاءةاألساسيةكالكفاءةالرئيسيةتعُت:اخلطةتصميم (ب
 .الكتاب

 مالورؽالكتابحىتتكوفالكتابتطوير (ج

 التعليميالكتابجودةخرباءدلقياسٖتكيم (د
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 باتمنالتعليقاتكاالقًتاحاتبعدٖتكيممناخلرباءصالتو (ق

ادلطوريفضوءعنالكتابالتعليمياأراءهٖتكيمادلدرسةاللغةالعربيةدلعرفة (ك
 .ةقبلٕتريبهااىلالطلبادلدخلالسياقي

عناألخطاءكالنقائصادلوجودةحسبالتحكيممنالكتابتصحيح (ز
 .االلغةالعربيةكإرشاداتومدرسة

فصلالعاشرادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةللطلبةالكتابٕتربة (ح
 .التعليميادلعدكتابدلعرفةفعاليةاؿببارمبارم

ماداـيوجداألخطاءكالنقائصادلوجودةفإنوػلتاج،النهائيالكتابسُتتح (ط
 اىلالتعديلأكالتحسُت،حىتحصلالباحثأحسناإلنتاج

 الكتابمث،إنتاج (م

لويفضوءادلدخلالسياقيالباحثأعدهمذاؿالكتابالتعليمياجلديد -2
الباحثقارفعندماذلكيبدك.لطلبةمعرفةاللغةالعربيةؿتنميةيففعالية
الضابطة،آّموعةكطلبةالتجربةآّموعةطلبةعليهاحصلاليتالنتائجبُت

أكربمندرجة(3،234)يفىذاالبحث(t0)أفدرجةتاءحسابكذلك
كمندرجةتاءاجلدكؿعلى(2،719%)5تاءاجلدكؿعلىمستول

 (.2،074%)1مستول

 البحث توصيات -ب 

:البحثىذانتائجعلىاعتماداالباحثقدمهاماليتالتوصياتبعضيليفيما
ادلوضوعاتباختياركذلكاجليدة،التعليميةادلوادبإعدادادلدرسةقـوتأف (1

 .االطلبةمنوؽللالحىتاليوميةأحواذلمارتباطبذلاكماكاجلوابةالسهلة

ادلتعددةالتعليميةكالنشاطاتالتدريسأساليبادلدرسةستخدـتأف (2
التعليميكوفحىتادلختلفةالتقوميكأساليبادلتنوعةادلعينةبالوسائلكيستعُت
 .شللةغَتمرػلةعملية
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كتوثيقخرباهتمكتنويعةالطلبةمعرؼإلثراءالتدريباتأنواعادلدرسةزكدتأف (3
 .كفاءهتم

،ألفاللغةالعربيةتدريسعنداألـلغةاستخداـادلدرسةتنبتجأفينبغي (4
تلـزبلاألـ،بلغةشرحوأكالدرسترٚتةكنعلىيتعودالطلبةغلعلذلك
يريداليتادلفرداتمعاينلفهمادلعينةالوسائلمنكثَتاستخداـعليها

 .تعليمها

 البحث مقترحات -ج 
:قدـالباحثبعضادلقًتحاتمنهامبناءعلىماجاءىفىذاالبحث،

إفكتابتعليماللغةالعربيةادلطوريفضوءادلدخلالسياقيأداةمن (1
األدكاتادلهمةيفالعمليةالتعليميةاليتؽلكنأفيستفيدمنهاادلدرسةاللغة

فصلالعاشربادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمالعربيةلطلبة
 .بارمسوالكيسياجلنوبية

اللغةالعربيةتعليميفالتعليميةادلواديطوركاأفاآلخرينالباحثُتمنكيرجى (2
منالبيئةاليتيعيشفيهاالطلبةكمتعلقةباألمورحوذلم،حىتالتؤدمادلواد

 .إىلكجودفجوةبُتادلتعلمُتكادلواداليتبُتأيديهم
طورهمذإفكتابتعليماللغةالعربيةادلطوريفضوءادلدخلالسياقياؿ (3

فصلالعاشرلطلبةتعليمتطويركتاباؿعلىمرٌكزالبحثىذايفالباحث
نصفالسنةاألكىلبادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارم

تطويركتابالتعليميؿأخرلْتوثتوجدأففيحسن،سوالكيسياجلنوبية
 .نصفالسنةكالفصوؿاألخرلؿ
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المقابلة مع مدرسة اللغة العربية قبل البحث 

 كيفتعليماللغةالعربيةيفادلدرسة؟ -1
 أمالطريقةادلستخدمةيفتعليماللغةالعربية؟ -2
 ىلىذادلدخلفعاؿكمشوؽلدلالطلبة؟ -3
 ىلللغةالعربيةكتابخاصيفتعليمو؟ -4
 أمالكتابالدراسيادلستخدـيفتعليمو؟ -5
 كيفحاؿالكتابالدراسيعلىالشموؿ؟ -6
 ماادلشكالتاليتيواجههاالطلبةيفتعليماللغةالعربية؟ -7
 ىليرغبالطلبةيفتعليماللغةالعربية؟ -8
 كيفالتقومييفتعليماللغةالعربية؟ -9

 كمحصةدراسيةيفاألسبوعلتعليماللغةالعربية؟ -10
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استبانة تحكيم الخبير 
تطوير مواد اللغة العربية في ضوء المدخل السياقي  

في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بباري باري 
 

:اسماخلبَت

موادتعليماللغةالعربية:ٗتصصاخلبَت

:ادلنصب

:مكافالعمل

:تاريخالتحكيم

:التوقيع

()

تعليمات عامة 

 ىذهاالستبانةموجهةللخبَتيفموادتعليماللغةالعربية -1
هتدؼىذهاالستبانةإىلٖتليلصالحيةادلوادادلصممةلتعليماللغةالعربيةيف -2

 ادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارم
نتيجةىذهاالستبانةستكوفمرجعاأساسياللباحثيفزلاكلةٖتسُتادلواد -3

التعليميةيفضوءادلدخلالسياقييفادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالثانية
 ببارمبارم

يفالقائمةاليتيعرب(√)كادلرجوأفؼلتاراخلبَتاإلجابةادلالئمةكيضععالمة -4
 تعبَتاصادقاعنكجهةنظره
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 تحكيم الخبير لمواد اللغة العربية في ضوء المدخل السياقي 

 (اللغة والمحتوى المادة ) 

 جيد جدا (4)جيد        (3  )  مقبول   (2)ضعيف       (1): التقدير 
العناصر  البنود 1 2 3 4

 التحكيم
لغةالكتاب لغةالكتابسهلة -    









 

 لغةالكتابمفهومة -    
 لغةالكتابكاضحة -    
 التدرج -    
 الثانويةلغةالكتابمناسبةللطلبة -    
 الًتاكيبقواعدىاصحيحة -    
 أصواهتامناسبةللطلبة -    
 اختيارادلفرداتبناءعلىالشيوع -    
 مفرداهتامفهومة -    
 مالئمةادلواد كضوحاألىداؼ -    
 ادلعاملةبُتالطلبة -    
 سهولةالتعليم -    
 الربطبُتادلواد -    
 التدرج -    
 مالئمةْتاجةالطلبة -    

 التعليمية -
 النفسية -
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 اللغوية -
 الثقافية -

  سعةادلوادكدقتها -    
 صدؽادلوادالتعليمية -    
 عددادلفردات -    
 أشكاؿاألنشطة -    
 عرضادلادة الوضوحيفدليلادلعلم -    
  الًتتيبيفتقدؽلو -    
 صحةالنص -    
 اختيارادلفرداتبناءعلىالشيوع -    
 الطريقةادلستخدمة -    
 الرسمالبياين استخداـاحلركؼكنوعهاكمقياسها -    

  الًتتيبيفالكتابة -   
 اإلخراجالفٍت -   
 مناسبةعددالتدريبات -     التقومي
 تعليماتتدريباتمناسبة -   
 إعطاءأمثلةلتأديةالتدريبات -   
 اليشتملاالختبارعلىموادخارج -   

مادرسوالطلبة
 األسئلةلقياسقدرةالطلبةدلهارةاللغة -   

العربية
 مناسبةأشكاؿالتدريب -   

 

 :التعليقات 
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كأخَتا،أشكرلكمعلىمساحتكمباإلجابةعنىذهاالستبانةكإعطاء
كاألملالكبَتيفأفتكوف.ادلالحظاتكاإلرشاداتكادلداخالتاليتتفيدىذاالبحث

إجاباتكماسهاماعظيمايفزلاكلةٖتسُتعمليةتعليماللغةالعربيةيفادلدرسةالثانوية
 .اإلسالميةاحلكوميةالثانيةببارمبارمخاصة،كيفادلدرسةالثانويةعموما،آمُت



2017ماالنج،

 الباحث



 أندمعارؼفامسائنج
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ANGKET KELAYAKAN  

PENGEMBANGAN BUKU AJAR BHS.ARAB 

DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DI MAN II KOTA PAREPARE 

 

Nama       : Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd 

Bidang Keahlian : Pendekatan Pembelajaran 

Jabatan       : Dosen STAIN Parepare 

Tanggal      : 

Tandatangan      : 

             (     ) 

Petunjuk Umum 

1. Angket ini di peruntukkan untuk para ahli dalam pendekatan pembelajaran 

2. Angket ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kelayakan bahan ajar yang 

telah di desain berdasarkan pendekatan kontekstual untuk pembelajaran 

Bahasa Arab di MAN II Kota Parepare 

3. Peneliti berharap bahwa anda memberikan jawaban dengan memberikan tanda 

(√ ) pada pilihan yang menurut anda paling sesuai pada jawaban yang telah 

tersedia.  

4. Arti dari masing-masing alternatif jawaban adalah: 

4 : Baik Sekali  2 : Cukup 

3 : Baik     1 : Kurang 

No.  Variable 

Penelitian 

Daftar Pernyataan SS S KS TS 

1 

 

Penilaian 

terhadap 

Pendahuluan 

buku ajar 

Cover bahan ajar berwarna dan menarik     

Daftar isi dalam bahan ajar dapat 

membantu untuk mengetahui isi bahan 

ajar tersebut  

    

Kompetensi Inti, kompetensi dasar dan 

indikator pada bahan ajar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran bahasa Arab 

    

Petunjuk penggunaan pada bagian awal 

membantu untuk mengetahui cara 

menggunakan bahan ajar 

 

    

2 Penilaian Materi bahan ajar tersebut sesuai untuk     
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 Terhadap materi 

buku ajar 

kelas 1 Aliyah semester II 

Materi yang disajikan sesuai dengan 

konteks sosial dan budaya siswa 

    

Materi-materi yang diberikan  

membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa Arab 

    

Contoh-contoh yang diberikan sesuai 

dengan konteks sosial dan budaya siswa 

    

Contoh-contoh yang diberikan  

membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa Arab 

    

Jelas keterkaitan antara materi yang satu 

dengan materi yang berikutnya 

    

Materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran bahasa Arab 

    

3 Penialain 

Terhadap 

gambar-gambar 

dalam buku ajar 

Gambar-gambar dalam buku sesuai 

dengan konteks sosial dan budaya siswa 

    

Gambar-gambar yang diberikan  

membantu siswa untuk memahami 

materi yang disajikan 

    

4 Penilaian 

Terhadap 

latihan dalam 

buku ajar 

Tergambar keseimbangan antara 

latihan-latihan untuk setiap kemahiran 

bahasa arab dalam setiap bab 

    

Latihan-latihan yang diberikan 

bervariasi 

    

Latihan-latihan yang diberikan sesuai 

dengan konteks sosial dan budaya siswa 

    

Tugas dan latihan dalam bahan ajar 

membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa Arab 

    

Tugas dan latihan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran bahasa Arab 

    

5 Penilaian 

terhadap teori 

dan pendekatan 

pembelajaran 

yang diterapkan 

dalam buku  

Buku ini mencerminkan prinsip 

pembelajaran kontruktivis 

    

Buku ini mencerminkan prinsip 

pembelajaran inquiri 

    

Buku ini mencerminkan prinsip 

pembelajaran questioning 

    

Buku ini mencerminkan prinsip 

pembelajaran learning community 

    

Buku ini mencerminkan prinsip 

pembelajaran modeling 

    

Buku ini mencerminkan prinsip 

pembelajaran reflection 

    

Buku ini mencerminkan prinsip 

authentic assessment 
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Silahkan tulis kritik dan saran anda seputar materi ajar ini! 

            

            

            

            

            

            

Akhirnya, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 

bantuan anda dengan berpartisipasi dalam mengisi angket ini. Harapan yang besar, 

semoga jawaban anda dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa arab di MAN II Kota Parepare, dan di Madrasah lain secara 

umumnya. 

Parepare,                 2017 

Peneliti 

 

 

Andi Arif Pamessangi 
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ANGKET KELAYAKAN DESAIN BAHAN AJAR  

DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

Untuk Diterapkan Di MAN II Kota Parepare 

 

Nama  :  

Jabatan  : 

Tanggal : 

Tanda tangan : 

 

Petunjuk Umum 

1. Angket ini diperuntukkan untuk Guru bahasa Arab di MAN II Kota Parepare 

2. Angket ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana kelayakan bahan ajar yang 

telah didesain untuk pembelajaran bahasa Arab di MAN II Kota Parepare 

3. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai menurut saudara/I dari pernyataan yang 

ada dalam angket dengan member tanda (√) pada kotak yang telah tersedia 

4. Arti dari masing-masing alternative jawaban adalah: 

SS : Sangat Setuju  KS : Kurang Setuju 

S : Setuju     TS : Tidak Setuju 

 

No Variable 
Penelitian 

Daftar Pernyataan SS S KS TS 

1 Penilaian guru 
terhadap 
kesesuaian materi 
bahan 

1. Bahan tersebut 
sederhana sehingga 
mudah di mengerti 

    

2. Materi dalam bahan 
tersebut relevan 
dengan kemampuan 
siswa 

    

3. Bahan tersebut 
sesuai dengan 
kebutuhan dalam 
kehidupan sehari-
hari 

    

4. Bahasa dalam bahan 
tersebut mudah 
untuk difahami 

    

2 Penilaian guru 
terhadap gambar 

5. Gambar yang 
terdapat dalam 
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bahan tersebut jelas 

6. Bentuk gambarnya 
sudah sesuai 

    

3 Penilaian guru 
terhadap latihan 

7. Bentuk latihan dalam 
bahan tersebut 
bervariatif 

    

8. Petunjuk soal dalam 
bahan tersebut 
mudah difahami 

    

4 Penilaian guru 
sesuai dengan 
sikap dan minat 
siswa terhadap 
pelajaran bahasa 
arab 

9. Bahan tersebut 
mampu mengajak 
siswa untuk 
berbahasa arab 
dengan baik 

    

10. Setelah memahami 
bahan tersebut, 
pengetahuan 
berbahasa Arab siswa 
semakin baik 

    

 

Akhirnya, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya atas bantuan anda dengan berpartisipasi dalam mengisi angket ini. 

Harapan yang besar, semoga jawaban anda dapat memberikan manfaat untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab di MAN II Kota Parepare, dan 

di Madrasah lain secara umumnya. 

Parepare,                 2017 

Peneliti 

 

 

Andi Arif Pamessangi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Pertemuan  

Alokasi waktu 

Kompetensi Inti 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar  

 

 

 

Indikator       

    

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

Bahasa Arab 

X  IPS 2 

Ke-1 

2 x 45 menit 

1. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang  هواية المجتمع
 serta menerapkan pengetahuan untuk في باري باري

memecahkan masalah secara mandiri. 

