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 استدالل
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

 َوفَ ْوَق ُكلرِّ ذِّْي عِّْلٍم َعلِّْيم  

 (67: يوسف )

 

 "احرصوا على تعلرم اللرغة العربية فإهنا جزء من دينكم"

 (اخلطابعمر ابن )

 

 صدق هللا العظيم

*** 
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 إهداء

 .أول العلم يف الرفعة العالية. احلمدهلل على كل احلالة
 والصالة والسالم على صاحب الرمحة

 .وعلى من اتبع هدايته إبحسان إىل يوم البعثة
... 

 (تىادين وسلماو السهار )أيب وأمي الكرميني 
 .منذ صغري أشكر لكما يف كل دعائي ملا رعيتماين

 .لعل هللا جيزيكما اجلزاء يف الدنيا واآلخرة
... 
 (دمحم أكرم)زوجي احلبيب 

شكرا لك على كل دعمك وتفهمك أثناء الكلية حىت االنتهاء من إعداد هذه 
 الرسالة
... 

 وكذا املشرفني الكرميني
 الدكتوراندوس سهيمي، املاجستري )

 )وترميزي النينورسي، املاجستري
 على حسن إشرافكما هذه الرسالةأشكر لكما 

... 
أقول شكرا . وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف اجلامعة اإلسالميرة احلكوميرة الررنريي

 .على مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمى، جزاكم هللا خري اجلزاء. جزيال
 رافياىن
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 كلمة  الشكر 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

قدر تالكثرية حىت  هنعمى هداية هللا تعاىل ورمحته و الشكر علرب العاملني و  احلمدهلل
اللغوية البيئة على احملادثة بتكوين  األساسية الباتترقية قدرة الط" على الكتابة ابملوضوع ةالباحث

 Aceh الرتبية اإلسالمية احلديثة األزهر مبعهد لتعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية اخلاصة 

Tengah "موضوعا هلذه الرسالة عسى أن تكون انفعة للباحث خاصرة والقارئني عامرة. 

ويف هذه الفرصة تقدم الباحثة ابلدعاء اخلالص للوالدي الكرمني أيب سهارالدين 
وسلماواتى اللرذين قد ربياها تربيرة حسنة وهذابها هتذبيا انفعا منذ صغارها إىل جناحها يف الترعلم 

بيرة وأن يسهل هللا يف كل أمورمها ويباركهما يف كل حياهتمابكليرة   .الرتر

الدكتوراندوس سهيمي،  مها األستاذقا للمشرفني الكرميمني شكرا عمي ةم الباحثتقد
ما قد أنفقا أوقتهما  ةم الباحثتتقد. املاجستري وترميزي النينورسي، املاجستري هلما شكرا جزيال أبهنر

 .اجلزاء ة من أوهلا إىل هنايتها، عسى أن يباركهما هللا وجتزمها خريه الررساللإلشراف على هذ

للرغة العربيرة الشركر ملدير اجلامعة وعميد كلرية الرتبيرة ورئيس قسم تعليم ا ةم الباحثوتقد
يف كتابة  ا إبعارة الكتب احملتاج إليهاعدوهاوعظفي مكتبة اجلامعة الرذين قد سيع األساتيذة ومومج

 .ةهذه الررسال

 2610ملرحلة  عليم اللغة العربيرةتيف قسم ر  ام الشركر لزمالئهأن تقد ةنسى الباحثوال ت
ها بتقدمي أفكارهم النافعة ودفعوها إىل إمتام كتابة هذه الرسالة، فتدعو هللا تعاىل و الذين قد ساعد
 .أن يباركهم مجيعا

القارئني نقدا بنائيا رجو من أن جيعل هذا العمل مثرة انفعة وت دعو هللاوأخريا، ت
واصالحا انفعا إلكمال هذه الررسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والنرسيان وعسى أن تكون 

 .انفعة لباحث وللقارئني مجيعا



 و 

هلل العلير العظيم، النرصري والحول والقورة إالر اب حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم
 .ملنياربر الع واحلمدهلل

 

 2621يناير  12أتشيه، بندا  
 الباحثة،

 
 رافياىن
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 قائمة امللحقات

سالمية احلكومية الرانريي اإلخطاب إشراف عميد كلية الرتبية واتهيل املعلمني جبامعة  .1
 .بندا أتشيه على تعيني املشرفني

فادة عميد كلية الرتبية واتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه إ .2
 على القيام ابلبحث

