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آله وأصحابه أمجعني إىل يوم سيدان حممد و والصالة والسالم على 

الة اليت تقدم فقد انتهت الباحثة إبذن هللا من كتابة هذه الرس امليزان.
لكلية الرتبية جبامعة الرانريى يف السنة األخرية للحصول على الدرجة 
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لرتقية  "Kurikulum 2013 اإلتصايل ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية

" اح(جعهد ابب النمب )دراسة جتريبيةقدرة الطلبات على مهارة الكالم 
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املاجستري ومرذكي املاجستري اللذان قد  مهدية، للمشرفني الكرميني مها
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اخلري، إنه ال يضيع أجر من أحسن عمال. وكما تشكر أيضا ملوظفي 
مكتبة اجلامعة الذين قد رضوا عنها ابالستعارة واالنتفاع ابلكتب اليت 

دقائها الذين احتاجت إليها يف كتابة هذه الرسالة، وكذلك إىل مجيع أص
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 مستخلص البحث
تطبيق املدخل اإلتصايل ابستعمال كتاب "درس اللغة البحث  :  عنوان

" لرتقية قدرة الطلبات على Kurikulum 2013العربية 
مهارة الكالم )دراسة جتربية مبعهد ابب النجاح بندا 

 أتشيه(
 دفيايناإلسم الكامل  : 

 150202159:  رقم القيد 
إيل ابستعمال للتعرف فعلية تطبيق املدخل اإلتصهذا البحث يهدف إن 

القدرة الطالبات لرتقية  "Kurikulum 2013 "درس اللغة العربيةكتاب 
وللتعرف استجابة الطالبات على تطبيق املدخل  على مهارة الكالم

لرتقية  "Kurikulum 2013"درس اللغة العربية اإلتصإىل ابستعمال كتاب 
ريب وهذا البحث هو البحث التج قدرة الطالبات على مهارة الكالم.

Test Post-One group pre-بتصميمات التمهيدية وهي التصميم الثاين 

Test Designقامت الباحثة ابالستبانة واالختبار  . ويف مجع البيانت .
وعددهم  ابب النجاحوأما اجملتمع يف هذ البحث مجيع الطالبات املعهد 

ل طالبات والعينة اليت أخذهتا الباحثة فهي الطالبات الصف األو  386
 6،30 (t) احلسب الباحثة توجد النتيجة ت وأنطالبات.  30وعددهم 



 

 ن

، 2،04و 5٪ (signifikansi)والنتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة 
. فالنتيجة ت 2،76وهو  1٪ (signifikansi)ويف مستوي الداللة 

 oH( و 76،2<30،6> 04،2احلسب أكرب من نتيجة ت اجلدول )
نتيجة اإلستبانة النسبة املؤية إلجيايب بقيمة كانت . و مقبول aHمردود و 

٪ هذه تدل 10،33٪ أكرب من النسبة املؤية لسليب بقيمة 88،65
مع " Kurikulum 2013كتاب "درس اللغة العربية على أن استخدام  

لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم جتد استجابة  املدخل اإلتصايل
 إجيابية.

 إلتصايل، درس اللغة العربية، مهارة املدخل االكلمة السري : 
 الكالم.                  
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ABSTRAK 

 

Judul Penelitian          : Penerapan Pendekatan Langsung Dengan 

Pengaplikasian Buku Pelajaran Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam 

Keterampilan Berbicara (Penelitian 

Eksperiman Di Pesantren  Babun Najah 

Banda Aceh) 

Nama   : Deviani 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan Pendekatan Langsung dengan pengaplikasian buku 

Pelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk meningkatkan 

kemampuan keterampilan berbicara siswa dan juga untuk 

mengetahui respon siswa terhadap penerapan Pendekatan 

Langsung dengan pengaplikasian buku Pelajaran Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 untuk meningkatkan kemampuan keterampilan 

berbicara siswa. Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimen 

yaitu Pre Eksperimen dengan jenis One Grup Pre Test Post Test 

Design. Untuk instrumen penelitian ini peneliti menggunakan 

angket dan Test. Adapun populasi penelitian ini yaitu seluruh 

siswa di MTs Babun Najah, sedangkan yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini yaitu siswa kelas II (dua) dengan jumlah 30 

orang siswa. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh nilai t-

hitung 6,30, nilai t-tabel dengan derajat signifikan 5٪ (2,04) 

sedangkan derajat signifikasi 1٪ (2,76). Dengan demikian, nilai t-

hitung lebih besar dari nilai t-tabel (2,04 < 6,30 > 2,76) oleh 

karena itu Ho di tolak dan Ha diterima. Sedangkan untuk respon 

siswa peneliti memperoleh nilai 66,65٪ yang lebih banyak dari 

nilai perbandingan 10,33٪ yang menunjukkan bahwa penerapan 

Buku Pelajaran Bahasa Arab yang dipadukan dengan Pendekatan 

NIM   : 150202159 



 

 ع

Komunikatif memperoleh respon yang baik untuk meningkatkan 

motivasi belajara siswa. 

Kata kunci : Pendekatan Langsung, Pelajaran Bahasa Arab,  

                     Keterampilan Berbicara. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث -أ

اللغة هي نظام وصويت ورمزي ودإلىل تستخدمه اجلماعة يف 
 والتعبري واالتصال والتواصل أو التفاعل يف ضوء ثقافتها التفكري

الكلية. وبدون اللغة يتعذر نشاط الناس املعريف. وترتبط اللغة ابلتفكري 
ارتباطا وثيقا، فأفكار اإلنسان تصاغ دوما يف قالب لغوي، حىت يف 

الفكرة فقط على  حال  تفكريه الباطين. ومن خالل اللغة حتصل
 .1وجودها الواقعي

اللغة هي أداة اتصال ورابط يف التفاعل اإلنساين إلىومية، 
بني األفراد واألفراد واألفراد واجملتمعات واألفراد مع هللا، ودور اللغة 

العربية للمسلمني بشكل خاص مهم للغاية، ألن اللغة العربية هي

                                                           

املرجع يف ان أمحد هريدي، علي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة، إمي 1
دار الفكر  :القاهرة) الطبعة األوىل ،للناطقني بلغات أخرى مناهج تعليم اللغة العربية

 40. ص ،(2010، العرىب
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مفتاح فتح فهم اإلسالم ودراسته من املصادر املصادر األصلية 
ث(، ليس من اخلطأ القول أن الدراسات اإلسالمية )القرآن واحلدي

 .2ميكن فصلها عن الدراسات العربيةال 
مهارة الكالم من اهم املهارات اللغوية األربعة بعد االستماع. 
وهو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق اإلستماع والقراءة 

 الناس إال والكتابة. واللغة ال تتحق فؤاءدها يف التبادل والتفاهم بني
بواسطة النطق والتعبري الشفهى. هذه املهارة تتطلب أشياء أخرى 
ينبغى للتالميذ أن يعرف مهارة الكالم من املفردات والرتاكيب 
والقواعد النحوية وغريها. وأن هذه املهارة حتتاج إىل مداومة 

 طة الىت تقوى عند التالميذ، هذهالتدريبات املتنوعة وعدة األنش
هم ليدفعهم يف تعلم اللغة. هناك فرق جوهري بني مهارات املهارة م

التحدث وغريها من املهارات، يف وقت واحد ميكننا أن نقرأ أو 
نكتب أو نستمع إىل مفردات معينة، لكن ال نرافقها القدرة على 
التحدث والتواصل ما مل تكن هناك عوامل أخرى تشجعنا على 

، ميكن للمتحول أن يتحول استخدام املفردات للتواصل. يف التواصل
                                                           

2 Mawarni Desvita, Penerapan Pembelajaran Maha.rah al-Kalam 

Dengan Metode Langsung: Studi Kasus Di SMS IT Abu Bakar Yogyakarta 

Tahun 2014/201, ha. 1 
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ددة إىل مستمع أو العكس. تتطلب القدرة على التحدث جوانب متع
 .3من املهارات اللغوية األخرى

معهد ابب النجاح هو أحد من املعاهد اإلسالمية الذي 
يهتم بدراسة اللغة العربية ويفضل احملدثة، ولكن الطالبات ضعفاء يف 

م وخيافون  على اخلطاء عند تكلم تكلم اللغة العربية عند اتصال بينه
اللغة العربية، وهذا يسبب املدرسون مل يطبقوا األسلوب املناسبة 
والفعال يف تعليم اللغة العربية، وينبغي أن املدرسني يستخدم 

 .4ور العقلاألسلوب اليت توافق بطبيعة الطلبة وتطابع على تط
ولكن، وجدت الباحثة مبالحظات حول أنشطة تعلم اللغة 
العربية للطالبات يف معهد ابب النجاح، مل يكن الكثري من الطالبات 
جادي يف املشاركة يف عملية التعليم والتعلم. يتأثر هذا ابفرتاضهما 
أن اللغة العربية هي لغة يصعب عليهما فهمها، وانهي عن التحدث 
ابللغة العربية. يف الواقع، تقوم الكثري منهما بواجبات أخرى عند 

لية تعلم اللغة العربية، وأصبحت عدد الطالبات الذين إجراء عم

                                                           
3 H.M. Abdul Ha.mid, M.A, Mengukur Kemampuan Baha.sa Arab 

Untuk Studi Islam, (Malang: Uin Maliki Press (Anggota IKAPI), ha. 52. 
4 Abdul Ha.mid dkk, Pembelajaran Baha.sa Arab, (Malang: UIN 

Malang Press, 2008) ha. 16 
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تدخلوهنما وخيرجوهنما من الفصل عندما حتدث التعلم تقليدا خالل 
 ساعات تدريس اللغة العربية.

ومن انحية أخرى، يف املعهد ابب النجاح كان كتاب درس 
اللغة العربية كمصدر الدراسة يف عملية التعليم والتعلم. ومع ذلك، 

ل التعليم متواتر، ويبقى الطالبات أقل حتمسا للتعليم، ألنه يتم ال يزا
تقدمي التعلم يف الفصل يف موقف أقل جاذبية. ومثل املدرسة الذي 
حياضر عملية التعليم والتعلوم بطريقة احملاضرة فقط، وتستمعو 
الطالبات إىل ما تفسره املدرسة حىت يبدو الطالبات ابلضجر وال 

عملية التعليم والتعلم املستمرة. لذلك، يريد  يرغبون يف املشاركة
الباحثة حماولة تطبيق املدخل اإلتضإىل على التعليم والتعلم يف الفصل 

 الثاين مبعهد ابب النجاح.
املدخل اإلتضإيل هو املدخل اليت يركز على مهارات االتصال 
النشطة والعملية. وبناء إىل مراقيب اللغة، وحقق هذا املدخل اخرتاقات 
جديدة يف جمال تدريس اللغة الثانية، ويعترب هنجا متكامال وله 
خصائص حمددة. وهذا ألن املدخل اإلتضإىل عبارة عن مزيج من 
األسإلىب اليت تستند إىل هدف حمدد، وهو ممارسة استخدام اللغة 
بشكل تلقائي وخالق. واهلدف من هذا املدخل هو إاتحة الفرصة 
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العربية يف املواقف الطبيعية مع موقف  إىل الطالبات الستخدام اللغة
العفوية اإلبداعية، ابإلضافة إىل إتقان قواعد اللغة. وينصب تركيز 

ات هذا املدخل على إيصال املعىن أو النية الصحيحة وفقا لإلرشاد
ويضع املدخل الإلتصإىل ضغطًا . 5ووظيفة االتصال يف وقت معني

 الوظيفية. يف حني أن على معىن ووظيفة اللغة أو من اهليكلية إىل
نظرية التعلم املناسبة هلذا املدخل هي اكتساب اللغة اثنية بشكل 
طبيعي. تفرتض هذه النظرية أن عملية تعلم اللغة تكون أكثر فعإلىة 
إذا مت تدريس اللغة بشكل غري رمسي من خالل التواصل املباشر يف 

لم اللغة هو اللغة اليت جتري دراستها. ولذلك، فإن اهلدف العام لتع
 .6تواصل )إمكاانت التواصل واألداء(تطوير قدرة الطالبات على ال

وبذلك من خالل هذا األسلوب تتكلم الطالبات ابللغة 
العربية غري خوف على اخلطاء. ومن املشكالت السابقة تريد الباحثة 
أن تبحث عن "تطبيق املدخل اإلتصإىل ابستعمال كتاب "درس 

                                                           
/pendekatan/2011/02http://altajdidstain.blogspot.com- متاح علي، 5

komunikatif-al-madha.-al_08.html،  2019\10\21يف الطارق 

6 Muljanto Sumardi, Berbagai Pendekatan dalam Pengajaran 

Baha.sa dan Sastra, (Jakarta: Pustaka Sinar Ha.rapan, 1992). ha. 17 

http://altajdidstain.blogspot.com/2011/02/pendekatan-komunikatif-al-madhal-al_08.html
http://altajdidstain.blogspot.com/2011/02/pendekatan-komunikatif-al-madhal-al_08.html
http://altajdidstain.blogspot.com/2011/02/pendekatan-komunikatif-al-madhal-al_08.html
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لرتقية قدرة الطالبات على مهارة  "Kurikulum 2013اللغة العربية 
 الكالم )دراسة جتربية مبعهد ابب النجاح(."

 
 أسئلة البحث -ب

اعتمدا على ما سبق ذكره فأرادت الباحثة يف هذه الرسالة 
 أن تبحث على األسئلة البحث كما يلي :

هل تطبيق املدخل اإلتصإىل ابستعمال كتاب "درس اللغة  -1
" فعال لرتقية القدرة الطالبات على Kurikulum 2013العربية 

 مهارة الكالم ؟
كيف استجابة الطالبات على تطبيق املدخل اإلتصإىل  -2

" على Kurikulum 2013ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية 
 مهارة الكالم ؟
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 أهداف البحث -ج
إعتمادا على املشكلة السابقة فكانت األهداف من هذا 

 البحث هي:
ق املدخل اإلتصإىل ابستعمال كتاب "درس اللغة التعرف تطبي -1

" فعال لرتقية القدرة الطالبات على Kurikulum 2013العربية 
 مهارة الكالم.

التعرف استجابة الطالبات على تطبيق املدخل اإلتصإىل  -2
" على Kurikulum 2013ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية 

 مهارة الكالم.
 
 أمهية البحث -د

 ة أن أمهية البحث هلاذه الرسالة هي:ترى الباحث
للمدرس : تقدمي الوسائل التعليمية اجلذابة وحتسينها حني يعلم  -1

 مادة اللغة العربية.
 للطالب : تسهل الطالبات يف تعلم اللغة العربية  -2
للباحثة : زايدة الباحثة اخلربة لتحسني الطريقة اليت ترتبط يف  -3

 تعلم عند الطالبات.
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 وض البحثاإلفرتاضات وفر  -ه
إن التعلم يف اجملموعة تؤثر دوافع التعلم لدى الطلبة يف تنشيط  

التعلم. لذلك على املدرسة أبن هتتم اباألسلوب املناسب للطلبة 
ابلنظر إىل حاجتهم، والفروق الفردية بينهم وعميق املادة املوجودة. 
وهذا لسهولة الطلبة يف فهم املادة ولرتقية التحصيل الدراسي لديهم 

 يف اللغة العربية. 
 ضتها الباحثة يف هذه الرسالة هي:وأما فروض اليت إفرت 

: إن تطبيق املدخل اإلتصإىل ابستعمال (Ho) الفرض الصفري -1
كتاب "درس اللغة العربية" مل يكن فعاال لرتقية قدرة الطالبات 

 على مهارة الكالم.
: إن تطبيق املدخل اإلتصإىل ابستعمال (Ha)الفرض الباديل   -2

تاب "درس اللغة العربية" فعال لرتقية قدرة الطالبات على ك
 مهارة الكالم.
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 حدود البحث  -و
احلدود املوضوعية : حبثت الباحثة عن تطبيق املدخل اإلتصإىل  -1

ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية" مبعهد ابب النجاح وأما 
 منهج البحث وهي دراسة جتربية.