1.1.  Mengenal mufrodat tentang  هواية المجتمع في
 باري باري

1.2 Mendemonstrasikan mufrodat tentang  هواية
 المجتمع في باري باري

o Melafalkan mufrodat tentang  هواية المجتمع
 في باري باري

o Membaca mufrodat tentang  هواية المجتمع
 في باري باري

o Menulis  mufrodat tentang  هواية المجتمع في
 باري باري

o Menghafal  mufrodat tentang  هواية المجتمع
 في باري باري

 

I. Tujuan Pembelajaran : Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan Siswa 

mampu melafalkan, membaca, menulis dan hafal  

mufrodat tentang هواية المجتمع في باري باري dengan 

kaidah pelafalan dan penulisan yang benar 

 

II. Materi Ajar : -  mufradat tentang هواية المجتمع في باري باري 

 

III. Metode Pembelajaran : Inquiri dan modeling 
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran  

A. Kegiatan Awal : 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pembukaan oleh guru, doa dan Absensi 
o Menanyakan materi yang sudah 

disampaikan 
o Mengantarkan materi baru yang akan 

disampaikan  
o memberikan stimulus mengenai materi 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari siswa 

o Melakukan tanya jawab tentang materi 
baru yang akan disampaikan tentang  
 هواية المجتمع في باري باري

  

o Siswa Mendengarkan mufradat tentang 
 dan maknanya هواية المجتمع في باري باري

melalui video yang diputarkan melalui 
alat visual. 

o Siswa Mendengarkan guru melafalkan 
mufradat tentang  هواية المجتمع في باري

 باري
o Siswa Melafalkan mufradat tentang  هواية

 المجتمع في باري باري
o Siswa Membaca mufradat tentang  هواية

 المجتمع في باري باري
o Siswa Mengartikan mufradat tentang 

 هواية المجتمع في باري باري
o Siswa Menyalin tulisan mufradat tentang 

 dengan kaidah هواية المجتمع في باري باري
penulisan yang benar 

o Siswa Mencocokkan mufradat tentang 
 dengan gambar هواية المجتمع في باري باري

yang tersedia 
o Siswa Menunjukkan hafalan tentang  

 هواية المجتمع في باري باري
o Siswa Menunjukkan mufradat baru yang 

diketahui tentang   هواية المجتمع في باري

 selain yang diajarkan oleh guru باري
 

o Guru Menyimpulkan materi yang sudah 
disampaikan 

o Guru Memberi kesempatan kepada 
siswa menunjukkan hafalan yang 

diketahui tentang   هواية المجتمع في باري

 selain yang diajarkan oleh guru باري
o Melakukan tanya jawab tentang materi 
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C. Kegiatan Akhir/Evaluasi : 
 

yang   sudah disampaikan 
o Guru Memberikan Tugas latihan/PR 
o Doa/Penutup   

 

V. Alat/Media/Sumber Belajar : White board, spidol, media audio visual 

(televisi), Buku Bahasa Arab “al-arabiyyah 

alyaumiyyah”. 

 

VI. Penilaian : Jenis: Authentic assessment. Teknik : Lisan dan  

tertulis, Bentuk : Objektif    dan non objektif, 

Instrumen : keaktifan dalam pembelajaran, 

portofolio/daftar ceklis. 

 

Mengetahui;                                                                 Mahasiswa Peneliti; 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Hj. Hidayah Ahmad, S.Pd.i                                         Andi Arif Pamessangi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Pertemuan  

Alokasi waktu 

Kompetensi Inti 

 

 

 

 
Kompetensi Dasar  

 

 

Indikator       

    

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 
: 
 
 

 

: 

Bahasa Arab 

X  IPS 2 

Ke-2 

2 x 45 menit 

1. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang  هواية المجتمع
 serta menerapkan pengetahuan untuk في باري باري

memecahkan masalah secara mandiri. 

1.1.  Menemukan informasi umum dan atau rinci 

dari berbagai bentuk ujaran kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab tentang  هواية المجتمع في باري
 .باري

o Menyimak ujaran kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab tentang هواية المجتمع في باري 

 باري
o Menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan هواية المجتمع في باري باري 
o Memilih jawaban yang sesuai pada soal 

pilihan ganda tentang  هواية المجتمع في باري
 باري

o menyebutkan mufrodat baru tentang  هواية
 المجتمع في باري باري

 

I. Tujuan Pembelajaran : Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan Siswa 

mampu menyimak dengan benar dan memahami 

makna umum dan rinci dari wacana lisan yang 

didengarkan tentang هواية المجتمع في باري باري 

 

II. Materi Ajar : -  teks cerita tentang هواية المجتمع في باري باري 

 

III. Metode Pembelajaran : Inquiri dan modeling 
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran  

D. Kegiatan Awal : 
 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kegiatan Inti : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Kegiatan Akhir/Evaluasi : 
 

 

o Pembukaan oleh guru, doa dan Absensi 
o Menanyakan materi yang sudah 

disampaikan 
o Mengantarkan materi baru yang akan 

disampaikan  
o memberikan stimulus mengenai materi 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari siswa 

o Melakukan tanya jawab tentang materi 
baru yang akan disampaikan tentang  
 هواية المجتمع في باري باري

 

o Siswa Menyimak cerita tentang  هواية
 .melalui rekaman المجتمع في باري باري

o Menjawab pertanyaan yang berkaitan 
dengan wacana lisan tentang  هواية المجتمع
 في باري باري

o Memilih jawaban yang sesuai pada soal 
pilihan ganda tentang  هواية المجتمع في باري
 باري

o Menunjukkan mufradat baru yang 

diketahui tentang   هواية المجتمع في باري

 yang didapatkan dari wacana lisan باري

yang didengar 
 

o Guru Memberi kesempatan kepada 
siswa Menyimpulkan materi yang sudah 
disampaikan dengan cara mereka sendiri 

o Guru Menyimpulkan materi yang sudah 
disampaikan, 

o Melakukan tanya jawab tentang materi 
yang   sudah disampaikan 

o Memberikan Tugas latihan/PR 
o Doa/Penutup   

 

V. Alat/Media/Sumber Belajar : White board, spidol, media audio lingual, Buku 

Bahasa Arab “al-arabiyyah alyaumiyyah”. 
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VI. Penilaian : Jenis: Authentic assessment. Teknik : Lisan dan  

tertulis, Bentuk : Objektif    dan non objektif, 

Instrumen : keaktifan dalam pembelajaran, 

tugas. 

 

Mengetahui;                                                                 Mahasiswa Peneliti; 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Hj. Hidayah Ahmad, S.Pd.i                                         Andi Arif Pamessangi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Pertemuan  

Alokasi waktu 

Kompetensi Inti 

 

 

 

 
Kompetensi Dasar  

 

 

Indikator       

    

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 
: 

 

 

: 

Bahasa Arab 

X  IPS 2 

Ke-3 

2 x 45 menit 

1. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang  هواية المجتمع
 serta menerapkan pengetahuan untuk في باري باري

memecahkan masalah secara mandiri. 

1.1. Menyampaikan berbagai informasi lisan 

sederhana tentang :  هوايات المجتمع في باري
 dengan memperhatikan unsur budaya secara  باري

benar dan sesuai konteks 

o Mengungkapkan gagasan dan 
pengalaman tentang  هواية المجتمع في باري
 باري

o Menjawab pertanyaan sesuai dengan 
gambar tentang هواية المجتمع في باري باري 

o Mengungkapkan hobi dan kebiasaan 
mereka sehari-hari 

o Menemukan dan mengungkpkan 
mufradat baru yang didapatkan tentang 
 هواية المجتمع في باري باري

 

I. Tujuan Pembelajaran : Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan Siswa 

mampu mengungkapkan dan menceritakan 

tentang hobi mereka dan hobi orang-orang 

disekitar mereka.  

 

II. Materi Ajar : -  teks-teks percakapan tentang  هواية المجتمع في

 باري باري

 

III. Metode Pembelajaran : Inquiri, modeling, dan learning community 
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran  

G. Kegiatan Awal : 
 

 

 

 

 

 

 

 

H. Kegiatan Inti : 
 

 

 

 

 

 

 

I. Kegiatan Akhir/Evaluasi : 
 

 

o Pembukaan oleh guru, doa dan Absensi 
o Menanyakan materi yang sudah 

disampaikan 
o Mengantarkan materi baru yang akan 

disampaikan  
o memberikan stimulus mengenai materi 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari siswa 

o Melakukan tanya jawab tentang materi 
baru yang akan disampaikan tentang  
 هواية المجتمع في باري باري

  

o Siswa Mempraktekkan teks percakapan 
dengan berpasangan tentang  هواية المجتمع
 secara bergantian في باري باري

o Guru memberi kesempatan kepada 
siswa untuk mengungkapkan hobi 
mereka dan orang-orang disekitar 
mereka 

o  Siswa Mempraktekkan teks percakapan 
gambar secara berpasangan dan 
menjawab pertanyaan sesuai dengan 
gambar   

o Siswa mengerjakan latihan pada al-hiwar 
al-muwajjah 

o Guru Memberi kesempatan kepada 
siswa Menyimpulkan materi yang sudah 
disampaikan dengan cara mereka sendiri 

o Guru Menyimpulkan materi yang sudah 
disampaikan, 

o Melakukan tanya jawab tentang materi 
yang   sudah disampaikan 

o Memberikan Tugas latihan/PR 
o Doa/Penutup   

 

V. Alat/Media/Sumber Belajar : White board, spidol, Buku Bahasa Arab “al-

arabiyyah al-yaumiyyah”. 

 

VI. Penilaian : Jenis: Authentic assessment. Teknik : Lisan dan  

tertulis, Bentuk : Objektif    dan non objektif, 

Instrumen : keaktifan dalam pembelajaran, 
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tugas. 

 

Mengetahui;                                                                 Mahasiswa Peneliti; 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Hj. Hidayah Ahmad, S.Pd.i                                         Andi Arif Pamessangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Pertemuan  

Alokasi waktu 

Kompetensi Inti 

 

 

 

 
Kompetensi Dasar  

 

 

Indikator       

    

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 
: 

 

 

: 

Bahasa Arab 

X  IPS 2 

Ke-4 

2 x 45 menit 

1. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang  هواية المجتمع
 serta menerapkan pengetahuan untuk في باري باري

memecahkan masalah secara mandiri. 

1.1. Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana 

terkait topik :  هوايات المجتمع في باري باري 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 

dengan konteks  

o Menggunakan kaidah masdar dan huruf 
jar yang tepat dalam menyebutkan hobi 

o Menuliskan kalimat tentang hobi dengan 
menggunakan bentuk masdar dan huruf 
jar yang tepat 

o Mengungkapkan hobi dan kebiasaan 
mereka sehari-hari dengan menggunakan 
bentuk masdar dan huruf jar yang tepat 

 

I. Tujuan Pembelajaran : Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan Siswa 

mampu Memproduksi teks lisan dan tulis 

sederhana tentang hobi mereka dan hobi orang-

orang disekitar mereka dengan struktur bahasa 

yang tepat 

 

II. Materi Ajar : -  bentuk masdar 

- huruf jar 

 

III. Metode Pembelajaran : Inquiri, modeling, dan learning community 
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran  

J. Kegiatan Awal : 
 

 

 

 

 

 

 

 

K. Kegiatan Inti : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Kegiatan Akhir/Evaluasi : 
 

 

o Pembukaan oleh guru, doa dan Absensi 
o Menanyakan materi yang sudah 

disampaikan 
o Mengantarkan materi baru yang akan 

disampaikan  
o memberikan stimulus mengenai materi 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari siswa 

o Melakukan tanya jawab tentang materi 
baru yang akan disampaikan tentang  
 هواية المجتمع في باري باري

  

o Guru menjelaskan penggunaan masdar 
yang tepat dalam mengungkapkan hobi  

o Guru memberi kesempatan kepada 
siswa untuk mengungkapkan hobi 
mereka dan orang-orang disekitar 
mereka dengan menggunakan kaidah 
masdar yang tepat 

o   
o Guru menjelaskan penggunaan huruf jar 

yang tepat dalam mengungkapkan 
kalimat 

o Guru membagi siswa kedalam beberapa 
kelompok 

o Setiap kelompok melengkapi kalimat 
dengan menggunakan bentuk masdar 
yang tepat 

o Setiap kelompok bergantian 
memperagakan hobi mereka yang sama 
dan anggota kelompok lain menebak 
dengan menggunakan kalimat disertai 
kaidah kebahasaan (masdar dan hruf jar) 
yang tepat.   

 
o Guru Memberi kesempatan kepada 

siswa Menyimpulkan materi yang sudah 
disampaikan dengan cara mereka sendiri 

o Guru Menyimpulkan materi yang sudah 
disampaikan, 

o Melakukan tanya jawab tentang materi 
yang   sudah disampaikan 

o Memberikan Tugas latihan/PR 
o Doa/Penutup   
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V. Alat/Media/Sumber Belajar : White board, spidol, Buku Bahasa Arab “al-

arabiyyah al-yaumiyyah”. 

 

VI. Penilaian : Jenis: Authentic assessment. Teknik : Lisan dan  

tertulis, Bentuk : Objektif    dan non objektif, 

Instrumen : keaktifan dalam pembelajaran, 

tugas. 

 

Mengetahui;                                                                 Mahasiswa Peneliti; 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Hj. Hidayah Ahmad, S.Pd.i                                         Andi Arif Pamessangi 
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ANGKET RESPON SISWA  KELAS X TERHADAP MATERI 

PELAJARAN BAHASA ARAB BERDASARKAN PENDEKATAN 

KONTEKSTUAL DI MAN II KOTA PAREPARE 

 

Nama  :  

Kelas  : 

Hari /Tanggal : 

 

1. Isilah terlebih dahulu identitas siswa. 

2. Berilah tanda silang (√) pada jawaban yang tersedia yang dianggap benar 

dan sesuai 

3. Angket ini tidak ada hubungannya  dengan nilai rapor, oleh karena itu 

jawablah pertanyaan-pertanyaan ini seadanya. 

4. Terima kasih atas  kesediaannya mengisi angket. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

  

No Kriteria Nilai 

SS S KS TS 

1 Saya merasa senang mempelajari bahasa Arab 

setelah mengikuti pembelajaran ini. 