 .إمتام البحثعلى  Aceh Tengahإفادة مدير معهد األزهر  .3

 .خطة التعليم .4

 قائمة أسئلة اختبار القبلي والبعدي .1

 قائمة املالحظة املباشرة .0

 .اجلدول ت .1

 الصور الفوتوغرافية .8

 .سرية الذاتيةال .9
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 مستخلص البحث

 على احملادثة بتكوين  األساسية الباتترقية قدرة الط : عنوان البحث

 Aceh Tengah الرتبية اإلسالمية احلديثة األزهر مبعهد اللغوية البيئة 

 رافياىن:  االسم الكامل

 106262161:  رقم القيد

 نمل يقدر  الباتأن الطواملالحظة يظهر  Aceh Tengah املعهد ب  أحد  كان معهد األزهر
غة األم ن اللستخدمي الباتا من الطكثري ومن أسباهبا  ملة، يف تكوين اجلاملفردات  على تطبيق

 ةغوية وهي مهار لمهارات على  يستولني الباتالطلى جيب عو  للغة الوطنية يف عملية التعليماو 
 .ابستعمال لغة صحيحة ولكن مل يطابق استعماله ابحلقيقة الكتابةاإلستماع والكالم والقراءة و 

ويهدف هذا البحث . بيئة للغوية دررسة لتعلم تعليم احملادثة تكوينحلل هذه املشكلة أن تفضل امل
أما منهج البحث  .بيئة للغوية املدررسة يف تدريس احملادثة تكوينالتعرف على أنشطة الطالبات و 

-One Grub Pre بنوع ديةيالذي استعملته الباحثة فهو منهج جترييب بتصميمات التمه

Test Post-Test Design)) . ابملالحظة املباشرة مجع البياانت قامت الباحثة ويف
بيئة للغوية تكون جيد جدا وترقي قدرة  ج البحث فإن تدريس احملادثة تكوينوأما نتائ. والختبار

املباشرة على أنشطة املدرسة وهذا يبدو من نتيجة املالحظة . الطالبات األساسية على احملادثة
احلساب أكرب  -ت –وهذا تدل على أن نتيجة اختبار . 80%وأنشطة الطالبات  92%بنتيجة 

وهذه تدل على أن الفرض الصفري  .8102 > 01،9 < 2069من نتيجة ت اجلدول يعين 
لرتقية قدرة ترقي اللغوية للمحادثة تكوين البيئة ومن هذه الظواهر أن . مردود وفرض البديل مقبول

 .األساسية على احملادثة الباتالط
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ABSTRAK 

Judul Skripsi : Meningkatkan Kemampuan Dasar Siswa dalam 

Bermuhadatsah dengan   Menciptakan Lingkungan 

Berbahasa Arab di Ma’had Al-Azhar Aceh Tengah. 

Peneliti  :  Rafiani 

NIM  :  160202101 

 

Pesantren Al-Azhar adalah salah satu pesantren di Aceh Tengah. Dari 

hasil pengamatan peneliti bahwa di pesantren tersebut siswa belum 

mampu menerapkan mufradat dalam membuat kalimat bahasa arab 

dengan baik dan benar. Sehingga banyak dari siswa yang masih 

menggunakan bahasa ibu. Dalam proses belajar bahasa Arab seharusnya 

siswa mampu menguasai empat keterampilan yaitu istima’, kalam, 

qira’ah, kitabah. Akan tetapi pada kenyataannya siswa belum mampu 

menerapkan hal tersebut. Untuk mengatasi masalah ini maka peneliti 

mencoba untuk membentuk lingkungan berbahasa Arab. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membentuk lingkungan berbahasa Arab 

dengan pembelajaran Muhadatsah. Adapun metode penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian eksperimen dengan model (one grub pre-test 

post-test). Dalam pengumpulan data peneliti melakukan observasi 

langsung dan uji tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

muhadatsah dengan menerapkan lingkungan berbahasa adalah baik 

sekali dan mampu meningkatkan kemampuan dasar siswa dalam 

bermuhadtsah. Ini terbukti dari hasil pengamatan langsung (observasi) 

terhadap kegiatan guru sebesar 92% dan kegiatan siswa 86%. Dan 

menunjukkan bahwa hasil uji-T lebih besar dari hasil T tabel 2,09 < 9,65 

> 2,85.  Hal ini menunjukkan bahwa Ho memuaskan dan dapat diterima 

serta dapat meningkatkan kemampuan dasar siswa dalam 

bermuhadatsah. 
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ABSTRACT 

 

Title : Improve Students' Basic Ability in Speaking by 

Creating an Arabic Language Environment in Al-

Azhar islamic boarding school Aceh Tengah. 