حثة هذا املوضوع مبعهد ابب احلدود املكانية : حبثت البا -2
 النجاح.

 شهور. 6احلدود الزمانية : إن الباحثة تبحث هذا البحث ملدة  -3
 
 معاين املصطلحات -ز

كان موضوع هذه الرسالة هو تطبيق املدخل اإلتصإىل 
ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية" مبعهد ابب النجاح. ومما ال بد 

ضيح معاين املصطلحات اليت للباحثة قبل الشروع يف البحث عنها تو 
تتضمن يف هذا املوضوع لتسهيل فهم املسألة اليت تريد الباحثة البحث 

 عنها، وهي:
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 تطبيق -1
تطبيقا" على وزن  -يطّبق -تطبيق لغة مصدر من "طّبق 

يذ أو تفعيال، واصطالحا هو وضع شيئ موضع التنف -يفّعل -فّعل
   .7قيد االختبار واالستعمال

التطبيق يف هذه الرسالة هو تطبيق املدخل اإلتصإىل واملراد اب 
 ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية".

 املدخل االتصإىل -2
من املفاهيم اليت متثل حمور املدخل االتصإىل، مفهوم االتصال 
ذاته، ويتوقف الفهم الدقيق للمدخل االتصإىل على حتديد مفهوم 

لىها، بل ومناقشة عملية االتصال، وتوضيح املقومات اليت يستند إ
االتصال نفسها. ذلك أن مفهوم االتصال قدمت له تعريفات كثرية، 

لك واحد هو تفسري عملية تكاد تتباعد يف أشياء، إال أهنا تدور يف ف
 .8االتصال

                                                           

، الطبعة األوىل )بريوت املنجد الوسيط يف العربية املعاصرةمجيع احلقوق،  7
 667 (، ص.2003: دار املشرق، 

التاريخ  ، يفhtml38411http://www.alfusha.net/t.، متاح على 8
12\02\2019 

http://www.alfusha.net/t13841.html
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 كتاب درس اللغة العربية -3
الكتاب درس اللغة العربية هو أفضل كتاب يف جمال احملادثة 

ابللغة العربية(. قدمت مع موضوع خفيف  )القدرة على التحدث
وسهل الفهم ألجام، كما يوحي العنوان. يتم تدريس هذا الكتاب 
على نطاق واسع يف عدة جماالت. يف املدارس الداخلية اإلسالمية 
واملدارس اإلسالمية. ميكن القول أن هذا الكتاب منافس للعربية بينا 

 .9ستخدامهيل اجملتمع املسلم على ايديك، من حيث تفض
 
 الدراسات السابقة -ح

كانت الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج 
ومعرفة جوانب الفرق بني الدراسة احلإلىة والدراسة السابقة من 

 خربات الدراسني السابقني.

                                                           
lugha.h-al-durus-https://yufidstore.com/products/buku-متاح على،  9

al-arabiyah 2019\10\10، يف التاريخ. 

https://yufidstore.com/products/buku-durus-al-lughah-al-arabiyah
https://yufidstore.com/products/buku-durus-al-lughah-al-arabiyah
https://yufidstore.com/products/buku-durus-al-lughah-al-arabiyah
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( "جتربة استخدام املدخل اإلتضإىل 2017فخردة املسجدة، ) -1
من  XIIللصف  يف حتسني قدرة طالب علي مهرة الكالم

SLEMAN 3MAN "10. 
 MANخلفية هذا البحث هي حقيقة أن طريقة تعلم اللغة العربية يف 

3 Sleman  أقل جاذبية حبيث يشعر الطالبات ابمللل، وقيمة وخاصة
قيمة مهرة الكالم. ولذلك، حياول الباحثة تطبيق مدخل اإلتضلي 

مدى كأسلوب تعليمي فعال. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة 
التحسن يف نتائج تعلم الطالبات ابستخدام مدخل اإلتضلي وعدم 
استخدام مدخل اإلتضلي. هذا البحث عبارة عن دراسة جتريبية 

، واليت مت XII MAN 3 Slemanحيث درس السكان طالب الصف 
  XII MIPA-3أخذ صفيين من اجلني املنزليني كعينات، ومها الفئة 

كصف حتكم. تشري   XII IPS-3كصف جترييب مع طالب الصف 
النتائج يف هذه الدراسة إىل ما يلي: ميكن مالحظة ذلك من خالل 
نتائج الزايدة يف قيم ما قبل االختبار وما بعد االختبار اليت حققتها 

                                                           
10 Amanatul Wahidah, Penerapan Strategi Sosiodrama Dalam 

Meningkatkan Maha.rah Al- Kalam Pada Siswa Kelas Xi Di Man 3 Bantul 

Tahun Pelajaran 2017/2018, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga : 

Yogyakarta 2017. 
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 tفئتا التجارب والتحكم وأثبتت نتائج حتليل الزايدة يف قيمة اختبار 
، 0.05 0.001وهي  0.05)ثنائي الذيل(  Sigاملستقل اهلوية مع 

للعينات املزدوجة، تقرر وجود فروق ذات داللة  Tوفًقا لقرار اختبار 
 إحصائية بني االثنني.

يف  sociodrama( "تطبيق األسلوب 2018أمانة الوحدة، ) -2
 MAN 3التدريس املهارة الكالم على الطالبات ب       

Bantul"11. 
ستخدمة تركز هذا البحث على مشكلة الطريقة واألسإلىب امل

لتدريس املهارات األربع املوجودة يف دروس اللغة العربية. هذا له أتثري 
كبري على نتائج حتصيل الطالبات. هذه املشكلة تلهم الكاتب 

يف تعلم اللغة العربية. والغرض  sociodramaإلجراء جتريب ابألسلوب 
من هذه الدراسة هو حتديد االختالفات يف نتائج تعلم الطالبات 

االجتماعية ومدى التحسن وخاصة  sociodramaدام أسلوب ابستخ
يف تعلم اللغة العربية اليت تعترب بعض املهارات األساسية هلا. هذا 

                                                           
11 Fakhrodatul Masjidah, Eksperimentasi Penggunaan Direct 

Method Dalam Meningkatkan Kemampuan Mahārah Al-Kalām Siswa 

Kelas Xii Man 3 Sleman Tahun Ajaran 2017/2018, Universitas Islam Negri 

Sunan Kalijaga : Yogyakarta 2017. 
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البحث هو حبث جترييب، حيث تكون مواضيع البحث من طالب 
MAN 3 Bantul من سكان املدرسة الذين مشلتهم الدراسة، مت أخذ .

 Iالدين  XIطالبات الصف جمموعتني متجانسة كعينات، ومها ال
كمجموعة مراقبة. تستخدم  IIالدين  XIكصف جترييب والفئة احلادية 

هذه الدراسة تصميم جمموعة التحكم العشوائية يف مرحلة ما قبل 
االختبار كتصميم حبثي خاص هبا. تستند نتائج الدراسة إىل نتائج 

موعات البعدي بني اجمل Tالتحليل اإلحصائي اليت تبني أن اختبار 
 T-count = -4.503الضابطة واجملموعات التجريبية حصل على قيمة 

<Ttable = 2.037  مقبول(، مما يعين أن هناك اختالفات كبرية يف(
 Tنتائج التعلم بني جمموعات التحكم والتجريبية. يف حني أن اختبار 

لنتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية أسفر عن قيمة 
Tcount = 13،348 < Ttable = 2،035  مت قبول(Ha مما يعين أن ،)

 هناك زايدة كبرية يف نتائج التعلم لطالب اجملموعة التجريبية.
( "تطبيق مدخل التعلم التعاوىن أبسلوب 2017زهرة العني ) -3

Think Pair And Share  لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص
 تها".العربية رسالة املاجستري اليت حبث
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 إن موضوع هذ البحث هو تطبيق مدخل التعلم التعاوىن أبسلوب
Think Pair And Share  لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص العربية

)الدراسة التجربية مبعهد دار العلوم بندا أتشيه( ومن أسباب دفعتها 
الباحثة لكتابة هذه الرسالة هي أن قدرة الطلبة ىف فهم النصوص 

راءة وفهم النصوص العربية  وال حيصل الطلبة عليها ضعيف يف ق
بسهولة ولكن حيتاجون األفكار والسيطرة على ثروة املفردات 
والرتمجة، وتقع ذلك بسبب املدرسة مل تطبيق األسلوب املناسب يف 
تعليم النصوص العربية. ويهدف  هذا البحث التعارف على تطبيق 

يف تعلىم النصوص  Think Pair And Shareالتعلم التعاوىن أبسلوب  
والتعارف على استجابة الطلبة على فهم النصوص العربية أبسلوب 

Think Pair And Share  مبعهد دار العلوم بندا أتشيه. وهذا البحث
 Oneهو البحث التجريب  بتصميمات التمهيدية وهي التصميم الثاين 

group pre-Test Post-Test Designمت الباحثة . ويف مجع البيانت  قا
مبالحظة املباشرة واالختبار. وأما اجملتمع يف هذ البحث مجيع الطلبة  

طالبا والعينة اليت 329ملرحلة الثانوية يف معهد دار العلوم وعددهم 
طالبا. 17وعددهم  Miaأخذهتا الباحثة فهي الطلبة الصف الثاين 

دلت نتيجة هذا البحث على أن إستجابة الطلبة بتطبيق التعلم 
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يف فهم النصوص  جيد  Think Pair And Shareلتعاوىن أبسلوب ا
تدل   p= 90٪جدا ألن مطابق على نتيجة املالحظة املباشرة  وهي 

مبعىن ممتاز. والنتيجة   ٪ 100-81على أهنا وقعت بني حد 
 3،71>2,13يعنىي  اجلدول -احلساب اكرب من ت -بار تاالخت

يل مقبول وهي: أن ولذلك الفرض الصفري مردود والفرض البد
يكون  Think Pair  And Shareتطبيق مدخل التعلم التعاوىن أبسلوب

 فعال لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص.
 
 طريقة كتابة الرسالة -ط

وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة علي النظام 
، وهذا الذي وضعته كلية الرتبية اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

 النظام مذكور يف كتاب:
“Panduan Menulis Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2016.” 
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 الفصل الثاين
 اإليطار النظري

 
 املدخل تعليم اللغة العربية -أ

 تعريف املدخل -1
داد واختيار وعرض املواد الطريقة يسمى بنظامية العامة إلع

يصدم بني اللغوية. وجيب أن ينظر يف حتديد الطريقة، ينبغي أن ال
لشرح معىن هذه الكلمة الثالثة سيبشرح  .12طريقة يقوم على أسلوب

واحدا واحدا. النهج )املدخل( هو اإلطار العام للطريقة، يف حني أن 
كل من الطريقة هي اإلطار العام هلذه التقنية واألسلوب هو ش

أشكال طريقة التنفيذ. أو بعبارة أخرى أن تقنيا )اسلوب( هي تطبيق 
الطريقة ميارس اب ملدخل. لفهم هذه النطرية سيبحث الباحثة عن 

 .معىن املدخل، الطريقة،واإلسرتاجتية

                                                           
12 Ahmad Fuad Efendi, Metode Pengajaran Baha.sa Arab, 

(Malang:Misya 2005), ha. 6. 
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 مدخل تعليم اللغة العربية -2
عىن املدخل يف عملية التعلم هي يقول أن املدخل هو م

ت تتعلق حبقيقة اللغة، تعليم ومتعلم اللغة.  لزايدة جمموعة اإلفرتاضا
. يف هذه املدخل 13الفهم هبذا، هنا مثال على مدخل األنساين

افرتاضات لغوية، مبا يف ذلك : هو أن يكون اللغة بطريقة إنسانية، 
والصيغ اليت حتتوي على معىن، وختتلف من لغة إىل لغة بعضها البعض 

غة. من اإلفرتاضات تدريس اللغة و ميكن أن تكشف عن تكوين الل
افرتاضات اللغوية  الذي يقوم على أساس  الذي يقوم على أساس

ستشكل اإلطار العام للمدخل من هذا املدخل ولدت من طريقة أو 
طرق عدة إبعتبارها مظهرا )التجسيد، والتوثيق( ومثل هذا 

 .14املدخل
 :ينقسم املدخل التعليم اللغة العربية إىل أربعة وهي

 (Humanistic Approach)  ملدخل اإلنساينا (1
االهتمام ابلدراسة كإنسان وليس جمرد آلة تعلقى مرياث 
معينة لتصدر إستجاابت أخرى، ميثل إجتاها حديثا بني بعض خرباء 

                                                           
13 Ahmad Fuad Efendi, Metode Pengajaran ..., ha. 6. 
14 M. Abdul Ha.mid Dkk, Pembelajaran Baha.sa Arab, 

(Malang:UIN Malang PRESS, 2008), ha. 1. 
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تعليم الغة االجنبية، ةتعليم هذه اللغات كا هو معروف يستهدف 
طوة لتحقيق توثيق الصالت بني الناس خمتلفة الثقافات، ولعل أول خ

ذلك هي إاتحة الفرسية للطالب من الثقافات املختلفة ليتحدثوا عن 
أنفسهم، ويعربوا عن مشاعرهم، ويبادل كل منهم مع اآلخرين ما 

  .عنده
هذا املدخل اإلنساين مل يزد األمر فيه على تقدمي جمموعة من 
التوايت اليت حتت على إهتمام ابلطالب كإنساين، إال أهنا مل أتخذ 

ريقها إىل ميدان تعليم اللغات األجنبية يف شكل منهج حمدد ط
 .15املعلم

 (Media Basic Approach)  املدخل التقين (2
يقصد بذلك اإلعتماد على الوسائل التعليمية، والتقنيات 

قنياة دور كبري يف توصل الرتبوية يف تعليم اللغة. وهلذا الوسائل والت
ة حمسوسة. ويستهدف املدخل حتويلها من خربة جمردة إىل خرب اخلربة و 

التقين توفري سياق يوضح معاىن الكلمة والرتاكيب واملغاهيم الثقافية 
اجلديدة وذلك عن طريق استعماهلا الصور واخلرائط والرسومات 

                                                           
، املكتب اجلامعي ، التقومي والقياس الفسي والرتبويأمحد حممد الطبيب 15

 .115احلديث: إسكندرية، ص. 
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والنماذج احلية، والبطاقات، وغريها مما يساعد على تعريف الدراسني 
 .الكلمة األجنبية

هي أن هذه الوسائل والتقنيات،  واحلقيقة اليت يقر هبا اخلرباء
مهما ارتفع مستوى تقدمها، تستغين عن مقومات أخرى كثرية الزمة 

 .16لنجاح عملية تدريس اللغات, كما أهنا ال تقف بديال من املعلم
 Analytical and Non) املدخل التحليلي وغري التحليلي (3

Analytical Approach) 
 (formal) ابملدخل الشكلابلنسبية للمدخل التحليلي فيسمى أيضا 

كما   ،(sosiolinguistik) ويستند إىل جمموعة إعتبارات لغوية إجتماعية
 need) يعكس إجتاهات املدرسة األدبية حول حتليلي حاجات

analysis) وحتليلي أشكال اخلطاب والنظم (discours analysis) 
 .ونظرية إتصال الشفهي

  (Communicative Approach) املدخل اإلتصايل (4
على شكل اللغة  كان إثنا مبدئ مهمة يف هذه املدخل ومعنوية

التعليمية وأنواع اللغة اليت تتعلق حبالة اللغة وسياقها. ال يتعلق املدخل 

                                                           
16 Anin Nurha.yati, Metodologi…, ha. 25. 
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اإلتصايل مذهب اللغة الواحدة ونظام العلم املعينة فقط. بل يفيد 
 .17هذا املدخل املذاهب الزايدة أو نظام العلم األخرى

 
 لغة العربيةاملادة ال -ب
 مناهج اللغة العربية -1

املنهج لغة مشتق من األصل الثالثى "هنج"  ويقال هنج حممد 
 –األمر هنًجا أي إابنه وأوضحه، وهنج الطريق أي سلكه، والنهج 

أى سلك الطريق الواضح. وأما املنهج اصطالحا  –بسكون اهلاء 
يفاته طبقا تربواي فقد شهد مفهومه تطورا قدميا وحديثا وتعددت تعر 

 .لتطور املفاهيم الرتبوية
كان املنهج يف مفهومه القدمي أو التقليدي عبارة عن جمموعة 
من املعلومات واحلقائق واملفاهيم اليت تعمل املدرسة على إكساهبا 
للتالميذ هبدف إعدادهم للحياة وتنمية قدراهتم عن طريق اإلملام 

 .18خبربات اآلخرين واإلستفادة منها

                                                           
17 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi…, ha.6. 

