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اللغة العربية يف األساليب ادلستخدمة يف تعلم صفها   هتدف ىذه الدراسة إىل ربديد

اللغة العربية يف العقبات اليت تواجو تطبيق طريقة تعلم  ,ادلتوسطة آل عمرانمدرسة 
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ABSTRAK 
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Nim   : 32154091 

Fak/Jur  : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/ PBA 

Pembimbing  :Azizah Hanum OK,M. Ag 

Judul   : Metode pembelajaran bahasa arab di SMP Ali Imron 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apa saja metode-metode 

yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab di SMP Ali Imron (2) apa saja 

kendala yang di hadapi dalam penerapan metode pembelajaran Bahasa Arab di 

SMP Ali Imron (3) apakah solusi untuk mengatasi kendala dalam metode 

pembelajaran Bahasa Arab di SMP Ali Imron dengan pendekatan penelitian 

kualitatif. Pengumpulan data penelitian di peroleh dengan melalui observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi. 

Dan adapun hasil dari penelitian ini yaitu mengungkapkan 3 temuan: (1) 

metode menyenangkan siswa, Metode Audio Lingual dan Metode Gramatika-

Terjemahan. (2) Kurangnya minat belajar Bahasa Arab, Sulitnya Memahami 

materi ajar, Kesulitan membaca dan mendengar bacaan  Siswa mengalami 

kesulitan membaca bacaanbacaan bahasa Arab. (3) metode yang harus di ajarkan 

guru haruslah bervariasi agar siswa tak jenuh untuk belajar. Contohnya: seorang 

guru memberikan mareri tentang al-launa dalam proses pembelajaran tersebut 

media yang di gunakan adalah media gambar yang bertujuan untuk meningkatkan 

perhatian siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Bahasa Arab di SMP Ali 

Imron sangatlah penting agar siswa tidak merasa jenuh dan merasa bosan dengan 

pembelajaran Bahasa Arab tersebut di SMP Ali Imron. 
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 دمةمق

 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 الكاتب يتمكن حىت ورضبتو وإرشاده قلبو أعطى الذي وتعاىل، سبحانو هلل احلمد

 نتطلع الذي زلمد، النيب إىل والسالم الصالة توجيو يتم األطروحة ىذه إعداد إكمال من

 .اآلخرة ويف العامل يف دائًما إليو

"طريقة تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة آل  دراسة ىي الرسالة ىذه

 ادلساعدة من يتجزأ ال جزء بالتأكيد ىو األطروحة ىذه إكمال أن ادلؤلف يدرك غمران"

 :يشكر أن ادلؤلف يود تواضع بكل لذلك .األطراف سلتلف من والدعم والتوجيو

 عملية يف ادلؤلف شؤون كل وسهل وىداياه رضبتو منح الذي وتعاىل سبحانو اهلل .1

 .األطروحة استكمال

امعة احلكمية سومطرة كما رئيس اجل ،سودرمان ادلاجستَت الدكتور األستاذ السيد .2

 وتدريب الًتبوية العلوم كلية عميد سيحان، الدين أمَت دكتور السيد .الشمالية

 .احلكمية سومطرة الشماليةامعة اجل يف ادلعلمُت

 أن العربية، اللغة تعليم قسم ورئيس ماجستَت، الدين، سالم األستاذ للدكتور شكرا .3

 وادلشورة والتوجيو التوجيو قدموا الذين اآلخر، تلو واحدا يذكر أن ديكن ال ادلؤلف

 .األطروحة ىذه من االنتهاء ديكن حبيث



 ،ادلشرفة األوىل يف كتابة ىذا البحثكتوراند رضبيٍت ادلاجستَت د ال ستاذةأل شكرا .4

 ،األستاذة الدكتوراند عزيزة ىانوم اوك ادلاجستَت ادلشرفة الثانية يف كتابة ىذا البحث

 حالتو أن من الرغم على الرسالة ىذه إعداد يف بناءة واقًتاحات نقًدا قدم الذي

 حىت الكاتب لتوجيو الوقت بعض يستغرق أن ادلمكن من يزال ال ولكن مشغولة

 .األطروحة ىذه استكمال ديكن

 منحت اليت سولياه بورو سيربووالدة وكذلك ،سوفان بردوسي لوالد وزلبوبة خاصة .5

 أيًضا ننسى ال. والربكات النعمة وفرة أمل على وادلادي، ادلعنوي الالهنائي، احلب

 أخت ،أمساريل بردوسي األخت,شلتدة وعائلة وأحباء ابنة أخت، أخت، أبان،

 أن أستطيع ال كبَتة عائلة مع يوس ناين بردوسي,مايا ساري بردوسي,سري ويدييت

 احلماس على أيًضا وأشكرك وصلواتك الىتمامك شكرًا األخرى تلو واحدة أذكرىا

 .اآلن حىت

 ملف إعداد يف ساعدوا الذين ادلعلمُت وتدريب الًتبية لكلية األكادديية واألم األب .6

 يف للتعليم خضوعو أثناء ادلؤلف بتعليم قاموا الذين اضريناحمل والسيدة السيد .ادلؤلف

 .سومطرة مشال جبامعة ادلعلمُت وتدريب العلوم كلية

فًتي اين  ،ديدي برديا ريتونغ :الكاتبة إىل ينتمون الذين األشخاص سيما ال .7
 ماجستَت، دي، .يب .إس بوربا، ىداييت أومي األخت ،سوبَتين بروتو،دادلونتيح
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 األولالباب 

 المقدمة

 البحث خلفية . أ

التعلم ىو يف األساس جهد لتوجيو الطالب يف عملية التعلم حىت يتمكنوا من  

بُت  احلصول على أىداف التعلم كما ىو متوقع. حيدث التعلم كعملية للتأثَت ادلتبادل

 ادلعلمُت والطالب. بينهما عالقة أو تفاعل التواصل.

يف دورة تدريبية، يتطلب أسلوبًا، حيث تكون الطريقة طريقة أو وسيلة يف  

تقدًن ادلواد حبيث يتم قبول ادلادة ادلقدمة بسهولة أكرب بواسطة موضوع التعلم. ديكن 

ادلواد باستخدام أشكال معينة تفسَت ىذه الطريقة كطريقة يستخدمها ادلعلمون يف تقدًن 

مثل احملاضرات وادلناقشات والواجبات وطرق أخرى. بشكل عام، فإن الطريقة عبارة عن 

خطة شاملة تتعامل مع عرض ادلوضوع على أساس منتظم وغَت متعارض، واليت تستند 

 إىل مناىج زلددة.

ًما للغاية. ما إىل جانب األسلوب، يف عملية التعلم، يلعب ادلعلم أيًضا دورًا مه 

الدور الذي يلعبو ادلعلم يف الطالب يف سن التعليم االبتدائي، وال ديكن استبدالو بأجهزة 

 أخرى مثل التلفزيون واإلذاعة وأجهزة الكمبيوتر وما إىل ذلك.



يلتزم ادلعلم باعتباره أحد موارد التعلم بتوفَت بيئة تعليمية إبداعية ألنشطة التعلم  

ادلعلمون األكفاء ىم ادلعلمون الذين لديهم معرفة كافية بدرجة أكرب للطالب يف الفصل. 

يف رلاالهتم العلمية. باإلضافة إىل ذلك ، ديكن رؤية مؤشرات كفاءة ادلعلم من خالل 

 ربقيق أىداف التعلم. لتحقيق ىذا اذلدف يتطلب ادلواد واألساليب يف تنفيذىا.

لم ضلو األىداف ادلراد ربقيقها. لذلك، يتم اختيار الطريقة كجسر أو ربول وسائط التع

جيب على ادلعلمُت استخدام األساليب اليت ديكن أن تدعم أنشطة التعلم ، حبيث ديكن 

 استخدامها كأداة فعالة لتحقيق ىذه األىداف.

مدرسة علي عمرون ادلتوسطة. ىي واحدة من مدارس علي عمرون ادلتوسطة  

متوسطة، تقوم مدرسة علي عمرون ادلتوسطة  بصفتها مدرسة إسالمية .يف جاالن برصمة

بتدريس ادلواد العامة والًتبية الدينية اإلسالمية لتدريس اللغة العربية، كمحتوى زللي يعترب 

طالهبم أجيااًل من ادلتوقع أن يكون جياًل ذا معرفة ونبيلة وديكنو دراسة ادلصادر األساسية 

 ديث.للتعاليم والقوانُت اإلسالمية، أي القرآن واحل

بناًء على نتائج ادلالحظات األولية وادلقابالت مع معلمي تدريس اللغة العربية،  

مت إخطار ادلؤلفُت أن إحدى الطرق اليت يستخدمها ادلعلمون يف تعلم اللغة العربية ىي 

احملاضرات وادلناقشات. باإلضافة إىل دعم مهارات الطالب يف اللغة العربية يف مدرسة 



سطة مرة واحدة يف األسبوع، يقدم مدرسو اللغة العربية العديد من علي عمرون ادلتو 

 ادلفردات أو إجراء زلادثات قصَتة يف كل فصل يتم حفظها وشلارستها يف ادلدرسة.

استناًدا إىل الوصف أعاله، يشعر ادلؤلف باالىتمام دبعرفة ما وكيف يتم تطبيق األساليب 

 اللغة العربية.اليت يطبقها ادلعلم لتحقيق أىداف تعلم 

 تحديد البحثب. 

 من شرح اخللفية أعاله ، ديكن للكاتب رسم صياغة ادلشكلة على النحو التايل:

 . ما ىي األساليب ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطة؟1

عمرون . ما ىي العقبات اليت تواجو تطبيق طريقة تعلم اللغة العربية يف مدرسة علي 2

 ادلتوسطة؟

. ما ىو احلل للتغلب على العقبات يف طريقة تعلم اللغة العربية يف مدرسة علي عمرون 3

 ادلتوسطة؟

 ج. أهداف البحث

 . دلعرفة الطرق ادلطبقة يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطة.1

 عمرون ادلتوسطة.. دلعرفة كيفية تنفيذ طريقة تعلم اللغة العربية يف مدرسة علي 2

 . دلعرفة ما ىي احللول ادلقدمة للتغلب على ىذه العقبات.3

 د. فوائد البحث



 . الفوائد النظرية1

أ. توفَت معلومات علمية حول طريقة تعلم اللغة العربية يف مدرسة علي عمرون 

ادلتوسطة، واليت ديكن استخدامها كمدخالت ومراعاة للمعلمُت يف تطوير طرق تعلم 

 العربية يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطة.اللغة 

 ب. زيادة ادلعرفة بطرق تعلم اللغة العربية للكتاب بشكل خاص وللقراء بشكل عام.

 . الفوائد العملية2

 أ. للكاتب

 ديكن أن تضيف البصَتة واخلربة ادلباشرة حول طرق تعلم اللغة العربية

 ب. للمعلم

ووجهات نظر للمدرسُت يف تدريس ديكن أن توفر نتائج ىذه الدراسة معلومات 

 اللغة العربية للطالب حبيث يكون تعلم اللغة العربية غَت شلل بل متعة.

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الثاني

 النظري اإلطار

 م اللغة العربيةيتعل . أ

 اللغة العربية.فهم 1

دبعٌت   م ىو زلاولة جلعل الطالب يتعلمون أو نشاطًا لتوجيو الطالب.يالتعل

م. ُيطلق على التعلم يرلهوًدا لتهيئة الظروف ألن ربدث أنشطة التعل ميآخر، يعد التعل

أيًضا أن أنشطة التعلم ىي زلاولة إلدارة البيئة عن قصد حىت يتمكن شخص ما من 

تشكيل نفسو بشكل إجيايب يف ظل ظروف معينة. وبالتايل فإن جوىر التعلم ىو كل 

. دبعٌت أكثر 1ادلتعلمُت أنفسهم اجلهود اليت يبذذلا ادلعلمون حبيث حيدث التعلم يف

تعقيًدا، فإن جوىر التعلم ىو اجلهد الواعي للمعلم لتعليم طالبو من أجل ربقيق 

 2األىداف ادلتوقعة. 

تعلم اللغات األجنبية ىو عملية معقدة مع رلموعة متنوعة من الظواىر ادلعقدة، 

حد منهم ىو تعلم . وا3لذلك ليس من ادلستغرب أن يكون ذلذا معاين سلتلفة للجميع

اللغة العربية، من شرح معٌت التعلم واللغة العربية أعاله، ديكن أن نستنتج أن تعلم اللغة 

                                                             
1
Bambang Warsita, (2008), Teknologi Pembelajaran, Jakarta : PT RINEKA CIPTA, h. 85.  

2
Ulin Nuha, (2016), Ragam Metodologi &Media Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta : 

DIVA Press, h. 143.  
3
Abdullah,” Model pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Swasta,”h.14-15 

 
 



العربية ىو عملية تفاعل بُت ادلشاركُت الطالب وادلعلمون يف عملية تعلم اللغة العربية من 

 أجل تسهيل فهم الطالب للغة العربية ونطاقها.

يبذلو ادلعلم يف إنشاء أنشطة تعليمية مادية معينة دبعٌت آخر، التعلم ىو جهد 

تعلم اللغة األجنبية ىو نشاط تعليمي يقوم بو  تفضي إىل ربقيق األىداف. وبالتايل،

ادلعلم على النحو األمثل، حبيث يقوم الطالب الذين يقومون بتدريس لغة أجنبية معينة 

 .4ة أجنبيةبأنشطة تعليمية جيدة، شلا يساعد على ربقيق ىدف تعلم لغ

يف تعلم اللغة العربية، فإن ادلوضوعات اليت ندرسها وندرسها ىي بالتأكيد اللغة 

وتعزيز القدرات وتعزيز موقف  العربية وىو موضوع لغوي موجو لتشجيع، توجيو، تطوير،

إجيايب ذباه اللغة العربية، سواء تقبال ومثمرة. القدرة االستقبالية ىي القدرة على فهم 

 خرين وفهم القراءة.زلادثات اآل

التعلم ىو عملية تعليمية توفر الفرص للطالب لتطوير إمكاناهتم يف القدرات، 

وزيادة يف ادلواقف وادلعرفة و ادلهارات الالزمة للحياة وللمجتمع واألمة، وادلسامهة يف 

 5رفاىية احلياة البشرية.

بشكل عام، فإن الدافع والتشجيع لتعلم اللغة العربية يف إندونيسيا مها ألغراض 

دينية، أي دراسة وتعميق التعاليم اإلسالمية من مصادر اللغة العربية. ومع ذلك، 
                                                             

4
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أصبحت اللغة العربية يف ىذا الوقت جزءًا من ادلوضوعات اليت جيب تدريسها يف مؤسسة 

، يف مؤسسات التعليم اإلسالمي، جيب تعليم اللغة التعليم الرمسي. عالوة على ذلك

 العربية للطالب.