Name           :  Rafiani 

NIM  :  160202101 

  

Al-Azhar islamic boarding school is one of the boarding school in 

Central Aceh. From the results of the researchers' observations that in 

these boarding school students were not able to apply vocabulary in 

making Arabic sentences properly and correctly. So that many of the 

students still use their mother languange. In the process of learning 

Arabic students should be able to master four skills, namely listening, 

speaking, reading and writing. However, in reality students have not 

been able to apply this. To solve this problem, the researcher tries to 

form an Arabic speaking environment. The purpose of this research is to 

establish an Arabic speaking environment with speaking’s learning. The 

research method used is experimental research with a model (one grub 

pre-test post-test). In collecting data, researchers made direct 

observations and test tests. The results showed that speaking’s learning 

by implementing a language environment was very good and was able to 

improve students' basic abilities in speaking. This is evident from the 

results of direct observations (observations) of teacher activities by 92% 

and student activities of 86%. And it shows that the T-test result is 

greater than the T-table result of 2.09 <9.65> 2.85. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكالت البحث -أ 
على لغة من اللغات املتفوقة اللغة العربية حىت اآلن 

وجود اللغة  . املستوى العاملي كلغة أجنبية تستخدم كلغة دولية
من  .اندونيسيإبللمسلمني  العربية له دور كبري وخاصة ابلنسبة

املسلمني اإلندونيسني أن  بدراستهاخالل تعلم اللغة العربية، 
 .على إتقان العلوم اإلسالمية على حنو أفضلقادرون 

 متكني هو العربية اللغة تعلم من الغرض ،املبداء حيث من
 والكالم االستماع وهي ،املهارات اللغوية األربع إتقان من الطلبة

 بعضها عن األربعة املهارة فصل ميكن ال .والكتابة والقراءة
 اللغة ألن الكالم هو اللغة تعلم جوهر فإن ، ذلك ومع .البعض

                                                 
1
 Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) membuat surat keputusan 

yang menetapkan bahwa bahasa Arab adalah salah satu bahasa resmi 

yang digunakan dalam lembaga PBB dan lembaga-lembaga dibawah 

naungannya. Bahasa resmi PBB ada lima, yaitu Inggris, Prancis, Rusia, 

Portugal, dan Arab (lihat, H. Syamsuddin Asyrafi dan Uswatun Hasanah 

konstruksi Apisitif dalam bahasa Arab, (Yogyakarta:1993), hal 1. 
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 إتقان فقط الطلبة من ُيطلب ال حبيث الكتابة، وليس الكالم هي
 .العربية ابللغة الكالم ولكن والكتابة والقراءة االستماع

 الكالم هو العربية ابللغة ةدثااحمل ملهارات األول املفتاح
 من إال وإتقاهنا اللغوية املهارة اكتساب ميكن ال ألنه .ابللغة
 الطالبات أن من الرغم على .املستمرة واملمارسة املمارسة خالل
 أنه إال النحو والصرف، علم نتويتق املفردات من الكثري نحيفظ

 البيئة .ممارستها حياولن مل إذا اللغة يف ماهرات الطالبات جيعل لن
 لذلك اللغوية، األنشطة وتطوير حتسني كنهامت وسيلة هي اللغوية

 ألن حد وأقصى جيدة لغوية بيئة إنشاء يتم أن املأمول من
 اللغة بيئة يف حتدث اليت اللغوية والرتاكيب الكلمات استخدام

 ستخدمت ال التعليمية، البيئة حيث من  .اللغة تطور يف سيؤثر
 سواء للتواصل كوسيلة املعهد بيئة يف العربية اللغة الطالبات مجيع

 يقوم ال ذلك، إىل ابإلضافة  .املعهد بيئة يف أو التعلم عملية يف
. الدراسية الفصول يف العربية اللغة تعلم بتحسني الطالبات غالبية
 الفصول يف العربية اللغة تعلم حتسني على قادرة كانت إذا بينما

                                                 
2
 Pranowo, Analisis Penagajaran Bahasa Untuk Mahasiswa 

Jurusan Bahasa Dan Guru Bahasa, ( Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Press, 2008), hlm. 22. 
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 اللغوية مهاراهتم حتسني يف كبري أتثري لذلك فسيكون الدراسية،
 .املعاهد بيئة يف لغوية بيئة وخلق

الرتبية اإلسالمية مبعهد اختارت الباحثة يف هذا البحث 
 نمل يستطيع الباتا من الطكثري  ألن Aceh Tengah احلديثة األزهر

يف املفردات  على تطبيق نمل يقدر  الباتالطألن . احملادثة على
غة ن اللستخدمي الباتمن الط اكثري ومن أسباهبا  ملة، تكوين اجل