18 Tarmizi Ninoersy,  تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني
 .ha. 2 ,(Al-Mumtaz Institute, Darusalam: 2015) , بغريها
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 مفهومه احلديث لقد تتطور مفهوم املنهج عن فاملنهج يف
هذا املفهوم التقليدي وأصبح للمنهج مفهوما حديثا، يعين "جمموعة 
اخلربات الرتبوية والثقافية واإلجتماعية والرايضية والفنية اليت هتيئها 
املدرسة لتالميذها داخل املدرسة وخارجها بقصد أتمني منوهم 

ل نشاطهم طبقا لألهداف الرتبوية الشامل يف مجيع النواحي وتعدي
 .19املطلوبة إىل أفضل ما تستطيعه قدراهتم

كان مفهوم منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يعين 
"تنظيم معني يتم عن طريقه تزويد الطالب مبجموعات من اخلربات 
املعرفية والوجدانية والنفس احلركية، اليت متكنهم من االتصال ابللغة 

ة اليت ختتلف عن لغاهتم ومتكنهم من فهم ثقافتها وممارسة أوجه العربي
النشاط الالزمة داخل املعهد املعهد التعليمي أو خارجه, وذلك حتت 

 .20"إشراف هذا املعهد
 أهداف تعليم اللغة العربية -2

األهداف هي مبدأ أساسي ومنطلق وينطلق منه مجيع أنشطة 
صا حىت يسهل املدرس يف التعليم. البد أن يكون هدف تعليمى خا

                                                           

19 Tarmizi Ninoersy, تطوير منهج تعليم وتقومي ..., ha. 13. 

20 Tarmizi Ninoersy, تطوير منهج تعليم وتقومي .... ha. 23 
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تفسري مباحثة لرئيسية عن طريق تطبيق.ومن أهداف تعليم مهارة 
اللغوية هي لتنمية مهارة الطالب وتطويرها.  وأما تعليم اللغة العربية 

. ووجه تعليم اللغة العربية إىل أهدف فرتة 21تعمل لبالغ األهدف
خلاصة(. الطويلة )أهداف العام(، وأهداف فرتة القصرية )أهداف ا

 :أما أهداف العام
 .قدرته الطالب ماهرا يف تكلم والكتابة )انشاء( ابللغة العربية (1
لكي يفهم الطالب القران واحلديث مثل مصدر أحكام  (2

 .اإلسالم وتعليمها
 .يفيد تعليم اللغة العربية لبناء أهل اللغة العربية املهنية (3
 .22خرىوتفيد اللغة العربية مثل أدواة املساعدة لألهلية األ (4

وأما األهداف اخلاصة يف تعليم اللغة العربية هي أهداف 
املقرورة يف الدراسة.مثل األهداف العامة من املطاللعة هي حسن 
التعبري، وكفاءة لقول اللفظ صحيحا، وتسرير التفهيم والتفكري 

. واألهداف اخلاصة من 23مضمون القراءة، وتنمية كفاءة التذكري
                                                           

21 Djago Tarigan dan G. Tarigan, Teknik Pengajaran Ketrampilan 

Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 1926) ha. 22 
22 As’aril Muha.jir, Psikologi Belajar Baha.sa Arab, (Jakarta: PT 

Bina Ilmu, 2004), Ha. 100 
23 As’aril Muha.jir, Psikologi Belajar... , ha. 100. 
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ري األحروف حسب خمارجها.  وينبغي املطالعة هي تفصيح يف تذك
على معلم اللغة العربية أن يعرف األهداف املقررة. ويف حتتيط و إما 
يف التطبيق. وتتمكن الباحثة اإلستنباط من البيان السابق أن تعليم 
اللغة العربية عملية يف تقدمي املعلومات الذي قام هبا معلم اللغة العربية 

 .اهباإىل تالميذه ليستطيع وإستيع
 
 التعلم التعاوين -ج
 مفهوم التعلم التعاوين -1

ميثل التعلم التعاوىن أحد أساليب التعليم والتعلم يف جمموعات 
صغرية اليتجاوز عدد أفرادها سته أشخاص. والتعلم التعاوىن ببساطة 
يعىن قيام صغرى عري متجانسة من األفراد ابلتعاوىن الفعلي لتحقيق 

كتساب أكادميي أو اجتماعي يعود هدف منشود يف إطار أى إ
عليهم كجماعة وكأفراد بفوائد تعليمية مجة ومتنوعة. أكثر وأفضل 

 .24من جمموعة أعماهلم بصورة فردية

                                                           
 ، املخل للمناهج وطرف التدريسإمساعل صربي حممد يوسفماهر  24

 .305(، ص. 2010الطبعة األوىل -)مكتبة الشقري 
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وال يطلب التعلم التعاوين من القائمني به نفقات إضافية أو 
جتهيزات تكنولوجية، أو تغيريات كربى يف التنظيم املدرسي بل يطلب 

صني من: طالب، ومعلمني، وإداريني، وسواهم أانسا متحمسني خمل
ممن ععدوا العزم على التعاون لتحسني تعلمهم فيما بني أفراد كل فئة 
منهم أو فيها بينهم مخيعا، كما يستلزم تغيري مواقفهم واجتاهاهتم 
السابقة "إن وجدت" لصاحل التعاون إزاء التنافس وقلة االهتمام 

من جمموعة التعلم التعاوين ابآلخرين ومصاحلهم إذ أن كل عضو 
الصغرى اليصبح مسؤال عن تعلمة الشخص فحسب، بل أيضا عن 

 .25تعلم كل أفراد يف اجملموعة، وعن تعلم اجملموعة إمجاال
ومع أن التعلم التعاوين مل يظهر بصورته احلالية إال منذ سنوات 
معدودة فإن مفهوم التعاون، ومفهوم التعاوين مبدلولتها اإلجرائية 

ودان منذ بدء اخللفية. ويتخذ التعلم التعاوين صورا وأشكاال موج
عديدة منها مايتم يف املدرسة ومنها ما يتم خارج املؤسسات التعليمية 
يف املساجد، ويف النوادي، ويف األسرة، ويف العمل. منها ما هو 

                                                           

، رسالة ماجستري غري منشورة، التعاوين التعلمخالد مطهر العدواين،  25
(، ص. 2008كلبة الرتبية،  منطقة الرايض التعليمية )سابقا(   -)اجلامعة اإلسالمية

14. 
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نظامي، ومنها ما هو غري نظامي، منها ما هو مقصود، ومنها ما هو 
ومن أشهر صور التعليم والتعلم التعاوين النظامية  عرضي غري مقصود،

 .26"يف املؤسسات التعليمية "جمموعات العمل النعنلي
وظهرت فكرة العمل اجلماعي التعاوين لتأكيد روح التعاون 
واجلماعية يف العمل بدال من الفردية واملنافسة الشديدة ذات 

 .التأثريات السلبية على الفرد واجملتمع
وين يعتمد أساسا على العمل التعاوين للتالميذ والتعلم التعا

يف جمموعات، ويف هذا يشري "آرتزت" إىل أن التعلم التعاوين هو أحد 
أساليب التعلم اليت حتتاج من التالميذ العمل يف جمموعات صغرية 
حلل مشكلة ما أو إلكمال عمل معني أو إجناز أو حتقيق هدف ما 

سؤليتة جناه جمموعته، فنجاحه أو وشعر كل فرد من أفراد اجملموعة مب
فشله هو جناح أو فشل جملموعته لذا يسعى كل فرد من أفراد اجملموعة 

 .27ملساعدة زميلة وبذا تشيع روح التعاون بينهم

                                                           

 .302ص.  ،...، املخل للمناهج حممد يوسف ماهر إمساعل صربي 26

)القاهرة : عامل الكتب،  تنمية مهارات اللغة العربيةسعيد عبد هللا اليف،  27
 183( ص. 2016



27 

 

أن التالميذ الذين يعملون متعاونني يف جمموعات يستطيعون 
السيطرة على املواد بصورة أفضل من التالميذ الذين يعملون بصورة 

لة، كما أهنم يشعرون مبشاعر أفضل ويقبلون زمالءهم املتأخرين منفص
 .28دراسيا

ولذلك أن التعلم التعاوين هو التعلم ضمن جمموعات صغرية 
طالب حبيث يسمع للطالب ابلعمل  6إىل  2من الطالب ما بني 

سواي وبفاعليه، ومساعدة بعضهم البعض لرفع مستوى كل أفراد منهم 
 .29ملشرتكوحتقيق اهلدف التعليمي ا

 أنواع التعلم التعاوين -2
وهناك العديد من طرف التعليم والتعلم التعاوين اليت تنطوي 
على أساليب واسرتاتيجيات وإجراءات تعاونية متنوعة مثل: 
جمموعات العمل املعملى التعاونية وطريقة حل امليكالت التعاوين، 

ين املعقد، وطريقة االستقصاء اجلمعى، وطريقة النص التعليمى التعاو 
وطريقة رزمنة املنهج التعاوين،  (Metode Jigsaw) وطريقة التجرئة

                                                           
 183ص.  ،...تنمية مهارات سعيد عبد هللا اليف،  28

29 Tukiran Taniredja, Model-Model Pembelajaran Innovatif dan 

Efektif, (Bandung: Al-Fabeta, cv, 2013), ha. 55. 
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وطريقة جمموعات التعلم الطالبية وطريقة التفريد مبساعدة الفريق. 
ومع اختالف إجراءت كل طريقة من هذه الطرق. فإن األسس العامة 
جلميع تلك الطرف واحدة هي فكرة التعاون والتعليم يف جمموعات 

 .30والرتكيز على املتعلم كمحور للعملية التعليمية صغرية،
وميكن للتعلم التعاوين أن حيقق نتائج تعليمية ابهرة إذا توافرت 
له احتياجاته ومطالباته على حنو املطلوب، وإذا هي له املناخ املناسب 
وإذا مت اكتساب األفراد منذ الصغري روح العمل يف فريق، واالنتماء 

 .ن انتماء الفرد لذاتههلذا الفريق أكثر م
 أغرض التعلم التعاوىن -3

هناك عدد من الفوائد اليت ثبت جتريبها حتقيقها عند 
 :استخدام التعلم التعاوين، وهذه الفوائد هي كما يلي

ارتفاع معدالت حتصل الطالب وكذلك زايدة القدرة على  (1
 التزكر

 حتسن قدرات التفكري عند الطالب (2
 لتعلمزايدة احلافز الذايت حنو ا (3

                                                           
 ،...املخل للمناهج وطرف التدريسماهر إمساعل صربي حممد يوسف،  30

 302ص. 
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 منو عالقات إجيابية بني الطالب (4
 حتسن اجتاهات الطالب حنو املنهج، التعلم، واملدرسة (5
 زايدة يف ثقة الطالب بذاته (6
 اخنفاض املشكالت السلوكية بني الطالب (7
 .31منو مهارات التعاون مع غريهم (8
 
 مدخل اإلتصايل  -د
 مفهم املدخل اإلتصايل -1

اململكة املتحدة حتت  ظهر مصطلح املدخل اإلتصايل أوالً يف
اسم املدخل اإلتصايل. الغرض من هذا النهج هو )أ( خلق الكفاءة 
كهدف لتعلم اللغة و)ب( تطوير إجراءات املهارات اللغوية، وهي 

 عالوة على ذلك، أوضح .32تماع والتحدث والقراءة والكتابةاالس
Littlewood   أن إحدى اخلصائص الرئيسية لتعلم اللغة التواصلية هي

االهتمام املنتظم ابجلوانب الوظيفية واهليكلية للغة. بناًء على هذه 
                                                           

 16ص.  ،،...التعاوين التعلمخالد مطهر العدواين،  31

32 Ahmad Tolla, Kajian Pendekatan Komunikatif dalam 

Pengajaran Baha.sa Indonesia di SMU di Kotamadya Ujung Pandang. 

Tesis. (Malang: IKIP Malang, 1996), ha. 27. 
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اخلصائص، قام بعد ذلك بوضع بعدين جيب مراعاهتما يف تطوير 
 :برامج تعلم اللغة استناًدا إىل هنج التواصل مبا يف ذلك

ال تقتصر األبعاد املتعلقة بصياغة الغرض من املهارات اليت  (1
ستخدام اهلياكل اللغوية فحسب، يتطلبها متعلمو اللغة على ا

بل تقتصر أيًضا على إتقان املهارات األخرى، أي مهارات 
كيفية ربط هذه اهلياكل ووظائف االتصال وفًقا حلالة 

 .األحداث اللغوية
األبعاد املتعلقة أبنواع أنشطة التعلم الالزمة لتحقيق اهلدف  (2

هو األول. االفرتاض هو تعلم التواصل، ولكن األهم من ذلك 
 .أن املتعلم قادر على استخدام اللغة تلقائًيا أو تلقائًيا

استناًدا إىل البعدين املذكورين أعاله، ميكن فهم أن إتقان 
استخدام اللغة يف مواقف التواصل احلقيقي هو يف الواقع أكثر أمهية 

 .33بكثري للطالب من لديهم معرفة بقواعد اللغة )النهج اهليكلي(
ضغطًا على معىن ووظيفة اللغة أو  يضع املدخل اإلتصايل

من اهليكلية إىل الوظيفية. يف هذه احلالة، تكون اللغة أكثر مالءمة 
                                                           

33 Furqanul Azies dan A. Cha.edar Alwasilah, Pengajaran 

Baha.sa Komunikatif: Teori dan Praktek. (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya,1996), ha. 4. 
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ليتم اعتبارها مرتبطة مبا ميكن القيام به )الوظيفة( أو فيما يتعلق ابملعىن 
الذي ميكن التعبري عنه من خالل اللغة وليس فيما يتعلق بنقاط 

للغة ألغراض معينة مثل: التحية أو اللغة. وابلتايل، فإن استخدام ا
االعتذار أو تقدمي املشورة أو اإلشادة أو التعبري عن بعض الرسائل 

 .34يف أنشطة االتصال
هناك مثانية  لفهم طبيعة املدخل اإلتصايل بشكل أفضل

 : 35أشياء حتتاج إىل شرح
 نظرية اللغة (أ

يعتمد املدخل اإلتصايل على نظرية اللغة اليت تنص على أن 
لغة هي يف األساس نظام للتعبري عن املعىن. تركز هذه النظرية على ال

األبعاد الداللية والتواصلية أكثر من الرتكيز على السمات النحوية 
للغة. لذلك، يف تعلم اللغة يقوم على هنج التواصل يف اللغة، وليس 

 .معرفة اللغة
 

                                                           
34 Mansur Pateda, Linguistik Terapan, (Flores: Nusa Indah,1991). 

ha. 24. 
35 Muljanto Sumardi, Berbagai Pendekatan dalam Pengajaran 

Baha.sa dan Sastra, (Jakarta: Pustaka Sinar Ha.rapan, 1992). ha. 17. 
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 نظرية التعلم (ب
مني إىل يتم تطوير أنشطة التعلم من خالل توجيه املتعل