    

2 Bahan ajar Bahasa Arab yang baru lebih 

bervariasi dan menarik 

    

3 Dengan bahan ajar Bahasa Arab yang baru, saya     
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lebih mudah untuk memahami materi 

pembelajaran Bahasa Arab 

4 Latihan soal-soal yang terdapat dalam bahan ajar 

Bahasa Arab yang baru bervariasi dan menarik 

    

5 Latihan soal-soal yang terdapat dibahan yang 

baru sesuai dengan soal Bahasa Arab 

    

6 Saya lebih aktif bersemangat dalam belajar 

Bahasa Arab dengan bahan ajar yang baru 

    

7 Saya lebih mudah memahami pelajaran  dengan 

Pendekatan Kontekstual 

    

8 Dengan adanya gambar-gambar yang terdapat di 

dalam bahan ajar Bahasa Arab yang baru 

membantu saya untuk memahami materi dengan 

mudah 

    

9 Bahan ajar Bahasa Arab ini sesuai dengan minat 

dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran bahasa 

arab 

    

10 Saya senang jika bahan ajar ini digunakan di 

sekolah untuk pembelajaran Bahasa Arab? 
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األسئلة من اإلختبار القبلي 

؟ .1 لىكى  مىاًىوىايىةيأىحىبُّ
تػىٍفعىليهىا؟ .2  أىٍينى
؟/مىاًىوىايىةيأىًخٍيكى .3  أيٍخًتكى
يػىٍفعىليهىا؟ .4  أىٍينى
 صىاًحبىًتًك؟/مىاًىوىايىةيصىاًحًبكى .5
يػىٍفعىليهىا؟ .6  أىٍينى
 بىارًم؟-مىاًىوىايىةياٍلوىلىًديفٍبىارًم .7
يػىٍفعىليهىا؟ .8  أىٍينى
 !بىارًم-أيذٍكيٍرمىكىافيالرٍّْحلىًةيفٍبىارًم .9

!أيذٍكيٍرأىٍنًشطىةيالنَّاًسًفٍيًو .10
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األسئلة من اإلختبار البعدي 

؟ .1 لىكى  مىاًىوىايىةيأىحىبُّ
تػىٍفعىليهىا؟ .2  أىٍينى
؟/مىاًىوىايىةيأىًخٍيكى .3  أيٍخًتكى
يػىٍفعىليهىا؟ .4  أىٍينى
 صىاًحبىًتًك؟/مىاًىوىايىةيصىاًحًبكى .5
يػىٍفعىليهىا؟ .6  أىٍينى
 بىارًم؟-مىاًىوىايىةياٍلوىلىًديفٍبىارًم .7
يػىٍفعىليهىا؟ .8  أىٍينى
 !بىارًم-أيذٍكيٍرمىكىافيالرٍّْحلىًةيفٍبىارًم .9

!أيذٍكيٍرأىٍنًشطىةيالنَّاًسًفٍيًو .10
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حالة المدرسين بالمدرسة الثانوية الحكومية الثانية  باري باري 
 م 2017- م2016السنة الدراسية 

 األسماء الرقم
 الجنس

 الوظيفة التربية
 أنثى ذكر

 ادلدرسةرئيسة ادلاجستَت √  حجةمرتينا 1
 Iادلدرسةنائبرئيس البكالوريوس  √ سوريادممستامُت 2
البكالوريو √ سودارسونو3

 س

IIادلدرسةنائبرئيس

البكالوريو √ ْترالدينغينا4

 س

 IIIادلدرسةنائبرئيس

البكالوريو √ إركاف5

 س

 IVادلدرسةنائبرئيس

 ادلدرس ادلاجستَت  √ حسنالدين 6
البكالوريو √  حجةىدايةأٛتد 7

 س

 ادلدرسة

البكالوريو √  سلمية 8

 س

 ادلدرسة

البكالوريو √  سييترفيقة 9

 س

 ادلدرسة

البكالوريو √  سييترٛتةكالو 10

 س

 ادلدرسة

البكالوريو  √ عبداحلميد 11

 س

 ادلدرس

البكالوريو  √ إرىاـ 12

 س

 ادلدرس

البكالوريو √  جهورية 13

 س

 ادلدرسة

 ادلدرسةالبكالوريو √     جهديةرملي 14
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 س

البكالوريو √     سائودة 15

 س

 ادلدرسة

البكالوريو √     نورحسماف 16

 س

 ادلدرسة

البكالوريو  √ عماتانج 17

 س

 ادلدرسة

البكالوريو  √   زلمدحيالؿ 18

 س

 ادلدرس

البكالوريو √  جونيايتتغا 19

 س

 المدرسة

البكالوريو √  سعيدةٛتيد 20

 س

 المدرسة

البكالوريو √  حرميايت 21

 س

 المدرسة

البكالوريو √  نورحسنة 22

 س

 المدرسة

البكالوريو √ كسماكايت23

 س

 المدرسة

البكالوريو √ نورجايا24

 س

 المدرسة

البكالوريو √ سييترٛتة25

 س

 المدرسة

البكالوريو √ رمسافمدينة26

 س

 المدرسة

البكالوريو √ سوكارين27

 س

 المدرسة

البكالوريو √ أندمفًتياين28

 س

 المدرسة
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البكالوريو √ نوراحلكمة29

 س

 المدرسة

البكالوريو √ رسٍت30

 س

 المدرسة

البكالوريو  √  ْترمسلًت31

 س

 المدرسة

البكالوريو √ ٛتَتة32

 س

 المدرسة

البكالوريو √ فرديلةسامل33

 س

 المدرسة

البكالوريو √ سهبالدين34

 س

 المدرسة

البكالوريو √ نرمي35

 س

 المدرسة

البكالوريو √ حسنوايت36

 س

 المدرسة
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 باري باري (٢)الوسائل التعليمية فى المدرسة الثانوية الحكومية الثانية 
 عدد الغرفة الوسائل الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 

غرفةالتعلم
غرفةادلدرسُت

القاعة
ادلكتبة
معمل

الديواف
غرفةاإلدارة

مقصف
مركزالطب

ادلصلى
 مسكنالطالب

غرؼ15
غرفةكاحدة
غرفةكاحدة
غرفةكاحدة

غراؼ4
غرفةكاحدة
غرفةكاحدة
غرفةكاحدة
غرفةكاحدة
غرفةكاحدة

 غرفتُت
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المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية بباري باري سوالويسي الجنوبية 
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عملية تعليم اللغة العربية 
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 الباحث مع طلبة مجموعة التجربة والضابطة
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 باري باري

 1959 في السنة 29: مع األساسية للقنون الرقم1960 من فبرايير 17تأسست مدينة باري باري في التاريخ 

وأما اول من يكون العمدة في هذه . عن تحديد وتقسيم المنطقة والمدينة في سوالوسي الجنوبية وباري باري كالمدينة

وقد ولد الكبار إلندونيسية في هذه المدينة منها رئيس الجمهورية الثالث إلندونيسيا . المدينة هو الحاج اندي منائونج

تقع باري باري في شاطيء ضيق البحر .وهو بهارالدين يوسوؾ حبيبي، أندي أودانج، ألفيان مالرانؽينػ، وؼيرها

وفي الشمالي هذه المدينة متاخمة بالمنطقة فنراغ، وفي الشرقي متاخمة بالمنطقة . سوالوسي من الجهة الؽربية

 .ولو كانت هذه المدينة تقع في حد البحر ولكن اكثر من منطقتها تالل. سيدراؾ، وفي الجنوبي متاخمة بالمنطقة بارو
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السَتةالذاتية

:رقمالتسجيل)اندلعارؼفامسائنجىوكاتبسماؿإ
ىف١٩٩١منيوين٨كلدىفالتارخ(.15720012

.بدائيلؤتٌافمديريةكاجوسوالكسياجلنوبيةبإندكنيسيا
ببارم26كيسكنيفشارعاحلاججاملاإلمساعيلالرقم

السنةيف.ككافالكاتبمنادلسلمُتكىوأيضامنادلتزكجُت.برمسوالكسياجلنوبية
ساراسافٌمانامديريةكاجوسوالكسيPGRIيفركضةاألطفاؿكاتباؿدرسُٔٗٗ

يفادلدرسةالسنةيفتلكمثدرس.ُٖٗٗالسنةاجلنوبيةكؼلرجمنتلكادلدرسةيف
السنةفٌمافمديريةكاجوسوالكسياجلنوبيةكؼلرجيفالمفولونغِٓٗبتدائيةاإل

الثانيةيفمعهديفادلدرسةادلتوسطةالسنةدراستويفتلككاتبستمراؿكا.۰۰ِْ
مث.۰۰ِٕالسنةمديريةكاجوسوالكسياجلنوبيةكؼلرجمنهايفاألسعديةسينكانغ

جاكمماغتافمديريةيفمعهدالفتاحيفادلدرسةالثانويةالسنةستمردراستويفتلكإ
اجلامعةكاتبيفاؿمثيفنفسالسنةدرس.۰ُ۰ِالسنةالشرقيةكؼلرجمنهايف

كؼلرجمنهاكتدريسهاقسمالًتبيةشعبةاللغةالعربيةيفاالسالميةاحلكوميةفرمفارم
تاثَتمدخلنظريةالوحدةاىلارتقاءمعرفةمهاراتبعنوافالرسالة2015يفالسنة

كاألفيدرس.االسالميةاحلكوميةبارمبارمامعةبجاللغةالعربيةلطلبةالًتبية
امعةموالنامالكبج(ادلاجسًت)قسمتعليماللغةالعربيةالدراساتالعلياكليةالكاتبيف

كتاب تطوير ،كيكتبالرسالةادلاجستَتبالعنوافإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج
 في المدرسة الثانوية اإلسالمية في ضوء المدخل السياقي اللغة العربية تعليم

 .الحكومية الثانية بباري باري سوالوسي الجنوبية
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT. atas 

limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan 

buku ajar bahasa Arab untuk tingkat Madrasah Aliyah/ SMA/ 

Sederajat kelas X. 

Buku ajar ini dikembangkan sedemikian rupa berdasarkan 

pendekatan konteks sosial budaya untuk memudahkan guru dalam 

mengajar sekaligus memudahkan peserta didik dalam belajar bahasa 

Arab. Buku ini dilengkapi dengan bahan ajar untuk 4 keterampilan 

bahasa dan bahan ajar tarkib serta mufradat.  

Buku ajar ini merupakan bentuk upaya kami dalam 

mengembangkan buku ajar "Bahasa Arab Kurikulum 2013 Kelas X 

Madrasah Aliyah". Buku ajar ini dikembangkan dengan pendekatan 

konteks sosial budaya di Kota Parepare Sulawesi Selatan. 

Dalam Pembuatan dan Penyusunan buku ajar ini kami merasa 

masih banyak kekurangan - kekurangan baik pada teknis penulisan 

maupun materi. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat 

kami harapkan. mudah – mudahan buku ini bermanfaat bagi seluruh 

pelajar maupun pengajar yang menggunakannya. Amiin…. 

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, Wassalamualaikum 

warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

Malang, Desember 2016 

 

 

 

 

Kompetensi Inti 

1. KI 1 
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Mengamalkan ajaran agama yang dianutnya nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah Swt 

 

2. KI 2 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 

3. KI 3 

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

4. KI 4 

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bhs.Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional diwujudkan dalam semngat belajar 
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2.1.Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan teman. 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan : نظاـىواياتآّتمعيفبارمبارم؛مهنةآّتمعيفبارمبارم؛
العمليفبارمبارم  baik secara lisan maupun tertulis  

3.2 Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

نظاـالعمليفبارمبارمىواياتآّتمعيفبارمبارم؛مهنةآّتمعيفبارمبارم؛   

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan : ىواياتآّتمعيفبارمبارم؛مهنةآّتمع
نظاـالعمليفبارمبارميفبارمبارم؛  baik secara lisan maupun tertulis  

3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait topik : ىواياتآّتمعيفبارمبارم؛مهنةآّتمعيف
نظاـالعمليفبارمبارمبارمبارم؛  yang sesuai dengan konteks penggunaannya 

4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar 

terkait topik : dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

نظاـالعمليفبارمبارمىواياتآّتمعيفبارمبارم؛مهنةآّتمعيفبارمبارم؛   

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai konteks  

4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : ىواياتآّتمع
نظاـالعمليفبارمبارميفبارمبارم؛مهنةآّتمعيفبارمبارم؛  dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks  

4.3. Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 

memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik : ىوايات
نظاـالعمليفبارمبارمآّتمعيفبارمبارم؛مهنةآّتمعيفبارمبارم؛  dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai dengan konteks  
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4.4.Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 

terkait topik : نظاـىواياتآّتمعيفبارمبارم؛مهنةآّتمعيفبارمبارم؛
العمليفبارمبارم  sesuai dengan unsur kebahasaan dan budaya 

Indikator Pembelajaran: 

Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan ىواياتآّتمعيفبارم
نظاـالعمليفبارمبارمبارم؛مهنةآّتمعيفبارمبارم؛   

Menerapkan percakapan terkait topik ىواياتآّتمعيفبارمبارم؛مهنة
نظاـالعمليفبارمبارمآّتمعيفبارمبارم؛   

Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik ىواياتآّتمعيفبارم
نظاـالعمليفبارمبارمبارم؛مهنةآّتمعيفبارمبارم؛   

Menyusun teks tulis yang terkait topik ىواياتآّتمعيفبارمبارم؛مهنة
نظاـالعمليفبارمبارمآّتمعيفبارمبارم؛   

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, 

membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik  ىوايات المجتمع في باري باري ؛ مهنة المجتمع في باري باري؛ مهنة مجتمع باري

 باري ونظامها

Daftar Isi 

Kata Pengantar ..............................................................................................    i 

Kompetensi inti..............................................................................................  iii 

Kompetensi dasar, indikator, tujuan ........................................................  iv 

Daftar Isi .......................................................................................................   v 

Petunjuk penggunaan bagi Guru dan siswa .............................................. vii 
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Berikut ini dikemukakan beberapa hal yang memiliki keterkaitan 

langsung dengan teknik pembelajaran yang perlu dikembangkan serta 

dapat dipergunakan sebagai alternatif bagi para guru untuk 

PETUNJUK PENGGUNAAN BAGI GURU 
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mengembangkan dan menyukseskan proses pengajaran bahasa Arab di 

madrasah Aliyah. 

Sebelum mengajarkan suatu pokok bahasan, seorang guru perlu 

memperhatikan standar kompetensi dan indikator yang ditampilkan 

pada bagian depan buku. Setelah itu, guru dapat menempuh beberapa 

langkah komponen dalam buku ini yang akan diuraikan berikut ini. 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Guru memimpin doa terlebih dulu agar pembelajaran berlangsung 

dengan baik dan memberikan manfaat. 

2. Guru memulai pelajaran dengan memberikan stimulus mengenai 

materi yang berkaitan dengan konteks keseharian siswa 

3. Guru memulai aktivitas pelajaran. 

4. Dalam melakukan penilaian aktivitas murid, guru dapat mengevaluasi 

dari segi keaktifan siswa dalam pelajaran 

5. Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan-latihan. 

6. Guru menutup pelajaran. 

Uraian ringkas yang disampaikan diatas merupakan bentuk paparan 

singkat tentang bagaimana penggunaan buku tersebut. Untuk 

selebihnya guru dapat berinovasi dalam mengembangkan dan 

meningkatkan kegiatan pembelajaran siswa, baik dari segi strategi, 

metode, maupun media yang dipakai yang tentunya tetap berlandaskan 

pada pendekatan kontekstual. Proses pembelajaran ini tidak dapat 

dilakukan tanpa adanya kreativitas seorang guru dan peran aktif siswa 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, kegiatan 
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pembelajaran bahasa Arab di lingkungan madrasah akan menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

 

 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh siswa 

dalam menggunakan buku ajar ini agar proses pembelajaran maharah 

qiraah berjalan dengan aktif, efektif, dan efisien. Diantaranya adalah 

sebagai berikut: 
1. Sebelum memulai pelajaran hendaknya berdoalah terlebih dahulu 

agar ilmu yang dipelajari bermanfaat dan barokah. 

2. Patuhi instruksi guru. 

3. Baca petunjuk penggunaan buku ajar ini dengan baik. 

4. Bacalah perintah pada tiap materinya dengan seksama. Tanyakan 

kepada guru bila ada kosakata yang kurang dimengerti. 

5. Lakukan latihan-latihan yang ada di dalam buku ini secara 

individu atau berkelompok. 

6. Biasakan untuk berlatih dalam mengungkapkan gagasan atau ide 

secara lisan atau tertulis dalam bahasa arab. 