يستويل على جيب علينا و  للغة الوطنية يف عملية التعليمااألم و 
 الكتابةاإلستماع والكالم والقراءة و غوية وهي مهارات لمهارات 

 . ابستعمال لغة صحيحة ولكن مل يطابق استعماله ابحلقيقة
عرف كيف ة أن تريد الباحثتاعتمادا على هذه املشكلة 

اللغوية البيئة على احملادثة بتكوين  األساسية الباتترقية قدرة الط
الرتبية عهد مبلتعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية اخلاصة 

أن هبذه ريد الباحثة ت ،Aceh Tengah  اإلسالمية احلديثة األزهر
البيئة العربية املوجودة تكون على أساس الرتبية اجليدة، والعوامل 

 .هذه املدرسةيف  بيئة اللغة العربية لطالباتلتكوين املساعدة 
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 أسئلة البحث -ب 
أسئلة ، مناسبا ابملشكالت اليت قدمتها الباحثة أعالها

 :كما يلي  البحث هلذ البحث
 الباتقدرة الطلرتقية كيف أنشطة الطالبات واملدّرسة  -1

مبعهد  اللغة العربيةبيئة ة بتكوين األساسية على احملادث
 ؟ Aceh Tengah الرتبية اإلسالمية احلديثة األزهر

 الباتقدرة الط ىرقتبيئة اللغة العربية  تكوينهل  -2
الرتبية اإلسالمية احلديثة مبعهد األساسية على احملادثة 

 ؟ Aceh Tengah األزهر
 أهداف البحث -ج 

 :أهداف البحث من هلذا البحثأما 
لرتقية قدرة كيف أنشطة الطالبات واملدّرسة  ملعرفة -1

 اللغة العربيةبيئة ة بتكوين األساسية على احملادث الباتالط
  Aceh Tengah  الرتبية اإلسالمية احلديثة األزهرمبعهد 

بيئة بتكوين  األساسية على احملادثة الباتقدرة الطعرفة مل -2
 Aceh الرتبية اإلسالمية احلديثة األزهرمبعهد  اللغة العربية

Tengah  
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 أمهية البحث -د 
ن الناحية أن يكون هذا البحث مفيدا م ةرجو الباحثت

 :كما يليالنظرية والتطبيقية  
وية اخلاصة أن يستفيد من هذا نللمعهد واملدرسة الثا -1

بيئة س اللغة العربية يف تكوين البحث مجيع مدرّ 
 .ة اجليدةاالصطناعيّ 

 .للتالميذ أن تكون كفاء هتم ابللغة العربية متطورة -2
للباحث أن يكون هذا البحث إضافة ملعلومته وخربته يف  -3

 .تعليم اللغة العربية خاصة يف تكوين البيئة اللغوية اجليدة
 

 ضهافرتاضات البحث وفر  -ه 
تكوين البيئة أن  ترى الطالبات :Ha /البديل الفرض

األساسية على  الباترة الطقد لرتقيةللمحادثة تدافعهن اللغوية 
 .احملادثة

تكوين البيئة أن  الباتترى الط Ho :/الفرض الصفري
األساسية على  الباترة الطلرتقية قدللمحادثة ال تدافعهن اللغوية 
 .احملادثة
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قدرة يرقي  تكوين البيئة اللغويةن إ: Ha /يل الفرض البد
 األساسية على احملادثة  الباتالط

ال يرقي  تكوين البيئة اللغويةن إ Ho :/الفرض الصفري
 األساسية على احملادثة  الباتقدرة الط

 
 حدود البحث - و

 ةقصر الباحثواألهداف املرجوة ت ةحثا أسئلة البابلنظر إىل
ابملدرسة الثانوية اليت تتعلق هبذا البحث املوجود  سائر األنشطة

، Aceh Tengah الرتبية اإلسالمية احلديثة األزهرمبعهد اخلاصة 

ا الربامج املوجودة يف تكوين البيئة اللغوية فيه خاصة تنفيذ
احلدود املوضوعة  ةدد الباحثوحت. وأتثريها على مجيع التالميذ

 :آليتواملكانية والزمانية كما يف ا
حبال تكوين البيئة  ةقوم الباحثوت: احلدود املوضوعية  .1

الرتبية مبعهد  العربية االصطناعية ابملدرسة الثانوية اخلاصة
ويقوم   لعرض.  Aceh Tengah اإلسالمية احلديثة األزهر