التواصل احلقيقي. جيب على املتعلمني أيًضا استخدام اللغة اليت 
يتعلموهنا. نظرية التعلم املناسبة هلذا النهج هي اكتساب لغة اثنية 
بشكل طبيعي. تفرتض هذه النظرية أن عملية تعلم اللغة تكون أكثر 
فعالية إذا مت تدريس اللغة بشكل غري رمسي من خالل التواصل املباشر 

 .يف اللغة اليت جتري دراستها
 هدف (ج

األهداف اليت يتعني حتقيقها يف تعلم اللغة على أساس هنج 
التواصل هي األهداف اليت تعكس بشكل أفضل احتياجات 
الطالب. ألن احتياجات الطالب الذين يتخصصون يف تعلم اللغات 
املتعلقة ابحتياجات التواصل. لذلك، فإن اهلدف العام لتعلم اللغة 

 .تطوير قدرة الطالب على التواصل )إمكاانت التواصل واألداء(هو 
 املنهج (د

جيب أن يتم ترتيب املنهج يف اجتاه أهداف التعلم. لذلك، 
عند إعداد منهج لتعلم اللغة على أساس منهج التواصل، ينبغي إيالء 

 .االعتبار لالحتياجات واملواد املختارة وفقا الحتياجات الطالب
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 نوع النشاط (ه
م اللغة ابستخدام هنج التواصل، يتم توجيه املتعلمني يف تعل

إىل مواقف التواصل احلقيقي. ميكن أن تتخذ أنشطة االتصال هذه 
شكل أنشطة تبادل املعلومات، أي املفاوضات أو األنشطة 

 .التفاعلية
 دور املعلم (و

ر  يف تعلم اللغة العربية، ميكن للمدرس أن يكون مبثابة ميسِّ
املشاركني يف املهام والنصوص، وحتليل احتياجات يف عملية االتصال و 

 .املستشارين ومديري أنشطة التعليم والتعلم يف الفصل
 دور الطالب (ز

يف تعلم اللغة العربية، يعمل املتعلمون ابللغة العربية كمتقدمني 
ومتلقني، كمفاوضني ومتفاعلني يف تعلم اللغة العربية مع اتباع هنج 

تايل، ال يُطلب من الطالب إتقان النماذج تواصلي مع املتعلمني. وابل
 .ومعانيها فيما يتعلق بسياق استخدامها

 دور املواد (ح
يف تعلم اللغة العربية، يتم جتميع املواد وتقدميها يف دور داعم 
للجهود املبذولة لزايدة الكفاءة اللغوية يف التواصل الفعلي. يتم وضع 
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علم. وهكذا، يف مواد املواد كجزء من دور كبري يف حتقيق أهداف الت
تعلم اللغة التواصلية، تعمل كأداة مهمة للغاية من أجل حتقيق 

 .أهداف التعلم
استناًدا إىل الوصف أعاله، فإن املدخل اإلتصايل هو تعلم 
اللغة الذي يعتمد على أهداف التعلم اليت هتتم بوظيفة اللغة كأداة 

اللغة، وليس  اتصال. يتم توجيه الطالب لتكون قادرة على استخدام
ملعرفة اللغة وهتدف إىل تشكيل كفاءات التواصل، وليس جمرد تشكيل 
الكفاءات اللغوية، من خالل االستفادة من مجيع املرافق والبنية 
التحتية ألنشطة التعليم والتعلم. هذا النهج هو مقاربة لفكرة أن 
القدرة على استخدام اللغة يف التواصل هدف جيب حتقيقه يف تعلم 

لغة. نرى أن الوظيفة الرئيسية للغة هي التواصل. وهذا يعين أن مادة ال
التدريس ابللغة العربية جيب أن تكون مادة عملية وعملية، وهي مادة 

 .36تعليمية شائعة االستخدام وميكن للطالب توصيلها شفهياً وخطياً 
يعتمد املدخل اإلتصايل على افرتاض أن كل إنسان لديه 

اة اكتساب اللغة، وابلتايل فإن املهارات اللغوية قدرة فطرية تسمى أد

                                                           
36 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Baha.sa Arab, 

(Malang : Misykat, 2005), ha. 54. 
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إبداعية وأكثر حتديًدا ابلعوامل الداخلية. هناك افرتاض آخر مفاده 
أن استخدام اللغة ال يتألف من أربع مهارات لغوية فحسب، بل 
يشمل أيًضا قدرات متعددة ضمن إطار تواصل واسع، وفًقا لألدوار 

حبيث ميكن هلذا النهج أن  .37علواملشاركني، ومواقف وأهداف التفا
يفرتض أن طبيعة اللغة هي وسيلة للتواصل يف شكل صيغ أو بياانت 
سليمة بني األفراد يف اجملتمع، من أجل نقل األفكار والردود واملشاعر 

 .38املختلفة
 خصائص املدخل اإلتصايل -2

هناك العديد من اخلصائص املميزة يف هذا املدخل اإلتصايل، مبا يف 
 :ما يليذلك 

الغرض من تعلم اللغة هو تطوير قدرة الطالب على التواصل  (1
مباشرة ابستخدام اللغة املستهدفة يف سياق التواصل احلقيقي 
أو يف مواقف احلياة احلقيقية. ليس الغرض من هذا املدخل 
اإلتصايل إتقان النحوية أو القدرة على إصدار مجل حنوية 

                                                           
37 Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Baha.sa 

Arab, (Yogyakarta : Pedagogia, 2010) ha. 93. 
38 Muhammad Aly Al-Kha.uly, Asalib Tadrisi Al-Lugha.h Al-

Arabiyah, (Riyadh, Matha.bi’ Al-Farazdaq Wa Al-Tijarah, Al-Mamlakah 

Al- Saudiyah, 1982), ha. 15. 
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نتاج الكالم املناسب تكون نظرية سلبية. بل القدرة على إ
 .للسياق

الشيء األساسي يف هذا املدخل اإلتصايل هو معىن كل شكل  (2
من أشكال اللغة املستفادة وعالقة شكل اللغة وتنوعها ومعىن 

 .معىن وضع اللغة وسياقها
يف عملية التعليم والتعلم، يتصرف الطالب كمتواصلني يلعبون  (3

 حني يبدأ املعلمون دورًا نشطًا يف أنشطة االتصال احلقيقية، يف
يف تصميم أمناط خمتلفة من التفاعل بني الطالب ويعملون 

 .كميسرين
األنشطة يف الفصل هي بشكل ملحوظ يف الغالب عن طريق  (4

أنشطة التواصل، وليس التدريبات التالعب والتقليد ال معىن 
 .له

ختتلف املواد املقدمة، ليس فقط اعتماًدا على الكتب  (5
الرتكيز عليها بشكل أكرب على املواد  املدرسية، ولكن يتم

األصلية )أخبار الصحف والقوائم واإلعالانت وما إىل ذلك(. 
من هذه املواد، من املتوقع أن يشمل اكتساب لغة الطالب 

 .الشكل واملعىن والوظيفة والسياق االجتماعي
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ال حيظر استخدام اللغة األوىل يف الفصل على اإلطالق، ولكن  (6
 .جيب احلد منها

يف املدخل اإلتصايل، يتم قبول استعداد الطالب لتشجيع  (7
 .الشجاعة على التواصل

يؤكد التقييم يف املدخل اإلتصايل على القدرة على استخدام  (8
اللغة يف احلياة الواقعية، وليس على إتقان اهلياكل اللغوية أو 

 .39القواعد اللغوية
  عناصر االتصال -3

النهج اليت حتتوي  التواصل عبارة عن جمموعة من عمليات
 :40أربعة عناصر )مكوانت(، مبا يف ذلكعلى 

بلغ(، من  (1
ُ

الرسالة: ما سيتم نقله / إبالغه إىل املستلم )امل
املصدر أو التواصل أو حمتوى املعلومات. هي جمموعة من 
الرموز اللفظية / غري اللفظية اليت متثل املشاعر والقيم واألفكار 

                                                           
39 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran …, ha. 55. 
40 Rusydî Ahmad Thu’aimah & Mahmud Kamil Ha.san Al-Nâqah, 

Ta’lim al-Lugha.h Ittisha.iyan baina al-Manahij wa al-Stirtijiyât, 

Mansyurat Al-Munadha.mah Al-Islamiyah Li Al-Tarbiyah Wa Al-‘Ulum 

Wa Al-Tsaqafah, (Rabat : ISESCO, 2006), ha. 20. 
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مكوانت لرسالة  3. هناك الغرض من املصدر يف وقت سابق /
 .وهي املعىن والرمز لنقل املعىن وشكل / تنظيم الرسائل

2) Communicator:  املصدر هو املمثل / الطرف الرئيسي الذي
حيتاج إىل التواصل أو من يبدأ االتصال، وميكن أن يكون فرًدا 

 .أو مجاعة أو منظمة أو بلًدا كمتواصل
ن جهاز التواصل الوسائط: أداة / أداة لنقل الرسائل م (3

)املصدر( إىل جهاز االستقبال )جهاز االستقبال( إما بشكل 
مباشر )وجهًا لوجه(، أو بشكل غري مباشر )من خالل 

 .الوسائط املطبوعة / اإللكرتونية، إخل(
البلد الذي يتلقى  /املستقبل: الشخص/ اجملموعة/ املنظمة (4

 .الرسائل من مصدر
 املزااي والعيوب املدخل اإلتصايل -4

ذكر أمحد فؤاد أفندي مزااي املدخل اإلتصايل على النحو 
 :41التايل

حيفز الطالب على التعلم ألنه يف اليوم األول للتعلم، ميكنهم 
التواصل مباشرة ابللغة العربية )ضمن حدود الوظائف واألنشطة 

                                                           
41 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran….., ha. 24. 
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عىن إتقان اللغوية ومهارات معينة(. يتواصل الطالب بطالقة، مب
 .القواعد اللغوية واالجتماعية واللغوية واالسرتاتيجية

جو الفصول الدراسية يف احلياة مع أنشطة التواصل بني 
الطالب مع مناذج التفاعل املختلفة ومستوى عال من احلرية، لذلك 

 .ليس ممال
 :وأما العيوب يف هذا املدخل هي

ية ابللغة يتطلب املعلمون الذين يتقنون مهارات اتصال كاف (1
العربية، وكذلك نظرة اثقبة كافية يف ثقافة الناطقني ابللغة 

 .العربية
القدرة على القراءة يف مهارات املستوى املبكر ال حتظى  (2

 .ابهتمام كاف
القفزات املباشرة على مهارات االتصال ميكن أن جتعل من  (3

 .الصعب على الطالب يف مستوى البداية
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   ض تدرسيهامفهوم مهارة الكالم وأغر  -ه
 تعريف الكالم -1

الكالم يف أصل اللغة عبارت عن األصوات املفيدة، وعند 
فاظ، واجلمل املتكلمني هو: املعىن القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبل

أما التعريف االصطالحي للكالم فهو املنطق  .42املرتكبة يف احلقيق
 .الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من حاجسه أو خاطره

طريق الكالم هو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن 
، وهو من العالمات املميزة لإلنسان، 43اإلستماع والقراءة والكتابة

الدرس الكالم هو  .44ئم ابلنفس الذى يعرب عنه أبلفاظومعنه القا
أساس يف التعامل بني املدّرسة والطالب، بل من أهم األسس يف 

                                                           
 (2003القاهرة، )، اجلزء السابع، لسان العربإمام العالمة ابن منظور،  42

 .719 .ص

، تدريس اللغة العربية ابملرحلة اإلبتدائيةحممد صالح الدين علي جمري،  43
 .223ص. ) 1977الطبعة الثالثة، )الكويت: دار القلم، 

، الطبعة الرابعة، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤد عليان،  44
 .78ص.  ،(2010)الرايض: دار املسلم 
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واجلواب واملناقشة واحملدثة أو األنشطة  العملية التعلمية كلها فالسؤال
 .األخرى يكون الكالم أمهها

 : ومن أمهية الكالم هي
التدريس على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن  (1

 .أفكاره، والقدرة على املباداة ومواجهة اجلماهري
التدريس على الكالم يعود اإلنسان ملواجهة احلياة املعاصرة مبا  (2

حرية وثقافة، وحاجة ماسة إىل املناقشة، وإبداء الرأي، فيها من 
وإلقناع، خاصة يف القضااي املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، 

 .أو املشكالت اخلاصة والعامة اليت تكون حمل خالف
والكالم وسيلة رئسية للتعليم والتعلم يف كل مراحل احلياة، من  (3

ملعلم أو الطالب يف املهد إىل احلد، وال ميكن أن يستغىن عنه ا
 .أية مادة عملية من املواد: للشرح والتوضيح والسؤال واجلواب

للحكم على املتكلم ومعرفة  -إىل حدما -الكالم مؤشر صادق (4
مستواه الثقايف، وطبقته االجتماعية، ومهنته، ذلك ألن 
املتكلمني على اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون غالبا 

 .لهماصطالحات لغوية تنبئ عن عم
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والكالم نشاط إنساين يقوم به كل إنسان حيث يتيح للفرد  (5
فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبة الضرورية، 
والتنفيس عما يعانيه، ليخفف من جدة األزمة اليت يعانيها، أو 

 .45املواقف اليت يتعرض هلا
  أساس يف تعليم الكالم -3

 :وأما أساس يف تعليم الكالم هي
م الكالم )أي ممارسة(، يقصد به أن يتكلم الطالب بنفسه تعلي (1

ولن يتكلم الطالب بنفسه إذا ظل مستعما إىل غريه. وعندما 
يتكلم الطالب ال بد أن يكون مستقال بدون مساعدة من 

 .غرية ليعرب عن نفسه
تعبري الطالب عن خربته، يقصد بذلك أن يتكلم الطالب يف  (2

الكاملة للتعبري عن نفسه، موضوع يعلمه، ويعطي له الفرصة 
وأال يكلفه ابلكالم عن شيئ جمهول لديه، ومن لعبث أن 
يكلف الطالب ابلكالم يف موضوع غري معروف إذ أن هذا 

 .يعطل فهمهم
                                                           

، )الطبعة املهارات اللغوية ماهيتها وطرق تدريسها أمحد فؤاد عليان، 45
   .69 ص.، م(2010الرابعة 
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التدريب على توجيه اإلنتباه، أن الكالم حيتاج إىل التدريب  (3
وهو نشاط غقلي مركب، وهو يستلزم القدرة على متييز 

 ها وعند نطقها. وقدرة اإلنتباه إىل التنغيماألصوات عند مساع
 .والرتكيب مهم جدا ملعرفة املعىن

 أغرض الكالم -4
 :46وأهداف تعليم الكالم هو

 .أن ينطق األصوات اللغة نطقا صحيحا وواضحا (1
 .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة (2
 .أن مييز يف نطقه بني احلركاة القصرية، واحلركات الطويلة (3
لمات واخلمل املقدمة يف الكتاب نطقا صحيحا أن ينطق الك (4

 .معربا
 .أن يعرب عن فكرة مستخدما الصيغ املناسبة (5
 .أن يعرب عن موافق ترتبط ابآلخرين متخدما الصيغ املناسبة (6
أن يسال كثريا من األسئلة املتعلقة مبواقف احلاية اليومية  (7

 .السائدة
                                                           

(  2015، )القاهرة: عامل الكتب تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف،  46
 .255-254ص. 
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قف أن يعرب بصوته عن املواقف املختلفة الكالم، مثل مو  (8
 .اإلستفهام، واإلخبار والتعجب

أن يشرتك يف حمادثة عامة عن موقف عام، مثل موقف  (9
 .اإلستفهام، األخبار والتعجب

أن يشرتك يف حمدثة عامة عن موقف عام، مثل احلديث يف  (10
مواعيد الطائرات والبنوك وتقدمي وجبات الطعام، واحلديث 