التعلم عملية نشطة، وىي عملية موجهة ضلو األىداف، وىي عملية للعمل من خالل 

 .6ذبارب سلتلفة. التعلم ىو عملية رؤية ومراقبة وفهم شيء ما

 النحو التايل: من الناحية النظرية، ىناك أربعة اذباىات للتعليم باللغة العربية على

ديكن أن يكون ىذا التوجو  تعلم اللغة العربية لغرض فهم وفهم التعاليم اإلسالمية. .1

يف شكل تعلم ادلهارات السلبية )االستماع والقراءة(، وديكن أن يتعلم أيًضا ادلهارات 

  (.التحدث والكتابة)النشطة 

يل ىذا االذباه إىل وضع تعلم اللغة العربية لغرض فهم ادلعرفة وادلهارات العربية. دي .2

 اللغة العربية كنظام علمي أو مادة دراسية جيب إتقاهنا أكادديياً.

تعلم اللغات دلصاحل ادلهن العملية والرباغماتية، مثل القدرة على التواصل شفهيا  .3

باللغة العربية لتكون قادرة على أن تصبح عماال مهاجرا، الدبلوماسيُت والسياح 

و دلواصلة دراساهتم يف واحدة من دول الشرق األوسط، وىلم والبعثات التجارية، أ

 جرا.
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تعلم اللغة العربية لفهم واستخدام اللغة العربية كوسيلة دلصاحل االستشراق والرأمسالية  .4

 .7واإلمربيالية، وما إىل ذلك

يشمل نطاق تعلم اللغة العربية: عناصر اللغة، اليت تتألف من قواعد اللغة )القائد 

النطق والتهجئة )العربية(، مهارات اللغة، وىي االستماع  ,وادلفردات )ادلفردات(اللغوي(، 

)االستماع(، التحدث )التحدث(، القراءة )القراءة(، الكتابة )الكتابة(، واجلوانب الثقافية 

 .8الواردة يف النصوص الشفوية وادلكتوبة

 فهية وخطية.القدرة اإلنتاجية ىي القدرة على استخدام اللغة كأداة اتصال ش

مهارات اللغة العربية وادلوقف اإلجيايب ذباه اللغة العربية مهمان للغاية يف ادلساعدة فهم 

مصادر التعاليم اإلسالمية، أي القرآن واحلديث، وكذلك كتب اللغة العربية ادلتعلقة 

 باإلسالم للطالب.

ون  عملية التعلم ىي يف األساس سلسلة من األنشطة اليت يقوم هبا ادلعلم

كمعلمُت وطالب كطالب يف األنشطة التعليمية باستخدام ادلرافق والتسهيالت التعليمية 

ادلتاحة لتحقيق األىداف اليت حددىا ادلنهج. يعد تعلم اللغة العربية جزءًا من جهد 

اإلعداد ادلبكر حىت يتمكن الطالب من إتقان مهارات تدريس اللغة األربع أو فهم اللغة 

 العربية.
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تم إعداد اللغة العربية يف ادلدرسة لتحقيق الكفاءة اللغوية األساسية، لذلك، ي

واليت تشمل أربع مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل متكامل، وىي االستماع )مهارة 

اإلستماع(، والتحدث )مهارة الكالم(، والقراءة )مهارة القرآن(، والكتابة )مهارة 

 9الكتاب(. 

يتم الًتكيز على مهارات االستماع والتحدث   على مستوى التعليم االبتدائي،

كأساس لغوي يتم تدريسو بطريقة متوازنة. على مستوى التعليم الثانوي، يتم تدريس 

صبيع ادلهارات اللغوية األربع بطريقة متوازنة. أما بالنسبة دلستوى التعليم ادلتقدم فَتكز. يف 

الطالب من الوصول إىل سلتلف مهارات القراءة والكتابة، لذلك من ادلتوقع أن يتمكن 

 .10ادلراجع العربية

وفقا ذلَتو كورنياوان التعلم ىو عملية تكييف هتدف إىل التعلم بنشاط يف 

. يعد التعليم أيًضا عملية لتعليم الطالب حىت يكتسبوا معارف 11الفصول الدراسية

دث ذلك ومهارات ومواقف جديدة تنمو عندما يتفاعل الفرد مع ادلعلومات والبيئة، وحي

 .12يف صبيع األوقات

                                                             
9
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014, Tentang 

Kurikulum 2013 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.  
10

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013, Tentang 

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah,h. 37 
11

Heru Kurniawan, Pembelajaran Menulis Kreatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 5 
12

Anang Santoso, Matari dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD, (Banten: Universitas 

Terbuka, 2013),h. 1.20. 



جيادل سالفُت أيًضا بأن التعلم يُعّرف بأنو تغيَت يف الشخص بسبب التجربة. 

التغيَتات اليت ربدث دائمة، وىذا يعٍت أن التغيَتات اليت ربدث ليست بالضرورة عملية 

منهجية للتفاعل واخلربة. تتم عملية التعلم يف ثالثة رلاالت للكفاءة، وىي الفعالية 

 13)ادلوقف(، واحلركية النفسية )ادلهارات(، وادلعرفية )ادلعرفة(.

وفًقا لكورنيوان، فإن كتابتو بعنوان "منهجية التعلم يف أنشطة تعلم اللغة العربية" 

مرادف لألنشطة التعليمية اليت يقوم هبا ادلعلمون كمهندسُت  ىي عبارة عن عمليات

يتم توضيح ىذا الرأي من خالل رأي . 14ألنشطة التعلم، حبيث ربدث أنشطة التعلم

 جهاد وحاريص أن التعلم ىو عملية تتكون من مزيج من جانبُت، مها التعلم والتعليم.

وقال روميب باجونج، أن التعلم ىو قبول الدورة، شلا يؤدي إىل منو ادلهارات من 

 خالل اخلربة والدروس والتدريس.

بُت الطالب والبيئة، حبيث تكون الكل يف لويز، دبعٌت التعلم كعملية للعالقات 

ىناك سلوكيات تتغَت إىل األفضل. سبشيا مع ذلك أوضح أيضا، أن التعلم ىو بناء 

يف ربسُت التمكن من ادلواد وتطوير اإلبداع يف التفكَت  عمليات التعلم من قبل ادلعلم،

 الطالب.
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ريف التعلم بالنظر إىل بعض ادلعاين ادلذكورة أعاله، يتفق الباحثون أكثر على تع

كما خلص الباحث إىل أن التعلم ادلقصود ىو إعطاء  الذي وصفو رامبيباجونج،

 تعليمات تعطي األولوية للدروس والتدريس واخلربة حىت تنمو ادلهارات بعد التعلم.

أوضح ىشام يف سبور أن تعلم اللغة العربية ىو عملية تعلم تلزم الطالب بفهم 

 من ىذه ادلهارات اللغوية وفهم أربع مهارات لغوية، أربعة

،  2006وىي: مهارة االستئصال، الكالم، القرع، والكتابة بطريقة متوازنة )خصبة ، 

( ينصب الًتكيز على إتقان ادلهارات اللغوية بعد التعلم، وجعل شلارسي التعليم 1: 11

عربية الديٍت اإلسالمي ديارسون مهارة يف القراءة والكتابة والًتصبة والتحدث باللغة ال

 بشكل صحيح وصحيح.

يشَت التعلم إىل ما جيب أن يقوم بو الطالب، بينما يتم توجيو التدريس إىل ما 

جيب على ادلعلم القيام بو كموفر للدرس. ويف الوقت نفسو، وفقا ذلَتمان، التعلم ىو 

 .15عملية التواصل بُت الطالب وادلعلمُت وبُت الطالب من أجل تغيَت السلوك

سَت التعلم على أنو عملية اتصال هتدف إىل ربقيق تغيَت يف لذلك، ديكن تف

السلوك من خالل التفاعل بُت ادلعلمُت والطالب وبُت الطالب. يف كتاب "التعلم 

والتعلم" الذي كتبو اليوم اآلخر، مت توضيح أن التعلم مشروط بأن يكون قادرًا على 
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اف التعلم بشكل فعال تشجيع إبداع الطفل ككل، جلعل الطالب نشطُت، ربقيق أىد

 وذبري يف ظروف شلتعة. لذلك، جيب أن يستند كل معلم يف إجراء التعلم إىل:

 .التعلم مهم جدا وشلتع جدا .1

 يستحق األطفال أن يكونوا موضع تقدير وزلبوبُت كشخص فريد. .2

  .جيب أن يكون األطفال طالب نشطُت  .3

على التعلم دائًما. جيب حيتاج األطفال إىل الشعور بالراحة يف الفصل، وربفيزىم  .4

 .أال يكون ىناك ضغط أو توتر

جيب أن يكون لدى األطفال شعور باالنتماء والفخر يف الفصل. ديكن القيام  .5

بذلك على سبيل ادلثال عن طريق عرض عملهم )زلفظة( يف الفصل. جيب أن 

 يشاركوا يف تصميم أنشطة التعلم وقد جيلبون مواد من ادلنزل.

 .)ادليسر، الوسيط(، وليس الشرطة أو اهللادلعلم ىو مورد  .6

جيب أن حيًتم األطفال ادلعلم. األطفال ليسوا روبوتات، ألن الروبوتات الصغَتة 

 لن تتعلم، وأيًضا ليست خالقة.

 .ادلعلم لديو الكفاءة، لكنو ال حيتاج إىل الكمال .7

ادلعلمُت جيب أن يشعر األطفال باحلرية دلناقشة ادلشكالت بصراحة مع كل من  .8

 واألقرانالفصول الدراسية ىي ملكهم ويتقامسون مسؤولية تنظيمها.



التعاون يستحق أكثر من ادلنافسة، رغم أنو يف النهاية جيب أن يكون مسؤوالً  .9

 شخصياً 

جيب أن تكون ذبربة التعلم قريبة وأن تأيت من اخلربات ادلكتسبة من العامل  .10

 16.احلقيقي)العامل احلقيق(

ه، يستنتج ادلؤلفون أن تعلم اللغة العربية ىو نشاط تعليمي يقوم من التعريف أعال

اللغة العربية للطالب لتحقيق أىداف التعلم التعلم، وىي تعلم  بو ادلعلمون لتعليم اللغة

 .اللغة األجنبية

 تعريف اللغة العربية. 2

 اللغة العربية ىي واحدة من أكثر اللغات اليت يستخدمها البشر للتواصل. حوايل

شخص يستخدمون اللغة العربية. يتم استخدام ىذه اللغة رمسًيا من  200،000،000

وألهنا ىي لغة الكتاب ادلقدس وتوجيهات دين ادلسلمُت يف العامل، . دولة تقريًبا 20ِقبل 

فإن اللغة العربية بالطبع ىي اللغة اليت ذلا تأثَت كبَت على مئات ادلاليُت من ادلسلمُت يف 

 17.عامل، سواء كانوا عربًا أم الصبيع أضلاء ال

 :يقدم الغالييٍت تعريف اللغة العربية على النحو التايل

 .اَللَُّغُة اْلَعرَبَِية ِىَي اْلَكِلَماُت الَّيِت يَ ْعربُ هِبَا اْلَعَرِب َعْن اَْعرَاِضِهمْ 
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فيما يتعلق بالفهم ادلذكور أعاله، يعترب تدريس اللغة العربية عملية تعليمية 

وتعليمية تعمل على توجيو وتشجيع وتطوير وتطوير مهارات اللغة العربية، النشطة 

 18.وتعزيز ادلوقف اإلجيايب ذباه اللغة العربية يف ىذه احلالة العربية فوشا والسلبية

اللغة العربية: اللغة بشكل عام ىي وسيلة اتصال البشر بعضهم ببعض، وىذا التعريف 

ذا ما أردنا تعريف اللغة العربية، فيمكننا القول: بأهنا يكتسب صفة العمومية، وأما إ

وسيلة اتصل بُت الناطقُت هبا تربطهم بًتاثهم، وتربط وشائج التواصل بينهم يف الفكر 

19وادلشاعر واألحسيس
. 

يف إندونيسيا، قد تكون اللغة العربية لغة ثانية كلغة أجنبية. اللغة العربية ليست 

بالنسبة للبيئة أو اجملتمع بشكل عام اللغة العربية ىي لغة لغة احلياة اليومية، لذلك 

يف ادلدارس العربية ال تستخدم كلغة التدريس، ولكن كموضوع يتكون من عدة . أجنبية

 .مواد. اللغة العربية الرمسية ىي لغة أجنبية

ألن نظام تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية، فهو لغة أجنبية، بدءًا من اذلدف، 

وىكذا، قررت احلكومة اإلندونيسية أن اللغة العربية ىي لغة . إىل طريقة التعلمادلادة، 

أجنبية، إذا كانت ىناك دوائر معينة يف إندونيسيا تعترب أن اللغة العربية ليست لغة أجنبية 
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20.فهي ليست لغة رمسية ألهنا خارج نطاق ادلعايَت ادلعمول هبا
كما ىو احلال مع تعلم  

مهارات االستماع : إن اللغة العربية لديها أيضا أربع مهارات، وىياللغة بشكل عام، ف

 .ومهارات التحدث ومهارات القراءة ومهارات الكتابة

يف كتاب اللغة العربية وطريقة التدريس اليت كتبتها اللغة العربية األزىر أرسياد ىي 

كالمها موجو  ها،واحدة من اللغات األجنبية اليت احتلها اجملتمع مؤخرا لدراستها ودراست

للنهج ادلعياري والروحي مع االعتقاد بأن اللغة العربية ىي لغة الدين ألن القرآن مستمد 

 من خالل استخدام اللغة العربية، وكذلك من خالل األساليب التعليمية واالستهالكية،

 الذين يعتقدون أن اللغة العربية ىي اللغة اليت تستحق الدراسة بعمق دلعرفة الدراسات

 21  .التارخيية واجلمالية

 م اللغة العربيةيمستويات تعل. 3

 :مستويات، دبا يف ذلك 3حيتوي تعلم اللغة العربية على 

 (ادلبتدين )مبتدئ (أ 

وعادة ما تكون  ادلبتاديُت )ادلبتدئُت( ىو ادلستوى األول يف تعلم اللغة العربية،

 .البسيطة والكتابات ادلوجهةحفظ ادلفردات واحملادثات : أنسب ادلواد ذلذا ادلستوى ىي

                                                             
20

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014),h. 56-57. 
21

Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI (Metode Aplikatif dan Inovatif Berbasis ICT 

)...,h. 1. 