7. Jauhkan rasa takut dari kesalahan, karena keaktifan dalam 

berbahasa Arab lebih utama dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

 

 

 

 

 

PETUNJUK PENGGUNAAN BAGI SISWA 

    هِوَايَةُ الْمُجْتَمَعِ فِيْ بَارِيْ بَارِيْ
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 Indikator Pembelajaran: 

 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan ىوايةآّتمع
 يفبارمبارم

 Menerapkan percakapan terkait topik ىوايةآّتمعيفبارمبارم 

 Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik ىوايةآّتمعيف
 بارمبارم

 Menyusun teks tulis yang terkait topik ىوايةآّتمعيفبارمبارم 

 Tujuan Pembelajaran: 

 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, 

dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, 

bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang 

berkaitan dengan topik ىوايةآّتمعيفبارمبارم 

 

ْسِتَماعُ  ًقرىاءىةىاأٍليٍستىاذً َااْلِ اًإىلى يّْدن ًاٍستىًمٍعجى
 مثيَّاٍكتيٍبحىرىكىةىاٍلميٍفرىدىاًتاآٍلتًيىًة
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 الُمْفَرَداتُ 
 اَْلُمْفَرَداتُ  اَْلَمْعَنى اَْلُمْفَرَداتُ  اَْلَمْعَنى

Petak umpet الخفية Hobi ىواية 
Kereta api قطار Olahraga  الرياضة

Mobil السيارة Melukis  الرْسم
Perahu السفينة Berenang السباحة 
Kuda الخصان Surat-menyurat  المراسلة

Taman bola  حديقة الكرة Tennis meja الطويلة كرة 
Sore المساء Berfoto  أخذ الصورة 
Pagi الصباح Jurnalistik  الصحافة

Malam الليل Bola volli يدكرة ال 
Waktu istirahat وقت الراحة Bola kaki  كّرة القدم

Kegiatan األنشطة Bola basket رّة السّلة ك
Bermacam-macam متنوعة Kelereng الكلة 

Perpustakaan  المكتبة Gasing البلبل 
Sembunyi يخفي- اخفى Kasti كستي 
Mencari يبحث- بحث Penyanyi  المغني 
Menari  يرقص- رقص Travelling  الرحلة 

Menyanyi يغني- غنى Membaca القراءة 
Bermain  يلعب-  لعب Tarian  الرقصة 

 

 
1........................ 

اىلرٍَّسمه

اٌلرّْياضىةي
 

6........................ 

 ِصْل بَبْيَن اْلَكِلَماِت َوالصُّصَوِر اْاتَِيةِ : التدريب
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2........................ 

اىٍلميغىنّْئي

اىلتٍَّصًويٍػري

اىلرٍّْحلىةي

اىٍلًقرىاءىةي

اىلرَّاًقصىاتي

ـً كيرَّةياٍلقىدى

ليٍعبىةياألىٍطفىاؿً

اىٍلربٍكىةي

 
7........................ 

 
3........................ 

 
8........................ 

 
4........................ 

 
9........................ 

 
5........................ 

 
10..................... 

 

 

 

 

 

 ِاْسَتِمْع َجيِّيًدا إلى آَلِة التَّتْصوِْيرِ 
 َسَأُقصُّص ِإلَْيُكْم ِقصَّتًة َجيِّيَدًة 
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 1 - يىٍدريسي ٍيًن؟أىٍينى بىاسيٍوحىسىنيالدّْ
 ..................................................... 

 2-ٍيًنأيذٍكيٍرًىوايىاًت بىاسيٍوحىسىنيالدّْ
 ..................................................... 

 3-ًديٍػنىًة؟مىاذىايػىٍقرأي ٍيًنيفٍمىٍكتىبىًةاٍلمى بىاسيٍوحىسىنيالدّْ
 ..................................................... 

 4- ٍيًنيفاٍلمىسىاًء؟مىاذىايػىٍلعىبي بىاسيٍوحىسىنيالدّْ
 ..................................................... 

 5 -ٍيًن؟مىاييشىاًىدي  بىاسيٍوحىسىنيالدّْ
 ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

َجابََة الصَّتِحْيَحَة . ْسَتِمْع َجيِّيًدااِ : 2التدريب   ثُمَّت ِإْخَتِر اإْلِ
ْيِن، أنَا  -1   ..........ِاْسِمْي بَاُسْو َحَسُن الدِّي

حهب-أ د-طىالًبىةهج-فىالَّ  طىاًلبه-ميدىرّْسه

 ِلِقَراَءِة اْلُكُتبِ ......ِفي اْلَمْدَرَسِة َأْذَىُب ِإَلى  -2
د-اىٍلمىٍدرىسىًةج-اىٍلمىٍكتىبىًةب-أ  اىٍلمىٍكتىبي-اىٍلمىٍقصىفي

َرْى ِفي  -3  .......تَبَقُع َمْكَتَبُة اْلَمِديَبَنِة اْلُكبَبْ
ًلٍيًدمب-أ حى  اىٍلبٍيتً-اىٍلمىٍدرىسىًةد-شىارًًعمىٍسًجًدرىايىاج-شىارًًعالى

 َواْلَجرِْيَدَة اَْلَمَحلِّييَّتَة ..... قَبَرْأُت ِفْي َمْكَتَبِة اْلَمِديَبَنِة اْلُكُتَب وَ  -4
ًتب-أ  الدّْرىاسىةى-الرّْكىايىةىد-اىٍلقيٍرآفىج-اٍلمىجىالَّ

 ثُمَّت َأِجْب َعِن َاأْلَْسِئَلِة ْااتَِيةِ . ِاْسَتِمْع َجيِّيًدا:  1التدريب 
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 اَْلِحَوارُ 

قػىٍبلىالًدرىاسىًةاٍجعىٍلرلىٍميٍوعىةنصىًغيػٍرىةنتػىتىكىوَّفيًمٍن
اٍلمىٍجميٍوعىًةاٍلميعىيٌػنىةً ٌإٍجًلٍسحىٍسبى  شىٍخصىٍُتًمثي
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يىا:أىٍمبػيٍودىايلّْ ؟أىٍنًدٍمبىاسيوٍمىاًىوىايػىتيكى

ًثيػٍرىةه:أىٍنًدٍمبىاسيوٍ ،كىاٍلميرىاسىلىةي.ًىوىايىيًتٍكى اٍلسىفىري مىا.،كىالسّْبىاحىةياىٍلًقرىاءىةي،كى كى

؟ياأىٍمبػيٍودىايلًّْىوىايػىتيكى

 ٌاٍحفىًظاحلًٍوىارى اآلتًيىًةمثي إقٍػرىأًاحلًٍوىارى
 اٍلمىٍكتػيٍوبىةىًحٍفظناتىامنا

 

 ًحٍفظياحًلوىارً
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:أىٍمبػيٍودىايلّْ تي تىٍسبىحي.ًىوىاييًتٍالرّْيىاضىةيكىالرٍّْحالى ؟أىٍنًدٍمبىاسيوٍيىاأىٍينى

؟اٍلميفىضَّلىةيمىاالرّْيىاضىةي.أىٍسبىحييفشىاًطًئاٍلبىٍحًرليٍمفيٍوًكمٍ:أىٍنًدٍمبىاسيوٍ لىكى

، :أىٍمبػيٍودىايلّْ كيرَّةىالقىدىـً  كيرَّةىالسَّلًَّة،كىايًحبُّ

:أىٍنًدٍمبىاسيوٍ تػىٍلعىبي ـًأىٍينى ؟كيرَّةىالقىدى يىاأىٍمبػيٍودىايلّْ

:أىٍمبػيٍودىايلّْ ـًأىٍلعىبي اًفأٍنًدٍممىاكَّاسىويٍككيرَّةىالقىدى يفمىيدى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َما ِىَوايَبتَبُهْم؟ 
 أْيَن يَبْلَعبَبْوَن؟
  َمَتى يَبْلَعبَبْوَن؟

 
ٌتػىبىاًدًؿ:التدريب امثي جىيّْدن ًقرىاءىةىاحًلوىاًرالتىايل،اآلٍفًاٍحفىًظاحلًٍوىارى بػىٍعدى

ـىالفىٍصلً أىمىا مىعىزىًمٍيًلكى  احلًٍوىارى

 

بًالٌصوىرً  احًلوىاري
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 َمْن ُىَما؟
 َماَذا ِىَوايَبتَبُهَما؟
  ِإَلى أَْيَن َيْذَىَباِن؟

 َمْن ُىنَّت؟
 َما ِىَوايَبتَبُهنَّت؟

  َىْل تَبْعِرُف َما ِىَي رُْقَصُة بَادُّصْوبَّتا؟
 َمْن ُىَما؟

 َماَذا يَبْعَماَلِن؟
 َما ِىَوايَبتَبُهَما؟

  أَْيَن يَبْقَرَءاِن اْلُكُتَب؟
 َمْن ُىْم؟

 َماَذا يَبْعَمُلْوَن؟
 َما ِىَوايَبتَبُهْم؟
 أَْيَن يَبْلَعبَبْوَن؟

 
 َمْن ُىَو؟

 َماَذا يَبْعَمُل؟
 َما ِىَوايَبُتُو؟
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 َماْسُم أَبِْيَك؟
 َأيُّص َشْيٍء ِفي َيِدِه؟

 ما ِىَوايَبُتُو؟
 أَْيَن يَبْعَمُل اْاْن؟

 
 َما ِىَوايَبتَبُهْم؟
 أْيَن يَبْلَعبَبْوَن؟
 َمَتى يَبْلَعبَبْوَن؟

 َىْل ُتِحبَبُّصَها أَْيًضا؟
 

 َمْن ُىْم؟
 َماَذا يَبْعَمُلْوَن؟
 َما ِىَوايَبتَبُهْم؟

  َىْل يَبْفَرُحْوَن ُكلُّصُهْم؟
 َمْن ِىَي؟

 ماذا تَبْعَمُل؟
 َماَذا ِىَوايَبتَبَها؟

  ُأذُْكْر َواِحٌد ِمْن َنِشْيٍد بُِقْيِسيٍّي 
 

 

 

ادلوجو  احًلوىاري

 

 
َهاِت     َوااْن اَلِحْظ ِإَلى الِمثَاِل ااِتي ثُّم اْجَعْل ِحَوارًا ُمَوّجًها ِمْن تِْلَك التَبْوِجيَبْ
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 :المثال

  ُأرِْيُد َأْن أَْلَعَب ُكَرَة الَقَدِم ِفي َميَداِن أْنِدْي َماكَّتاَسُوْو، وأَْنَت؟

 أَنَا أَْيًضا ُأرِْيُد َأْن أْلَعَب ُكَرَة الَقَدِم ِفي َميَداِن أْنِدْي ِماَكاَسُووْ  -
 َلْن أَْلَعَب ُكرَّتَة الَقَدِم، َوِعْنِدْي ُشْغٌل ُمِهمٌّم ىَذا اليَبْومِ  -
 

ْنُجْوْل ىَذا الصَّتَباِح، وأنت؟   َسَأقَبَرأُ الِكَتاَب ِفي َمْكَتَبِة ِسيَبْ

 أنَا أَْيًضا ُأرِْيُد َأْن َأقَبَرَأ الِكَتاَب ِفي الَمْكَتَبِة ىَذا النَبَّتَهارِ  -
 َلْن َأقَبَرَأ الِكَتَب، ِانَبتَبَهْيُت ِمَن اْلَواِجَباِت الَمْنزِلِيَّتةِ 

 

  

 
 َواان َأِجْب َعِن َاأْلَْسِئَلَة ااتَِيَة ُمَتَباِدَلًة َمَع َأْصَحاِبَك َحْسَب األْحَواِل الُمَعيَبَنةِ 
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شىاًطًئاٍلبىٍحًرليٍمفيٍوًكٍملًلسّْحىابىًة،كأنت؟ .1 ًإىلى  سىأىٍذىىبي
- .......................................... 
- .......................................... 

ًديٍػقىًةمىاتػّْريٍكتىاًسٍي،كأنت؟ .2 الصٍُّورىةىيفحى  أيرًٍيديأىٍفآىخىذى
- .......................................... 
- .......................................... 

الصٍُّبًحمثيَّالرًيىاضىةى،كأنت؟ .3 ًقرىاءىةىالقيٍرآًفبػىٍعدى  أيًحبُّ
- .......................................... 
- ..........................................

 أيرًٍيديأىٍفأيغىٍتّْىًغنىاءىإٍنديٍكليٍوغيٍو،كأنت؟ .4
- .......................................... 
- .......................................... 

بىًلنًيػٍفيٍو،كأنت؟ .5 جى ًإىلى الرٍّْحلىةى،سىأىٍذىىبي  أيًحبُّ
- .......................................... 
- ..........................................
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KETERANGAN 

 اَْلتَبرِْكْيبُ 

 الماضي المضارع المصدر

 َفَتحَ  َيْفَتحُح  َفْتح

 َكَت َ  َيْكتُح ُح  ِكَتاَبة

َماَرَسة  َماَرسَ  يُحَماِرسُح  مُح

 ِاْخَتارَ  َيْخَتارُح  ِاْخِتَيار

رُح  َتْصِوْير رَ  يُحَصوِّو  َصوَّو

 المصدر
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1. Fi’il Madhi  (فعلادلاضي) adalah kata kerja yang 

menunjukkan suatu kejadian yang telah selesai 

dikerjakan، contohnya : فتح،كتب،مارس،اختار،صور،
 اسًتاح

2. Fi’il Mudhari’  adalah kata kerja yang  (فعل المضارع)

menunjukkan suatu kejadian yang sedang atau akan 

dikerjakan، contohnya : يفتح،يكتب،ؽلارس،ؼلتار،يصور،
 يسًتيح

3. Mashdar  adalah kata benda yang  (مصدر)

menunjukkan sebuah kejadian tanpa terikat oleh 

waktu، contohnya :فتح،كتابة،شلارسة،إختيار،تصوير،إسًتاحة 
 

 


 

ًثيػٍرنا،ًىوىايىيًتٍ:اٍلًمثىاؿ كى  ِكَتابَةٌ أىنىاأىٍكتيبي

 

ًثيػٍرنا،ًىوىايػىتيوي -1 يػىٍرسيميكى  _____أىٍنًدٍمًعاًرؼي

 

 التدريب 
  ِاْمَ ِ اْلَفَراِا ِبَمْصَدٍر ُمَناِسبٍ 
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اٍلكيتيًب،ًىوىايػىتيوي -2 ًثيػٍرناًمنى ٍينيػىٍقرىأيكى عىًمريالدّْ

_____ 

ًثيػٍرنا،ًىوىايػىتيوي -3  _____يىٍطبىخيأىٍمبػيٍودايلٍّْاىأٍلىٍطًعمىةىكى

 
مىًدينىًةمىاكىسٍَّر، -4 ًثيػٍرناًإىلى تػيهىايػىٍرحىالىًفكى كىزىٍكجى نىًفٍيسه

 _____ًىوىايػىتػيهيمىا

كىًثَتنا،ًىوىايػىتيوي -5 كيرَّةىاٍلقىدىـً يػىٍلعىبي  _____ميٍنًذره

 

 

 

Isim itu di-jarkan apabila didahului oleh salah satu huruf 

dari huruf-huruf jar pada tabel berikut ini، yaitu : 

 ke، pada :ِإَلى
مىشىٍيتي- مىاكىسَّرىًإىلى
- أىٍذىىبي شىاًطًئْتىًٍرليوٍمفيٍوًكمًٍإىلى
رًسىالىةن- أىٍصًدقىاًئيٍأىٍرسىٍلتي ًإىلى
اخٍلىاًطبيدىعىا- اخٍلىٍَتًالنَّاسى ًإىلى
ا- النَّاسًأىٍرسىلىاهلليزليىمَّدن ًإىلى

  di، dengan، karena:بِ 
- السَّمىكى بًالسّْكٍُّْتًقىطىٍعتي
- بىارًٍمبىارًمٍبًكيًلٍدتي
أىلىًةالتٍَّصوًٍيرًبًٍأخيذيالصٍُّورىةىفى-
اهلليالنَّاسى- ًبظيٍلًمًهمٍيػيعىذّْبي
نىًةًفٍينٍيًسيبًسىافػىٍرتي- سىًفيػٍ

 حروف الجرّ 
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 ،kepada، di atas: َعَلى 

kewajiban 
اٍلوىٍحيي- عىلىىالرَّسيٍوًؿنيزًؿى
- عىلىىالرىؼّْاىٍلًكتىابي
نىا- ًقرىاءىةًأىٍفصلىٍتىًهدىيفاؿٍعىلىيػٍ
اٍلميٍؤًمًنٍُتى- عىلىىنًٍعمىًةاهللًشىكىرى

 dari، tentang: َعنْ 
ًديٍػقىةيمىاتًيػٍريٍكتىاًسيٍ- عىٍنبػىٍييًتٍبىًعٍيدهحى
سيٍورًيىانجٍعىٍنبىييًتقىرًٍيبه-
ًىوىايىًتنىاعىٍننػىتىكىلَّمي-

  di، di dalam، pada:ِفي 
بىاجيًكٍيًكيٍكيًلدىزليىمَّدهيف-
أىٍسبىحييفٍليٍمفيًومٍ-
بىارًٍمبىارًمٍبًاٍلمىٍدرىسىةًيفدىرىٍستي-
- يفٍاٍلمىٍكتىبىةًأقٍػرىءياٍلكيتيبى

  seperti:كَ 
-، بػىٍلبىلًؾىيلًٍىوىايىاته
اللٍُّعبىةيشىٍكليوي- كىشىٍكًلاخلًٍصىافًتًٍلكى
أىبًٍيوًؾىأىٍندٍمأىًمُتٍ-
يفاٍلًمثىاًؿكىمىاأىًجٍب-

 ،untuk، kepunyaan: لَ /لِ 

sungguh/pasti 
مسَّىكىاؿلىنىايٍشًتىًٍمأىيب-
مىعناسّْبىاحىةًؿًمخًأىٍدعيٍوأى-
الرّْسىالىةى- أًلىٍصًدقىاًئيأىٍكتيبي
مىايفالسَّمىاكىاًتكىاأٍلىٍرًضلًلَّوً-

  dari، sebagian/diantara     :ِمنْ 
- بًنػٍرىانجًٍمٍنًجٍئتي
ًمٍنًىوىايىايتاىلرٍَّسمي-
اؿقػىرىٍأتي- األكَّؿًبىابًًمنى


 

 

 

 اْلُجْمَلَة اَلَّتِتي ِفْيِو َحْرُف اْلَجرِّي  ُأْكُتبُ 
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 ًإىلى
مىشىٍيتي- مىاكىسَّرىًإىلى
-…………..
-…………..
-…………..