  .عن املناخ والطقس بصفة عامة
  .حملادثة واملناقشةتنمية القدرة على ا (11
اكتساب القدرة على التفكري، وترتيب األفكار، وتسلسلها،  (12

 .وربطها ببعضها البعض
الكشف عن مواهب املتعلمني ورعايتها وتنميتها لتكوين  (13

 .أجيال مبدعة
تزويد املتعلم بثروة لفظية ومعرفية تساعده على التعبري السليم  (14

  .حتداث وكتابة
 أنواع الكالم -4

كالم إىل قسمني: الكالم الوظيفي والكالم ينقسم ال
 .اإلبداعي
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 والكالم الوظيفي (1
وهو ما يؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان، 
والكالم الوظيفي هو الذي يكون الغرض منه: اتصال الناس بعضهم 
ببعض؛ لتنظيم حياهتم، وقضاء حوائجهم، مثل: احملادثة، 

 .واملناقشة...إخل
ي ضروري يف احلياة، اليستغىن عنه إنسان، والكالم الوظيف

والميكن أن تقوم احلياة بدونه، فهو حيقق مطالب احلياة لإلنسان 
)املادية واالجتماعية(. والحيتاج هذا النوع الستعداد خاص، 

 -يف احلياة احلاضر–واليتطلب أسلواب خاصا، ومواقف احلياة العملية 
الذي ممارسه املتكالم يف  تتطلب التدريب على هذا النوع من التعبري

حياته. مثل: يف العمل، واألسواق، ويف وسائل اإلعالم املسموعة 
 .واملرئية

 الكالم اإلبداعي (2
وهو يقصد به إظهار املشاعر، واإلفصاح عن العواطف،    

وخلجات النفس، وترمجة اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، 
صحتها لغواي وحنواي، حبيث  جيدة السق، بليغة الصياغة مبا يتضمن

تنقل سامعها أو قارئها إىل املشاركة الوجدانية مع من قاهلا؛ كي 



46 

 

يعيش معه يف جوه، وينفعل ابنفعاالته، وحيس مبا أحسن هو به مثل: 
التكالم عن مجال الطبيعة، أو املشاعر العاطفية، أو مشاعر احلزن أو 

 .الفرح ...إخل
ا، فعن طريقة ميكن التأثري وهذا النوع ضروري يف احلياة أيض

يف احلياة العامة، إباثرة املشاعر وحتريك العواطف حنو أجتاه معني، 
فأسلوب الكالم األديب من خصائصه: إاثرة األحاسيس، وحتريك 
العواطف، وكم من كلمات كان هلا فعل السحر يف نفوس الناس، 

 . فحركت جيوشا، وأالنت قلواب
ين )الوظيفي واإلبداعي( وينبغي مالحظة أن كال التعبري 

الينفصل أحدمها عن اآلخر انفصاال كليا، بل قد يلتقان. فكل 
مواقف تعبريي هو مواقف للتعبري، واإلبداعية صفة تلحق ابلتعبري 

 .الوظيفي بدرجات متفاوتة
وكال التعبريين )الوظيفي واإلبداعي( ضروري لكل إنسان يف 

إلنسان حاجته من املطالب اجملتمع احلديث، فالتعبري الوظيفي حيقق ل
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املادية واالجتماعية، والتعبري اإلبداعي ميكنه من أن يؤثر يف احلياة 
 .47العامة أبفكاره وشخصيته

 
 2013املناهج الدراسية  -و
 2013فهم املنهج  -1

 منهًجا متكاماًل، 2013يكون منهج يف هذه احلالة، 
ملوضوعات والقصد من ذلك هو منوذج منهج ميكنه دمج املهارات وا

 واملفاهيم واملوضوعات يف النموذج
 
"within singel disciplines, across several disciplines and within 

and across learners". 
 

مبعىن آخر، ميكن اعتبار املنهج املتكامل كمفهوم كنهج ونظام 
 /ن التخصصات العلمية أو املوضوعاتتعليمي يتضمن العديد م

. يقال إهنا 48توفري جتارب هادفة وواسعة للطالبل جماالت الدراسة
                                                           

، )الطبعة ماهيتها وطرق تدريسها املهارات اللغويةامحد فؤاد عليان،  47
 84-82.  ص،م(2010الرابعة 

48 Loeloek Endah Poerwati, Sofan Amri, Panduan Memaha.mi 

Kurikulum 2013, (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2013), ha. 28. 
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ذات معىن ألنه يف مفهوم املنهج املتكامل، سوف يفهم الطالب 
املفاهيم اليت يتعلموهنا يف جمملها وبشكل واقعي. يقال إنه واسع ألن 
ما يعاجلونه ليس فقط ضمن نطاق واحد، بل مجيع التخصصات 

 .ا البعضاليت ينظر إليها على أهنا مرتبطة ببعضه
هو يف حماولة لتبسيط وطبيعتها  2013جوهر منهج 

إلنتاج جيل مستعد  2013التكاملية املواضيعية. مت إعداد منهج 
ملواجهة حتدايت املستقبل. لذلك مت تصميم املناهج لتوقع التطورات 

 .49املستقبلية
على جعل الطالب أو الطالب لديهم  2013يركز منهج 

 :يلي قدرات أفضل يف القيام مبا
 مالحظة (1
 (سأل )مقابلةا (2
 السبب (3
 .أبلغ )حاضر( ما حيصلون عليه أو يعرفونه بعد تلقي املوضوع (4

                                                           
49 Loeloek Endah Poerwati, Sofan Amri, Panduan Memaha.mi ..., 

ha. 29. 
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هي: الظواهر الطبيعية  2013األشياء التعليمية يف مناهج 
واالجتماعية والفنية والثقافية. من املأمول أن يكون لدى طالبنا من 

ملعرفة. خالل هذا النهج مهارات أفضل يف املواقف واملهارات وا
سيكونون أكثر إبداًعا وابتكارًا وأكثر إنتاجية، حبيث ميكنهم الحًقا 
النجاح يف التعامل مع خمتلف املشكالت والتحدايت يف يومهم، 

 .والدخول يف مستقبل أفضل
هو منهج قائم على الشخصية والكفاءة.  2013منهج 

لقائمة املناهج الدراسية القائمة على الكفاءة هي املناهج الدراسية ا
على النتائج وابلتايل فإن تطوير املناهج الدراسية يهدف إىل حتقيق 
الكفاءات املوضوعة من معايري الكفاءة للخرجيني. وابملثل، يتم تقييم 
نتائج التعلم ونتائج املناهج الدراسية من خالل حتقيق الكفاءات. 

ئق يتم تعريف جناح املنهاج على أنه حتقيق الكفاءات املصممة يف واث
 . املناهج من قبل مجيع الطالب

 2013منهاج تطوير املناهج  -2
على اجلوانب الفلسفية  2013يعتمد تطوير منهج 

 :والقضائية واملفاهيمية على النحو التايل
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 األساس الفلسفي (1
اليت توفر خمتلف املبادئ األساسية يف  Pancasila فلسفة .أ

 .تطوير التعليم
قيم النبيلة والقيم األكادميية الفلسفة الرتبوية القائمة على ال .ب

 .واحتياجات الطالب واجملتمع
 األساس القانوين (2

قطاع التعليم، حول تغيري منهجية  RPJMM 2010-2014 .أ
 .التعلم وترتيب املناهج

 .بشأن معايري التعليم الوطنية 2005لعام  PP 19 رقم .ب
، بشأن تسريع تنفيذ أولوايت 2010لعام  1رقم  INPRES .ج

، وحتسني املناهج وطرق التعلم النشط على التنمية الوطنية
أساس القيم الثقافية الوطنية لتشكيل القدرة التنافسية 

 .وشخصية األمة
 األساس املفاهيمي (3

 (صلة التعليم )الرابط واملباراة .أ
 الكفاءة واملناهج القائمة على الشخصية .ب

 (التعلم السياقي )التعليم والتعلم السياقي .ج
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 (ط للطالبالتعلم النشط )التعلم النش .د
 .تقييم صحيح وكامل وشامل .ه
 2013أهداف تطوير املناهج  -3

كما هو مذكور يف وسائل اإلعالم املختلفة، من خالل 
، سننتج شعًبا إندونيسًيا: منتًجا، مبدًعا، 2013تطوير منهاج 

مبتكرًا، عاطفًيا ؛ من خالل تعزيز املواقف واملهارات واملعرفة 
كز تطوير املناهج الدراسية على تكوين املتكاملة. يف هذه احلالة، ير 

كفاءات وشخصيات الطالب، يف شكل مزيج من املعرفة واملهارات 
واملواقف اليت ميكن للطالب إظهارها كشكل من أشكال فهم 

للمعلمني  2013املفاهيم اليت يتعلموهنا يف السياق. يسمح منهج 
واليت  بتقييم نتائج تعلم الطالب يف عملية حتقيق أهداف التعلم،

تعكس إتقان وفهم ما مت تعلمه. لذلك، حيتاج الطالب إىل معرفة 
معايري إتقان الكفاءات والشخصيات اليت سيتم استخدامها كتقييم 
قياسي لنتائج التعلم، حىت يتمكن الطالب من إعداد أنفسهم من 
خالل التمكن من عدد من الكفاءات وشخصيات معينة، كشرط 

 .تايل من إتقان وشخصية الكفاءةمسبق للمضي يف املستوى ال
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، 2003من عام  20يف اشارة اىل شرح القانون رقم يف 
يُقال إن اجلزء العام هو: "اسرتاتيجيات تطوير التعليم الوطين يف هذا 

. تطوير وتنفيذ املناهج الدراسية القائمة 2القانون تشمل: .....، 
خلرجيني هي ، أن " كفاءة ا35على الكفاءة، ...." ويف شرح املادة 

أتهيل لقدرات اخلرجيني اليت تشمل املواقف واملعرفة واملهارات وفًقا 
 " .للمعايري الوطنية املتفق عليها. املهارات بطريقة متكاملة

 2013مبادئ تطوير املناهج  -4
وفًقا لظروف البلد، واحتياجات اجملتمع، والتطورات 

الذي  2013منهج والتغيريات املختلفة اليت حتدث اليوم، يف تطوير 
يعتمد على الشخصية والكفاءة، من الضروري االنتباه ومراعاة 

 :املبادئ التالية
يتم تطوير املناهج الدراسية يف إشارة إىل معايري التعليم الوطنية  (1

 .لتحقيق أهداف التعليم الوطنية
يتم تطوير املناهج الدراسية يف مجيع مستوايت وأنواع التعليم  (2

فقا لوحدة التعليم واإلمكاانت اإلقليمية مع مبدأ التنويع و 
 .والطالب

 .املوضوعات هي وسيلة لتحقيق حتقيق الكفاءة (3
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يتم وضع اخلرجيني مبعايري الكفاءة حول أهداف التعليم الوطين  (4
 .واحتياجات اجملتمع والبلد والتنمية العاملية

 .يتم ترمجة معايري احملتوى من معايري الكفاءة للخرجيني (5
 .ايري العملية من معايري احملتوىيتم تعريف مع (6
يتم وضع معايري التقييم من معايري كفاءة اخلرجيني ومعايري  (7

 .احملتوى ومعايري العملية
 .يتم ترمجة خرجيي معايري الكفاءة إىل الكفاءات األساسية (8
تتم ترمجة الكفاءات األساسية إىل الكفاءات األساسية اليت  (9

 .يتم وضعها يف سياق املوضوع
نهج الوحدة التعليمية إىل منهج الوحدة الوطنية ينقسم م (10

 :واإلقليمية والتعليمية
 .ر املستوى الوطين من قبل احلكومةمت تطوي .أ

 .مت تطوير املستوى اإلقليمي من قبل احلكومة اإلقليمية .ب
 .مت تطوير مستوى وحدة التعليم من قبل وحدة التعليم .ج

تعة يتم تنظيم عملية التعلم بطريقة تفاعلية وملهمة ومم .د
وصعبة وحتفيز الطالب على املشاركة بنشاط، ابإلضافة إىل 
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توفري مساحة كافية للمبادرة واإلبداع واالستقالل وفًقا 
 .ملواهب الطالب واهتماماهتم وتطورهم البدين والنفسي

 .تقييم نتائج التعلم على أساس العملية واملنتج .ه
 (.التعلم مع النهج العلمي )النهج العلميعملية  .و
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 لفصل الثالثا
 إجراءات البحث احلقلي

 
 طريقة البحث -أ

إن منهج البحث يف هذه الرسالة هو حبث جترييب. والبحث 
التجرييب هو التسمية اليت تطلق على تصميم البحث الذي يهدف 
إىل اختبار عالقات العلة واملعلول حىت يصل إىل أسباب الظواهر. 

أداة قوية جدا يف يد الباحث  وإذا صمم البحث التجرييب بعناية يصبح
 .50ه بطريقة ال تعادهلا طريقة أخرىتساعده على اختبار فروض

أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع وهي 
، والتصميمات التجريبية (Pre-Experimental)التصميمات التمهيدية 

(True–Experimental Designs) والتصميمات العاملية ،(Factorial 

Design) والتصميمات شبه التجريبية ،(Quazi Experimental)51. 

                                                           
) القاهرة : دار وم النفسية والرتبوية، لج البحث يف العهمناجاه حممود أبو عالم،  50

 .197(، ص. 2011النشر للجامعات، 

الرايض : املكتبة ل اىل البحث يف العلوم السلوكية، )خاملدصاحل بن محد العساف،  51
 .320.ص(، 1941العبيكان، 
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-Pre)واختارت الباحثة يف هذه الرسالة التصميمات التمهيدية 

Experimental) فستجرى على نوع ،(One Grup Pre-Test Post-

Test): وأيخذ الشكل التايل . 
  : التفصيل

 : االختبار القبلي  1خ
 : االختبار البعد  2خ
 املعاجلة التجريبية:  Xم 

والختتار الباحثة للعينة اجملموعة الضابطة، إال أهنا اجملموعة 
التجريبية نفسها. واملراد هبا ختتار الباحثة فصال واحدا للعينة فتجرى 
تدريس اللغة العربية بدون استعمال املدخل اإلتصايل ابستعمال 

 كتاب العربية بني يديك وبعده ابستعمال املدخل اإلتصايل
 ابستعمال كتاب العربية بني يديك.

 
 اجملتمع والعينة -ب

إن اجملتمع هلذا البحث، مجيع الطالبات مبعهد ابب النجاح 
طلبات. فأخذت  386يبلغ عددهم  2019/2020لسنة دراسية 

الباحثة كالعينة الطالبات ىف الصّف الثاين )ب( ليكون فصال جتريبيا 
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 Purposive)عمدية طالبة كالعينة ابلطريقة ال 30وعددهن 

Sampling)52 . 
 