 



يستخدم ىذا عادًة يف ادلستوى األدىن ألنو يتضمن أنشطة تكوينية تبدأ حبروف 

 .السلسلة، مث الكلمات واجلمل

 (ادلتوسطُت )متوسط (ب 

عندما يعٍت الطالب يف ىذا ادلستوى أنو حصل على بعض ادلواد عن اللغة  

ًن تعزيز للمواد اليت مت احلصول وكانت مهمة ادلعلم يف ذلك الوقت ىي تقد العربية،

 .عليها من قبل الطالب، حىت يتمكنوا من إتقان ادلواد

 (ادلتقدمُت )متقدم (ج 

ىناك مستويات من الطالب الذين يتقنون بالفعل مواد اللغة العربية وادلواد 

يستخدم ىذا  .ادلناسبة للطالب الذين ىم بالفعل يف ىذا ادلستوى ىي الكتابة اجملانية

 .مستوى عاٍل ألن ىناك مهارات، واإلبداع من كاتب موثوق للغاية عادة على

 الغرض من تعلم اللغة العربية. 4

الغرض من تعلم اللغة العربية ليس القضاء على األمية وتكثيف معرفة القراءة 

الغرض من تعلم اللغة العربية ىو إكمال الطالب ليكونوا قادرين على القراءة . والكتابة

غة العربية حىت يفهموا التاريخ وادلستقبل وديكنهم تعلم الدروس من األجيال والكتابة بالل

بشكل عام، اذلدف ىو تزويد الطالب إلتقان أربع مهارات لغوية، وىي: . السابقة



كيف ديكن التعبَت عن اللغة العربية ديكن أن . االستماع والتحدث والقراءة والكتابة

 .نتيجة لقدرة الفرد على التحدث والكتابةيكون عن طريق الكالم أو الكتابة وىو 

عند التخطيط للتعلم، فإن األىداف التعليمية ادلراد ربقيقها ىي جوانب مهمة 

مث ىناك حاجة إىل التخطيط الدقيق. ألن صبيع أنشطة التعلم تبدأ يف  يف التفكَت فيها،

 .ربقيق ىذا اذلدف

األنواع اخلمسة من أىداف التعلم ىي: ادلهارات الفكرية والسلوك وادلعلومات 

ألنواع اخلمسة من أىداف التعلم ىي: ادلهارات الفكرية والسلوك وادلعلومات الشفوية 

 22الشفوية واالسًتاتيجيات اإلدارية وادلهارات التحفيزية

دلظهر الذي يتجلى السلوك أو ا  أىداف التعلم ىي بيان أكثر ربديدا ورد يف. 

23يف الكتابة لوصف نتائج التعلم ادلتوقعة.
األىداف اليت جيب ربقيقها يف هناية التعلم  

 24وقدرات الطالب جيب أن يكون فهم أىداف التعلم.

تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية، الشفوية وادلكتوبة، واليت تشمل أربع  (أ 

)االستماع(، والتحدث )الكالم(، والقراءة )القرآن(، مهارات لغوية، وىي االستماع 

 والكتابة )الكتابة(.

                                                             
. تفعل دور الطالب يف التعلم عرب اإلنًتنتربنا ماري كونراد، و جي انا دونالدسن.  ۷   22

 .136(. فهي العمارين. ص . 2013)
23 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 20117),h. 35. 
24

 Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP (Jakarta: Gaung 

Persada Pers, 2017), h.133. 



 تزايد الوعي بأمهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح األداة الرئيسية للتعلم، وخاصة  (ب 

 يف دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية.

. وبالتايل، من تطوير فهم للعالقات ادلتبادلة بُت اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافية (ج 

ادلتوقع أن يكون لدى الطالب رؤى متعددة الثقافات وإشراك أنفسهم يف التنوع 

 25الثقايف.

 ينقسم الغرض من تعلم اللغة العربية إىل قسمُت مها:

 الغرض العام (1

 الغرض العام من تعلم اللغة العربية ىو:

للشريعة حىت يتمكن الطالب من فهم القرآن واحلديث الشريف كمصدر  ( أ)

 اإلسالمية وتعاليمو

 ديكن فهم وفهم الكتب الدينية والثقافية اإلسالمية ادلكتوبة باللغة العربية  ( ب)

 أن جييد التحدث والكتابة باللغة العربية  ( ج)

 26الستخدامها كمساعدة مهارة أخرى )تكميلية(.   )د(

 لتعزيز لغوي العربية ادلهنية حقا.   )ه(
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Keputusan Menteri Agama no 165, Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran 

PAI dan Bahasa Arab. (Jakarta: Depag, 2014), h.47. 
26

Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 2009),h. 7. 



 الغرض اخلاص( 2

إلدخال أشكال سلتلفة من   ىي وضع أىداف عامة، وىيأىداف زلددة  

التحدث، باستخدام أشكال سلتلفة ولغات  اللغويات للطالب الكتساب الكفاءة

 27سلتلفة للتواصل، سواء يف شكل شفهي أو كتايب.

 نطاق دروس اللغة العربية. 5

28.النطاق ىو حجم ادلادة الواردة يف موضوع ليتم تسليمها
يف تعلم اللغة  

العربية يف مدرسة اإلبتيدية ادلدرجة يف تعليم اللغة العربية األساسية اليت تركز على 

ركز على ىاتُت ادلهارتُت ألن الطالب قادرون  .جوانب مهارات االستماع والتحدث

 .على معاجلة الكلمات ولديهم الكثَت من ادلفردات

التقدًن،  يشمل نطاق دروس اللغة العربية يف مدرسة إبتدائية مواضيع عن

معدات ادلدارس، العمل، العنوان، األسرة، األطراف، يف ادلنزل، يف احلديقة، يف 

اليوم،  -ادلدارس، يف ادلخترب، يف ادلكتبات، يف ادلقاصف، الساعات، األنشطة اليومية 

 29.العمل، ادلنزل والًتفيو
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 M. Kholilullah, Media Pembelajara Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

t.th),h. 9. 
28

 Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 23. 
28

 Ibid., h.54. 
29

 Ibid.,h. 54. 



 مبادئ تعلم اللغة العربية. 6

أجنبية، أوضح معُت عدة مبادئ جيب مراعاهتا يف فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية كلغة 

 30:تعليمو، دبا يف ذلك

 .مبدأ الكالم قبل الكتابة (أ 

 .جيب أن يبدأ تعليم اللغات بالتدريب على السمع واحملادثة مث تابع القراءة والكتابة

 .مبادئ اجلمل األساسية (ب 

ية قدر التدريس من خالل توفَت التدريب للطالب حلفظ احلوارات األساسية بعنا

اإلمكان. يعد استخدام احملادثة يف شكل حوار مهًما جًدا ألن احملادثات زبدم 

 .الكلمات يف بنية اجلملة ويف السياق حبيث ديكن أن تصبح مناذج وتعلم ادلزيد

 .مبدأ منط كالعادة( ج

يتم تعلم اللغة العربية من خالل غرس الطالب أمناطًا من العادات من خالل 

تعرف على الكلمات أو اجلمل ادلنفصلة أو قواعد القواعد أو تعرف شلارسة النمط. 

تستخدم معرفة اللغة أمناطًا ذات مفردات  .اللغة. احلديث عن اللغة ال يعٍت معرفة ذلك

 .تتوافق مع ادلهارات ادلستخدمة حالًيا للتواصل

 مبادئ أنظمة الصوت لالستخدام. (د

                                                             
30 Mu’in, Abdul. Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah terhadap Fonetik 

dan Morfologi2009 ). Jakarta. Pustaka Al Husna Baru. h. 138- 150. 
 



تدريس بنية نظام الصوت ليتم يتم توفَت تعلم اللغة العربية عن طريق  

استخدامها من خالل العرض والتقليد وادلساعدة والتباين وما إىل ذلك. التجارب 

اجلزئية وادلساعدة يف شكل أفكار واضحة للكالم واحلد األدىن من التباين )تدريب 

الطالب على نطق الصوتيات من خالل إعطاء مثالُت على منوذجُت قريبُت تقريًبا من 

 لتحديد اختالفات الصوت بعناية واليت ستنتج يف النهاية إجابات مرضية. الصوت(

 مبادئ التحكم يف ادلفردات. (ه

تعلم اللغة العربية الذي يدرس ادلفردات، جيب التحكم فيو عن طريق إعطائو  

للطالب. التمسك بداية عبء ادلفردات على الكلمات الالزمة لفهم األمناط أو 

اقضات. تطوير ادلفردات وفًقا دلستوى قدرة الطالب وتعليم لتوضيح أصواهتم والتن

 ادلفردات على وجو التحديد إذا مت إتقان اذليكل األساسي.

 مشاكل مبادئ التدريس.  (و

تعلم اللغة العربية يتم عن طريق التدريس الفريد واألمناط اليت تظهر االختالفات  

ىو تعليم الفرق بُت األول والثاين  يف البنية بُت لغة واحدة والعربية. مثال على ذلك

والثالث باللغة العربية. كما يعلم عن االختالفات يف فيل ماص وموصار. لكن تدريس 

 ادلساواة جيب أن يكون لو األسبقية على تدريس االختالفات بُت اللغتُت.

 



 مبادئ الكتابة كممتحنُت. (ز

كجهد لتقدًن الوحدات تعلم اللغة العربية عن طريق تدريس القراءة والكتابة   

 الرسومية وأمناط اللغة اليت يعرفها الطالب بالفعل.

 مبدأ األمناط التدرجيية. (ح

تعلم اللغة العربية عن طريق تدريس األمناط تدرجييا، خبطوات تراكمية تدرجيية.  

فيما يتعلق هبذا، ديكن تنفيذه من خالل: البدء يف التعلم باستخدام صبل، وإدخال 

قسم اجلملة )مثل مبتادو قخرب وفاعل(، وإضافة كل عنصر جديد من عناصر من 

عناصر النمط إىل السابق، مع تعديل الدروس اليت يصعب أن تكون صعبة مع قدرة 

 الطالب.

 مبادئ مقابل مقابل اللغة. (ط

 يتم تدريس اللغة العربية حىت يتم إتقاهنا حًقا، مث ديكن تعليم الًتصبة كمهارة فردية. 

 مبادئ اللغة اخلام األصيلة. (ي

تعلم اللغة العربية عن طريق تدريس اللغة العربية )القياسية(، ادلستمدة من ذلجة  

قريش، مت تطويره وصقلو مع عناصر ذلجة أخرى، واليت يصعب سبييزىا عن بعض القبائل 

 دلستخدمي اللغة.

 



 مبادئ ادلمارسة. (ك

 الوقت يف شلارسة اللغة العربية.تعلم اللغة العربية ىو إعطاء ادلزيد من  

 اإلجابات. -مبادئ تشكيل اإلجابات  (ل

 تعلم اللغة العربية ىو عن طريق تكوين إجابات من خالل بعض اخلربة والتوجيو. 

 مبدأ السرعة واألناقة.( م

ديكن أن يتم توجيو الطالب باللغة العربية باللغة العربية بنفس السرعة واألناقة إذا كان  

 اللغة األصلية.يتحدث 

 مبدأ ادلكافآت الفورية.( ن

تعلم اللغة العربية الذي يتم يف أقرب وقت شلكن يربر اإلجابة الصحيحة من  

 أجل ربفيز الطالب على فعل الشيء نفسو.

 مبادئ ادلواقف ذباه األىداف الثقافية )الثقافة ادلستهدفة(. (س

اليت تعلمها اجملتمع، ومنو التعاطف ذباىو. إدخال اذلوية الثقافية للناطقُت باللغة العربية  

 حبيث يؤدي إىل موقف إجيايب ذباه اللغة العربية للمجتمع.

 

 

 



 مبدأ احملتويات. (ص

يعد تدريس احملتوى )كل ما يتم تعلمو أو قياسو( كتلك اليت تطورت يف الثقافة اليت 

العربية يف العامل العريب تتحدث هبا اللغة العربية أصالً، أو دبعٌت آخر وفًقا لتطور اللغة 

 اليوم.

 مبادئ التعلم والنتائج احلرجة. (ف

 تعلم اللغة العربية هبدف احلصول على نتائج التعلم ، ليس فقط للمتعة أو للًتفيو. 

 مهارات اللغة العربية .7

الغرض من تعلم اللغة ىو إتقان علوم اللغة وإتقان اللغة العربية، وذلك الكتساب 

 :اللغوية اليت تغطي أربعة جوانب، وىيادلهارات 

 مهارات االستماع ( أ

مهارات االستماع مثل مهارات اللغة االستقبالية، وتلقي ادلعلومات من أشخاص 

 (آخرين )ادلتحدثُت

 إجادة القراءةب(  

مهارات القراءة ىي مهارات لغوية تقبال وتلقي ادلعلومات من أشخاص آخرين 

ىي تغيَت يف شكل الكتابة إىل شكل من أشكال )كتاب( يف شكل مكتوب. القراءة 

 .ادلعٌت



 مهارات الكتابةج( 

مهارات الكتابة ىي مهارات لغوية تتميز بإنتاج أو إعطاء معلومات ألشخاص 

آخرين )القراء( يف شكل مكتوب. الكتابة ىي تغيَت يف شكل األفكار أو ادلشاعر يف 

 .شكل الكتابة

 طرق التعلم باللغة العربيةب. 

 فهم الطريقة. 1

الطرق بشكل عام، الطرق ىي طرق واسًتاتيجيات لفهم الواقع، خطوات منهجية حلل 

 .اجملموعة التالية من األسباب والنتائج

ىذه الطريقة ىي واحدة من "األنظمة الفرعية" يف نظام التعلم، واليت ال ديكن 

يسر يف تعلم إصدارىا مثل ىذا. الطريقة ىي الطريقة أو اإلجراء الذي يستخدمو ادل

 31.التفاعالت من خالل االىتمام بالنظام بأكملو لتحقيق اذلدف

(، األساليب ىي وسيلة لتحقيق أىداف معينة. 2000أبو النجا، عز الدين )

يتم تعريف أساليب التعلم أيًضا على أهنا: الطرق أو الطرق اليت يعتمد هبا ادلعلمون 

 32.على التعليم والتعلم
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Sudiyono, (2006),  Strategi Pembelajaran Partisipatori di perguruan tinggi, Malang : 

UIN-Malang Press, h. 118.  