 بً
- بىارًٍمبىارًمٍبًكيًلٍدتي
-…………..
-…………..
-…………..

عىلىى
- عىلىىالرىؼّْاىٍلًكتىابي
-…………..
-…………..
-…………..

عىٍن
ًديٍػقىةيمىاتًيػٍريٍكتىاًسيٍ- عىٍنبػىٍييًتٍبىًعٍيدهحى
-…………..
-…………..
-…………..

  يف
بىاجيًكٍيًكيٍكيًلدىزليىمَّدهيف-
-…………..
-…………..
-…………..

 ؾى
-، بػىٍلبىلًؾىيلًٍىوىايىاته
-…………..
-…………..
-…………..

/ؿً ؿى
مسَّىكىاؿلىنىايٍشًتىًٍمأىيب-
-…………..
-…………..
-…………..

 ًمنٍ
- بًنػٍرىانجًٍمٍنًجٍئتي
-…………..
-…………..
-…………..

 

 اَْلِقَراَءةُ  
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 رُْقَصُة بَاِري بَاِري
الٌسٍبًتمىسىاءن.اىٍنًدٍمزليىمَّديأىًمٍُتهًامٍسيويعىًليّّكىيلٍأىخهصًَّغٍَتأىٍنًدٍمزليىمَّديًامسًٍٍي يفيػىٍوـً
 اًفأىٍنًدٍممىاكَّاسىاكيكًٍإىلىنىٍذىىبي انىًتاأٍلىٍنًشطىةيًفٍيًوميتػىنػىوّْعىةه.مىٍيدى كيرَّةى.كىكى ًمنػٍهيٍميػىٍلعىبي بػىٍعضي

ا كىغىيػٍرىىى االلٍُّعبىةياٍلميتىشىأًّىةىبًاٍلًقطىاًركىالسَّيَّارىًة.اٍليىًدككيرَّةىاٍلقىدىـً ًثيػٍرىةهأىٍيضناًمنػٍهى كىًلأٍلىٍطفىاًؿليٍعبىةيكى
بًأيٍكديٍنجأيٍكديٍكٍنج نىًةكىاخلًٍصىاًفكىييسىمٍُّوفى .كىالسًَّفيػٍ

ريٍقصىةي.كىيفٍاللٍَّيًلنيشىاًىديمىٍعرىًضاٍلفينػيٍوًف،ًمٍثليريٍقصىاته ًثيػٍرىةهكىًىيى كى كىتػيٍوجىديريٍقصىاته
 (pattuddu) بىاتػيٍودُّكٍ كىكىاًحدهًمنػٍهيٍميػيرىًكبي حىٍوذلىيٍمالنَّاسي ًفيػٍهىااحلًٍصىافييػىٍرقيصي ريٍقصىةياٌليًتٍ كىًىيى
.اخلًٍصىافى

ةه(bosara)مثيَّريٍقصىةيبػيٍوسىارىا ًفيػٍهىابٍوسىارىاكػلىًٍمليويالنىسىاءيكًفٍيًوحىٍلوىةهلىًذٍيذى كىيريٍقصىةياٌليًتٍ
اًءالرٍُّقصىةً اًٍنًتهى ابػىٍعدى ًثيػٍرىةهكىنىٍطميهى تػىٍنسىجي(pattennung) مثيَّريٍقصىةيبىاتػىنػٍُّوٍنج,كى كىيريٍقصىةياٌليًتٍ
زىارى االًنسىاءيكىمىٍنتػىٍنسىجياإٍلً .ًفيػٍهى

كىيالرقصةادلستخدمةذلتاؼ(tari padduppa)كادلشهورةمنهمىيالرقصةاذلتافية
قىٍدتػيٍوجىديميٍنذيالسَّنىًة.الضيوؼاحملًـت ًذًهالرٍُّقصىاتي .1949كىىى


 

 

 

 :1الَتَّتْدرِْيُب 
 َأِجْب َاأْلَْسِئَلَة ااتَِيَة 

 
 ؟َعِليٌّم َما ِاْسُم َأُخْي أَْنِدْي ُمَحمَّتُد  .1

: ........................................ اَْلَجَوابُ 

 ًإقٍػرىاًءاٍلًقرىاءىةىاآلتًيىةى
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 َكمِّيِل اْلُجَمَل ااتَِيَة : 3الَتَّتْدرِْيُب 
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َرٌة ِفي َمْيَداِن أَْنِدْي .... تَبْوَجُد =  َكِثيَبْ

 َماكَّتاَساُووْ 

 

 
 َلِذْيَذةٌ .... َيْحِمُل الَنَساُء بَبْوَسارَا وِفْيِو = 

 

 

 .......َمَع َأْصَحاِبي ِفي ..... َلِعْبُت = 

 

 
ُر =  َكَمْن ........ يَبْلَعُب َأِخْي الصَّتِغيَبْ

 اْلُمَلوَّتنَةِ ....... يَبْغَتِسُل 

 

 
َنِة ِفْيِنْيِسيْ ...... ُنِحبُّص =   ِبَسِفيَبْ

 

  اجلٍيٍملىةىاٍلمينىاًسبىةىلًلصٍُّورىًة:4اىلتٍَّدرًٍيبي  أيٍكتيبي
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(1)



(2)



(3)


(4)



(5) 

 

(6) 

 
(7)



(8) 

 

(9)

 
 1..................................................... 

 2..................................................... 

 3..................................................... 

 4..................................................... 

 5..................................................... 

 6..................................................... 

 7..................................................... 

 8..................................................... 

 9..................................................... 

 

 اَْلِكَتابَةُ 
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 ىوايات-عند-أندمسليماف-كثَتة .1
.................................= 

 ذلا-ىوايات-بيسيفاطمة-ىواياهتا-التصوير-كًمن .2
.................................= 

 يرسم-بىاسيٍوأٛتد-بادلًرمسة-ادللٌونة .3
.................................= 

ىوايتو-بسفٍينةفينيسي-من-الرحلة-يسافر-زلمد .4
...................= 

 يف-ضلاتحبييبعُت-ادلناظر-تصٌور-سييتفاطمة-بألةالتصوير .5
...........................=



 :1التدريب 
ا  ْب َهِذِه اْلَكلَِماٍت لَِتُكْوَن ُجْملًَة ُمفِْيَدًة ِاْبتَِداًء ِممَّ َرتِّ

 َتْحَتُه َخٌط 

 

 :2التدريب 
 ْجَ ِ  اْلُجْملََة ِمْن َهِذِه اْلُمْفَرَداِت َو ِ  ُك ِّ ُجْملٍَة َحْرُ  الَجرِّ ا
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  = ..............................................................ُيَ اِهدُ  .1

  = ..............................................................الِرْحلَةُ  .2

  = .............................................................الِكَتابُ  .3

ْصِوْيِر  .4  = .........................................................أَلَُة التَّ

 = ...........................................................ُكَرةُ اْلَقَدِم  .5

َنُة  .6  = .....................................................الِمْرَسَمُة الملَوَّ

  = ...........................................................الَحاُسْوبُ  .7

 = .........................................................الِغَناُء  .8

َباَحَة  .9  =.......................................................السِّ

 =.............................................َحِدْيَقُة َماتِْيُرْوَتاِسْ   .10

 
 
 
 
 

 

 

 

 :3التدريب 

 ( َكِلَمة 5 َعنِ ال تَِقلُّص  )ِصْ  َهِذِه اْلُصْوَرةَ 
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1. 

 

 = .................... الجوا  

 

2. 

 

  = ...........................الجواب
 

3. 

 

  = ................................الجواب

 

4. 

 

  = .................................لجوابا
 

5. 

 

 = ................................الجواب 
 

 

 

ُتَك َتَت  اُْكُتْب قِصَّ

 

 :الواجب المنزيل 
 أُْكُتْب ِهَواَياتَِك َوِهَواَياِت أُْسَرتَِك 
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____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 ____________________________________________ 

 مع التمنيات بالتوفيق والنجاح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  الْمُجْتَمَعِ فِيْ بَارِيْ بَارِيْ مِهْنَةُ
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 Indikator Pembelajaran: 

 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan مهنةآّتمع
 يفبارمبارم

 Menerapkan percakapan terkait topik مهنةآّتمعيفبارمبارم 
 Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik مهنةآّتمعيف

  بارمبارم
 Menyusun teks tulis yang terkait topik مهنةآّتمعيفبارمبارم 

 Tujuan Pembelajaran: 

 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, 

dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, 

bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang 

berkaitan dengan topik مهنةآّتمعيفبارمبارم 

ْسِتَماعُ   َااْلِ
ًقرىاءىةىاأٍليٍستىاذً اًإىلى يّْدن ًاٍستىًمٍعجى

 مثيَّاٍكتيٍبحىرىكىةىاٍلميٍفرىدىاًتاآٍلتًيىةى
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 الُمْفَرَداتُ 
 اَْلُمْفَرَداتُ  اَْلَمْعَنى اَْلُمْفَرَداتُ  اَْلَمْعَنى
Udang الجنبري Pekerjaan المهنة 

Cumi-cumi الخّبار Guru المدرس 
Kepiting السرطان Pegawai الموظف 

Sayur mayor الخضراوات Insinyur المهندس 
Kayu الخشب Dokter الطبيب 

Padi/ beras الرز Pelukis الرسام 
Buah-buahan الفواكو Wartawan الصحفي 

Bekas المهجورة Polisi الشرطي 
Pasar malam السوق الليلي Tentara الجنود 

Laut البحر Pedagang التاجر 
Kebun الحديقة Juru masak/ koki الطباخ 

Sawah/ ladang المزرعة Petani الفالح 
Hutan الغابة Petani sayur الخضري 
Gunung الجبل Nelayan الصياد 

Harga yang murah ثمن رخيص Pakaian المالبس 
Lebih bagus أحسن Ikan السمك 

Kota المدينة Desa القرية 
Menjual يبيع- باع Dinamakan  يسمى- سمى 

Mendapatkan يجد- وجد Menanam يزرع- زرع 
Menghasilkan يحصل- حصل Memetik يخرف- خرف 

Tinggal يسكن- سكن Menangkap يصيد- صاد 
Menggunakan يستعمل- استعمل Menebang  يقّطع- قّطع 

 

 ِصِل بَبْيَن اْلَكِلَماِت َوالصُّصَوِر اْاتَِيةِ : 2التدريب  
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1................ 

 

 اَْلُمغَنِّي ُ 
 اَلرَّتاِقَصةُ 
 اَلتَّتاِجرُ 
حُ   اَْلَفالَّت
َحةُ   اَْلَفالَّت
 اَْلُمَدرِّيسُ 
 اَلصَّتيَّتادُ 
 َاأْلُْسَتاذُ 
 اَلشُّصْرِطيٌّم 
 اَلنَّتسَّتاَجةٌ 
 اَْلُمْوسْيِقيَّتةُ 

 
2............. 

 
3............. 

 
4............ 

 
5............. 

 

 

 

 

 

 

 ِاْسَتِمْع َجيِّيًدا إلى آَلِة التَّتْصوِْيرِ 
 َىا ُىَو ِحَواِرْي َمَع َصاِحِبيْ 
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 1 -ٌلمي ٍيًن؟مىعىمىٍنيػىتىكى الدّْ أىٍنًدمْتىىري
 ..................................................... 

 2-ٍيًن؟ الدّْ مىاًمٍهنىةيأىيبٍأىٍنًدمْتىىري
 ..................................................... 

 3-ٍيًن؟ الدّْ مىاًمٍهنىةيأىُـّصىاًحًبأىٍنًدمْتىىري
 ..................................................... 

 4-ٍيًن؟ الدّْ مىااٍلًمٍهنىةيالَّيًتٍييرًٍيديىىاأىٍنًدمْتىىري
 ..................................................... 

 5 -ٍيًن؟ الدّْ أىٍنًدمْتىىري  مىااٍلًمٍهنىةيالَّيًتٍييرًٍيديىىاصىاًحبي
 ..................................................... 