كيفية بناء هذه البيئة اليت تساعد على تنمية اللغة العربية 
 .تالميذها إما يف كل املهارات وكذلك عوامل جناحها
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ابملدرسة الثانوية  ةالباحث تإختار : احلدود املكانية  .2
 Aceh ثة األزهرالرتبية اإلسالمية احلديمبعهد اخلاصة 

Tengah  له مكان خاصى للتالميذ يف تعلم العربية  ألن
لذين يتعمق فيه يف جمال تعليم اللغة العربية خاصة ول

 .ابلتكلم ويسكنون يف البيئة اللغوية
حتدد الباحثة هذه الرسالة يف العام : احلدود الزماىن  .3

 2121-2112الدراسي 
 

 مصطلحات البحث - ز
ترقية " هذه الرسالة  يف موضوع  حث عّما يتطلبقبل الب
تبني " األساسية على احملادثة بتكوين البيئة اللغوية قدرة الطالبات

معاين املصطلحات اليت يتضمن يف املوضوع وهي كما  الباحثة
 :يلي
 األساسية الباتترقية قدرة الط .1

ترقية، ويف  –يرقى  –مصدر من رقى " ترقية"كلمة 
هي تنتقل : وأما اصطالحا" درجةارتفع "املعجم الوسيطة معناه 
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درس وأما املراد هنا، حماولة امل  .من حل إىل حال حىت بلغ غايته
 .على احملادثة الباتإلرتفاع قدرة األساسية الط
قدرا وقدرة ومقدرة مبعىن  –يقدر  –قدرة لغة قدر 

واصطالحا هي الصفة اليت متكن احلي من الفعل   .االستطاعة
هبا يف هذا  واملراد  .وصفة أتثر يف قوة اإلرادة. وتركه ابإلرادة

وفهم املادة املخصوصة  على اكتساب الباتالبحث هي قدرة الط
هذه الرسالة هي يف  الباتوأّما املراد برتقية قدرة الط .يف تعّلم

توسطة اإلسالمية احلكومية يف املدرسة امل الباتيشتّد قدرة الط
 . على احملادثة أثناء عملية تعليم وتعلم الّلغة العربّية

: طلبا الشئ -يطلب -مأخوذة من طلب الباتالط
  .وطلبة مجع من طلب. وجوده وأخذه حاول

                                                 

املتعدىل اللغة واالعالم الطبعة الربعة واخلمسني  لويس مفلوف، 3
 251. ص ،(بدون السنة ،دار املشرف -بريوت : لبان)

دار  :بريوت)املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة  مؤسسة دار املشرف، 4
    841. ص، (2113 ،املشرف

 
  841. ، ص...املنجد الوسيط يف العربية مؤسسة دار املشرف،  
  211 .ص ،... يف اللغة واالعالم تعدىلامللويس معلوف،   
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أتسيسا،  -يؤسس -مصدر من أسس" األساسية"كلمة 
ا هو كل م: وأما اصطالحا". أنشاء"ويف املعجم املعاين معناه 

  .أساس من كل شيء
قدرة األساسية هو قدرة الذي جيب أن يتقن كل الطالب 

 . كشرط يف تكوين اإلجنازات التعليمية
 

 تكوين البيئة اللغوية .2
تكوينات، ويف  -يكّون -مصدر من كّون "تكوين"كلمة 

هو طروق : وأما اصطالحا". بنية أو إنشاء" املعجم املعاين معناه 
  .إىل متام الرتبية والتعليم

و " البيئة"ترتّكب من كلمتني يعىن " البيئة اللغوية"كلمة 
إنّه حسن : "فمعىن البيئة لغة هو املنازل، احلالة كما يقال" اللغة"

وأّما البيئة   الوسيط االمجاعى الذي يعيش فيه اإلنسان،" البيئة

                                                 
7. https://www.almaany.com/ar (Diakses Pada 7 Desember 2019, 

Pukul 11:22) 
8
.  https://www.almaany.com/ar (Diakses Pada 8 Desember 2019, 

Pukul 11:40) 

 

https://www.almaany.com/ar
https://www.almaany.com/ar
https://www.almaany.com/ar
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اصطالحا هي ما حييط  اإلنسان عن عوامل طبيعية أو أعمل 
   .بشرية أو اجتماعية

–يلغو -اللغوية كلمة منصوب إىل اللغة مصدر من لغى 
–يلغو –لغى : ، واللغة مجع"لغا بكذا فاملعىن تكلم به: "لغوا مثل

ح عليه بني كل قوم، واصطالحا ولغوت هي الكالم املصطال
كل وسيلة لتبادل الشاعر واألفكار كاإلشارة واألصوات : هي