 

(، االسًتاتيجيات احلديث  لتعليم وتعلم علي عبد السميع قورة. وجية ادلرسي أبولنب، )دون السنة  
۷۷، ص. اللغة  



وفًقا 33ية ربقيق التأثَت ادلطلوب على الطالب، ضلو التعلمطريقة التعلم ىي كيف

للبعض اآلخر، فإن طرق التعلم ىي طرق يستخدمها ادلعلمون يف تنفيذ أنشطة التعلم 

لتحقيق معرفة الطالب بأسهل طريقة، وديكن للطرق الناجحة التغلب على العديد من 

 34.العيوب

رد" ادلرتبطة بالفرضية. ووفقا لو، وفًقا لسوداريانتو، فإن الطريقة ىي "طريقة الق

فإن الطريقة ىي نفس "النهج" )النهج(. باعتبارىا "طريقة للعمل" جيب وصف الطريقة 

مع تقنية )تقنية(. وتسمى , بواسطة األداة أو طبيعة األداة ادلستخدمة، واليت تسمى

بالنظرية  مراحل أو تسلسل استخدام التقنيات اإلجراء )اإلجراء(. تتعلق الطريقة أيًضا

 .على أهنا "متطلبات العمل" حيث ديكن للنظريات أن توفر الفهم أو الشيء

الطريقة ادلستخدمة لتطبيق اخلطة اليت مت إعدادىا يف أنشطة حقيقية، حبيث ديكن 

35.ربقيق األىداف ادلخطط ذلا على النحو األمثل، ىي فهم الطريقة
وىذا يعٍت، يتم  

لتعليم والتعلم اليت مت تعيينها. طرق التعلم ىي طرق لتحقيق عملية ا استخدام الطريقة

التقدًن اليت جيب أن يتقنها ادلعلم أو ادلعلم لعرض ادلوضوع على الطالب إما بشكل 

حبيث ديكن فهم ادلواد اليت يتم تسليمها واستيعاهبا  فردي أو يف رلموعات داخل الفصل،
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35
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),h. 147. 



36.واستخدامها من قبل الطالب بشكل صحيح وصحيح
عض ادلبادئ اليت جيب ىناك ب 

أخذىا يف االعتبار عند استخدام أساليب التعلم ادلتعلقة بتطوير عوامل مهارات الطالب 

 :دبا يف ذلك ما يلي

 جيب أن تسمح طريقة التدريس للطالب بإثارة فضوذلم ذباه ادلوضوع     ( أ

 جيب أن تسمح طريقة التدريس للطالب بالدراسة بشكل تعاوين ( ب

 37طريقة التدريس الطالب من أن يكونوا أكثر ضباسا يف التعلمجيب أن سبكن      ج(

الدافع اخلارجي يف أنشطة . ديكن استخدام األساليب ادلناسبة وادلناسبة كأداة

38. التعليم والتعلم يف ادلدارس
مع احلافز، ديكن للطالب أن يكونوا متحمسُت يف متابعة  

 .عملية التعلم

فهم الطالب دبجموعة متنوعة من التفرد  كمعلم جيب أن تكون لديو القدرة على

بصرف النظر عن  .حىت يتمكنوا من مساعدة الطالب على التغلب على صعوبات التعلم

ذلك، ىناك حاجة أيضا إىل ادلعلم لفهم أساليب التعلم ادلختلفة من أجل أن تكون 

 .قادرة على توجيو الطالب على النحو األمثل

                                                             
36 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2005), h. 52.   
37 Zainal Aqib dan Ali Murtadlo, Kumpulan Metode...h. 30. 
38

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2017),h. 73. 



منظمة ومدروسة لتحقيق أىداف معينة يف  قال سوديرما إن الطريقة ىي طريقة

العلوم وما إىل ذلك أو طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ نشاط يف ربقيق األىداف 

 39.احملددة

تعترب الطريقة واحدة من االسًتاتيجيات أو الطرق اليت يستخدمها ادلعلم يف عملية 

 .مة، كلما كان التعلم أفضلالتعلم، وكلما كانت الطريقة اليت استخدمها ادلعلم أكثر مالء

يتم استخدام الطريقة لتنفيذ اخلطة اليت مت إعدادىا يف االسًتاتيجية. حبيث يف 

اسًتاتيجية واحدة قد ال تتطلب فقط طريقة واحدة لتطبيقها. ىناك العديد من طرق 

اة لتنفيذ اسًتاتيجيات التعلم. من بينها احملاضرات وادلظاىرات وادلناقشات واحملاك التعلم

 40.واألسئلة واألجوبة وادلناقشات وما إىل ذلك

 .أنواع طرق تعلم اللغة العربية .2

 :ىناك العديد من الطرق اليت ديكن استخدامها يف تدريس اللغة دبا يف ذلك

الطريقة ادلباشرة، الطريقة الطبيعية، الطريقة النفسية، الطريقة الصوتية، طريقة القراءة، 

الطريقة النحوية، طريقة الًتصبة، القواعد، الطريقة االنتقائية، طريقة الوحدة، طريقة 

التحكم يف اللغة، طريقة زلاكاة التقليد، طريقة ادلمارسة النظرية، طريقة اإلدراك، طريقة 
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41.ادلزدوجةاللغة 
من بُت األساليب ادلختلفة ادلذكورة أعاله، ىناك العديد من أوجو  

التشابو يف الفهم إىل جانب االختالفات. لذلك، سيتم شرح الطرق التالية ذات الصلة 

 .للغاية بتعليم اللغة العربية

 (طريقة الًتصبة النحوية )طريقة القاعدة والًتصبة ( أ

تؤكد حفظ النصوص األجنبية والًتصبات. خصائص طريقة الًتصبة النحوية ىي طريقة 

 :ىذه الطريقة ىي

الغرض من تعلم لغة أجنبية ىو أن تكون قادرًا على قراءة الكتب أو النصوص باللغة ( 1

 .العربية

يتكون ادلوضوع من كتب قواعد اللغة وقواميس ونصوص قراءة يف شكل األدب ( 2

 .الكالسيكي أو الكتب الدينية الكالسيكية

يتم تقدًن القواعد النحوية بشكل استنتاجي، والذي يبدأ بعرض القواعد متبوًعا  (3

 .باألمثلة

يتم تدريس ادلفردات يف شكل قاموس ثنائي اللغة أو قائمة من سراديب ادلوتى  (4

 .والًتصبات
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تؤكد عملية التعلم بقوة على حفظ قواعد اللغة وادلفردات، مث ترصبة حرفية من اللغة  (5

 .ادلستهدفة إىل لغة الطالب أو العكس

 .تستخدم اللغة األم كلغة التدريس (6

دور ادلعلم نشط للغاية كمقدم مواد، بينما يلعب الطالب دورًا سلبًيا كمتلقُت  (7

 .للمواد

 (طريقة ادلباشرالطريقة ادلباشرة )الب( 

الطريقة ادلباشرة ىي التعلم الذي يستخدم اللغة العربية بشكل مباشر ومكثف يف 

 :التواصل. خصائص الطريقة ادلباشرة ىي

يتم إعطاء ادلوضوع أواًل كلمة تلو األخرى، وبعد ذلك ينتقل إىل بنية اجلملة. بادئ ( 1

ادلختلفة النموذجية )مع ذي بدء، يتم تعليمو التعرف على الرسائل ذات احلروف 

األحرف  .االنتباه إىل سلريج احلريف( كما ىو احلال يف ص، ز، ش، ذ، س، ظ

الستة ربتوي كل منها على سلريج احلريف، لكن كل منها حيتوي على احلرف 

 "احلرف" أو يقًتب منو. بعد ىذا يعترب كامالً، مث يدخل مراحل تشكيل بنية الكلمة

بنية اجلملة اليت يتم استخدامها أو ذبربتها غالًبا مثل أو رتب احلروف أعاله يف 

 .الدرس وادلدرس وادلدرسة وما إىل ذلك



يتم تدريس القواعد بطريقة عادية فقط، وال ُيطلب من الطالب حفظ صيغ القواعد،  (2

طريقة تدريس القواعد  .ولكن الشيء الرئيسي ىو أن تكون قادرًا على التحدث جيًدا

عتها، شلا يعٍت أن القواعد احلالية ال جيب أن يتم حفظها، ولكن يتم غَت عادية يف طبي

 .تشكيل ادلوقف هبذه الطريقة وديارس لفظًيا بشكل مباشر

يف عملية التدريس دائما استخدام الوسائل أو الدعائم، إما الدعائم ادلباشرة أو غَت  (3

على  .ركات معينةادلباشرة )األشياء االصطناعية(. كما يستخدم عادة الرموز أو ح

سبيل ادلثال، يقًتح ادلعلم قلًما يف يده مث يذكر لغتو العربية، أو ديكنو أيًضا عرض 

 .الصورة

بعد دخول الفصل، يكون الطالب أو الطالب مشروطُت حًقا بالقبول والتحدث  (4

لنفًتض أن  .باللغة العربية أو اللغات األجنبية وحُيظر عليهم استخدام لغات أخرى

علمُت يدخل فصاًل ويقول مرحبا أو يسأل عنها، ويسأل عن التاريخ أو اليوم أحد ادل

 .ن اللغة العربيةيستخدمو وما إىل ذلك، كلهم 

يتم توجيو العديد من أنشطة التعلم الكالسيكية بواسطة ادلعلم الذي ديارس مباشرة  (5

ء يف نفس يف الفصل، بينما يتم التأكيد خارج الطالب على شلارستها مع األصدقا

 .ادلستوى



يستمع جزء التمرين أكثر ليتم تقليده الحًقا. يهدف إىل تسريع الطالب لتحقيق  (6

 .ادلعرفة اللغوية تلقائًيا

عند قراءة التدريس، جيب إعطاءه شفهًيا أوالً، عن طريق إظهار أو كتابة الكلمات  (7

 .الصعبة واحدة تلو األخرى، مث ربطها يف شكل صبل وفقرات

منذ البداية مت تدريب الطالب على التفكَت باللغة العربية. ىذا سيكون مفيدا جدا  (8

 42.يف مزيد من التطورات

 (طريقة القراءة )طريقو القرعوج( 

وأن مهارات  مت تطوير ىذه الطريقة على أساس أن تدريس اللغة ليس متعدد األغراض،

واحتياجات متعلمي اللغة  القراءة ىي األىداف األكثر واقعية اليت تتم مراجعتها

 :األجنبية. خصائص طريقة القراءة )الطريقة القريعة( ىي كما يلي

اذلدف الرئيسي ىو مهارات القراءة، أي ديكن للطالب فهم النصوص العلمية  (1

 .من احتياجاهتم التعليمية

ادلوضوع يف شكل كتب القراءة الرئيسية من خالل استكمال قائمة ادلفردات  (2

القراءة، والكتب الداعمة لتوسيع كتب وزلادثات سبرين الكتابة وأسئلة زلتوى 

 .ادلوجهة
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أساسيات أنشطة التعلم ىي فهم زلتويات القراءة، مسبوقة بإدخال الكلمات  (3

األساسية ومعانيها، مث مناقشة زلتويات القراءة دبساعدة ادلعلم. فهم زلتويات 

 .القراءة من خالل عملية التحليل، وليس مع الًتصبة

 لقراءة الصامتة ذلا األسبقية على القراءة بصوت عالٍ ا (4

 43.وأوضح قواعد اللغة حسب الضرورة، قد ال تكون طويلة (5

 (الطريقة السمعية اللغوية )الطريقة السامفية الصوتيةد( 

يعتمد النهج السمعي على افًتاضات، من بُت أمور أخرى، أن اللغة ىي يف 

يبدأ تدريس اللغة عن طريق تشغيل أصوات اللغة لذلك جيب أن . ادلقام األول الكالم

 .يف شكل كلمات أو صبل مث نطقها قبل قراءة الدروس وكتابتها

. افًتاض آخر ىو أن اللغة ىي عادة. سيصبح السلوك عادة عندما يتكرر عدة مرات

لذلك، جيب أن يتم تدريس اللغة بتقنيات التكرار أو التكرار. فيما يلي خصائص 

 :يةالطريقة السمع

 .)أربعة( مهارات لغوية متوازنة 4اذلدف من التدريس ىو التمكن من  (1

 .ترتيب العرض ىو االستماع والتحدث، مث القراءة والكتابة (2

 .يتم تقدًن مناذج اجلمل بلغة أجنبية يف شكل زلادثات يتم ذباىلها (3
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يتم التمكن من منط الكاىيمات من خالل سبارين منط ادلمارسة. التمرين أو  (4

 .التدريبات يتبع التسلسل: تعزيز استجابة التحفيز

ادلفردات مقيدة بشدة وترتبط دائًما بسياق اجلمل أو التعبَتات، وليست كلمات  (5

 .مستقلة

تدريس األنظمة الصوتية بشكل منهجي )منظم( حبيث ديكن استخدامها / شلارستها  (6

 .وغَتىا من قبل الطالب، مع تقنيات العرض والتقليد وادلقارنة والتباين

دروس الكتابة عبارة عن سبثيالت ودروس ربدث، دبعٌت أن دروس الكتابة تتكون من  (7

 .أمناط اجلملة وادلفردات اليت مت تعلمها شفهياً 

 .يتم ذبنب الًتصبة. استخدام اللغة األم إذا كان ضروريًا للتفسَت، يكون زلدوًدا (8

زم األمر، جيب تدريس التدريس ال يتم تدريس القواعد )دبعٌت العلم( يف البداية. إذا ل (9

 .النحوي يف مرحلة معينة بشكل استقرائي، وتدرجيًيا وبسهولة على الصعوبات

يتم التأكيد على اختيار ادلواد يف الوحدات واألمناط اليت توضح االختالفات  (10

اذليكلية بُت اللغات األجنبية اليت يتم تدريسها واللغة األم للطالب. وبادلثل، فإن 

 .الطالب تكون عامة بطبيعتها وتكرارىا العايل أشكال خطأ

 .ذلذا ضلن حباجة إىل ربليل متباين وربليل األخطاء (11



يعد .جيب ذبنب احتماالت أخطاء الطالب يف االستجابة بشكل كامل (12

 .استخدام مواد التسجيل وسلتربات اللغة واألدوات البصرية أمرًا يف غاية األمهية

 (.االتشاثيالطريقة التواصلية )ادلدخل ه( 

. بشكل عام، غالبًا ما يكون مصطلح األسلوب التواصلي مساويًا للنهج التواصلي

لذلك، فإن عرض خصائص الطريقة التواصلية ادلستخدمة ىو من النهج التواصلي. 