 طريقة مجع البياانت وأدواهتا -ج

تعد هبا الوسيلة اليت جتمع هبا املعلومات الالزمة إلجابة أسئلة 
البحث أو اختبار فروضه. أما الطريقة  اليت تستعملها الباحثة جلمع 
البياانت أو املعلومات إلجابة األسئلة اليت تتعلق هبذا البحث فهي 

 :53كما تلي
 االختبارات -1

إن االختبار من أكثر أدوات مجع املعلومات أو البياانت اليت 
حتتاج  إليها الباحثة إلجابة األسئلة، هو امتحان لتقومي التحصيل 
والقدرات لطالب أو لفصل مدرسي )مثال، املعرفة اخلاصة مبوضوع 
معني(.  وكانت االختبارات من أداة البحث اليت تستخدمها الباحثة 

عرفة فعالية استعمال املدخل اإلتصايل ابستعمال كتاب العربية فيه مل

                                                           
 .018 .ص، ...البحث يف العلوم السلوكية ل اىلخاملدصاحل بن محد العساف،  52

الطبعة األوىل، ) بريوت: مكتبة ، معجم املصطلحات الرتبويةوسف خليل يوسف،  53
 .343(، ص. ، بدون السنةلبنان انشرون
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بني يديك لرتقية قدرة التالميذ يف تعليم اللغة العربية. وتقوم الباحثة 
 إبختبارين، ومها :

 االختبار القبلي (1
هو أن ختترب الباحثة قبل استعمال املدخل اإلتصايل 

عربية، وغرض ابستعمال كتاب العربية بني يديك يف تدريس اللغة ال
هذا االختبار ملعرفة مستوى التحصيل الطالبات يف تدريس اللغة 

 العربية.
 االختبار البعدي (2

هو أن ختترب الباحثة بعد استعمال املدخل اإلتصايل 
ابستعمال كتاب العربية بني يديك يف تدريس اللغة العربية. والنتائج 

هما مث كل منمن االختبار البعدي يقارن بنتائج االختبار القبلي، 
تقارن الباحثة بني االختبار القبلي  .54يقاس به مدى فعالية التدريس

واالختبار البعدي وحتلل بينهما ملعرفة فعالية استعمال املدخل 
اإلتصايل ابستعمال كتاب العربية بني يديك يف ترقية تدريس اللغة 

 العربية.

                                                           
54 M. Ngalim Purwanto, Prinsip - Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, )Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984(, ha. 28. 
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 االستبانة -2
انة جلمع واختار الباحث االستبانة املغلق كنوع االستب

املعلومات يف كتابة هذه الرسالة. تتكون هذه االستبانة على عشرة 
السؤل املتنوعة. ومن حسنات هذا النوع من االستبياانت أنه يشجع 
املشاركني على اإلجابة عنه، ألنه ال يتطلب وقتا وجهدا كبريين، 
ويسهل عملية تصنيف البياانت وحتليلها إحصائيا . ويستخدم 

ألداة البحث ليعرف على استجابة الطالب يف تدريس الباحث هذه ا
 .55النحو بطريقة النصوص املتكاملة

 
 طريقة حتليل البياانت -د

 اإلختبارات -1
وأما النظام حتليل البياانت لنتيجة االختبار القبلي والبعدي 

 فستعمل الباحث الرموز كما يلي: (T-Test)ابختبارات 
 مرتبطني )أي لعينة إذا كان اهلدف معرفة الفرق بني متوسطني (1

 واحدة( فيطبق اختبارت طبقا للقانون التايل:
                                                           

ص.  ... ،حث العلمياملوجز يف منهج البسيف اإلسالم سعد عمر،  55
87-88 
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الفروق متوسط
اخلطأ املغياري للفروق

=  ت

 وبتعبري رايضي يصاغ القانون كما يلي: (2
 

 ت = 
 
 
 

 حيث أن :
 = متوسط الفروق. م ف 
 = جمموع مربعات إحنرافات الفروق. 2مج ح

 .56= عدد أفراد العينة ن 
 
 
 

                                                           
 141-140 ص. ... ، املدخل إىل ،صاحل بن محد العّساف 56

  2مج ح 

 م ف

 (1-ن )ن
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 3.1اجلدول 
 تائج يف االختبارينالن

 الطالب
درجاهتم يف 

االجابة 
 األوىل

درجاهتم يف 
االجابة 

 الثانية

الفرق بني 
 االجابتني

االحنراف 
عن متوسط 

 الفروق

مربع 
)االحنراف 

عن متوسط 
 (الفرق

 ... ... ... ... ... الطالب األول
 ... ... ... ... ... الطالب الثاين

 ... ... ... ... ... اخل
 ... ... ... ... ... عاجملمو 

 
وإلستخراج داللة الفرق بني متوسطي االجابتني، ال بد من 

 إتباع اخلطوات التالية:
إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح يف  (1

 اجلدوال أعاله
 حساب متوسط االجابة األوىل (2
 حساب متوسط االجابة الثانية (3
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 حساب متوسط الفرق (4
 تطبيق قانون اختبارت التايل: (5
 

 ت=
 
 

(، أى عدد أفراد العينة 1-حتديد درجة احلرية وهي ن )ن (6
 انقصا واحد.

مراجعة اجلدوال اإلحصائية اخلاصة بقيم ت ملعرفة هل القيمة  (7
ذات داللة إحصائية عند املستوى الذي حدده الباحث أم 
ال؟ فإذا كانت قيمة ت احملسوبة أصغر من قيمة ت يف جدوال 

ده الباحث وأمام درجة احلرية عند مستوى الداللة الذي حد
تقبل الفرضية أي أنه ليس هناك فرق بني االجابتني وهذا يدل 

 .57دوا كثريا من املقرر الذي درسوهعلى أن الطالب مل يستفي

                                                           
 143-142 ص. ...، املدخل إىل ،صاحل بن محد العّساف 57

  2مج ح 

 م ف

 (1-ن )ن
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 (0،001)      ولنفرض أن الباحث حدد مستوى الداللة ب 
 فيتضح أن قيمة ت احملسوبة أصعر من قيمة ت.

فيتضح أيضا أن  (0،005       )ب  أما إذا حدد مستوى الداللة
 قيمة ت احملسوبة أصعر من قيمة ت.

 حتليل عن نتيجة االستبانة -2
النظام حتليل البياانت عن االستبانة لنتيجة استجابة الطالب يف  وأما

تدريس النحو بطريقة النصوص املتكاملة فقام الباحث على ما قال 
 أييت : أانس سودجيونو برموز النسبة املئوية، وهي كما

𝑃 =
𝐹

𝑁
𝑋 100 

 أن : حيث
 P النسبة املئوية من حتصيل الطالب : 
 F جمموعة من اإلجاابت الطالب : 
 N 58: جمموعة من الطالب كلهم. 

 

                                                           
58 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : Raja 

Grafindo, 2009), ha. 43. 
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 الرابع الفصل
 ومناقشتها البحث نتائج

 
 البياانت عرض -أ

 املدخل تطبيق عن تبحث أن الباحثة أرادت الفصل هذ يف
"  Kurikulum 2013العربية اللغة درس" كتاب  عمالابست اإلتصاىل

 ابب مبعهد جتربية دراسة) الكالم مهارة على الطالبات قدرة لرتقية
 مع الشخصية ابملقابلة الباحثة قامت فقد البياانت وجلمع. النجاح

 العربية اللغة وتديس فيه والتعلم التعليم عملية عن العربية اللغة مدرسي
 اللغة درس" كتاب  ابستعمال اإلتصإىل املدخل بتطبيق نفسها
 .الطالبات لدى يف "Kurikulum 2013  العربية

 :59البحث حقل عن عامة صورة -1
 أتشيه بندا العصرية، املعاهد أحد النجاح ابب معهد كان

 Desa Doy Ulee Kareng Banda Aceh Jalan شارع يف كارنج  أويل

Kebun Raya  وكان 1994 لابري 24 التاريخ يف املعهد هذا أسس

                                                           
59 Sumber Waka Kurikulum MTsS Babun Najah. 
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 يف متخرج وهو الليسانس،املاجستري، إمسى، حممد املهعد هذا رئيس
 رائسة حتت املعهد وهذا املنورة، ابملدينة King Abdul Aziz جامعة

 فيه .Yayasan Perguruan Islam (YPI) اإلسالمية الرتبية مؤسسة
 .(MAS) الثانوية واملرحلة (MTsS) املتواسطة ملرحلة مها مرحلتان

 املدارس إحدى النجاح ابب مبعهد املتوسطة املدّرسة إن
. العربية اللغة مادة الطلبات فيها يتعلم اليت Banda Aceh ب      املتوسطة

 املدرسون وأما  Sri Muliana,S.Pd.Iالسيدة اآلن املدّرسة هذه ترإس
 عدد وأما.م 2019-2018 الدراسية للسنة مدرسا 15 فعددهم
 :اآليت اجلدول يف الباحثة وتضع. مدرستان هيف العربية اللغة مدرسى

 4،1 اجلدول
 النجاح ابب مبعهد املتوسطة مرحلة يف العربية اللغة مدرسة عدد

 املتخرج يف أمساء املدرسني رقم

جامعة الرانريي بدار السالم  خدجية 1
 بقسم اللغة العربية.

 سيت راضية 2
جامعة الرانريي بدار السالم 

 .بقسم اللغة العربية
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 386 هي املرحلة هذه يف والطالبات الطلبات عدد وكان
 الثالث، والصف الثاين والصف األول الصف يف جيلسون وهم طالبا،

 ويتضح التايل اجلدول يف يتضح كما  صف كل  من الطالبات وعدد
 : فصول كل  يف الطالبات عدد

 MTsS ب   الطالبات عدد أن علمنا السابقة البياانت من

Babun Najah Banda Aceh  386  فصال الباحثة فاختارت. طالبا 
 فقامت إليها احملتاج البياانت ولنيل( ج) الثاين الصف: عينة لتكون

 .املباشرة واملالحظة ابالختبار الباحثة
 املدّرسة أعدت فقد املرجوة الرتبوية األهداف على وللحصول

 :يلي كما  التعليمية الوسائل بعض
 4،2 اجلدول

 النجاح ابب معهد املتوسطة سةاملدرّ  يف وسائل
 العدد أنواع الوسائل رقم

 1 مكتب مدير املدّرسة 1
 1 مكتب املدرسني 2
 12 فصول الدراسة 3
 1 املكتبة 4



67 

 

 10 املرحاض 5
 1 معمل احلاسوب 6
 1 معمل علوم الطبيعية 7

 27 اجملموع
للسنة الدراسية  MTsS Babun Najah Banda Aceh مصدر :

 .م 2018-2019
 ابستعمال اإلتصإىل املدخل إجراء تعليم الكالم بتطبيق -2

 "Kurikulum 2013العربية  اللغة درس" كتاب
 4،3اجلدول 

 التوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية
 الساعة التاريخ اليوم اللقاء

 11،10 – 09،25 2019\12\04 األربعاء اللقاء األول
 11.10-09.25 2019\12\09 اإلثنني اللقاء الثاين

 
أسبوعني  معهد ابب النجاحقامت الباحثة إبجراء البحث يف 

 وتعلم فيها مرتني يف كل أسبوع. موافقا بشهر ديسمرب،
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 4،4 اجلدول
العربية  اللغة درس" كتاب  ابستعمال إىلاإلتص املدخل تطبيق

Kurikulum 2013" ولاللقاء اال 
 الطالباتأنشطة  املدّرسةانشطة  الرقم

1 
ة إبلقاء املدّرسة العملية التعليمتبدأ 

 السالم رد الطالبات مهحالتعن  املدّرسةالسالم وتسأل 

 قراءةب الطالبات املدّرسةأمرت  2
 الدعاء

 الدعاء الطالباتقرأ ي

يف  تقرأ املدّرسة أمساء الطالبات 3
 كشف احلضور

إىل األمساء  الطالباتيستمع 
 املذكورة

 مأهداف التعلي املدّرسةشرحت  4
إىل شرح  الطالباتيستمع 

عن أهداف تعليم  املدّرسة
 كالممهارة ال

5 

أبن يتعلموا  الطالبات املدّرسةأمرت 
إحدى  جيدا بشرح أن الكالم

املهارات املهمة يف تعليم اللغة 
 العربية.

إىل شرح  الطالباتيستمع 
 املدّرسة
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6 
خطوات تعلم  ملدّرسةشرحت ا

ة يف عملي ابستعمل املدخل اإلتصايل
 التعليم

إىل شرح  الطالباتيستمع 
 جبيد املدّرسة

7 
بصوت  تقرأ املدّرسة نص احلوار

 املدّرسةقراءة  الطالباتيكرر  مرتفعة

 إىل الطالبات املدّرسةتنقسم  8
 جمموعات صغرية

 يف جمموعتهم الطالباتجيلس 

9 
ليعرب رأيهم  الطالبات املدّرسةطلبت 

 حول املشكلة املطروحة.
رأيهم حول  باتالطاليعرب 

 املشكلة املطروحة.

املدّرسة الطالبات أبن طلبت  10
 لكل فرقة بينهم يتناقشوا مادة الكالم

 يقرأ الطالبات مادة الكالم
مث املكتوبة يف كل جمموعات 

 يتناقشوهنا

11 
سألت املدّرسة عن املشكلة يف 

 الكتابة
سأل الطالبات  عن املشكلة 

 املبهم

اه عن شيء تعطي املدّرسة االجت 12
 الذي غري واضح.

الطالبات  عن االجتاه يستمع 
 املدّرسة

العملية التعليم والتعلم  املدّرسةختتيم  13
 بقرأءة احلمدلة

السالم ويقرأ  الطالباتأجب 
 احلمدلة
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 4،5اجلدول 
العربية  اللغة درس" كتاب  ابستعمال إىلاإلتص املدخل تطبيق

Kurikulum 2013" اللقاء الثاين 
 الطالباتأنشطة  املدّرسةانشطة  الرقم

1 
ة إبلقاء تبدأ املدّرسة العملية التعليم

 السالم رد الطالبات مهحالتعن  املدّرسةالسالم وتسأل 

 قراءةب الطالبات املدّرسةأمرت  2
 الدعاء

 الدعاء الطالباتقرأ ي

يف  تقرأ املدّرسة أمساء الطالبات 3
 كشف احلضور

 إىل األمساء الطالباتيستمع 
 املذكورة

 .أهداف التعليم املدّرسةشرحت  4
إىل شرح  الطالباتيستمع 

عن أهداف تعليم  املدّرسة
 مهارة القرأة

5 

أبن يتعلموا  الطالبات املدّرسةأمرت 
إحدى  كالمجيدا بشرح أن ال

املهارات املهمة يف تعليم اللغة 
 العربية.

إىل شرح  الطالباتيستمع 
 املدّرسة
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6 
طوات تعلم شرحت املدّرسة خ

يف عملية  ابستعمل املدخل اإلتصايل
 التعليم

إىل شرح  الطالباتيستمع 
 جبيد املدّرسة

 

7 

الواردة  دراسةاملواد ال دّرسةيقدم امل
العربية  اللغة درس يف الكتاب

Kurikulum 2013  بتطبيق املدخل
 اإلتصلي

إىل شرح  الطالباتيستمع 
 جبيد املدّرسة

8 
بصوت  روانص احل املدّرسةتقرأ 

 املدّرسةقراءة  الطالباتيكرر  مرتفع

 إىل الطالبات املدّرسةتنقسم  9
 جمموعات صغرية

 هتمايف جمموع الطالباتجيلس 

لكل فرقة لتقدم  املدّرسةطلبت  10
 نتائج مناقشتهن

إحدى أعضاء الفرقة  تقدم
 لتقدم مناقشتهم

11 
تعطى املدّرسة الدوافع لطلبة أبن 

 م.يستمر تعلم ىف منزلته
يستمع الطالبات عن 

 الدوافع.