   .واأللفاظ
البيئة اللغوية هي كل ما يسمع وينظر املتعلم متعلقة ابللغة 
املدروسة، وأما البيئة اللغوية اليت بقصد هبا الباحثة يف هذه الرسالة 

لغة املدروسة فهي اللغة ابل الباتهي بيئة املعهد الىت يتعود الط
 .العربية
 احملادثة .3

حمادثة،  –حيادث  –كلمة احملادثة مصدر من حادث 
تكّلما، حتدث -يتكّلم-نطقا، و مبعىن تكّلم -ينطق-فمعىن نطق

                                                 

 
: القاهرة مكتبة املصرية  ) علم النفس املدوى، أمحد ذكر صاحل  

 25. ص( 1284

 
 4. ص ،...املنجد للطالب ،فؤائد فراط البستان11
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وأما احملادثة إصطالحا هي أن    .الشيء مبعىن تكّلم و أخرب
يشرتك شخصان أو أكثر يف احلديث عن شيء إبعداد سابق، 

   .مالية تتم بني متحدث ومستمع أو أكثروالكالم ع
 

 الدراسة السابقة - ح
نظرت الباحثة يف مكتبة اجلامعة ومكتبة الكلية الرتبوية 

ترقية قدرة ")وغريمها الرساالت أو البحوث اليت تتعلق ابملوضوع 
الطالبات األساسية على احملادثة بتكوين البيئة اللغوية مبعهد الرتبية 

مل توجد املوضوع (" Aceh Tengah اإلسالمية احلديثة األزهر 
 :مستأواي هبذا املوضوع، ولكن هناك ما يتعلق به ومنها

 حسن املغفرة .1
طالبا يف تلك % 66يت توجد يف رسالتها أّن املشكلة ال

ال يستطيعون أن يتكّلمو ابلّلغة العربّية، وأّما منهج املدرسة 
البحث اّلذي استعملت الباحثة فهو البحث الوصفي التحليلي، 

                                                 
الطّبعة الثّامنة والعشرون  املنجد يف الّلغة و اإلعالم، ،لويس معلوف  12

 222 .ص(  1283بريوتز دار املشرق، )
 61 .ص ،...املنجد يف اللغة واإلعالم ،رايض الصاحل 13 
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ونتائج البحث من حبثها يعين قّلة ممارسة احملادثة عند الطالب 
من أآبء الطّلبة مل يوافقن على % 61وقّلة حفظ املفردات و 
 .عقوابت يعطبها املدرس

ة السابقة خمتلفة من املكان والزمان كانت الّرسالو 
واملشكلة واستخدام طريقة البحث على البحث الوصفي 

   .وأّما طريقة البحث للّرسالة احلالية فهي حبث جتريبّ . التحليلي
  رضى مفازا .2

 توجد يف رسالته كان الطالبة يتحّدثون يتاملشكلة الّ 
ندونيسي أو ابلّلغة العربّية ولكّنهم يستعملون هلجة واألسلوب اإل

ابحلقيقة، أهّنم يتعلمون الّلغة العربّية يف سّت . ابللغة الرتمجة
الّسنوات ويسكنون يف البيئة اللغوية فإستوىل على أشياء وعناصر 

                                                 
  

حبث وصفّي حتليل )تطبيق احملادثة عند الطالب  .حسن املغفرة  
حبث غري منشور درجة البكلوريّوس يف تعليم ( املدرسة الثّانويّة نور الفالح مالبوه

العربّية، بكلّّية الرّتبّية وأتهيل املعّلمني جامعة الرّانريى اإلسالمّية احلكومّية بندا اللغة 
 2112اتشيه، 
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وأّما منهج البحث اّلذي استعمل . الّلغة خاّصة عن مهارة الكالم
   .الباحث فهو البحث التجريبّ 

رسالة السابقة هي استخدام العالقة بني الّرسالة احلالية وال
طريقة البحث بطريقة جتريبّية سواء ولكن املكان والوقت 

 .ومشكالت البحث خمتلفة به
 طورسينا .3

املشكلة اليت توجد يف رسالتها أن الطلبة فيها حيفظون 
املفردات واألسلوب اللغة العربية لكن كثري منهم 
اليقدرون على أن يطبقوا مما يتعلموهنا من املفردات 

وأّما منهج البحث الذي استعمل . واألسلوب يف احملادثة
ونتائج البحث من هذه . الباحث فهو البحث التجريب

إستخدام الطريقة املباشرة ابملعينات  الرسالة هي أن
البصرية يف تعليم احملادثة مناسب لدى الطلبة حىت ترقي 

                                                 
  