 :تشمل خصائص النهج التواصلي )ادلدخل االتشايل( ما يلي

اذلدف من التعلم ىو تطوير كفاءة الطالب يف التواصل مع اللغة ادلستهدفة يف  (1

ال يتم التأكيد على الغرض من . سياق اتصال حقيقي أو يف مواقف احلياة احلقيقية

النهج التواصلي يف التمكن النحوي أو القدرة على إصدار صبل ضلوية، ولكن يف 

 .القدرة على إنتاج الكالم ادلناسب للسياق

أحد ادلفاىيم األساسية للنهج التواصلي ىو ادلعٌت وكل شكل من أشكال اللغة  (2

 .اليت يتم تعلمها وأمهية شكل اللغة وتنوعها ومعناىا يف وضع تلك اللغة وسياقها

يف عملية التعليم والتدريس، يتصرف الطالب كمتواصلُت يلعبون دورًا نشطًا يف  (3

درب ويصمم أمناطًا سلتلفة من التفاعل بُت نشاط تواصلي حقيقي. بينما يبدأ ادل

 .الطالب، ويعمل كميسر



األنشطة الصفية ىي بشكل ملحوظ وىيمنة األنشطة التواصلية، وليس  (4

 .التدريبات التالعب والتقليد ال معٌت لو من التقليد

 جيب أن تكون ادلواد ادلقدمة متنوعة، ليس فقط االعتماد على الكتب ادلدرسية، (5

ب االعتماد أكثر على ادلواد األصلية )أخبار الصحف، واإلعالنات ، ولكن جي

 (.والقوائم، وبطاقات اذلوية، وتصاريح الدراسة، وما إىل ذلك

ومواد أصلية، من ادلتوقع أن يشمل اكتساب لغة الطالب األشكال وادلعٌت  (6

 .والوظيفة والسياق االجتماعي

 .استخدام اللغة األم يف الفصل ليس زلظورًا على اإلطالق بل يتم التقليل منو (7

 .يتم التغاضي عن أخطاء أو أخطاء الطالب لتشجيع شجاعة الطالب على التواصل (8

يؤكد التقييم على القدرة على استخدام اللغة يف احلياة احلقيقية، وليس إتقان  (9

 .بنية اللغة أو القواعد

 (.االنتقائية )الطريقة الثانيةالطريقة و( 

ادلفهوم األساسي للطريقة االنتقائية )الطريقة الثانية( ىو أن ىذه الطريقة تعتمد 

 :على االفًتاضات

 .ال توجد طريقة مثالية ألن لكل منها نقاط القوة والضعف اخلاصة بو (1

 .كل طريقة لديها القوة اليت تستخدم عادة جلعل التدريس فعال  (2



 جيب اعتبار والدة طريقة جديدة دبثابة رفضوال  (3

ال توجد طريقة واحدة مناسبة جلميع األغراض، وصبيع ادلعلمُت، وصبيع الطالب،  (4

 .وصبيع برامج التدريس

أىم شيء يف التدريس ىو تلبية احتياجات الطالب، وليس تلبية احتياجات  (5

 44.الطريقة

الطريقة اليت تناسب احتياجات يتمتع كل معلم بالسلطة واحلرية يف اختيار 

الطريقة القددية، ولكن كتحسن يف اللغة العربية، يشار إىل ىذه الطريقة أحيانًا  الطالب.

باسم طريق )الطريق(، ادلنهج )النظام(، الوسيلة )الوسيط(. يف حُت أنو وفًقا لنشيو، فإن 

 .الطريقة تسمى واسيل رلدية

أن الطريقة تظهر أكثر على الطريق دبعٌت ادلسار يف النهج اللغوي ادلذكور أعاله، يبدو 

غَت ادلادي، أي الطريق يف شكل أفكار تشَت إىل وسيلة إليصال شخص ما إىل اذلدف 

( طريقة التعليم ىي طريقة تستخدم لشرح أ): احملدد، وذلك لشرح ادلعٌت الرئيسي للطريقة

قة الصحيحة لتقدًن مواد ( الطريقة ادلستخدمة، ىي الطريب). ادلواد التعليمية للطالب
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(. من خالل ىذه الطريقة، من ادلتوقع أن تكون 3) تعليمية معينة يف ظل ظروف معينة

 45.ادلواد ادلقدمة قادرة على إعطاء انطباع على الطالب

بناًء على ىذه اآلراء، ديكن استنتاج أن طريقة التعلم ىي زبطيط كامل ومنتظم يف 

لتعلم بشكل منتظم وتدرجيي بطرق سلتلفة لتحقيق يتم تنفيذ أساليب ا. عرض ادلوضوع

 .أىداف معينة يف ظل ظروف سلتلفة

 قبل البحث. 3

فيما يتعلق بالبحث الذي قام بو ادلؤلف، ىناك دراسات أخرى مت إجراؤىا من قبل 

وشلاثلة للبحث الذي أجراه ادلؤلف ، ويف ىذه ادلناسبة أجرى ادلؤلف مراجعة للمراجع 

ادلؤلف أن البحث احلايل الذي حيمل نفس العنوان مع األحباث اليت وجد  .ادلوجودة

 :اعتمدىا ادلؤلفون. الدراسات كالتايل

زمري أضبد وابتسام عبد اهلل، ادلعنون "أساليب تدريس وتعلم اللغة العربية بناًء على  . أ

أربع مهارات" نشأ ىذا البحث عن تدريس وتعلم اللغة العربية اليت مل تصل إىل مرحلة 

مت اتباع طرق وأساليب سلتلفة يف عملية تدريس اللغة العربية وتعلمها. حىت . لتحفيزا

  .ربدث خرباء مربيون مشغولون عن أساليب تعليمية وتعليمية رائعة باللغة العربية يف
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هتدف ىذه الدراسة إىل دراسة األساليب واألساليب اليت طبقها ادلعلمون يف  . ب

ادلهارات األربع ىي مهارات . ة بناًء على أربع مهاراتعملية تدريس وتعلم اللغة العربي

القراءة والتحدث والكتابة واالستماع. يف الواقع، تبحث ىذه الدراسة أيًضا يف كيفية 

األساليب وادلناىج اليت طبقها ادلعلمون للتغلب على مشكلة ضعفالطالب يف فهم 

زيادة مشاركة الطالب يف ديكن مالحظة جودة العملية من . وإتقان ىذه اللغة العربية

أظهر قدرة  التعلم، بينما ديكن مالحظة جودة النتائج من الزيادة يف قيمة نتائج التعلم

. 83.59والدورة الثانية  80.96التحدث لدى الطالب يف الدورة األوىل وكان 

٪ ويف الدورة الثانية  86.8بلغت نسبة مشاركة الطالب يف التعلم يف الدورة األوىل 

 .٪92.1كانت 

أبيت نور سطوان بعنوان تطبيق طريقة التدافع يف تعلم عناصر ادلفردات اللغة  . ج

تتناول ىذه الرسالة تطبيق أساليب التدافع يف تعلم  العربية يف مي إستيقومة مسباس

عند تطبيق طريقة التدافع يف تعلم اللغة العربية، يتعلم الطالب يف  اللغة العربية

هتدف ىذه الدراسة إىل الكشف عن . من ادلعلمرلموعات صغَتة إلكمال مهمة 

. ومعرفة وفهم ووصف تطبيق أساليب التدافع يف تعلم اللغة العربية يف عنصر ادلفردات

ىذا النوع من البحوث ىو البحث ادليداين باستخدام هنج نوعي وصفي. يتم صبع 

البيانات اليت مت احلصول على . البيانات عن طريق طريقة ادلالحظة وادلقابالت والوثائق



مت احلصول عليها يف ىذه الرسالة من مصادر البيانات من قبل معلمي الصف 

اذلدف من ىذا البحث ىو تطبيق أساليب  ومديري ادلدارس وطالب الصف اخلامس

التدافع يف تعلم العناصر العربية من اجلملة، بينما يف ربليل البيانات التقنية يتكون من 

. حلد من البيانات، وعرض البيانات، واستخالص النتائجثالثة خطوط نشاط، وىي: ا

. مفردةتتم عملية تعلم اللغة العربية من خالل تطبيق طريقة التدافع على ادلادة

يف عدة رلموعات، وتتكون كل رلموعة من  خطوات تنفيذ التعلم ىي تقسيم الطالب

اء من ادلناقشة أشخاص، مث يتم إعطاء الطالب مهمة للمناقشة، وبعد االنته 6إىل  5

بينما يف التقييم الذي مت يف رلموعات وأفراد، مت . تقدم كل رلموعة نتائج ادلناقشة

أخذ قيم اجملموعة من نتائج ادلناقشة ومت أخذ القيم الفردية من خالل النظر يف نشاط 

  .الطالب يف اجملموعة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث

 طرق البحث

 نهج البحث أ.

طرق البحث  البحثي ادلستخدم يف ىذه الدراسة ىو البحث النوعي.ادلنهج  

النوعي ىي طرق البحث اليت تستند إىل طبيعة، وتستخدم لفحص ظروف األشياء 

عندما يكون الباحث أداة أساسية، يتم أخذ عينات  الطبيعية، )على عكس التجارب(

ربليل  ميع )رلتمعة(،من مصادر البيانات بشكل ىادف وعشوائي، يتم ذبميع تقنية التج

 46البيانات استقرائي/ نوعي، وتؤكد نتائج البحث النوعي على ادلعٌت أكثر من العمومية.

ادلنهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة ىو منهج الظواىر، أي كشف الظواىر  

والواقع. غالًبا ما يستخدم مصطلح الظواىر كإفًتاض عام لإلشارة إىل التجارب الذاتية 

دبعٌت أكثر ربديًدا، يشَت ىذا  وأنواع ادلوضوعات اليت سبت مواجهتها. دلختلف أنواع

 47ادلصطلح إىل أحباث منضبطة حول الوعي من منظور الشخص األول.

من خالل ىذا البحث، من ادلتوقع أن حيصل الباحثون على معلومات متعمقة حول 

 سلتلف ادلسائل ادلتعلقة بأساليب التعلم يف تعلم اللغة العربية.
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 موضوعات البحث .ب

موضوع البحث ىو مصدر للحصول على معلومات البحث. وغالبا ما يسمى  

يف البحث النوعي، ُيطلق على مصطلح  ربديد ادلوضوع أيضا ربديد مصادر البيانات.

البحث موضوع ادلخرب، أي شخص يقدم معلومات حول البيانات ادلتعلقة بالبحث. يف 

 ىذه الدراسة، كان موضوع الدراسة:

يستخدم رئيس ادلدرسة يف علي عمرون األوسط، كيبالتو كمصدر للبيانات  .1

 ادلتعلقة بالبيانات العامة عن ادلدارس.

مدرس اللغة العربية، باعتباره ادلوضوع الرئيسي يف ىذه الدراسة للحصول على  .2

 معلومات دقيقة.

للغاية الطالب، تعترب ادلعلومات اليت حيصل عليها الباحثون من الطالب داعمة  .3

يف عملية احلصول على بيانات تعلم اللغة العربية ألن الطالب الذين يتفاعلون مباشرة 

 مع ادلعلم حبيث ديكن افًتاض أن ادلعلومات صحيحة.

 إعدادات البحث ج.

مت إجراء ىذا البحث يف ادلدرسة اإلسالمية ادلتوسطة ادلتكاملة التابعة دلدرسة علي       

مت اختيار ادلدرسة من قبل الباحثُت ألن ادلدرسة حاصلة على اعتماد  عمرون ادلتوسطة.

وإىل جانب دراسة ادلواد العامة، قام الطالب يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطة أيًضا 



الغرض من تعلم اللغة العربية ىو أنو من ادلتوقع أن يتمكن الطالب  العربيةبدراسة اللغة 

 .لقرآنمن فهم اللغة العربية اليت ىي لغة ا

 د. جمع البيانات الداخلي

يعد إجراء صبع البيانات خطوة مهمة يف البحث ألنو يهدف إىل احلصول على 

يستخدم البحث النوعي إجراءات جلمع البيانات عن طريق ادلالحظة  البيانات.

 وادلقابالت والوثائق.

 اإلجراءات الثالثة جلمع البيانات ىي:

 ادلالحظة .1

يتم استخدام طريقة  على األمور ادلتعلقة دبوضوع البحث. تعليق ادلالحظات مباشرة 

ادلالحظة دلعرفة الوصف العام للمدرسة، دبا يف ذلك موقع وجغرافية ادلدرسة والبنية 

  التحتية،

 واحلصول على بيانات حول عملية تدريس اللغة العربية اليت تتم بكفاءة ادلعلم الًتبوية.

 مقابلة  .2

احلصول على ادلعلومات ألغراض البحث عن طريق السؤال ادلقابلة ىي عملية    

وجهًا لوجو بُت الشخص أو القائم بإجراء ادلقابلة مع اجمليب أو اجمليب  واجلواب،

 باستخدام أداة تسمى دليل ادلقابلة.



على الرغم من أن ادلقابلة عبارة عن عملية زلادثة يف شكل سؤال وجواب  

ع البيانات للدراسة. ديكن لبعض األشياء التمييز بُت ادلقابلة ىي عملية صب وجهاً لوجو،

 ادلقابالت واحملادثة اليومية، على سبيل ادلثال:

 عادة ما ال يعرف ادلقابالت وادلستجيبون بعضهم البعض . أ

 جييب اجمليبون دائًما على األسئلة . ب

 يسأل القائم بإجراء ادلقابلة دائًما ج. 

ال يقوم القائم بإجراء ادلقابلة بطرح األسئلة على إجابة، ولكن جيب أن يكون  د. 

 زلايًدا.

يسمى ىذا السؤال  األسئلة ادلطروحة تتبع اإلرشادات اليت مت وضعها من قبل. 

يف ىذه الدراسة، كانت تقنية ادلقابلة ادلستخدمة مقابالت  48التوجيهي دليل ادلقابلة.

ادلقابالت غَت ادلنظمة ىي ادلقابالت اجملانية حيث ال يستخدم تقنيات  غَت منظمة،

 الباحثون إرشادات ادلقابلة اليت مت ذبميعها بشكل منهجي وكامل جلمع البيانات.

دليل ادلقابلة ادلستخدم ىو فقط يف شكل اخلطوط العريضة للمشاكل اليت جيب 

 طرحها.

 الوثائق  .3
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البيانات ادلستخدمة الكتشاف التوثيق ىو طريقة تستخدم للحصول على   

 أشياء أو متغَتات مثل ادلالحظات والنصوص والكتب وجداول األعمال وغَتىا.

ُتستخدم ىذه الطريقة جلمع البيانات الوثائقية بطبيعتها مثل البيانات ادلتعلقة بعدد 

غرافيا الطالب وادلعلمُت وادلوظفُت،اذليكل التنظيمي وادلرافق والبنية التحتية وادلوقع واجل

 والوثائق األخرى اليت ديكن استخدامها الستكمال البيانات.