12 
العملية التعليم والتعلم  املدّرسةختتيم 

 بقرأءة احلمدلة.
السالم ويقرأ  الطالباتأجب 

 احلمدلة
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 التحليل البياانت -ب
 حتليل البياانت عن االختبار القبلي واإلختبار البعدي -1

قامت الباحثة ابالختبار القبلي قبل إجراء البحث ملعرفة قدرة 
طالبات يف فهم الكالم دون تطبيق املدخل اإلتصإىل ابستعمال ال

، وأما نتيجة الطالبات  Kurikulum 2013كتاب "درس اللغة العربية
اليت حصلت علها الباحثة من اإلختبار القبلى كما املكتوبة يف 

 : اجلدول األيت
 Test) وحتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبارات

“t”)  مل الباحث الرموز كما يلى، إذا كان اهلدف معرفة الفرق فتستع
بني متوسطني مرتبطني )أي لعينة واحدة( فيطبق اختبارة طبقا 

 :للقانون التايل
 4،6اجلدول 

 نتائج اإلختبار القبلى واإلختبار البعدي
اسم 

 الطالبات
 اإلختبار البعدي نتيجة اإلختبار القبلى نتيجةال

1 40 70 
2 60 80 
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3 60 80 
4 50 85 
5 70 90 
6 75 95 
7 75 95 
8 65 100 
9 60 100 

10 60 95 
11 50 85 
12 40 80 
13 40 80 
14 70 80 
15 70 85 
16 80 90 
17 80 80 
18 40 80 
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19 45 70 
20 60 75 
21 60 60 
22 70 70 
23 75 75 
24 75 80 
25 70 80 
26 75 85 
27 65 85 
28 60 90 
29 60 90 
30 65 95 

 2505 1865 جمموع
 ٪ 83،5=  30:  2505 ٪62،16=  30:  1865 معدل
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حصل الطالبات االختبار القبلي على نتيجة  من هذ البياانت
االختبار البعدي على نتيجة املعدلة و 62،16=  30:  1865 املعدلة

2505  :30  =83،5 ٪. 
يف هذ  أما القنون الذي تستخدم الباحثة لتحليل البيانت

 البحث هو القنون التايل :
الفروق متوسط

اخلطأ املغياري للفروق
=  ت

 وبتعبري رايضي يصاغ القانون كما يلي:
 ت=

 
 

 حيث أن :
 = متوسط الفروق. م ف 
 = جمموع مربعات إحنرافات الفروق. 2مج ح

 = عدد أفراد العينة. ن
 

  2مج ح 

 م ف

 (1-ن )ن
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 4،7اجلدول 
 يجة االختبار البعديجمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونت

 الطالبات
 

نتيجة 
الختبار 
 القبلي

نتيجة 
الختبار 
 البعدي

الفرق بني 
 االجابتني

االحنراف 
عن 

متوسط 
 الفروق

مربع 
)االحنراف 

عن 
متوسط 
 الفروق(

1 40 70 30 0 0 
2 60 80 20 -10 100 
3 60 80 20 -10 100 
4 50 85 35 5 25 
5 70 90 20 -10 100 
6 75 95 20 -10 100 
7 75 95 20 -10 100 
8 65 100 35 5 25 
9 60 100 40 10 100 
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10 60 95 25 -5 25 
11 50 85 25 -5 25 
12 40 80 40 10 100 
13 40 80 40 10 100 
14 70 80 10 -20 400 
15 70 85 15 -15 225 
16 80 90 10 -20 400 
17 80 80 10 -20 400 
18 40 80 40 10 100 
19 45 70 25 -5 25 
20 60 75 15 -15 225 
21 60 60 0 -30 900 
22 70 70 0 -30 900 
23 75 75 0 -30 900 
24 75 80 5 -25 625 
25 70 80 10 -20 400 
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26 75 85 10 -20 400 
27 65 85 20 -10 100 
28 60 90 30 0 0 
29 60 90 30 0 0 
30 65 95 30 0 0 

 6900 270- 630 2505 1865 اجملموع
 وأما خطوات إطباعه:

إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح يف  (1
 اجلدوال أعاله.

 ٪62،16 = 30 ÷ 1865حساب متوسط االجابة األوىل  (2
 ٪83،5 = 30 ÷ 2505حساب متوسط االجابة الثانية  (3
 ٪21 = 30 ÷ 630حساب متوسط الفرق  (4
 تطبيق قانون  االختبارت: (5
 

 ت=
 
 

  2مج ح 

 م ف

 (1-ن )ن
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 ت= 

 
 
 

 ت= 
 
 
 

ت= 
21

 ۲۹۰۰
۸۷۰

 

ت= 
21

3۰33 

 ٪6،30ت= 

26900 

21 

30 (30-1) 

6900 

21 

870 
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 derajatومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدرجة احلرية )

kebebasan ويكون الفرض الصفري على مستوي الداللة .)
(signifikansi )5٪ من درجة احلرية يف هذا البحث. ٪1و 

( tومن اخلطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة ت )
 لنتيجة اجلدول ابلرموز:ليقارن اب9،19

Db = N-1 

= 30-1 

= 29 

حصلت على النتيجة ت ، dbوبعد أن حسبت الباحثة 
ويف  2،04وهو  5٪( signifikansiاجلدول على مستوي الداللة )

 أو tablet t  <. وإذا76،2وهو  1٪( signifikansiمستوي الداللة )
مردود  oH(، فذلك tablet( أكرب من نتيجة ت اجلدول )tنتيجة ت )

( أصغر من نتيجة ت tأو نتيجة ت ) tablet>tمقبول. وإذا  aHو 
 مردود. aHمقبول و  oH(، فذلك tabletاجلدول )

 6،30( tومن الرموز السابقة، وجدت الباحثة النتيجة ت )
 5٪( signifikansiوالنتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة )

. 2،76وهو  1٪( signifikansi، ويف مستوي الداللة )2،04و
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 2،04فالنتيجة ت أكرب من نتيجة ت اجلدول )
 مقبول. aHمردود و  oH( و 76،2<30،6>
 حتليل بياانت االستبانة -2

النتائج يف حتليل استجابة الطلبة ابستخدام املدخل اإلتصايل 
" على مهارة الكالم Kurikulum 2013ابستخدام "درس اللغة العربية 
 فتعتمد الباحثة على القانون :

P = 𝑓

𝑁
 𝑥 100 

 البيان :
P النسبة املؤية : 
f الرتددات : 

N جمموعة الطلبة :. 
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 4،8اجلدول 
 نتيجة استجابة الطلبة

 (٪) النسبة املؤية  (F)الرتددات  البياانت رقم
 غ م ب غ م م م ب غ م ب غ م م م ب

املواد املستخدمة يف تعلم  1
كتاب اللغة العربية ابستخدام  

ة العربية "درس اللغ
Kurikulum 2013"  مع

 .املدخل اإلتصايل

12 16 2 - 30 53،33 6،66 - 
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تقدمي املواد التعليمية ابللغة  2
العربية عند عملية التعليم 

 .والتعلم جيد جًدا
3 21 6 - 10 70 20 - 

أفضل دراسة اللغة العربية  3
كتاب "درس اللغة ابستخدام  

مع " Kurikulum 2013العربية 
 .اإلتصايلاملدخل 

5 12 7 6 16،66 40 23.33 20 

تعلم اللغة العربية ابستخدام  4
كتاب "درس اللغة العربية 

Kurikulum 2013 " مع
2 21 7 - 6،66 70 23،33 - 
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املدخل اإلتصايل يعرفين 
مباشرة يف تطبيق احملادثة مع 

 .اللغة العربية
إنين دائما ما أهتم مبعلومات  5

لعربية يف تعلم اللغة ا درسةامل
كتاب "درس اللغة ابستخدام  

مع " Kurikulum 2013العربية 
املدخل اإلتصايل من البداية 

 .إىل النهاية

7 23 - - 23،33 76،66 - - 
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تعلم اللغة العربية ابستخدام  6
كتاب "درس اللغة العربية 

Kurikulum 2013 " مع
املدخل اإلتصايل يذكرين 

 .مباشرة بفائدة اللغة العربية

13 17 - - 73،33 26،67 - - 

تعلمين اللغة العربية ابستخدام  7
"درس اللغة العربية كتاب 

Kurikulum 2013 " مع
دربين كثريًا  املدخل اإلتصايل

 ابللغة العربية. ةعلى إجراء حمادث

22 8 - - 73،33 26،67 - - 
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تعلم اللغة العربية ابستخدام  8
كتاب "درس اللغة العربية 

Kurikulum 2013 "مع 
املدخل اإلتصايل قادين إىل 
فهم الغرض من التحدث 
ابستخدام اللغة العربية 

 .بشكل صحيحة

3 27 - - 10 90 - - 

تعلم اللغة العربية ابستخدام  9
كتاب "درس اللغة العربية 

Kurikulum 2013 " مع
17 10 3 - 56،66 33،33 10 - 
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املدخل اإلتصايل ميكن أن 
اليت  ةيقدم إجاابت للمشكل

واجهتها عند دراسة اللغة 
 .العربية

تعلم اللغة العربية ابستخدام  10
كتاب "درس اللغة العربية 

Kurikulum 2013 " مع
 .املدخل اإلتصايل ليس ممال

6 24 - - 20 80 - - 

17 90 اجملموع 
9 25 6 319،9

7 
566،6

6 83،32 20 
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 املالحظة :

 : موافق بشدة )إجيابيا(.  م ب 
 : موافق )إجيابيا(.  م

   : غري موافق )سلبيا(.  غ م
غ م ب : غري موافق بشدة )سلبيا(.

،17 9 درحة املعدلة 
5 

2،5 0،6 31،99 56،66 8،33 2 

 ٪ 88،65 )٪(ة النسبة املؤي 
 إجيابيا

10،33 ٪ 
 سلبيا
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الذين  اتلباط 30ومن اجلدول السابق فعرفنا أّن من 
العربية كتاب "درس اللغة ابستخدام   كالمدرسوا يف تدريس ال

Kurikulum 2013 "لقسم اللغة  ثاينيف الصف ال مع املدخل اإلتصايل
 األجنبية فرتددات استجابتهم كما يلي :

  ٪319،97 :       موافق بشدة بقيمة -1
  ٪66،56 :       موافق بقيمة -2

     88،65٪ 
 

  ٪8،33:          غري موافق بقيمة  -3
 ٪2  :      غري موافق بشدة بقيمة  -4

             10،33٪ 
أّن  اتلبانظرا إىل البياانت السابقة من ورقة االستجابة للط

أكثر من النسبة املؤية  ٪88،65 املؤية إلجيايب بقيمة نتيجة النسبة
كتاب "درس على أن استخدام   هذه تدل ٪10،33لسليب بقيمة 
لرتقية قدرة  مع املدخل اإلتصايل" Kurikulum 2013اللغة العربية 

 جيد استجابة إجيابية. كالملى مهارة الالطلبة ع
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 حتقيق الفروض -ب
 الفرض من هذا البحث تقول:

والنتيجة ت  6،30( tووجدت الباحثة النتيجة ت ) (1
، 2،04و 5٪( signifikansiاجلدول على مستوي الداللة )

. 2،76وهو  1٪( signifikansiويف مستوي الداللة )
 2،04فالنتيجة ت أكرب من نتيجة ت اجلدول )

 مقبول. aHمردود و  oH( و 76،2<30،6>
أكثر  ٪88،65 املؤية إلجيايب بقيمة نتيجة النسبةكانت  (2

هذه تدل على  ٪10،33من النسبة املؤية لسليب بقيمة 
" Kurikulum 2013كتاب "درس اللغة العربية أن استخدام  

لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم  مع املدخل اإلتصايل
 بية.جيد استجابة إجيا
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 الباب اخلامس

 اخلامتة
 

 نتائج البحث -أ

قد حبثت الباحثة هذه الرسالة عما يتعلق بتطبيق املدخل 
" Kurikulum 2013اإلتصإىل ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية 

فهم الكالم يف الصف الثاين الثانوية مبعهد ابب النجاح بند أتشيه. 
 ومن النتائج احملصولة هي:

البحث وهو توجد فروق ذات  وأن الفروض من هذا (1
إحصائية بني فهم الكالم بتطبيق املدخل اإلتصإىل 

" Kurikulum 2013ابستعمال كتاب "درس اللغة العربية 
فهم الكالم دون تطبيق املدخل اإلتصإىل ابستعمال كتاب 

" لدى الطلبة يف هذا Kurikulum 2013"درس اللغة العربية 
. ألن نظرت الباحثة (Ha)املعهد ابب النجاح بند أتشية 

إىل النتيجة من االختبارت ت وهي أن ت احلساب
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. فتكون النتيجة من 2،76وقدر ت اجلدول = 6،30=
 ت احلساب أكرب من النتيجة ت اجلدول.

٪ أكثر 88،65كانت نتيجة النسبة املؤية إلجيايب بقيمة  (2
٪ هذه تدل على 10،33من النسبة املؤية لسليب بقيمة 

" Kurikulum 2013"درس اللغة العربية أن استخدام كتاب 
مع املدخل اإلتصايل لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم 

 جيد استجابة إجيابية.

 
 املقرتحات -ب

قدم الباحثة بعض إنتحت الباحثة من تقدمي النتائج البحث. فت
 التوصيات ومنها:

ينبغى ملدير املدرسة أن يهتم إهتماما كبريا ابعداد الطريقة  (1
 مية فيها لكي تكون عملية التعلمية جيدة وصحيحة.التعل

ينبغى للمدرسة أن تطبق طريقة مناسبة ومرحية يف تعلم  (2
الكالم ألن هلا ااثر مشكورة لرتقية رغبة الطلبة وقدرهتم 

 على فهم الكالم.
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ينبغي لطلبات أن يتعلموا اللغة العربية جمتهدين للحصول  (3
 على النجاح.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah   :  MTs Babun Najah 

Mata Pelajaran : Bahasa arab 

Kelas/Semester : VIII/Ganjil 

Materi Pokok             : يومية في المدرسة 

Tahun Ajaran  : 2019/2020 

Alokasi Waktu : 6 x 45 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 

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

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut 

pandang/teori yang kuat. 

 

B. Kompetensi Dasar  

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

pengembangan kemampuan berbahasa Arab 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa 



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

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومية

 baik secara lisan maupun tertulis في المدرسة

4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 

tentang topik يومية في المدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.2.1 Menyadari adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 

2.2.1 Memiliki sikap/perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa dalam kehidupan sehari – hari 

3.2.1 Mengeidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 baik secara lisan maupun tertulis يومية في المدرسة

3.2.2 Menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومية

 baik secara lisan maupun tertulis في المدرسة

3.2.3 Mengidentifikasi makna kata dalam teks sesuai tema/topik 

“keseharian kita di madrasah 

3.2.4 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 

bahasa  Arab yang berkaitan dengana    يومية في المدرسة 

4.2.1 Membedakan penggunakan kata untuk mu’annats dan mudzakkar  

4.2.2 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan 

kaidah jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih..  

4.2.3 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik “keseharian kita di 



madrasah” sesuai kaidah jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul 

bih 

D. Materi Pembelajaran 

1. Percakapan (الحوار) tentang Keseharian kita di madrasah ( يومية في

 (المدرسة

 



 

 

 

 

 



F. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya, 

 السعة ( jam) 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan. 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari. 

 Apabila materi tema projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 

 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata (يومية في المدرسة) tentang topik 

Keseharian kita di madrasah (يومية في المدرسة) 

10 

menit 



1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan. 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/ 

pemberian 

rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan 

untuk memusatkan perhatian pada topic 

 Keterampilan mendengar (Istima’) tentang 

topik  Keseharian kita di madrasah ( يومية

 (في المدرسة

 Latihan pada kosakata (يومية في المدرسة) 

tentang topik Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

dengan cara : 

 Melihat (tanpa atau dengan alat) 

Menayangkan gambar/foto tentang 

 Keterampilan mendengar (Istima’) 

65 

menit 



1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

 Mengamati 

 Peserta didik diminta mengamati 

pelafalan kata, frase dan kalimat 

bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang topik  السعة ( jam) 

 Peserta didik diminta mengamati 

gambar/tabel berikut ini 

 Membaca (dilakukan di rumah sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi 

dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi 

yang berhubungan dengan 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

 Mendengar 

 Peserta didik diminta mendengarkan 



1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’ ) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة

Keseharian kita di madrasah 

( ي المدرسةيومية ف ) 

 Menyimak, 

 Peserta didik diminta menyimak 

penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi 

pelajaran  mengenai : 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

Problem 

statemen 

(pertanyaan/ 

identifikasi 

masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 



1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

 Mengajukan pertanyaan tentang : 

 Keterampilan mendengar (Istima’) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati 

atau pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa yang 

diamati (dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik) untuk mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk 

pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 

dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 

Data 

collection 

(pengumpulan 

data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian, 

 Wawancara dengan nara sumber 

 Mengumpulkan informasi 

 Peserta didik diminta mengumpulkan 

data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’ ) tentang topik  



1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

 Membaca sumber lain selain buku teks, 

 Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

 Mempresentasikan ulang 

 Peserta didik mengkomunikasikan 

secara lisan atau mempresentasikan  

tentang 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة



1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

 Aktivitas : 

 Peserta didik diminta menjawab 

pertanyaan – pertanyaan yang 

terdapat pada buku siswa 

 Peserta didik diminta  melakukan 

Latihan pada kosakata ( يومية في

 berikut ini(المدرسة

 Mendiskusikan 

 Mengulang 

 Saling tukar informasi tentang  : 

 Keterampilan mendengar (Istima’ ) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 

dari kelompok lainnya sehingga diperoleh 

sebuah pengetahuan baru yang dapat 

dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 

kemudian, dengan menggunakan metode 

ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 

peserta didik atau pada lembar kerja yang 

disediakan dengan cermat untuk 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 

menghargai pendapat orang lain, 



1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan 

kemampuan mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat. 