ترقّية قدرة الطالب على مهارة الكالم لدرس احملادثة  .رضى مفازا  
( Bireuenدراسة جتريبّية للمرحلة املتوّسطة مبعهد الّزهرة )ابلوسيلة الّسمعية البصريّة 

منشور درجة البكلوريّوس يف تعليم اللغة العربّية، بكلّّية الرّتبّية وأتهيل حبث غري 
 2112املعّلمني جامعة الرّانريى اإلسالمّية احلكومّية بندا اتشيه، 
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جوانب األتفاق بني حبثي وحبث . قدرةهم يف احملادثة
الذي قدمها طورسينا يعين استخدام تعليم املسأوية أي 

 . تدريس احملادثة ومنهجهما يعين منهج جتريب
 ىنأمساء احلس .4

وجد يف رسالتها أن قدرة الطلبة مبعهد ابب املشكلة اليت ت
املغفرة اتشيه الكربى ضيعفة وهذه تتمثل يف وقوع األخطأ 
حنوية كانت أم صرفية لدى الطلبة أثناء ممارسة الكالم 

وأما منهج البحث يف هذا . داخل الفصل وخارجه
ونتائج البحث من هذه الرسالة . البحث هي منهج جتريب
الصامتة لرتقية قدرة الطلبة على  هي إن إستخدام الصوار

ق بني جوانب اإلتفا. احملادثة يساعد طلبة على احملادثة
ء احلسىن يعين استخدام حبثي وحبث الذي قدمتها أمسا

تعليم املسأوية أي تدريس احملادثة ومنهجها يعين منهج 
بلي والبعدي جتريب ومجع الباانت يعين اإلختبار الق

   .واملالحظة املباشرة
                                                 

  
دراسة )استخدام الصورة الصامتة لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة . أمساء احلسىن 

حبث غري منشور درجة  (Kuta Baroجتريبية مبعهد ابب املغفرة، أتشيه الكربى 
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 طريقة كتابة الرسالة - ط
كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على لأّما الطريقة 

قسم تعليم اللغة ( البكالوريوس)وكتابة الرسالة العلمية دليل إعداد 
العربية كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمّية 

 :احلكومّية يف الكتاب
 “Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi 

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh Tahun 2016” 

 

                                                                                                   

نريى البكلوريّوس يف تعليم اللغة العربّية، بكلّّية الرّتبّية وأتهيل املعّلمني جامعة الرّا
 .2115 تشيه،أاإلسالمّية احلكومّية بندا 
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الثاين الفصل  

رياإلطار النظ  
البيئة اللغوية: املبحث األول   

 البيئة اللغويةمفهوم  -أ 
" البيئة واألطفال"كما شرح دمحم مشال حسن يف كتاب 

 :النظر أن معىن البيئة هي
أن البيئة هي عبارة عن وسط مكاين يصلح ملعيشة  .6

اإلنسان إذا يئثر فيه اترة ويتأثر به اترة أخري وإن هذا 
ا ششاركة مشوال أيخذ اإلنسان وحده فحسب وإالوسط 

 .حيوانة هذه الكائنات يؤثر فيها ويتأثر هبافيه كائنة حية 
البيئة من وجهة النظر هذه ال شقتصر على ماالفة من  .2

وسط مكاين فحسب وإمنا ششتمل على األوسط اليت 
وهو يقول أن . ميكن إدراكها عن طريق احلواس اخلميس

امل طبيعية ختط ابإلنسان وهذه البيئة هي عبارة عن عو 
األرض واملاء واملناخ والصوت : العوامل ششتمل على
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والروائح والدق والعوامل البيولوجية املرشبطة ابحليواانت 
   .والنبات والعوامل اإلجتماعية اجلمالة

والبيئة هي من عوامل الرتبية املهمة اليت جتري فيها عملية 
واملدرس يعلم املادة . الطالبالتعلم بني املدرس والتالميذ أو 

أيخذون  اخلاصة إىل طالبة ابملواد والطريقة املختلفة وأما الطالب
واكتساب اللغة هو ششغيل لتولية اللغة . املعلومات والعلوم املتنوعة

الثانية طبيعيا دون الوعي واشصاليا مباشرا مع الناطقني بتلك 
والبيئة اللغوية هنا  .وشعلمها يف البيئةووقع اكتساب اللغة . اللغة

هي كل شيئ الذي يتعلق ابللغة املدروسة ويسمعه املتعلم 
   .وينظره

وأن البيئة هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت 
من شأهنا أن شؤثر يف عملية التعليم وشرغب الطالب يف شرقية اللغة 