 تحليل البيانات ه. 

فئات  ربليل البيانات ىو عملية ترتيب تسلسل البيانات، والتنظيم يف منط، 

وصف األساسية والوحدات. بينما وفًقا لسوبرايوغو وفًقا دلا نقلت عنو، فإن ربليل 

ذبميع البيانات وتنظيمها وتفسَتىا والتحقق  ادلراجعة،البيانات ىو سلسلة من أنشطة 

 49منها حبيث يكون ذلذه الظاىرة قيم اجتماعية وأكادديية وعلمية.

بينما يف  مت إجراء ربليل البيانات يف ىذه الدراسة منذ قبل دخول احلقل، 

شبع ادليدان وبعد االنتهاء يف ىذا اجملال. يتم ربليل البيانات بشكل مستمر حىت يتم ت

 البيانات.

ال يُفًتض بالضرورة أن يتم تقدًن البيانات اليت مت صبعها يف التقارير البحثية،  

بل إن عرض ىذه البيانات من أجل عرض البيانات على القارئ عن الواقع الفعلي الذي 

وبالتايل فإن البيانات ادلقدمة يف البحث ىي  حيدث وفًقا دلوضوع البحث وموضوعو،
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األنشطة يف ربليل البيانات ىي  متعلقة دبوضوع النقاش الذي جيب تقدديو.بالطبع بيانات 

احلد من البيانات )احلد من البيانات(،تقدًن البيانات )عرض البيانات(، واستخالص 

 50النتائج / التحقق من البيانات )استخالص الرسم / التحقق(.

 . احلد من البيانات1

من احلقل كبَتة للغاية، حبيث جيب أن كمية البيانات اليت مت احلصول عليها  

يعٍت تقليل البيانات تلخيص واختيار األشياء الرئيسية  تكون بعناية وبالتفصيل.

 والًتكيز على األشياء ادلهمة والبحث عن السمات واألمناط.

وبالتايل، ستوفر البيانات ادلخفضة صورة أوضح وذبعل من السهل على الباحثُت 

 يانات والبحث عنها إذا لزم األمر.إجراء مزيد من صبع الب

 . تقدًن البيانات2

يتم تقدًن البيانات من أجل تنظيم نتائج اخلفض من خالل ذبميع السرد  

حبيث ديكن أن توفر  جملموعة من ادلعلومات اليت مت احلصول عليها من نتائج اخلفض،

دلنظمة حبيث يتم وصف ىذه البيانات ا إمكانية استخالص النتائج وازباذ اإلجراءات.

 تكون ذات مغزى يف شكل السرد.

يف البحث، جيعل عرض البيانات من السهل فهم ما حيدث، والتخطيط للعمل التايل 

 بناًء على ما مت فهمو.
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 خاسبة السحب والتحقق.3

استخالص النتائج والتحقق ىو تقدًن استنتاجات حول نتائج التفسَت  

مث يتم  عن معٌت البيانات وإعطاء تفسَتات. يتضمن ىذا النشاط أيًضا البحث والتقييم.

تنفيذ أنشطة التحقق، وىي األنشطة اليت تسعى إىل التحقق من صحة االستنتاجات 

وتوافق ادلعاين اليت تنشأ من البيانات ادلتعلقة بالكفاءة الًتبوية للمعلم يف تعلم اللغة 

 العربية.

 واو اختبار صحة البيانات و. 

اليت مت احلصول عليها حبيث تكون متوافقة حًقا مع غرض الختبار صحة البيانات 

الدراسة والغرض منها، مث استخدم الباحثون تقنيات التثليث. مثلث البيانات ىو تقنية 

للتحقق من البيانات اليت تستخدم شيًئا آخر خارج البيانات للتحقق من البيانات أو 

ثليث مع ادلصادر والطرق، شلا يعٍت التثليث ادلستخدم يف ىذه الدراسة ىو الت 51مقارنتها.

مقارنة والتحقق من درجة عودة الثقة يف ادلعلومات اليت مت احلصول عليها عرب الزمن 

ديكن ربقيق ذلك بواسطة الباحثُت على النحو  52وأدوات سلتلفة يف الطرق النوعية.

 التايل:

 مقارنة بيانات الرصد مع بيانات ادلقابلة. .1
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  األماكن العامة مع ما يقولون شخصيا. ربديد ما يقولو الناس يف .2

مقارنة وضع الشخص وجهة نظره بآرائو ووجهات نظره ادلختلفة مثل األشخاص  .3

 األكثر تعليماً أو اخلرباء يف اجملال الذي تتم دراستو.

 53طريقة أخرى الختبار الصالحية ادلستخدمة من قبل الباحثُت ىي سبديد ادلشاركة.

ة يعٍت أن الباحثُت يبقون يف رلال البحث حىت يتم الوصول إىل بالنسبة اىل سبديد ادلشارك

تشبع صبع البيانات. يف ىذه احلالة، ديدد الباحثون أو يضيفون إىل وقت ادلقابلة 

 ومالحظة ادلوضوعُت حىت تصل البيانات إىل التشبع.
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 الباب الرابع

 نتائج البحث والمناقشة

 أ. النتائج العامة

 .تاريخ مدرسة علي عمرون المتوسطة جاالن برصمة. 1

بإنشاء مدرسة هبا  1968بدأ إنشاء مدرسة علي عمرون ادلتوسطة يف يونيو 

ىناك فقط مبٌت ال  عندما وقفت ألول مرة كان ثالث غرف على قطعة أرض متربع هبا.

يف بدأت االزدراء من اجملتمع  ، فقط جدار خرساين مل يتم تلبيسو.حيتوي على سقف

، ديكن معاجلة 1969سنة الدراسية األوىل من عام ، يف الأخَتًا الظهور بأشكال سلتلفة.

 سقف ادلدرسة االبتدائية

، وأول مدير مدرسة يُدعى معلم لقبول الطالب اجلدد 1969ن يناير يأيت إعال

كن قبل ، يكون ادلعلم ثالثة أشخاص فقط. ولالصف األول والثاينالدوجوم. بدءًا من 

، ونتيجة لذلك ، استقال صبيع معلمي اخلدمة ادلدنية.3األطفال إىل الفصل دخول 

، كان ادلدير متزامًنا. دبجرد أن مع اجلميع، بدءًا من ادلعلم احلاج ال عمران عندما تعامل

مت إنشاء الطالب  1978، ويف عام 1976طالب على الفور وزاد يف عام تعامل ال

 البارزين يف ادلدرسة الثانوية.



مت ، ويف نوفمرب تعليًما زللًيا 14، كان ىناك 1988دارة اخلاصة يف عام اإل 

، احلاج ال للحكومة احمللية 6للماضلُت و  8 ، مهاتقسيم وجود ادلدرسة إىل قسمُت

، مت فصل مؤسسة علي عمرون الكلية بإدارهتا اخلاصة عن مارديول يف حد ذاهتا عمران.

احلاج ال سنوات يف مدينة ميدان فرصة ل   10دبناسبة كونك سياسًيا دلدة  االسالمية.

وىكذا  ، خاصًة إذا كان ىناك أعضاء سلصصون للتعليم.للضغط على احلكومة عمران

فإن ما يتم ربقيقو ىو ادلطلوب من وجود مدارس ابتدائية ومدرسة ثانوية ومدرسة دينية 

 سة ابتدائية، ادلدرسة الثانوية، دينية و تسناوية.اليوم مؤسسة الكلية لديها مدر  وتسناوية.

بالنسبة دلستوى ابتيدية الذي يقع بالقرب من ادلدرسة الثانوية ادلهنية للطريق  

عاًما نشطًا يف عامل التعليم الذي كان يف األصل  49مل يكن ىناك شعور بأن  ادلشًتك.

يع أعضاء ىيئة شراكة مع مالكي رأس ادلال وأصبح اآلن أساسو اخلاص. كان صب

منهم كانوا مدرسُت  8شخصا و  14التدريس ربت رعاية مؤسسة علي عمرون كلية 

 الشهادات.

 . رؤية ورسالة مدرسة علي عمرون المتوسطة2

ديتلك ادلدير الذي بٌت اإلدارة والقيادة بنجاح الرؤية وادلهمة الكاملة دلدرستو.أما رؤية 

 ومهمة مدرسة علي عمرون ادلتوسطة فهي:



الرؤية: جعل مدرسة موثوق هبا يف اجملتمع لتثقيف اجليل القادم من الناس الذين ىم  ( أ

 نبيلة وفكرية ومكرسة هلل سبحانو وتعاىل

 مهمة:  ( ب

 .زيادة التفاين وتشكيل الروح والسلوك اإلسالمي (1

 تطوير التعلم النشط واالبتكاري واإلبداعي والفرح واإلسالمي. (2

 .األكادديية وغَت األكاددييةربسُت جودة التعليم يف اجملاالت  (3

 .احلفاظ على وتطوير الرياضة والفنون والثقافة (4

 .ربسُت ادلهارات يف رلال العلوم والتكنولوجيا (5

 .غرس االنضباط يف احلياة اليومية (6

 .ربقيق بيئة مدرسية آمنة وصبيلة وصبيلة ومثمرة ومبتكرة (7

 قادرة على تطوير ادلواقف والشخصيات لألمة والدولة (8

 .ألولوية للجودة على الكميةإعطاء ا (9

 حالة مدرس اللغة العربية. 3

مدرسو اللغة العربية  ، 40عدد ادلعلمُت يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطة ىو 

   ، مصر.األزىر من جامعة ، وىم خرجيو إلينا ساريلديهم واحد

 اللغة العربية في مدرسة علي عمرون المتوسطة .4



عمرون ادلتوسطة ىي مادة إلزامية تنظمها احلكومة اللغة العربية يف مدرسة علي 

يف العام الدراسي  مباشرة من خالل وزارة الدين اليت ذلا نفس وضع ادلواد األخرى.

 ، نفذت مدرسة علي عمرون ادلتوسطة نوًعا واحًدا من ادلناىج.2018/2019

على ، بينما حيصل الفصل السابع والصف الثامن 2013يستخدم الفصل السابع منهج 

وللصف التاسع ىو  ثالث ساعات دراسية يف أسبوع واحد بالنسبة لساعات الدراسة.

 ساعتان من الدراسة.

مدرسة علي عمرون ادلتوسطة ىي مؤسسة تعليمية ربت رعاية وزارة الدين وربتاج 

ءة النص حبيث خيتلف الطالب الذين لديهم القدرة على قرا إىل تنفيذ مدرسة داخلية.

، بالتأكيد سيؤثرون على قدرهتم على أخذ دروس باللغة خلفيات سلتلفةالعريب من 

 العربية.

 . النتائج الخاصةب

 . طريقة تعلم اللغة العربية يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطة.1

يستخدمها ادلعلم يف تعترب الطريقة واحدة من االسًتاتيجيات أو الطرق اليت 

، كلما كان التعلم ستخدمها ادلعلم أكثر مالءمةليت ا، وكلما كانت الطريقة اعملية التعلم

 أفضل. طرق يف اللغة تعٍت طرق أو طرق.



حبيث يف  يتم استخدام الطريقة لتنفيذ اخلطة اليت مت إعدادىا يف االسًتاتيجية.

ىناك العديد من طرق  اسًتاتيجية واحدة قد ال تتطلب فقط طريقة واحدة لتطبيقها.

من بينها احملاضرات وادلظاىرات وادلناقشات واحملاكاة  تعلم.التعلم لتنفيذ اسًتاتيجيات ال

 واألسئلة واألجوبة وادلناقشات وما إىل ذلك.

فيما يلي مقابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطة وىي إليانا 

 :ورأيو ىو 10.30-09.30يف الساعة  2019أبريل  18ساري يف 

طريقة ادلعلم اليت جيب إرضاء األطفال ربفيظها ىي  الطريقة اليت تستخدمها"    

  5ربفظات على صبيع الطالب أن يكون لديهم دفًت مالحظات حيفظون يوًما واحًدا من 

يقرأ ادلعلم الكالسيكيات اليت يقرأىا ادلعلم مث يتبعها الطالب. بعد ذلك يًتجم  كلمات.

 ."ادلعلم جلعل الطالب يفهمون وما شابو

عليمية على ربسُت فعالية أساليبك واسًتاتيجياتك يف مدرسة تعمل الطرق الت

 أجراىا باحثون مع مدرس علي عمرون ادلتوسطة لتعلم قراءة ىذا وفًقا للمقابالت اليت

، وقالت إن الطريقة ادلستخدمة يف الطريقة العربية ىي أسلوب اللغة الصوتية الدراسة

 وطريقة قواعد اللغة يف الًتصبة.

، ديكن يت يراىا الباحثون يف ىذا اجملالج ادلقابالت وادلالحظات البناًء على نتائ

جيب على ادلعلم إعداد  فهم أن طريقة تعلم ادلعلم ىي ما جيعل الطالب سعداء بالتعلم.



جيب أن يكون ادلعلم ماىرًا يف استخدام الوسائط والسرعة يف  ادلواد التعليمية أو ادلواد.

 فية.التفوق إذا كانت الوسائط غَت كا

، وىي حصنول رسة يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطةفيما يلي مقابلة دلدير ادلد

 ورأيو ىو: 10.30-09.30يف الساعة  2019أبريل  18فتَتي ىسيبوان يف 

، جيب على ادلدرس أن جيعل الطالب مرتاحُت ويريدون تعلم اللغة العربية لذلك"

أحدىم ىو  .ادلدرسة االبتدائيةالعام ألن ىناك العديد من الطالب يف ىذه ادلدرسة من

أسلوب ادلعلم الذي ديكنو إرضاء الطالب حىت ال يكون ىناك شعور بالتشبث بتعلم 

 ."اللغة العربية

، ديكن يت يراىا الباحثون يف ىذا اجملالبناًء على نتائج ادلقابالت وادلالحظات ال

  تعلم اللغة العربية.فهم أن ادلعلم جيب أن يفهم نقاط القوة والضعف لدى الطالب يف

 . قيود التطبيق يف طريقة تعلم اللغة العربية يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطة2

، إليانا ساري يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطةفيما يلي مقابلة مع مدرس اللغة العربية 

 ورأيو ىو: 10.30-09.30يف  2019أبريل  25يف 

ة العربية يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطة يف  ادلعوقات اليت تواجو تطبيق طريقة تعلم اللغ

، ولكن صغَتة يود رغم أن القيود معتدلة نسبًياكل عملية تعليمية جيب أن تكون ىناك ق

 يف صبيع األعمال بسالسة دون أي عقبات أو عقبات تواجو:



ادلتوسطة ، واالىتمام بطالب علي امرون يف ادلرحلة لة االىتمام بتعلم اللغة العربية" ق    

ادلتوسطة يف  صعوبة يف فهم ادلواد التعليمية دلدرسة علي امربون اللغة اإلصلليزية, يفتقر إىل

، وصعوبة يف القراءة واالستماع إىل القراءة يواجو الطالب صعوبة يف تعلم اللغة العربية

 قراءة اللغة العربية مثل عدم القدرة على التمييز بُت )ث( و )س( واحلروف األخرى."