Data 

processing 

(pengolahan 

Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 

 Berdiskusi tentang data : 

 Keterampilan mendengar (Istima’) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 

kegiatan sebelumnya. 

 Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 

sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan 

bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 

kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai 

 Keterampilan mendengar (Istima’ ) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 



1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

Verification 

(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil 

pengamatannya dan memverifikasi hasil 

pengamatannya dengan data-data atau teori pada 

buku sumber melalui kegiatan : 

 Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif serta deduktif dalam 

membuktikan : 

 Keterampilan mendengar (Istima’ ) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

antara lain dengan : Peserta didik dan guru 

secara bersama-sama membahas jawaban 

soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 

didik. 

Generalizatio Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 



1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

(menarik 

kesimpulan) 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

secara klasikal tentang : 

 Keterampilan mendengar (Istima’) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi 

yang dilakukan dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik lain diberi kesempatan  untuk 

menjawabnya. 

 Menyimpulkan  tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 

yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 

pengamatan secara tertulis tentang 

 Keterampilan mendengar (Istima’) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في



1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar 

kerja yang telah disediakan. 

 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

atau guru melemparkan  beberapa 

pertanyaan kepada siswa. 

 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang 

terdapat pada buku pegangan peserta didik 

atau pada lembar lerja yang telah disediakan 

secara individu untuk mengecek penguasaan 

siswa terhadap materi pelajaran 
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa 

dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya 

diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 

tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-

point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 

yang baru dilakukan. 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada 

pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung 

10 

menit 



1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

diperiksa. Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek 

dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  

untuk penilaian projek. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 

 

2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  

untuk  memulai pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya, 

 السعة ( jam) 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan. 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari. 

 Apabila materi tema projek ini kerjakan  dengan baik dan 

10 

menit 



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: 

 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah ( ةيومية في المدرس ) 

 Latihan pada kosakata (يومية في المدرسة) tentang topik 

Keseharian kita di madrasah (يومية في المدرسة) 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  

berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan. 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/ 

pemberian 

rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan 

untuk memusatkan perhatian pada topic 

 Keterampilan mendengar (Istima’) tentang 

topik  Keseharian kita di madrasah ( يومية

 (في المدرسة

 Latihan pada kosakata (يومية في المدرسة) 

65 

menit 



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

tentang topik Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

dengan cara : 

 Melihat (tanpa atau dengan alat) 

Menayangkan gambar/foto tentang 

 Keterampilan mendengar (Istima’) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

 Mengamati 

 Peserta didik diminta mengamati 

pelafalan kata, frase dan kalimat 

bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang topik  السعة ( jam) 

 Peserta didik diminta mengamati 

gambar/tabel berikut ini 

 Membaca (dilakukan di rumah sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung), 

 Peserta didik diminta membaca materi 

dari buku paket atau buku-buku 

penunjang lain, dari internet/materi 

yang berhubungan dengan 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

 Mendengar 

 Peserta didik diminta mendengarkan 

pemberian materi oleh guruyang 

berkaitan dengan 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’ ) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

 Menyimak, 

 Peserta didik diminta menyimak 

penjelasan pengantar kegiatan secara 

garis besar/global tentang materi 

pelajaran  mengenai : 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah 

( درسةيومية في الم ) 

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة

Keseharian kita di madrasah 



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

 (يومية في المدرسة)

Problem 

statemen 

(pertanyaan/ 

identifikasi 

masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang : 

 Keterampilan mendengar (Istima’) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( في  يومية

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati 

atau pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang apa yang 

diamati (dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik) untuk mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk 

pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 

dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 

Data 

collection 

(pengumpulan 

data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian, 

 Wawancara dengan nara sumber 



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

 Mengumpulkan informasi 

 Peserta didik diminta mengumpulkan 

data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tentang 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’ ) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

 Membaca sumber lain selain buku teks, 

 Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca 

buku referensi tentang 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة

Keseharian kita di madrasah 

( ة في المدرسةيومي ) 

 Mempresentasikan ulang 

 Peserta didik mengkomunikasikan 

secara lisan atau mempresentasikan  

tentang 



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

- Keterampilan mendengar 

(Istima’) tentang topik  

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

- Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik (المدرسة

Keseharian kita di madrasah 

 (يومية في المدرسة)

 Aktivitas : 

 Peserta didik diminta menjawab 

pertanyaan – pertanyaan yang 

terdapat pada buku siswa 

 Peserta didik diminta  melakukan 

Latihan pada kosakata ( يومية في

 berikut ini(المدرسة

 Mendiskusikan 

 Mengulang 

 Saling tukar informasi tentang  : 

 Keterampilan mendengar (Istima’ ) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 

dari kelompok lainnya sehingga diperoleh 

sebuah pengetahuan baru yang dapat 

dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

kemudian, dengan menggunakan metode 

ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 

peserta didik atau pada lembar kerja yang 

disediakan dengan cermat untuk 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 

menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan 

kemampuan mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat. 

Data 

processing 

(pengolahan 

Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dengan cara : 

 Berdiskusi tentang data : 

 Keterampilan mendengar (Istima’) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah ( لمدرسةيومية في ا ) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 

kegiatan sebelumnya. 

 Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 

sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan 

bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal 

mengenai 

 Keterampilan mendengar (Istima’ ) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

Verification 

(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil 

pengamatannya dan memverifikasi hasil 

pengamatannya dengan data-data atau teori pada 

buku sumber melalui kegiatan : 

 Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif serta deduktif dalam 

membuktikan : 

 Keterampilan mendengar (Istima’ ) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah ( لمدرسةيومية في ا ) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

di madrasah (يومية في المدرسة) 

antara lain dengan : Peserta didik dan guru 

secara bersama-sama membahas jawaban 

soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 

didik. 

Generalizatio 

(menarik 

kesimpulan) 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

secara klasikal tentang : 

 Keterampilan mendengar (Istima’) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi 

yang dilakukan dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 

peserta didik lain diberi kesempatan  untuk 

menjawabnya. 

 Menyimpulkan  tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 

pengamatan secara tertulis tentang 

 Keterampilan mendengar (Istima’) 

tentang topik  Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

 Latihan pada kosakata ( يومية في

 tentang topik Keseharian kita (المدرسة

di madrasah (يومية في المدرسة) 

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau lembar 

kerja yang telah disediakan. 

 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

atau guru melemparkan  beberapa 

pertanyaan kepada siswa. 

 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang 

terdapat pada buku pegangan peserta didik 

atau pada lembar lerja yang telah disediakan 

secara individu untuk mengecek penguasaan 

siswa terhadap materi pelajaran 
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa 

dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya 

diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 

tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-

point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 

10 

menit 



2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 45 menit ) Waktu 

yang baru dilakukan. 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada 

pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung 

diperiksa. Peserta didik yang  selesai mengerjakan projek 

dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  

untuk penilaian projek. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik 

 

 

G. Penilaian  

1. Jenis/teknik Penilaian: 

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap 

- Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam 

melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya 

diri dan kemampuan bermusyawarah 

- Penilaian Diri (self assessment) 

- Penilaian Teman Sebaya peer assessment) 

- Penilaian Jurnal (anecdotal record) 

 



b. Pengetahuan 

- Tes Tertulis Uraian atau Pilihan Ganda, Melakukan tes 

untuk mengetahui pemahaman siswa tentang Keseharian 

kita di madrasah (يومية في المدرسة) 

- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan 

Percakapan. 

- Penugasan, Membuat kesimpulan tentang Keseharian kita 

di madrasah (يومية في المدرسة) 

c. Keterampilan 

- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja Kemampuan 

berdiskusi sesuai perannya tentang Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 

- Penilaian Proyek,  

- Penilaian Produk,  

- Penilaian Portofolio 

- Penilaian Tertulis 

 

2. Instrumen Penilaian 

- Pertemuan Pertama 

- Pertemuan Kedua 

 

 

 

 



LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 

PENILAIAN OBSERVASI 

Rubrik:  

Indikator sikap aktif dalam pembelajaran: 

1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam 

pembelajaran 

2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam 

pembelajaran  tetapi belum ajeg/konsisten 

3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha ambil bagian dalam 

pembelajaran  tetapi belum ajeg/konsisten  

4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian  dalam menyelesaikan 

tugas kelompok  secara terus menerus dan ajeg/konsisten 

 

Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 

1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam 

kegiatan kelompok. 

2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerjasama dalam 

kegiatan kelompok tetapi masih belum ajeg/konsisten. 

3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk bekerjasama dalam 

kegiatan kelompok tetapi masih belum ajeg/konsisten. 

4. Sangat baik jika menunjukkan adanya  usaha bekerjasama dalam kegiatan 

kelompok secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 

Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan 

kreatif. 



1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses 

pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 

2. Cukup  jika menunjukkan  ada sedikit usaha untuk bersikap toleran 

terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif tetapi 

masuih belum ajeg/konsisten 

3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap 

proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum 

ajeg/konsisten. 

4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran 

terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif secara terus 

menerus dan ajeg/konsisten 



 

REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP – OBSERVASI 

 

NO NAMA SISWA 

SIKAP 
Skor 

Rata-

rata 
Tanggung 

Jawab 
Jujur Pedul 

Kerja 

Sama 
Santun 

Percaya 

Diri 
Disiplin 

1          

2          

 

Lembar Penilaian Sikap - Observasi pada Kegiatan Praktikum 

 

Mata Pelajaran  :  ………….. 

Kelas/Semester :  ………….. 



 

Topik/Subtopik  :  ………….. 

Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, jujur, teliti dalam 

melakukan percobaan …………………………………….. 

 

No 
Nama 

Siswa 
Disiplin 

Tanggung 

Jawab 

Kerja 

sama 
Teliti Kreatif 

Peduli 

Lingkungan 
Keterangan 

1         

2         

,,,,         

Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 

4 = sangat baik 

3 = baik 

2 = cukup 



 

1 = kurang 

 

 

 

Lembar Penilaian Sikap - Observasi pada Kegiatan Diskusi 

 

Mata Pelajaran  :  ………….. 

Kelas/Semester :  ………….. 

Topik/Subtopik  :  ………….. 

Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan proaktif serta 

bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

 



 

No Nama Siswa Kerja sama Rasa Ingin Tahu Santun Komunikatif Keterangan 

1       

2       

,,,,       

Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 

4 = sangat baik 

3 = baik 

2 = cukup 

1 = kurang 

 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP – DIRI 

 



 

PENILAIAN DIRI 

Nama :  

Kelas :  

Kelompok : ……………………………………… 
 

Untuk pertanyaan 1 sampai dengan 6, tulis masing-masing huruf sesuai dengan pendapatmu! 

A = Selalu                     B = Sering                      C = Jarang                        D = Tidak pernah 

1  Saya memiliki motivasi dalam diri saya sendiri selama proses pembelajaran 

2  Saya bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok 

3  Saya menunjukkan sikap konsisten dalam proses pembelajaran 

4  Saya menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok 

5  Saya menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi 



 

6  
Saya menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan pendapat/cara dalam 

menyelesaikan masalah 

7  Saya menunjukan sikap positip (individu dan social) dalam diskusi kelompok 

8  Saya menunjukkan sikap ilmiah pada saat melaksanakan studi literatur atau pencarian informasi 

9  
Saya menunjukkan perilaku dan sikap menerima, menghargai, dan melaksanakan kejujuran, kerja keras, 

disiplin dan tanggung jawab 

7 

 

 

 

 

 

 

Selama kegiatan pembelajaran, tugas apa yang kamu lakukan? 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

. 

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

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

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

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

 

 

Pedoman  Penskoran:  Skor 4, jika A = Selalu             

Skor 3, jika B = Sering             

Skor 2, jika C = Jarang 

Skor 1, jika D = Tidak pernah 

 



 

          Skor Perolehan  =   

 

Penilaian Sikap - Diri 

setelah peserta didik selesai belajar satu KD 

 

Topik: …………………. Nama  : ………………… 

                  Kelas : ………………… 

 

Setelah mempelajari materi ……………………., Anda dapat melakukan penilaian diri dengan cara memberikan tanda V 

pada kolom yang tersedia sesuai dengan kemampuan 

 

No Pernyataan 
Sudah 

Memahami 

Belum 

Memahami 

1 Memahami ……………………………………..   



 

2 Memahami ……………………………………..   

3 Memahami ……………………………………..   

4 Memahami ……………………………………..   

 

REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK 

Mata Pelajaran : ........................................... 

Topik/Materi : ........................................... 

Kelas : ........................................... 

 

No Nama 

Skor Pernyataan penilaian Diri 

Jumlah Nilai 

1 2 3 …. …. 

1 Diva 2 1 2 …. ….   



 

2  2 2 1 …. ….   

3 ….        

….         

Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  

     =   x100 

 

 



 

Nilai Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

 

 

Remedial 

 Pada dasarnya ada banyak sekali program remedial 

(remedial teaching) yang dapat digunakan, diantara yang 

sering banyak dilakukan guru, yaitu: 

- Mengajarkan kembali (re-teaching) materi yang 

sama, tetapi dengan cara penyajian yang berbeda; 

- Tutoring sebaya, yaitu bentuk perbaikan yang 

diberikan oleh teman sekelasnya yang pandai, sebab 

adakalanya peserta didik  lebih mudah menyerap 

materi pelajaran dari teman akrabnya maupun dari 

orang yang lebih dekat hubungan emosionalnya dari 

pada guru yang disegani atau bahkan ditakutinya; 

- Remidial test, guru mengadakan penilaian kembali 

dengan soal sejenis, atau soal dengan standar yang 

sama 
 

Pengayaan 

 Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan 

soal pengayaan yang telah    disiapkan  oleh  guru  berupa  

pertanyaan-pertanyaan  tentang topic Keseharian kita di 

madrasah (يومية في المدرسة) 
- Keterampilan Berbicara (الكالم)  

 Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi 

peserta didik yang berhasil dalam pengayaan) 

  
H. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 

 Media :  

 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
 Lembar penilaian 

 Perpustakaan sekolah 

 Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 
 Laptop & infocus 

 Slide presentasi (ppt) 

 

 
 

 



 

 

 
 Sumber Belajar :                                                                                                  

 Buku pegangan siswa 

 Buku Pedoman Guru, 

 Buku paket Bahasa Arab kealas VIII Kurma 13. 
 Kamus bahasa arab 

 Benda-benda dilingkungan peserta didik yang terjangkau 

 Gambar-gambar yang sesuai tema / topik 

  Internet / VCD 

 

Mengetahui  

Kepala MTs Babun Najah   Guru Mata Pelajaran 
 

 
…………………………  ……………………………………. 

NIP/NRK.     NIP/NRK.  

 

 



 الصوار إختبار القبلي
 

 

 

 



عديالصوار إختبار الب  
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