 

 

 

 

 

 ثُمَّت َأِجِب َعِن اأْلَْسِئَلِة ْااتَِيةِ . ِاْسَتِمْع َجيِّيًدا:  1التدريب 

َجابََة الصَّتِحْيَحةَ : 2التدريب     ِاْخَتِر اإْلِ
ْينِ  -11   ..........ِإْسُم َصاِحُب أَْنِدي َبَحُر الدِّي

ٍينً-أىٍمبػيٍودىايلٍّْد-بٍيسٍّْيج-بىاسيوب-أ  حىسىنيالدّْ

ْيِن  -12  ......ِمْهَنُة أَبْو َصاِحُب أَْنِدي َبَحُر الدِّي
ب-أ د-فاٌلحهج-ميدىرّْسه  نىسَّاٌجةه-تىاًجره

ْينِ  -13  ِفْي اْلَمْدَرَسةِ ....... أَِبيْ : أَْنِدي َبَحُر الدِّي
ب-أ د-فاٌلحهج-ميدىرّْسه  نىسَّاٌجةه-تىاًجره

ْيِن ِفْي  -14  ......َيْسُكُن أَْنِدي َبَحُر الدِّي
 ًسيٍنجيوؿٍ-شىارًًعًجنػٍرىاٍؿسيٍوًدٍرمىاٍفد-سيوٍمفىانٍجج-بىاجوًٍكٍيًكٍيب-أ
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قػىٍبلىالًدرىاسىًةاٍجعىٍلرلىٍميٍوعىةنصىًغيػٍرىةنتػىتىكىوَّفيًمٍن
اٍلمىٍجميٍوعىًة ٌإٍجًلٍسحىٍسبى مثي أىٍربػىعىًةأٍشخىاصو

 اٍلميعىيٌػنىةً

 

 الحوار
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ْيْن ؟: أَْلُمَدرِّيُس   َما ِمْهَنُة أَبِْيَك يَا َحَسُن الدِّي
ْيِن  أَِبْي َصيَّتاٌد، ُىَو َيِصْيُد ِفْي اْلَبْحِر، َنْسُكُن ِفْي َشاِطِ  اْلَبْحِر : َحَسُن الدِّي

 .ُسوْمَفاْنج يَا ُأْسَتاذُ 
 َوأَْنَت َأْمبَبْو َدالِّيْي ، َما ِمْهَنُة أُمِّيَك؟: أَْلُمَدرِّيُس 
 ِفي السُّصْوِق ِسيْنُجوْل اْلَمْهُجْورِ أُمِّيْي تَاِجَرٌة، ِىَي تَِبْيُع َماَلِبسُ : َأْمبَبْو َدالِّيْي 

 .يَا ُأْسَتاذُ 
َلة؟: أَْلُمَدرِّيُس   َوَما ِمْهَنُة أَبِْيِك َوأُمِّيِك يَا أْنِدْي نَِبيَبْ

َلة  أَِبي طَِبْيٌب، ُىَو يَبَعاِلُج اْلَمْرَضى ِفي الُمْسَتْشَفى أَْنِدْي : أْنِدْي نَِبيَبْ
َوأُمِّيْي يَا ُأْسَتاُذ ِىَي ُمَدرِّيَسٌة ِفي الَمْدَرَسِة . َماكَّتاَسُوْو بَِباِري بَاِري

 .الثَّتاَنوِيَّتِة اإِلْساَلِميَّتِة الُحُكْوِميَّتِة الثَّتانَِية بَِباِري بَاِري
 .....ُكلُّصُكْم ُمْمَتاُزْوَن ِإْن َشاَء ااُ .َأْحَسْنُتم : األستاذ 

 

 

 

 

 

 
مىعى ٌتػىبىاًدًؿاحلًٍوىارى امثي جىيّْدن ًقرىاءىةىاحًلوىاًرالتىايل،اآلٍفًاٍحفىًظاحلًٍوىارى بػىٍعدى

ـىالفىٍصلً أىمىا  زىًمٍيًلكى

  بالصورالحوار

اىحًلوىاري
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 َمْن ُىَو؟
 َما ِمْهَنُتُو؟

 َىْل ُىَو رَئِْيُس إْنُدْونِْيِسَيا َسابًِقا؟
 

 َمْن ِىَي؟
 َماَذا تَبْعَمُل؟
  َما ِمْهَنتَبَها؟
 َما َىَذا؟

 َىْل تَِعْيُش ِفْيِو؟
 َما ِمْهَنُة أَبِْيَك؟
  َما ِمْهَنُة َأمِّيَك ؟

 َمْن ُىَو؟
 َما ِمْهَنُتُو؟

  َما َلْوُن َسيَّتارَتُُو؟
 َمْن ِىَي؟

 َما ِمْهَنتَبَها؟
 َىْل ِىَي ِفي الَفْرِح؟ 
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 َمْن ِىَي؟
 َماَذا تَبْعَمل ِفي اْلَفْصِل؟

 َما ِمْهَنتَبَها؟
 

 َما ِمْهَنُتُو؟
 َماذا يَبْعَمُل؟ 
 َىْل ُىَو رَُجٌل؟

  َىْل يَبَعاِلُج اْلَمرِْيَض؟
 َمْن ُىَو؟

 َىْل يَبْعَمُل أَبُوَك َكِمْثِل ِفي الصُّصْورَِة؟
 َما ِمْهَنُتُو؟
  أَْيَن يَبْعَمُل؟
 َمْن ُىَو؟
 َما ِمْهَنُتُو؟

 أْيَن يَبْعَمُل اْاْن؟
 

 من ِىَي؟
 َىْل ِىَي ِاْمَرَءاٌة؟
 َما ِمْهَنتَبُها؟ 

  َماذا تَِبْيُع؟ ُأذُْكرْ 
 

 

 
أُْنظُْر ِإَلى الصُّصَوِر ااتَِيِة ثُمَّت َتَكلَّتْم َمَع َصاِحِبَك َعْن تِْلَك الصُّصْورَِة َقْدَر َخْمِس 

 َدقَاِئِق  
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الصورةأْنَت أنَا 
:ادلًثىاؿي
مىاالًَّذميػىٍعمىليًفٍيًو؟-

مىاًفٍيًو؟- ىىٍلتػىٍعًرؼي



- ذًلكى ىىٍلزيٍرتى

السٍُّوًؽ؟

:ادلًثىاؿي
.البىائًعييػىٍعمىليًفيوً+

ًثيػٍرىةي+ اٍلكى ًبسي نػىعىم،ًفٍيًواٍلمالى

ًمٍثلياٍلقىًمٍيًص،كىالثػٍَّوًب،
كبػىٍنطىليٍوًف،كالنػٍَّعًل،كىغىٍَتًىىا


مىٍشهيٍورهيفٍ+ نػىعىٍم،ىيوىسيٍوؽه

بىارًمبىارًم
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اىلتػَّرًٍكٍيبي



160 

 

 

 

 

 

 (maka) ؼ (dan)ك
حي - يػىٍزرىعييفبىارًمبىارًمالفىالَّ

  كىاتكىاٍلفىوىاًكوىكىاخٍلضىرىالرُّزَّ
-  زىاًراٍلبيًقيًسيّْ اإٍلً أىنىاتىاًجري

كىقػىلىنصيوىةىبػيٍوينٍ

أىٍنًدمٍؼىأىٍٛتىديأىٍنًدٍميىٍدخيلي -
ًفييًتالسَّيَّارىةىفىاًطمىةفىخىاًلد

 ًفييًت
فىٍصلىاؿٍرّْسييىٍدخيليميدى -

ًمٍيذًعىلىىفػىييسىلّْمي التَّالى
 

  (atau) أو  (kemudian) ثم

شىاًطًئليمفهًوممثيَّ - أىٍرسيميمىظىاًىرى
ًديٍػقىًةمىاتًرٍؤتىاًسيمثيَّ حى مىظىاًىرى

بىًلنًيػٍفيوٍ جى  مىظىاًىرى
يفميصىلَّى - اٍلعىٍصرى أيصىلّْيى

اًخًليَّةً اٍلمىٍدرىسىًةمثيَّأىتػىعىشَّىيفالدَّ

كىسّْي - ىىٍلتىًبٍيعييفٍسيٍوًؽالى
 أىٍكسيٍوًؽًسٍينجيوٍؿ؟

أك:أىمًُّىوىايىةوٗتىٍتىاري - التٍَّصوًيٍػري
اٍلعىرىيبُّ؟ الًقرىاءىةيأىًكاخلٍىطُّ

 

 

 (tetapi) لىًكنٍ (bahkan/tetapi) بىلٍ
أىرٍكىبي - جىاكىر -بىٍلسىيَّارىةىدىرَّاجىةى،الى تىاًجرى لىًكنٍلىٍستي

 حرو  ال ط 
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 ًفٍييًتًٍفٍييًتٍ
أى - فػىقىطٍالى بىٍل...ٍقرأياٍلًكتىابى

 أيحىلّْليويكىأيخلىّْصيويأىٍيضنا
ميًديٍػرنا، - بىٍلخىاًدمنالىٍستي

السَّمىكً  تىاًجرى
شيٍرًطيِّا -  لىًكٍنبػىوَّابنالىٍستي
-  لىًكٍنًمٍرمسىىةهمىاًعٍنًدمًكتىابه

 

 (hingga) حىىتَّ (tidak)الى
-  اٍلبيًقيًسيَّالى زىارى أىبًٍيعياإٍلً

 اٍلقلىنصيوىةىبػيٍوينٍ
-  طىاًلبهجىاءىميدىرّْسه  الى
صلىَّارهأىنىاصىيَّاده - الى

يػىٍومنا - يػىٍومىٍُتًيىًصٍيديأىيبٍ  حىىتَّ
اٍلمىٍسكىنًدىرّْبيـيكيلُّ -

بًاللُّغىًةاٍلعىرىبًيًَّة يىتػىكىلَّميٍوفى
 ًمٍيذيحىىتَّ التَّالى

KETERANGAN 

1. Athaf adalah perantara antara dua kata yang 

I’rabnya sama dengan menggunakan salah satu huruf 

Athaf 

2. Huruf-huruf Athaf tersebut adalah ،ك،ال،حىت،ؼ
 adapun fungsinya sudah dipaparkan pada .أك،لكن،مث

tabel sebelumnya. 

 

ًة-1 ______كىسىلَّةًكيرًَّةاؿليٍعبىةىًمٍنًىوىايىيًتٍميشىاىىدى

 ِة ِللصُّصَوِر ُمَناِسبَ بِاْلَكِلَمِة الْ  ِإمَ ِ اْلَفَرااِ : 1التدريب 
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حيٍوفىمىٍشغيٍوليٍوفىيف-2 يفالسٍُّوؽً_____الفىالَّ الى



______مثيٍَّعمىلييفاٍلبػىٍيًتأيمّْيطىًبيبىةهتى-4



يىًصٍيديأىيبٍاجلٍىٍمربىًمى-5 كى حىىتَّ _____اخٍلبَّارى

 

 

 (maka) ؼ (dan)ك
حي - يػىٍزرىعييفبىارًٍمبىارًٍمالفىالَّ

  كىاتكىاٍلفىوىاًكوىكىاخٍلضىرىالرُّزَّ
- ........... 
- ........... 
- ..........

فىاًطمىةأىٍنًدمٍؼىأىٍٛتىديأىٍنًدٍميىٍدخيلي -
 ًفييًتًفييًتالسَّيَّارىةىفػىعيمىرفىخىاًلد

- ....... 
- ....... 
- .......

  (atau) أو  (kemudian) ثم

شىاًطًئليمفهًوممثيَّ - أىٍرسيميمىظىاًىرى
ًديٍػقىًةمىاتًرٍؤتىاًسي حى  مىظىاًىرى

- ...... 

كىسّْي - ىىٍلتىًبٍيعييفٍسيٍوًؽالى
 أىٍكسيٍوًؽًسٍينجيوٍؿ؟

- ...... 

َها َحْرُف اْلَعْطِف  ُأْكُتبُ : 2التدريب   اْلُجْمَلَة اَلَّتِتي ِفيَبْ
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- ...... 
- ......

- ...... 
- ......

 (tetapi) لىًكنٍ (bahkan/tetapi) بىلٍ
أىرٍكىبي - ًفٍييًتٍبىٍلسىيَّارىةىدىرَّاجىةن،الى

 ًفٍييًتٍ
- ...... 
- ..... 
- .....

جىاكىر - تىاًجرى لىًكنٍلىٍستي
السَّمىكً  تىاًجرى

- ......... 
- ......... 
- .........

 (hingga) حىىتَّ (tidak)الى
-  اٍلبيًقيًسيَّالى زىارى أىبًٍيعياإٍلً

 اٍلقلىنصيوىةىبػيٍوينٍ
- ........ 
- ........ 
- ........

يػىٍومنا - يػىٍومىٍُتًيىًصٍيديأىيبٍ  حىىتَّ
- ........ 
- ........ 
- ........






 

 

 

 ْالِقَراَءَة 
 

 ًإقٍػرىاًءاٍلًقرىاءىةىاآلتًيىةى
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 المهنة لمجتمع بَاِري بَاِري
ُهْم َمْن َيُكْوُن ُمَدرِّيًسا َوُمَوظَّتًفا َوُمَهْنِدًسا َوطَِبْيًبا َوَرسَّتاًما . َمِهَن النَّتاِس ُمتَبنَبوِّيَعةٌ  ِمنَبْ

ًحا َوَخَضرِيًّا َوفَاِكِهيًّا َوَنجَّتارًا َوَصيَّتاًدا  َوَصَحِفيًّا َوُشْرطَيًّا َوُجنَبْوًدا َوتَاِجًرا َوطَبَّتاًخا َوَفالَّت
َرَىا  .َوَغيَبْ

ُهْم ُتجَّتارٌ . َوَمِهَن أِلَْىِل بَاِرْي بَاِرْي ُمتَبنَبوِّيَعٌة أَْيًضا ُعْوَن َأْشَياًء ُمتَبنَبوِّيَعًة ِمنَبْ ، َوُىْم يَِبيَبْ
َها َجاَكْر َوُىَو َماَلِبسُ  ِفي َىَذا .  اْلَمْهُجْورَُة، ُىْم يَِبْيُع ِفْي ُسْوِق لَْيِليِّي َسيْنُجولْ ِمنَبْ

َرَة َوَأْكثَبُرَىا َأْحَسُن ِمْن َماَلِبٍس َجِدْيَدٍة َبْل  السُّصْوِق َسَنِجُد اْلَماَلِبَس اْلَمْهُجْورََة اْلَكِثيَبْ
 .بَِثَمٍن رَِخْيصٍ 

َأْكثَبُر الصَّتيَّتاِد َيْسُكُن ِفي َشاِطِ  اْلَبْحِر ُسْورِيَانْج ُوْلمُفِوي . َوبَبْعُضُهْم َمْن َصيَّتادٌ 
َها السَّتَمُك . َوأْكثَبُرُىْم َيْستَبْعِمُلْوَن الشَّتَبَكةَ . َحتَّتى ُسوْمَفاننْ  َوُحُصْوُل الصَّتْيِد ُمتَبنَبوِّيَعٌة ِمنَبْ

ُعُو ِفي سُّصْوِق َسَمِك ُسْورِيَانْج َوِسْينُجولْ . َواْلَجِمَبِريُّص َواْلَخبَّتاُر َحتَّتى السَّتَرطَانُ   .َوُىْم يَِبيَبْ

َواْلَمِهَن اأْلُْخَرى ِىَي ُمَوظَّتٌف َوُمَدرِّيٌس َوُمَحاِضٌر َوطَِبْيٌب َوَغْيرَِىا َيْسُكنْوَن َحْوَل 
ًحا َوَخَضرِيًّا َوَنجَّتارًا . اْلَمِديَبَنةِ  َوِفي ْالَقْريَِة ِمْثُل َبُجوِْكْيِكْي َأْكثَبُر النَّتاِس َيُكْوُن َفالَّت

َرىاَ   .وَيْحُصُلْوَن الرُّصزَّت َواْلَخَضَرَواَت َواْلَفَواِكَو َواْلَخَشَب َوَغيَبْ

 

 

 

 

 

 

 َأِجْب َاأْلَْسِئَلَة ااتَِيةَ : 1التَّتْدرِْيبُ 

 

 
 
 ُأذُْكْر أَنَبَواَع َمِهِن النَّتاِس  .6

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

  ؟أَْيَن يَِبْيُع التَّتاِجُر ِفي بَاِري بَاِري .7
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َتْحَت الصُّصَوِر اْلَمْذُكْورَِة فْي اْلِقَراَءِة و ()َضْع : 3التَّتْدرِْيُب 
(X)  َِرِة اْلَمْذُكْورَة  ثُمَّت ُأذُْكْر ِاْسَمَها . َتْحَت الصُّصَوِر َغيَبْ
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 ِاْجَعِل اْلُجْمَلَة الُمَناِسَبَة ِللصُّصَوِر : 4التَّتْدرِْيبُ  
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  1 التدريب

 رَتِّيب اْلَكِلَماِت ْااتَِيِة لَِتُكْوَن ُجْمَلًة ُمِفْيَدةً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.الثانويةبارمبارم-اىل-ادلدرس–يذىب–ادلدرسة.۱

.الطبيب-ماىراف-ادلمرض-ك.۲

.التاجر-البضائع-باع-اىل-الكيسيالسوؽ.ّ

.يزرع-ىف-ادلزرعة-الرز-الفالح.ْ

 يبحث–األخبارالنافعة–عن–الصحفي.ٓ

۱..................................... . 