، ديكن يت يراىا الباحثون يف ىذا اجملالبناًء على نتائج ادلقابالت وادلالحظات ال

فهم العديد من األسباب اليت ذبعل الطالب أقل اىتماًما بتعلم اللغة العربية يف مدرسة 

البيئة ادلعنية ىي بيئة  ، بسبب العوامل البيئية.رون ادلتوسطة، من بُت أمور أخرىعلي عم

د مناقشة حول تعلم اللغة قر معظم الطالب إىل االىتمام. ال تريمدرسية حيث يفت

، وبُت طالب اللغة ية من حوذلم، سواء بُت ادلعلمُت، ال أحد يتحدث اللغة العربالعربية

 العربية نفسها.

فيما يلي مقابلة مع طالب يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطة ، وىي أخت ديوي 

 :األصغر حول السؤال سيفَتا ورأي األخ

، مث كنا يف نت صعوبة فهم تعلم اللغة العربية" نعم ... العقبة اليت واجهناىا كا     

ردبا ىذا جيعلنا  ، لذلك مل نتعلم أي شيء عن اللغة العربية.االبتدائية الغالب من ادلدرسة

 بتدريس اللغة العربية. " نشعر بادللل وعدم االىتمام



، ديكن فهم يت يراىا الباحثون يف ىذا اجملالادلالحظات الاستناًدا إىل نتائج ادلقابالت من 

ادلدرسُت توفَت االىتمام وأساليب التعلم السهلة حىت حيب الطالب تعلم  أنو جيب على

 الطالب بصعوبات يف تعلم اللغة العربية. اللغة العربية حىت ال يشعر

 . حل للتغلب على العقبات في تعلم اللغة العربية3

، وربديدًا إليانا بية يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطةمقابلة مع مدرس اللغة العر فيما يلي 

 ورأيو ىو: 10.30-09.30يف الساعة  2019مايو  16ساري يف 

، توجد العديد من العقبات من معلم التدريس ومن الطالب اللغة العربيةيف تعلم 

ديكن فهم  يف النهاية.رغم أن ىذه العقبات ديكن التغلب عليها  الذين يتعلمون فقط.

الرغم من أن اللغة ىي لغة  ، علىألن اللغة العربية ىي لغة أجنبيةقيود تعلم اللغة العربية 

لغة إىل مكونات ، ديكن تصنيف الغة غريبة على حياهتم اليوميةولكن نظرًا ألن الل ،دينهم

 ، للتغلب على العقبات اليت تعًتض تعلم اللغة العربية.باللغات األجنبية

، يت يراىا الباحثون يف ىذا اجملالبناًء على نتائج ادلقابالت من ادلالحظات ال

 ديكن فهم ادلؤلفُت فيما يلي عرض ادلؤلفُت:

ادلبتدئُت مستوى ادلدرسة الثانوية يف ادلكتبة. جيب أن تكون   وجود كتب القراءة العربية. أ(

من إظهار كتب القراءة كتب القراءة للمبتدئُت كافية حىت يتمكن ادلعلم التدريسي 

إذا كانت ادلادة  ، ألن.ن قبل صبيع طالب مستوى ادلبتدئُتادلملوكة أو ادلتعلمة مباشرة م



 ، تقتصر ادلادة فقط على استخدامها بطريقة أخالقية.لم ادلعٍتالتعليمية ىي فقط من ادلع

على مث ديكن دلعلم التدريس التأكيد  ،إذا كانت الكتب متوفرة بشكل كاف ومع ذلك

 الطالب ليتمكنوا من القراءة والدراسة جبدية وفًقا لتوجيهات ادلعلم ادلعٍت.

جيب على ادلعلمُت يف مدرسة علي امربون ادلتوسطة أن يشجعوا الطالب على الرغبة  ب(

 يف تعلم اللغة العربية فعالً.

 مناقشة البحوثج( 

الذي يلعب دورًا يف يعد ادلعلم أحد ادلكونات البشرية يف مكون التعليم والتعلم 

لذلك فإن ادلعلم ىو أحد  اجلهود ادلبذولة لتشكيل ادلوارد البشرية احملتملة يف رلال التنمية.

العناصر يف رلال التعليم اليت جيب أن تلعب دورًا نشطًا وأن تضع ثقافتها كموظفُت 

ون ادلعلم جيب أن يك ،تزايد التطور. كما اتفق مع خدجيةزلًتفُت وفًقا دلتطلبات رلتمع م

دورًا تعسفيًا  ، وبالتايل فإن دور ادلعلم ليسمنصبو كموظفُت زلًتفُتنشطًا وأن يشغل 

 ولكن تثقيف وتوجيو وإعطاء التوجيو وإدارة عملية التعلم. ،ينقل ادلعرفة فقط

 ، أظهر مدرسو اللغة العربية يف مدرسة علي عمرون ادلتوسطةيف ىذه احلالة

أو جزئًيا فقط. على  ، ولكن ليس كل األدوار تقوم هباتعلمدورىم يف أنشطة التعليم وال

يوضح ادلعلم باللغة العربية أن الطالب سوف يقلدون  ، يعمل ادلعلم كحافز.سبيل ادلثال

يوضح ادلعلم السلوك اجلدير بالثناء ذباه  ،ادلعلم للغة العربية، مثال آخر تلقائًيا تصرفات



، واحلفاظ على دد، واحلماس يف التدريس، والتحيةن خالل ادلواعدة يف الوقت احملطالبو م

 النظافة.

الدور اآلخر الذي تراه الرتب ىو أن ذبعل نفسو مرشًدا. ديكن إثبات ذلك 

ألنو يف الفصول  عندما يوفر مدرس اللغة العربية التوجيو ويوجو الطالب يف التعلم.

الذكاء الطاليب يف  ، مع اختالفد مستوى ذكاء الطالب سلتلف. لذلكالدراسية بالتأكي

يعد تعيُت موضع  ، فإن دور مدرس اللغة العربية كدليل لو تأثَت كبَت.الفصل الدراسي

 ادلقعد أو اختيار نظَت أحد احللول اليت ديكن للمعلم القيام هبا.

، بالتأكيد العوامل اليت تؤثر على عملية حقيق أىداف تعليمية فعالة وفعالةلت

التأثَتات على التعلم يف ربفيز الطالب يف مدرسة علي عمرون واحدة من  التعلم.

زبتلف بوضوح عندما يقوم ادلعلم  ادلتوسطة ىي وسائل اإلعالم أو األدوات العملية.

بالتدريس والتعلم باستخدام الوسائط. يبدو الطالب أكثر ضباًسا وتركيزًا عندما يعلم 

 ئط.ادلعلم استخدام الوسائط بدالً من استخدام الوسا

ندما يكون ، بالطبع ىناك كائن ليتم تقليده. ألنو عاحلصول على شخص جيد

مثل يف مدرسة علي عمرون ، فإن الطفل يواجو تغيَت االسم. الطفل يف عملية التعلم

، دريس اللغة العربية من قبل طالبوبالتأكيد سيتم تقليد ادلعلم الذي يقوم بت ،ادلتوسطة

، ل، دخول الفصل يف الوقت ادلناسبمث وفًقا دلا يقولو.وجيب أن يكون ما يفعلو ادلعلم 



ليالً عن طريق أخذ الرسالة ق يف األساس يبدو األطفال ساغان عندما يدخل ادلعلم ذلم.

، أو األىداف اليت نريد أن فقط قد عزز تغيَتًا كبَتًا، فما الذي يفعلو اجلميع أيًضا

 يتعلمها الطالب جيب أن تتحقق بشكل مثايل.

الدوافع الداخلية والدافعية أمرًا مهًما جًدا يف أحداث التعلم. دور ادلعلم ىو يعد 

أن يفهم كل معلم دور ادلعلم ، جيب لذلك جزء واحد من الدوافع اخلارجية للطالب.

العديد من األشياء اليت ذبعل ادلعلم يصبح الكثَت  ، خاصة عندما يكون يف الفصل.نفسو

فُت، والغرض من ىذا احملًتف ىو، منهم أن يكونوا زلًت  من األدوار حبيث يكون مطلوبًا

ألن الطالب يف عملية  ، سواء من األسفل إىل اخلارج.ادلعلم الذي يتحكم يف احلقل

، جيب أن تواجو التغيَت. بالطبع سوف يسأل الطالب غالًبا أسئلة حول األشياء التعلم

علم يواجو ربديًا تلقائًيا ويأخذ ، اتضح أن ادلحيث يكمن الدور االحًتايف اليت يعرفوهنا.

 دورًا.

وإدراك بالنظر إىل شخصية األطفال يف إندونيسيا الذين مل يتمكنوا من إنتاج 

، من ادلأمول أن يكون صبيع ادلعلمُت أكثر نشاطًا يف ربفيز الطالب النشطُت يف التعلم

يز طالبو على ، من ادلتوقع أن يكون كل معلم قادرًا على ربفلذلك الطالب على التعلم.

 ربقيق أىداف التعلم.

 



 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات

 أ. استنتاج

 ، ديكن استخالص النتائج على النحو التايل:بعد إدارة وربليل بيانات البحث

، خطوات منهجية حلل اجملموعة التالية . الطرق ىي الطرق واالسًتاتيجيات، لفهم الواقع1

تتعلق الطريقة أيًضا بالنظرية على أهنا متطلبات العمل" حيث  من األسباب والنتائج.

أن ىذه الطريقة ىي طريقة منظمة ومدروسة  ديكن للنظريات أن توفر الفهم أو الشي".

لتحقيق أغراض معينة يف العلوم وما إىل ذلك أو طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ 

 نشاط يف ربقيق األىداف احملددة.

، على الرغم من أن ألن اللغة العربية ىي لغة أجنبيةتعلم اللغة العربية  . ديكن فهم قيود2

ديكن تصنيف اللغة  ،ربية األجنبية ىي حياهتم اليومية، ولكن اللغة العنهماللغة ىي لغة دي

ليت ربول دون تعلم اللغة ، للتغلب على العقبات اأيًضا إىل مكونات للغات األجنبية

بية يف مدرسة علي عل الطالب أقل اىتماًما بتعلم اللغة العر ، ىناك عدة أسباب ذبالعربية

من بُت أمور أخرى بسبب العوامل البيئية. البيئة ادلعنية ىي بيئة مدرسية  ،عمرون ادلتوسطة

غب يف مناقشة تعلم اللغة ال تر  حيث يفتقر معظم الطالب إىل الدافع لتعلم اللغة العربية.

، وبُت الطالب ية من حوذلم، سواء بُت ادلعلمُتب، ال أحد يتحدث اللغة العر العربية



أحد العوامل ىو قلة االىتمام بتعلم الطالب باللغة العربية أيًضا ألن التعليم  أنفسهم.

 األساسي يأيت عموًما من ادلدارس االبتدائية العامة.

 ، جيب أن تتنوع الطريقة اليت جيب أن يتعلمها ادلعلم حىت ال يتشبع. وفًقا للباحثُت3

، التعلم ، يُعطي ادلعلم ماري حول االلونا يف عمليةطالب يف التعلم. على سبيل ادلثالال

فالوسائط ادلستخدمة ىي صورة إعالمية هتدف إىل زيادة اىتمام الطالب بتعلم اللغة 

 العربية.

 ب. اقتراحات

 ، ديكن تقدًن االقًتاحات التالية:إىل االستنتاجات ادلذكورة أعاله بعد االنتباه

 جيب أن يشرف مدير ادلدرسة على ادلعلم يف عملية التعلم .1

 جيب على كل معلم أن يفهم بشكل أفضل الدور الذي جيب أن يكون للمعلم. 2  

، ديكن اإلعالم أو أدوات شلارسة التدريس، مع االفتقار إىل وسائل على سبيل ادلثال

 دريس.أن يؤدي دور ادلعلم كمبادر إىل أفكار للتقدم يف التعليم والت

 ،مشاكلهم اخلاصة. إىل الطالب مواصلة تطوير قدراهتم حىت يتمكنوا من حل 3

ربديد مستقبل مشرق لو وديكن أن حيفز نفسو من خالل تدريب ادلعلم يف مدرسة 

 علي عمرون ادلتوسطة.

 

 



 المراجع العربية

  والتو زيع ، األكاددييون للنشرالعودلة الثقافية واللغة العربية زلمد يوسف ، الهزايمت  

2012 

تفعل دور الطالب يف التعلم عرب ربنا ماري كونراد، و جي انا دونالدسن.  