۲..................................... . 

٣..................................... . 

٤..................................... . 

٥           ..................................... . 
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اْكُتْب ِفي ْالَفَرِا اْلَكِلَمَة اْلُمِناِسبَة لَِتُكْوَن ُجْمَلًة ُمِفْيَدًة 

 ىويعملىفادلدرسةالثانويةاحلكوميةبارمبارم.....ىذا .1

 ىويعملىفادلستشفىأندمماكساكك.....ىذا .2

رضىتريدأف.....ىي .3
ى
 تعاًفادل

 .....يعمليفىوصلارىذا .4

 .....يعملىفىذاتاجرىو .5

 

 

 

 

 

    ( َكِلَمة 5 َعنِ ال تَِقلُّص  ) ِصْ  َهِذِه اْلُصْوَرةَ  
     

 2التدريب

 3التدريب



170 

 

 

 

1  

 

= الجواب 

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

 

2 

 

= الجواب 

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

 

3 

 

= الجواب 

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

 

4  

 

= الجواب 

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

 

5 

 

= الجواب 

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

 

    

 

 

 

 

 

 الواجب المنزلي

َواِلَدْيَك وأَْنِشطَِتِهَماُأْكُتْب َعِن ِمْهَنِة 
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  مع التمنيات بالتوفيق والنجاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نِظَامُ الْعَمَلِ فِيْ بَارِيْ بَارِيْ
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 الُمْفَرَداتُ 

 Indikator Pembelajaran: 

 Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan  ـياٍلعىمىًل ًنظىا
 يفٍبًارًٍمبىارًمٍ

 Menerapkan percakapan terkait topik berkaitan  ٍـياٍلعىمىًليف ًنظىا
  بًارًٍمبىارًمٍ

 Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik berkaitan  

ـياٍلعىمىًليفٍبًارًٍمبىارًمٍ  ًنظىا
 Menyusun teks tulis yang terkait topik berkaitan  ٍـياٍلعىمىًليف ًنظىا

 بًارًٍمبىارًمٍ
 Tujuan Pembelajaran: 

 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, 

dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, 

bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang 

berkaitan dengan topik berkaitan  ٍـياٍلعىمىًليفٍبًارًٍمبىارًم ًنظىا  

ٍسًتمىاعي اىاٍلً
ًقرىاءىةىاأٍليٍستىاذً اًإىلى يّْدن ًاٍستىًمٍعجى

 مثيَّاٍكتيٍبحىرىكىةىاٍلميٍفرىدىاًتاآٍلتًيىًة
 



173 

 

 

 

 اَْلُمْفَرَداتُ  اَْلَمْعَنى اَْلُمْفَرَداتُ  اَْلَمْعَنى
Peraturan النظام Akikah العقيقة 

Adat العادة Pernikahan الزواج 
Kesenian الفن Khitbah الخطبة 

Kewajiban اإللتزام Kesepakatan اإلتفاق 
Hukuman العقوبة Acara طقوس 
Kesalahan األخطاء Kesucian الطهارة 

Tarian الرقصة Akad العقد 
Rumah adat بيت العادة Acara/ walimah الوليمة 
Baju adat لباس العادة ziarah الزيارة 
Menenun  ينسج- نسج Bisa  يستطيع- استطاع 
Menjual يبيع- باع Mencari  يبحث- بحث 

Mendapatkan يجد- وجد Senang  يفرح- فرح 
Menghasilkan يحصل- حصل Makan siang  يتناول- تناول 

Tinggal يسكن- سكن Memeriksa  يعالج- علج 
Menggunakan يستعمل- استعمل Dinamakan يسمى- سمى 
Menangkap يصيد- صاد Menanam يزرع- زرع 
Menebang يقطع- قطع Memetik يخرف- خرف 

 

 

 
1........................ 

 اَْلُمغَنِّي ُ 

  اَلرَّتاِقَصةُ 
6........................ 

 ِصِل بَبْيَن اْلَكِلَمِة َوالصُّصَوِر اْاتَِيةِ : 2التدريب 
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2........................ 

 اَلتَّتاِجرُ 

حُ   اَْلَفالَّت

َحةُ   اَْلَفالَّت

 اَْلُمَدرِّيسُ 

 اَلصَّتيَّتادُ 

 َاأْلُْسَتاذُ 

 اَلشُّصْرِطيٌّم 

 اَلنَّتسَّتاَجةٌ 

 اَْلُمْوسْيِقيَّتةُ 

7........................ 

 
3........................ 

 
8........................ 

 
4........................ 

 
9........................ 

 
5........................  

10..................... 

 

 

 

 

 

 

ثُمَّت َأِجِب َعِن َاأْلَْسِئَلِة ْااتَِيةِ . ِاْسَتِمْع َجيِّيًدا: 1التدريب 
ا  مثأجبأسئلةاألتية.جىيّْدن

 

َسأُبَبيِّيُن ِإلَْيُكْم . ِاْسَتِمْع َجيِّيًدا ِإَلى آَلِة التَّتْصوِْيرِ 
 ِنظَاُم َعَمِل النَّتاِس ِفْي بَاِري بَاِري
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 1 -مىاذىا ؟بىارًٍمبىارًمٍالنَّاًسيفٍمىًهنى
 ..................................................... 

 2-مىاذىايٍعمىليالصَّيَّادي؟
 ..................................................... 

 3-حي ؟بىارًٍمبىارًمٍيفٍمىاالًَّذٍمحىصىلىوياٍلفىالَّ
 ..................................................... 

 4-يفٍبىارًٍمبىارًٍم؟ يىًبٍيعيالتًَّجري أىٍينى
 ..................................................... 

 5 -طىاًلبه ؟.ىىٍلأىٍنتى  مىاكىاًجبىتيكى
 .................................................... 

 

 

 

 .... ُمتَبنَبوِّيَعٌة، األوَّتُل  بَاِرْي بَاِريْ النَّتاِس ِفيْ َمِهَن  -1
حيد-السَّاًئقيج-التَّاًجريب-أ ٍينً-اٍلفىالَّ  حىسىنيالدّْ

 ......فَالصَّتيَّتاُد ِفي بَاِرْي بَاِرْي َأْكثَبُرُىم َيْسُكنَبْوَن ِفيْ  -2
ًديٍػنىةً-شىاًطًئاٍلبىٍحًرد-اٍلمىٍدرىسىًةج-ّتىيوًٍكٍيًكٍيب-أ اٍلمى  حىٍوؿى

 ......َيْحُصُل الصَّتيَّتاُد ِفي بَاِرْي بَاِرْي  -3

َجابََة الصَّتِحْيَحَة ُمَناَسبًة بِاْلبَبَياِن السَّتابَِقِة : 2التدريب   ِإْخَتِر اإْلِ
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كىاجلٍىًمربىًمَّ-كاخٍلٍضرىكىاًتبالرُّزَّ-أ كالرُّزَّ-جالسَّمىكى ًبسى-دالسَّمىكى  اٍلمىالى

ُح  ِإَلى اْلَمْزرََعِة ِفي -4  ......َيْذّىُب اْلَفالَّت
يفاٍلمىسىاًءكىيػىٍرًجعيٍوفىيفالصَّبىاًح-يفالصَّبىاًحكىيػىٍرًجعيٍوفىيفاٍلمىسىاًءج-أ
اللٍَّيًلد-ب  يٍفالسَّاعىًةاٍلعاًشرىةً-يفٍاٍلمىسىاًءحىىتَّ

ُح ِفي بَاِرْي بَاِرْي  -5  ......َيْحُصُل اْلَفالَّت
كىاجلٍىًمربىًمَّ-كاخٍلٍضرىكىاًتبالرُّزَّ-أ كالرُّزَّ-جالسَّمىكى ًبسى-دالسَّمىكى  اٍلمىالى

 ......َيْحُصُل الصَّتيَّتاُد ِفي بَاِرْي بَاِرْي  -6
كىاجلٍىًمربىًمَّ-كاخٍلٍضرىكىاًتبالرُّزَّ-أ كالرُّزَّ-جالسَّمىكى ًبسى-دالسَّمىكى  اٍلمىالى

 ......التَّتاِجُر ِفي بَاِرْي بَاِرْي َأْكثَبُرُىم َيْسُكنَبْوَن  -7
ًديٍػنىةً-شىاًطًئاٍلبىٍحًرد-اٍلمىٍدرىسىًةج-ّتىيوًٍكٍيًكٍيب-أ اٍلمى  حىٍوؿى

 .........يَِبْيُع التَّتاِجُرْوَن ِفي ُسْوِق اَلَكسِّي  -8
كىاجلٍىًمربىًمَّ-كاخٍلٍضرىكىاًتبالرُّزَّ-أ اٍلميٍجتىمىعً-جالسَّمىكى ًبسى-دًإٍحًتيىاجىاتي  اٍلمىالى

 ..........يَِبْيُع التَّتاِجُرْوَن ِفي ُسْوِق ِسيْنُجوْل  -9
يفاٍلمىسىاًءكىيػىٍرًجعيٍوفىيفالصَّبىاًح-يفالصَّبىاًحكىيػىٍرًجعيٍوفىيفاٍلمىسىاًءج-أ

السَّاعىًةاٍلعاًشرىًةد-ب  يٍفالسَّاعىًةاٍلعاًشرىةً-يفٍاٍلمىسىاًءحىىتَّ
ِب َأْن َيْذَىبَبْوا قَبْبَل السَّتاَعِة  -10  .......فَبَيِجُب لِلطُّصالَّت

بػىٍعدىالصٍُّبح-السَّاًدسىًةد-الثًَّمنىًةج-السَّابًعىًةب-أ

 

 

 

 

 

 

 اَْلِحَوارُ 

قػىٍبلىالًدرىاسىًةاٍجعىٍلرلىٍميٍوعىةنصىًغيػٍرىةنتػىتىكىوَّفيًمٍن
اٍلمىٍجميٍوعىًة ٌإٍجًلٍسحىٍسبى مثي بػٍعىًةأٍشخىاصو سى

 اٍلميعىيٌػنىةً
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ًعا يَاأُمَّتِتْي؟: رَئِْيُس بَاِرْي بَاِرْي   َما ِمْهَنُتُكْم َجميَبْ

 ٌاٍحفىًظاحلًٍوىارى اآلتًيىًةمثي إقٍػرىٍأاحًلوىارى
اٍلمىٍكتػيٍوبىةىًحٍفظناتىامنا

 

 ًحٍفظياحًلوىارً
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ُح  ٌح يَاَسيِّيِدْي، َأْسُكُن ِفْي بَاُجوِكْيِكي يَاَسيِّيِديْ : اْلَفالَّت أَنَا َأْعَمُل . أَناَ َفالَّت
َرىاَ َحتَّتى  ِفْي اْلَمْزَرَعِة واْلُبْسَتاِن، َأْزرَُع الرُّصزَّت واْلَخَضَرَواَت َوَغيَبْ

 .َيْسَتِطْيُع ُمْجَتَمُع بَاِري بَاِري َأْن َيْطَعُمْوا ُكلَّت يَبْومٍ 
أَناَ َصيَّتاٌد يَاَسيِّيِدْي، َأْسُكُن ِفْي َشاِطِ  اْلَبٍحِر ُسورِيَاْنج : الصَّتيَّتاُد 

َرُه َحتَّتى . يَاَسيِّيِديْ  أَنَا َأْعَمُل ِفْي اْلَبْحِر،ُنَصيِّيُد السَّتَمَك َوَغيَبْ
 .َيْسَتِطْيُع ُمْجَتَمُع بَاِري بَاِري َأْن َيْطَعُمْوا بِِو ِعْنَد الطَّتَعامِ 

أَنَا َأْعَمُل . أَناَ تَاِجٌر يَاَسيِّيِدْي، َأْسُكُن ِفْي اَلَكسِّيْي يَاَسيِّيِديْ : أَلتَّتاِجُر 
ِفْي سُّصْوِق اَلَكسِّيْي َو سُّصْوِق لَْيِليِّي ِسيْنُجوْل ،أَبِْيُع َأْشَياٌء ُمِتِنوِّيَعٌة 
َحتَّتى َيْسَتِطْيُع ُمْجَتَمُع بَاِري بَاِري َأْن َيِجدْوا ِإْحِتَياَجاتَبُهْم ِفْي 

 .السُّصْوقِ 
أَناَ َساِئُق َسيَّتارَِة ِفْيِتي ِفْيِتي يَاَسيِّيِدْي، َأْسُكُن ِفْي اَلَفدِّيْي : السَّتاِئُق 

أَنَا َأْعَمُل َحْول اْلَمِديَبَنِة، َأْدُخُل اْلَمَحطَّتَة اَلَفدِّيْي  ُكلَّت . يَاَسيِّيِديْ 
َصَباٍح ثمَّت َأدْوُر َحْول اْلَمِديَبَنِة لَِبْحِث الرُّصكَّتاَب َحتَّتى َيْسَتِطْيُع 
ُمْجَتَمُع بَاِري بَاِري َأْن َيْذَىبَبْوا ِإَلى أيِّي َمَكاٍن يُرْيُدُه ِفْي بَاِري 

 .بَاِري
َراْل سْوِدْرَمان: أَْلُمَدرِّيُس  أَنَا . أَناَ ُمَدرِّيٌس يَاَسيِّيِدْي، َأْسُكُن ِفْي َشارِِع ِجنَبْ

َأْعَمُل ِفْي اْلُمَدرِّيَسِة، َأَدرِّيُس الطَّتَلَبَة ِفي اْلَمْدَرسِة الثَّتاَنوِيِّة 
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اإِلْساَلِميَّتِة اْلُحُكْوِميَّتِة بَاِري بَاِري َحتَّتى َيُكْوُن طَّتَلَبَة َماِىرِْيَن َو 
ًرا ِلُمْجَتَمِع بَاِري بَاِري  .َيْسَتِفْيُد َكِثيَبْ

َراْل سْوِدْرَمان: الطَّتِبْيُب  أَنَا . أَنَا طَِبْيٌب يَاَسيِّيِدْي، َأْسُكُن ِفْي َشارِِع ِجنَبْ
َأْعَمُل ِفْي اْلْسَتْشَفى أَْنِدي َمَكاَساُوْو بَِباِري بَاِري، ُأَعاِلُج 

الَمْرَضى ُكلَّت يَبْوٍم َحتَّتى َمازَاَل ُمْجَتَمُع بَاِري بَاِري ِفْي ِصحَّتٍة 
 .َوَعاِفَيةٍ 
 .ُكلُّصُكْم ُمْمَتازٌَة ِإْن َشاَء ااُ .َأْحَسْنُتم يَاأُمَّتِتيْ : رَئِْيُس بَاِرْي بَاِرْي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َمْن ُىَو؟
 أْيَن يَبْعَمُل؟

 َماَذا يَبْعَمُل ُكلَّت يَبْوٍم؟
 

 
مىعى ٌتػىبىاًدًؿاحلًٍوىارى امثي جىيّْدن ًقرىاءىةىاحًلوىاًرالتىايل،اآلٍفًاٍحفىًظاحلًٍوىارى بػىٍعدى

ـىالفىٍصلً أىمىا  زىًمٍيًلكى

 

بًالٌصوىرً  احًلوىاري
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 َمْن ُىَما؟
 أْيَن يَبْعَماَلِن؟

 َماَذا يَبْعَماَلِن ُكلَّت يَبْوٍم؟

 
 َمْن ِىَي؟

 أْيَن تَبْعَمُل؟
 َماَذا تَبْعَمُل ُكلَّت يَبْوٍم؟

 
 َمْن ُىَو؟

 أْيَن يَبْعَمُل؟
 َماَذا يَبْعَمُل ُكلَّت يَبْوٍم؟

 
 َمْن ُىَو؟

 أْيَن يَبْعَمُل؟
 َماَذا يَبْعَمُل ُكلَّت يَبْوٍم؟

 
 َمْن ِىَي؟

 أْيَن تَبْعَمُل؟
 َماَذا تَبْعَمُل ُكلَّت يَبْوٍم؟
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 َمْن ُىَو؟
 أْيَن يَبْعَمُل؟