 فهي العمارين.  2013. اإلنًتنت

، االسًتاتيجيات احلديث  علي عبد السميع قورة. وجية ادلرسي أبولنب، دون السنة  

 ، لتعليم وتعلم اللغة

 .القاىرة: دار ضبيثراسشرطرائق الدريس العامة، فرج ادلربوك عمر عامر، 

 .مكتبة النهضة ادلصرة طرق تعليم اللغة العربية،زلمد عبد القادر اضبد،  
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 ادلدارس آل عمران

 

 

 

 

 



 

 

 مكاتب ادلدارس

 

 



 حالة التعليم ادلتوسطة آل عمران

 

 

 

 

 

 

 



 الطالب ادلتوسطة آل عمران

 

 

 الباحثة و ادلدارس ادلتوسطة آل عمراناحلوار بُت 

 

 

 

 



 احلوار بُت الباحثة و ناظرة مدرسة ادلتوسطة آل عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .. حالة الطالب4
طالًبا  272 2014/2019تضم مدرسة علي إمربون ادلتوسطة يف العام الدراسي 

 فصول. 3يتألفون من 

 الطاولة

 2019 – 2014ادلتوسطة طالب مدرسة علي عمرون 

 عدد طالب الصف سنة رقم

 تسعة شبانية سبعة

1 2014/2015  28 31 45 

2 2015/2016  31 29 32 

3 2016/2017  32 33 27 

4 2017/2018  27 23 32 

5 2018/2019  31 25 29 

 

اخللفية التعليمية لطالب مدرسة علي عمرون ادلتوسطة ىي يف معظمها من ادلدرسة 
االبتدائية العامة. وىذا يعٍت أن قدرهتا يف اللغة العربية يف الغالبية ضئيلة للغاية ألهنا ال 



، لتوقع الطالب الذين تعليمهم السابق. رؤية ىذه الشروطربصل على ادلواد العربية من 
قراءة اللغة العربية )آل القرآن(, تنظم مدرسة علي عمرون ادلتوسطة مل يتمكنوا من 

أنشطة القراءة والكتابة للقرآن الكرًن للصف السابع واليت تقام مرتُت يف األسبوع ويتم 
تعبئتها يف أنشطة خارج ادلنهج. وقد اتضح أن ىذا العمل قادر على أن يكون احلل ألنو 

، مت إكمال صبيع طالب الصف السابع الثاين ييف الفصل السابع من الفصل الدراس
لغة العربية.كما ذكر إليانا ليتمكنوا من قراءة القرآن. وبالطبع ىذا مفيد جًدا يف تعلم ال

قراءة ، فإن برنامج القراءة والكتابة للقرآن مفيد للغاية لألطفال ليتمكنوا من ساري
كن تاداروس الصباح وتذكارات ، وليس فقط قراءة القرآن، ولالكتابة العربية أو القرآن

 القرآن.ىي مفيدة للغاية لألطفال يف تسهيل قدرهتم على قراءة  30القرآن 

 . مرافق ادلدرسة والبنية التحتية6

 . موقع وزبطيط ادلدرسة )مرفق( ادلرفقة1

 2م  1240. مساحة األرض: 2. 

 2م  1110. مساحة ادلبٌت: 3

 2م  130. مساحة التخزين: 4

 االستفادة من ادلباينأ. 

 

 

 



 لواس / غرفة مجموع مجال رقم

 9 1 ناظر ادلدرسة 1

 - 1 نائب مدير 2

 لواس / غرفة مجموع مجال رقم

 12 1 مدرس 3

 12 1 االدارة 4

 20 3 تعلم 5

 3 1 سلترب 6

 25 1 مكتبة 7

 - - االرشاد التوجيهي 8

 - - الكمبيوتر 9

 3 1 رللس الطالب 10

 - 1 الصحة التجاريةمدرسة  11

 3 2 مرحاض / ضبام 12

 - - عبادة 13

 - - وسائل اإلعالم 14



 - - فن 15

 6 1 سلزن 16

 - - سيبا غونا 17

 

 

 ب. االستفادة من األراضي ادلدرسية

 كبير توتال المواقع رقم

  1 تامان 1

  1 الباصلان أوالىراغا 2

  1 موقف سيارات 3

  1 مقصف 4

االخضرالبيت  5  - -  

  1 أخرى / مسجد 6

 

 

 



                          RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah    : Mts 

Mata Pelajaran     : Bahasa Arab 

Kelas/Semester/peminatan    : X/ 10 (sepuluh) 

Materi Pokok                                               استمع:  

                       Alokasi Waktu                       : 100 menit (1x pertemuan) 

 

 

A. STANDARD KOMPETENSI LULUSAN 

Madrasah SMP 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang beriman, berakhlak 

mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

serta dampak fenomena dan kejadian. 

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam 

ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 

sekolah secara mandiri. 

 

 

 



B. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayatidanmengamalkanajaran agama Islam. 

 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan  mengamalkan perilakujujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai)santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan 

sikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagaipermasalahandalam berinteraksi 

secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, danmetakognitifberdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmupengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

danhumanioradenganwawasankemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

danperadabanterkaitpenyebabfenomenadankejadian, 

sertamenerapkanpengetahuanproceduralpadabidangkajian yang 

spesifiksesuaidenganbakatdanminatnyauntukmemecahkanmasalah 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

 

 

 

 

 

 



C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1  Menyadaribahwa kemampuan 

berbicaraadalah nikmatyang pentingyang 

dianugerahkan olehAllahSWT. 

1.2  MensyukurinikmatAllah berupa     

kemampuan berbicara denganbaikdanlancar. 
 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi 

dengan guru dan teman 

 

3.1 Mengidentifikasi bunyi, maknakalimat, 

gagasan,unsur kebahasaan, strukturteks dan 

unsurbudaya bahasaArab yangberkaitan 

dengantopik : استمع    

baik secara lisan maupun tertulis(Pengetahuan) 

 

 

 

3.1.1 Mencocokkan tulisan 

dengan kata, frasa atau 

kalimat yang didengar 

3.1.2 Menentukan benar/salah 

ujaran yang didengar 

3.1.3 Mengidentifikasi kosa 

kata-kosa kata baru/ sulit 

4.1 Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai 

konteks dengan tepat dan lancar terkait topik : 

 استمع

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

strukturteks dan unsurbudaya secarabenardan 

sesuaikonteks 

4.1.1.   Menceritakan 

keadaan/kegiatan sesuai konteks 

4.1.2.   Melakukan percakapan sesuai 

konteks 

 

 

 

 



D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah Proses KegiatanPembelajaranini ,siswa dapat : 

 Menentukantulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan 

ungkapan yang didengar. 

 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar. 

 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit. 

 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat. 

 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat. 

 Menceritakan keadaan/kegiatan sesuai konteks 

 Melukan percakapan sesuai konteks  

E.MATERI PEMBELAJARAN 

 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik perkenalan (استمع) 

 Latihan pada kosakata ( على المفرداث تدريباث ) tentang perkenalan(استمع) 

 Dialog ( الحوار)tentang perkenalan (استمع) 

 Komposisi (التركيب)tentang perkenalan(استمع) 

 Membaca ( القراءة) tentang topik perkenalan(استمع) 

 Penulisan ( الكتابت) tentang perkenalan(استمع) 

 Pelajaran tambahan (استمع) 

 

F.METODE PEMBELAJARAN 

Pertemuan  

a. Kegiatan pendahuluan (100 Menit) 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihankelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 

didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru 

 memberikanpengantartopik/appersepsiketerampilandenganmenanyakank



ehidupan dalam perkenalan kepada peserta didik 

 Metode  

        -    السامفيت الصوتيت  

b.  Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media 

- Papan tulis, spidol, penghapus 

2. Sumber Belajar 

Buku ا  لمحادثاث في اللغت العربيت  

c. Kegiatan Inti: 

 Mengamati 

 Pesertadidikmenyimakdanmenirukanpengucapanujarantentangkehidup

an dalam perkenalan dengantepat. 

 Pesertadidik mendengarkan kata-kata yang ucapannya mirip. 

 Pesertadidikmenyimakwacanasambilmemperhatikanmodel  

pelafalandanintonasinya. 

 Pesertadidikmencocokkantulisandenganapa yang didengar. 

 Pesertadidikmengamaticara memberitahu tentang perkenalan. 

 Pesertadidik membuat catatan-catatan kecil tentang mufrodat baru 

yang berkaitan dengan perkenalan. 

 Guru menjelaskan dengan ceramah 

 Guru mengucapkan mufrodat yang ucapannya mirip 

 

 Menanya  

 Guru mendorong siswa untuk bertanya 

 Pesertadidikmenanyakankosa kata baru/sulit yang berkaitandengan 

perkenalan. 

 Pesertadidik melakukan tanyajawab yang berkaitan dengan perkenalan 

 Guru menjawab pertanyaan siswa 

 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Pesertadidik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan. 



 Pesertadidik menemukan kosa kata tentang perkenalan dengan 

menempelkandi papan tulis.  

 Pesertadidik mencoba melakukan dialog yang berkaitan dengan 

perkenalan. 

 Mengasosiasi 

 Pesertadidikmembandingkanpelafalansiswadenganapa yang 

diperdengarkan. 

 Pesertadidikmenemukanmakna kata yang sesuaidengankonteksdari 

kata yagdiperdengarkan. 

 Pesertadidikmembandingkancaraberdialogtentang perkenalan 

dalambahasa Arab. 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimat sesuai dengan makhroj dan intonasi yang tepat. 

 Pesertadidikmenjelaskancarapelafalanhurufhijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimatsesuaidenganintonasi yang tepat. 

 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ frasa/kalimat yang benar 

sesuai dengan apa yang diperdengarkan. 

 Peserta didik menjelaskanmakna kata sulitsesuaidengankonteks. 

 Pesertadidikmenjelaskantatacara dialog yang 

benarsesuaidengankonteks. 

d. KegiatanPenutup: 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan. 

 G uru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 

 



G. PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian 

  (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap) 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 

Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 

portofolio 

3.   Pedoman penskoran (terlampir) 
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                          RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah    : SMP 

Mata Pelajaran     : Bahasa Arab 

Kelas/Semester/peminatan    : X/ 10 (sepuluh) 

Materi Pokok                                              التعارف:  

                       Alokasi Waktu                       : 100 menit (1x pertemuan) 

 

A. STANDARD KOMPETENSI LULUSAN 

Madrasah SMP 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap  orang beriman, berakhlak 

mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

serta dampak fenomena dan kejadian. 

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam 

ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 

sekolah secara mandiri. 

 

 

 



B. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayatidanmengamalkanajaran agama Islam. 

 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan  mengamalkan perilakujujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai)santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan 

sikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagaipermasalahandalam berinteraksi 

secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, danmetakognitifberdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmupengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

danhumanioradenganwawasankemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

danperadabanterkaitpenyebabfenomenadankejadian, 

sertamenerapkanpengetahuanproceduralpadabidangkajian yang 

spesifiksesuaidenganbakatdanminatnyauntukmemecahkanmasalah 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

 

 

 

 

 

 



C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1  Menyadaribahwa kemampuan 

berbicaraadalah nikmatyang pentingyang 

dianugerahkan olehAllahSWT. 

1.2  MensyukurinikmatAllah berupa     

kemampuan berbicara denganbaikdanlancar. 
 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi 

dengan guru dan teman 

 

3.1 Mengidentifikasi bunyi, maknakalimat, 

gagasan,unsur kebahasaan, strukturteks dan 

unsurbudaya bahasaArab yangberkaitan 

dengantopik :    التعارف 

baik secara lisan maupun tertulis(Pengetahuan) 

 

 

 

3.1.4 Mencocokkan tulisan 

dengan kata, frasa atau 

kalimat yang didengar 

3.1.5 Menentukan benar/salah 

ujaran yang didengar 

3.1.6 Mengidentifikasi kosa 

kata-kosa kata baru/ sulit 

4.1 Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai 

konteks dengan tepat dan lancar terkait topik : 

 ,dengan memperhatikan unsur kebahasaan التعارف

strukturteks dan unsurbudaya secarabenardan 

sesuaikonteks 

4.1.1.   Menceritakan 

keadaan/kegiatan sesuai konteks 

4.1.2.   Melakukan percakapan sesuai 

konteks 

 

 

 

 

 



D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah Proses KegiatanPembelajaranini ,siswa dapat : 

 Menentukantulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan 

ungkapan yang didengar. 

 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar. 

 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit. 

 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat. 

 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat. 

 Menceritakan keadaan/kegiatan sesuai konteks 

 Melukan percakapan sesuai konteks  

E.MATERI PEMBELAJARAN 

 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik perkenalan (التعارف) 

 Latihan pada kosakata (تدريباث على المفرداث) tentang perkenalan(التعارف) 

 Dialog ( الحوار)tentang perkenalan (التعارف) 

 Komposisi (التركيب)tentang perkenalan(التعارف) 

 Membaca ( القراءة) tentang topik perkenalan(التعارف) 

 Penulisan ( الكتابت) tentang perkenalan(التعارف) 

 Pelajaran tambahan (التعارف) 

 

F.METODE PEMBELAJARAN 

Pertemuan  

b. Kegiatan pendahuluan (100 Menit) 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihankelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 

didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru 

 memberikanpengantartopik/appersepsiketerampilandenganmenanyakank



ehidupan dalam perkenalan kepada peserta didik 

 Metode  

        - الترجمت     

b.  Media, Alat dan Sumber Belajar 

3. Media 

- Papan tulis, spidol, penghapus 

4. Sumber Belajar 

Buku ا  لمحادثاث في اللغت العربيت  

e. Kegiatan Inti: 

 Mengamati 

 Pesertadidikmenyimakdanmenirukanpengucapanujarantentangkehidup

an dalam perkenalan dengantepat. 

 Pesertadidik mendengarkan kata-kata yang ucapannya mirip. 

 Pesertadidikmenyimakwacanasambilmemperhatikanmodel  

pelafalandanintonasinya. 

 Pesertadidikmencocokkantulisandenganapa yang didengar. 

 Pesertadidikmengamaticara memberitahu tentang perkenalan. 

 Pesertadidik membuat catatan-catatan kecil tentang mufrodat baru 

yang berkaitan dengan perkenalan. 

 Guru menjelaskan dengan ceramah 

 Guru mengucapkan mufrodat yang ucapannya mirip 

 

 

 

 Menanya  

 Guru mendorong siswa untuk bertanya 

 Pesertadidikmenanyakankosa kata baru/sulit yang berkaitandengan 

perkenalan. 

 Pesertadidik melakukan tanyajawab yang berkaitan dengan perkenalan 

 Guru menjawab pertanyaan siswa 

 



 Eksplorasi/eksperimen 

 Pesertadidik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan. 

 Pesertadidik menemukan kosa kata tentang perkenalan dengan 

menempelkandi papan tulis.  

 Pesertadidik mencoba melakukan dialog yang berkaitan dengan 

perkenalan. 

 Mengasosiasi 

 Pesertadidikmembandingkanpelafalansiswadenganapa yang 

diperdengarkan. 

 Pesertadidikmenemukanmakna kata yang sesuaidengankonteksdari 

kata yagdiperdengarkan. 

 Pesertadidikmembandingkancaraberdialogtentang perkenalan 

dalambahasa Arab. 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimat sesuai dengan makhroj dan intonasi yang tepat. 

 Pesertadidikmenjelaskancarapelafalanhurufhijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimatsesuaidenganintonasi yang tepat. 

 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ frasa/kalimat yang benar 

sesuai dengan apa yang diperdengarkan. 

 Peserta didik menjelaskanmakna kata sulitsesuaidengankonteks. 

 Pesertadidikmenjelaskantatacara dialog yang 

benarsesuaidengankonteks. 

f. KegiatanPenutup: 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan. 

 G uru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 



G. PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian 

  (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap) 

3. Bentuk instrumen dan instrumen 

(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 

Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 

portofolio 

3.   Pedoman penskoran (terlampir) 
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