 َماَذا يَبْعَمُل ُكلَّت يَبْوٍم؟
 

 َمْن ِىَي؟
 أْيَن تَبْعَمُل؟

 َماَذا تَبْعَمُل ُكلَّت يَبْوٍم؟
 

 َمْن ُىَما؟
 أْيَن يَبْعَماَلِن؟

 َماَذا يَبْعَماَلِن ُكلَّت يَبْوٍم؟
 

 َمْن ُىْم؟
 ماذا تَبْعَمُلْوَن؟

 ُأذُْكْر َواِحًدا فَواِحًدا
 

 

 

 

 

 

 

ادلوجو  احًلوىاري

 

 
َهاِت     َوااْن اَلِحِظ اْلِمثَاِل ااِتي ثُّم اْجَعْل ِحَوارًا ُمَوّجًها ِمْن تِْلَك التَبْوِجيَبْ
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 :المثال

َرُه َحتَّتى َيْسَتِطْيُع ُمْجَتَمُع بَاِري  ُأرِْيُد َأْن َأُكْوَن َصيَّتاًدا وُأَصيِّيُد السَّتَمَك َوَغيَبْ
 .بَاِري َأْن َيْطَعُمْوا بِِو ِعْنَد الطَّتَعامِ 

 أَنَا أَْيًضا ُأرِْيُد َأْن َأُكْوَن َصيَّتاًدا -
اَلُأرِْيُد َأْن َأُكْوَن َصيَّتاًدا، َبْل ُمَدرِّيًسا َأَدرِّيُس الطَّتَلَبَة َحتَّتى َيُكْونَبْوا  -

ًرا ِلُمْجَتَمِع بَاِري بَاِري  .َماِىرِْيَن َو َيْسَتِفْيُد َكِثيَبْ
 

ُأرِْيُد َأْن َأُكْوَن أَنَا طَِبْيًبا ُأَعاِلُج الَمْرَضى ُكلَّت يَبْوٍم َحتَّتى َمازَاَل ُمْجَتَمُع بَاِري 
 .بَاِري ِفْي ِصحَّتٍة َوَعاِفَيةٍ 

 أَنَا أَْيًضا ُأرِْيُد َأْن َأُكْوَن أَنَا طَِبْيًبا -
اَلُأرِْيُد َأْن َأُكْوَن أَنَا طَِبْيًبا، َبْل َفاّلًحا َأْزرَُع الرُّصزَّت واْلَخَضَرَواُت  -

َرىاَ َحتَّتى َيْسَتِطْيُع ُمْجَتَمُع بَاِري بَاِري َأْن َيْطَعُمْوا ُكلَّت يَبْومٍ   .َوَغيَبْ
 

 

 

األٍحوىاًؿ حىٍسبى كىاآلفأىًجٍبعىًناألٍسًئلىةىاآلتًيىةىميتىبىاًدلىةنمىعىأىٍصحىاًبكى
يعىيٌػنىةً

ادل
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بٍيًضيِّا - يىٍستىًطٍيعيرليٍتىمىعيبىارًمبىارًمأىٍف.أيرًٍيديأىٍفأىكيٍوفى حىىتَّ ػٍلصيليدىجىاجىيٍتبػىٍيضه
الطَّعىاـً  .يىٍطعىميٍواًبًوًعٍندى

- .......................................... 
- .......................................... 

يىٍستىًطٍيعيرليٍتىمىعيبىارًم.أيرًٍيديأىٍفأىكيٍوفىصلىَّارنا- - كىغىٍَتًىىاحىىتَّ أىٍجعىلياخٍلًزىانىةىكاٍلكيٍرًسيَّ
ا  .بىارًمأىٍفيىٍستػىٍعًمليهى

- .......................................... 
- ..........................................

يىكيٍوفيرليٍتىمىعيبىارًمبىارًمفىارًحنا.أيرًٍيديأىٍفأىكيٍوفىميغىنػّْينا - اٍلًغنىاءىالبيًقٍيًسيَّةىحىىتَّ أيغىٍتّْ
 .مىٍسريٍكرنا

- .......................................... 
- .......................................... 

يىكيٍوفيرليٍتىمىعيبىارًمبىارًمعىاًلمنا.أيرًٍيديأىٍفأىكيٍوفىدىاًعينا - اخٍلىٍَتًحىىتَّ ًإىلى أىٍدعيٍواالنَّاسى
 .كىصىاحلنا

- .......................................... 
- .......................................... 

يىكيٍوفيرليٍتىمىعيبىارًم.أيرًٍيديأىٍفأىكيٍوفىرىئًٍيسنالًبىارًمبىارًم - آًمنناحىىتَّ سىأىكيٍوفيرىئًٍيسناعىاًدالن
ةومىٍسريٍكرىةو  .بىارًمبسىاًعدى

- .......................................... 
- .........................................

 

 

 

 

اىٍلتػىرًٍكٍيبي

 (اْلفِْ  ُ اْلُمَضاِر ُ )اْلَخَبُر  + (َضَمااُِر اْلَجْمعِ )اْلُمْبَتَدأُ 
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KETERANGAN 

Dhamir (kata ganti) jama’ (plural) di antaranya adalah : 

 Untuk orang ketiga laki-laki, fi’il mudhari’nya mengikuti pola ىم -

 يفعلوف
  Untuk orang ketiga perempuan, fi’il mudhari’nya mengikuti pola ىن -

 يفعلن
Untuk orang kedua laki-laki, fi’il mudhari’nya mengikuti pola أنتم - 

تفعلوف  

مؤنث
اْلَخبَبُر اْلُمْبَتَدأُ 

اٍلمىٍدرىسىًةيفعىلٍّْمنىمي نَّت هُ 
اٍلمىٍدرىسىًةيفعىلٍّْمنىتي نَّت أَْنتُ 
ًالًوًغلىٍتىًهٍدفى نَّت ه فَّيفٍأىٍعمى

الًوًٕتىٍتىًهديفى نَّت أَْنتُ  فَّيفٍأىٍعمى
دينىجٍَنْحُن  نىايفٍأىٍعمىاهتًى

ُمذَكَّترٌ 
اْلَخبَبُر اْلُمْبَتَدأُ 
السَّمىكىفىًصٍيديكٍمىُىْم 
السَّمىكىفىًصٍيديكٍتىأَنَبُتْم 
الرُّزٍَّكفىٍزرىعيمىُىْم 
الرُّزٍَّكفىٍزرىعيتىأَنَبُتْم 
الرُّزٍَّزرىعيفىَنْحُن 
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أننت  - Untuk orang kedua perempuan fi’il mudhari’nya mengikuti pola  

 تفعلن
ضلن  - Untuk orang pertama laki-laki/perempuan fi’il mudhari’nya 

mengikuti pola نفعل  
 

 

ُىنَّت َأنَبُتنَّت ُىمْ َأنَبُتمْ َنْحنُ 
يىٍدريٍسنىتىٍدريٍسنىيىٍدريسيٍوفىتىٍدريسيٍوفىنَْدُرُس 

................................................ ْزرَعُ نَ 

...................................بًيػٍعيٍوفىتى ............

........................يػيعىاجًليٍوفى ............ ............

............تٍعمىٍلنى.................................... 

غلىٍتىًحٍدفى................................................ 

 

 

 

 

َراْل سْوِدْرَمان: - اْلِمثَال أَنَا َأْعَمُل ِفْي . أَنَا طَِبْيٌب، َأْسُكُن ِفْي َشارِِع ِجنَبْ
 اْلْسَتْشَفى أَْنِدي َمَكاَساُوْو بَِباِري بَاِري، ُأَعاِلُج الَمْرَضى ُكلَّت يَبْوٍم 

 ِاْمَ ِ اْلَفَراِا : التدريب

  


التدريب
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 _________________________َنْحنُح   -1

__________________         _______ 

 _________________________أَْنتُحْم    -2

_________________________ 

ْم     -3  _________________________هُح

__________________ _______ 

 _________________________أَْنتُحَن    -4

_________________________ 

نَّو    -5  _________________________هُح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اىٍلًقرىاءىةي

 ًإقٍػرىاًءاٍلًقرىاءىةىاآلتًيىةى
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 ِنظَاُم ُأْسَرِتْي 
ْيِن، ِمْهَنِتْي ُمَدرِّيسٌ  يْلَزُم َعَليَّت َأْن ُأَدرِّيَس الطَّتَلَبَة ِمَن . ِاْسِمي بَاُسو رَْحَمُن الدِّي

َرٌة، ِمْهَنتَبَها طَِبْيَبٌة تَبْعَمُل ِفْي اْلْسَتْشَفى أَْنِدي . الصَّتَباِح َحتَّتى اْلَمَساءِ  َوِلي ُأْخٌت َكِبيَبْ
 . َمَكاَساُوْو بَِباِري بَاِري، تَبَعاِلُج المْرَضى ُكلَّت يَبْوٍم َحتَّتى ِفْي اللَّتْيلِ 

حٌ  يَبْعَمُل ِفْي اْلَمْزرََعِة واْلُبْسَتاِن، يَبْزرَُع الرُّصزَّت واْلَخَضَرَواَت . َوِمْهَنُة أَِبْي َفالَّت
َرىاَ  َها، يَبتَبَناَوُل . َوَغيَبْ َها ِمَن الصَّتَباِح َحتَّتى اْلَمَساِء، ُيَصلِّيي الظُْهَر واْلعْصَر فيَبْ يَبْعَمُل ِفيَبْ

. َيْسُكُن أَِبْي َمَع أُمِّيْي، وََكاَنْت أُمِّيْي نّساَجةٌ .  َوَيْسَترِْيُو ِفي اْلَمْعَرِش َجاِنَب اْلَمْزرََعةِ 
َيْستَبْعِمُلَها ِنَساُء اْلُبِقيِس َمَع لَِباُس بَبْوُدْو في اْلبَبَراِمِج . تَبْنَسُج ِإزَاَر اْلَحرِْيِر اْلُبِقْيِسيَّت 

 . التَبَّتَزوُّصجِ 
ثُمَّت (ma’manu-manu) التَبَّتَزوُّصِج ِفي ُشْعَبِة بُِقْيِسيٍّي ُمَرتَبِّيَبٌة بِالتَبَّتَعاُرفِ  َوَأمَّتا ِنظَاُم 

َلِة الطَّتَهارَِة (mappasiarekeng) ثُمَّت التَبَّتوِْكْيِد واإِلتَبِّيَفاِق (madduta)اْلِخْطَبُة   ثُمَّت طُُقْوِس لَيَبْ
(wenni mappacci) ثُمَّت َعْقُد النِّيَكاِح (kawing) ثُمَّت الَولِْيَمُة (tudang botting) وااِخُر  

 .(marola)الزِّييَارَُة 


 
 

 

 

 

 َأِجْب َاأْلَْسِئَلَة ااتَِيةَ : 1الَتَّتْدرِْيُب 


ْيِن، َوَما ِنظَاُم ِفْي َعَمِلِو ؟ .11  َما ِمْهَنُة بَاُسو رَْحَمُن الدِّي

 : ........................................اَْلَجَوابُ 
 
ْيِن، َوَما ِنظَاُم ِفْي َعَمِلَها ؟ .12  أَْيَن تَبْعَمُل ُأْخُت بَاُسو رَْحَمُن الدِّي

 : ........................................اَْلَجَوابُ 
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  َكمِّيِل اْلِقَراَءَة ااتَِيةَ :2اىلتٍَّدرًٍيبي

 
ٍيًن،ًمٍهنىيًتٍ .......ًامسًٍيبىاسيورىٍٛتىنيالدّْ الطَّلىبىةىًمنى أىٍفأيدىرّْسى ـيعىلىيَّ يٍلزى

اٍلمىسىاءً ًبيػٍرىةه،ًمٍهنىتػيهىاطىًبٍيبىةهتػىٍعمىلييفٍ.الصَّبىاًححىىتَّ كى أىٍنًدم......كىيلأيٍخته
يفٍاللٍَّيلً......مىكىاسىاكيٍكبًبىارًمبىارًم،تػيعىاًلجي حىىتَّ .كيلَّيػىٍوـو

حه كىغىيػٍرىىاى.........يػىٍعمىلييفٍ.كىًمٍهنىةيأىيبٍفىالَّ كاخٍلىضىرىكىاتى يػىٍعمىلي.،يػىٍزرىعيالرُّزَّ
 ًٍيوييف.......ًفيػٍهىاًمنى كىيىٍسًتى فيػٍهىا،يػىتػىنىاكىؿي كاٍلعٍصرى اٍلمىسىاًء،ييصىلّْيالظيٍهرى حىىتَّ
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(1) 



(2)



(3)



  أيٍكتيٍباجلٍيٍملىةىمينىاًسبىةنبًالصٍُّورىةً:3اىلتٍَّدرًٍيبي
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(4)



(5) 

 

(6)  

 
(7)



8) 

 

(9) 

 
 1..................................................... 

 2..................................................... 

 3..................................................... 

 4..................................................... 

 5..................................................... 

 6..................................................... 

 7..................................................... 

 8..................................................... 

 9..................................................... 

 

  

 

 

 

اىٍلًكتىابىةي



191 

 

 

 

 

 

التدريبات 

رَتٍّيْب اْلَكِلَمات ااتَِية لَِتُكْوَن ُجْمَلًة ُمِفْيَدًة 

 -الطَّلىبىةى-عىلىيَّ.1 ـي–أىٍفأيدىرّْسى أىنىا-ميدىرّْسه-يٍلزى

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

بًٍيسّْيآًمنىةً-بًبىارًمبىارًم-اٍلٍستىٍشفىىأىٍنًدممىكىاسىاكيكٍ-يفٍ-تػىٍعمىلي.   2

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

حه-اخلٍىضىرىكىاتي-نػىٍزرىعي-كىغىيػٍرىىاى-ك-الرُّزَّ.3 ضلىٍني-فىالَّ

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

بػىٍوا-عىلىٍيًهم4ٍ. -يىٍذىى ـي-صَّبىاحنا-ًإىلى اٍلمىٍدرىسةً-أىفٍ-الطَّلىبىةي-ىيمٍ-يٍلزى

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



192 

 

 

 

-بػىٍيتً-اٍلبيًقٍيًسي-تػىٍنسىجي-أيمّْيٍ-احلٍىرًٍيرً-ًإزىارى.5

 ................................................يف

 تَبْرِجْم َما يَِلى ِإَلى اللُّصَغِة الَعَربِيَّتِة 

1. Kami bekerja di rumah sakit di kota Parepare 

................................................................... 
2. Mereka (pr) membeli baju di pasar Senggol 

................................................................... 
3. Dia (lk) adalah petani yang tinggal di bacukiki 

................................................................... 
4. Kami dihukum karena terlambat  masuk kelas 

................................................................... 
5. Saya ingin jadi walikota Parepare 

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



 

 
 

 

 :3التدريب 

 ( َكِلَمة 5ْن عَ ال تَبُقْل  )ِصْ  َهِذِه اْلُصْوَرةَ 
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1. 

 

 = .................... الجواب 

 

2. 

 

 = الجواب

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

3. 

 

 = الجواب

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

4. 

 

 = لجوابا

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

5. 

 

= الجواب 
................................ 

 

    

 

 

 

الَّتِتْي تَبَتَمنَّتىُأْكُتْب اْلِمْهَنَة 

 

 الواجبة المنزلية
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 مع التمنيات بالتوفيق والنجاح 

 

 