                                                             
والفكرة يف الندوة تدريس اللغة العربية بني ثقافني مهدي ممتحني،     

برانمج : ماالنج ) ،الدولية حول جترب تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ما عليها
اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ابكومية ماالنج، 

 54. ص ،(2166
15

 Fuad Efendi, Metode Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat, 2005), h,164. 
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. اليوميةالعربية وشدفعهم وششجعهم على شطبيقها يف واقع حياهتم 
يقول أن ما يقصد ابلبيئة اللغوية هنا هي كل ما  وأما كاشب

. يسمعه امليعلم وما يشاهده مما يتعلق ابللغة الثانية املدروسة
وششمل هذه البيئة على األحوال يف املقصف، يف اجلمعية 

األصدقاء خالل  التعاونية، يف الفصل، يف امللعب، واحملاورة بني
وأن البيئة اللغوية من أهم . ملسكن وغريهايف ا الدراسة واألنشطة

   .ة الثانيةشياء لنجاح املتعلم يف شعليم اللغاأل
وذكر الدكتور دمحم علي اخلويل أن البيئة اللغوية منقسمة 

اللغوية  والبيئة  (Natural)البيئة اللغوية الطبيعية : إىل قسمني
يقصد ابلبيئة اللغوية الطبيعية استخدام  (Artifisial)الصناعية 

. ونقل املعلومات أي مع الرتكيز على احملتوىاللغة بغرض التفاهم 
وهذا ما نفعله عندما نتحادث مستخدمني اللغة األوىل أو اللغة 

   .الثانية يف الشارع أو امللعب مثال

                                                             
نات رسالة ة يف املعهد العصري كونتور للبالبيئة العربي ،نور الفضيل 61

  2161 املاجستري لربانمج الدراسات العليا ابجلامعة االسالمية احلكومية ماالنج،
)  الغة األوىل( الثنائية اللغوية ) احلاية مع لغتني دمحم علي اخلويل،   61

 14 .ص ،(م  6711جامعة ملك سعود، : الرايض 
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والبيئة اللغوية الصناعية، كما ذكران، هي بيئة شعلم اللغة 
ورغم ان . وهي سبيل الكتساب اللغة الثانية. يف الصف الثانية

هذه البيئة حمدودة األثر يف شكوين مهارات اشصالية فعالية، إال أن 
فاملدرسة شقدم حاّل واقعيا ملالبني . هلا فوائد ال ميكن إنكارها

الطالب الذين ال ميكنهم أن يذهبوا إىل موطن اللغة الثانية 
بيئة طبيعية، إذ شقوم املدرسة  ليسمعوها هناك ويكتسبوها يف

كما أن املدرسة شقيس هلم شقدمهم . إبحضار اللغة الثانية إليهم
كما أن . تظام، فتتقدم هلم نوعا من التقييم والتحفيز الالزمنيابلن

الثانية، وهذا شناسب  املدرسة هتتم بعرض األحكام النحوية للغة
ر اللغة متعلمني الذين يرغبون يف اكتشاف أسرامع سن بعض 

إضافة إىل . الثانية عن طريق استقراء القوانني أو استنباط القوانني
هذا، إن القوانني اللغوية قد شساعد يف مراقبة املتعلم لنفسه وهو 

كما أهنا شساعده يف شصحيح . يكتب اللغة الثانية أو يتكلمها
   .نفسه إذا اخطأ

 
                                                             

، ...الغة األوىل( الثنائية اللغوية ) احلاية مع لغتني ، دمحم علي اخلويل  61
 14. ص
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 تكوين البيئة اللغوية -ب 
صر اليت شدافع بعضه من بعض يف البيئة اللغوية هناك العنا

وشعليم اللغة والعنصر املهم هو اجملتمع ألنه يرشبط ارشباطا مع التعلم 
متساواي يف مكان واحد جنسا واحدا  وأيضا أن اجملتمعن

 .غتهميستخدمون ل
ية اليت شتعلق إبكتساب اللغة يف عامل التدريس هناك العلم

بذلك هناك امللخص أن . (Krashen)يمها وشدريس اللغة وشعل
البيئة اللغوية رمسيا أو غري رمسيا شتأثرا القدرة اللغوية املختلفة، البيئة 
اللغوية غري رمسيا حيمل املداخالت إلكتساب اللغة وإما البيئة 

وهذه يدل عن أمهية شكوين البيئة لرتقية . اللغوية يقدم املداخالت
اللغة مع  أساسية الطالبة ألهنا مصدر إلكتسابالقدرة 
   .التالميذ

هداف عن شكوين البيئة اللغوية العربية فيما هنا األ
   :يلي
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اللغة العربية اشصاال مثل احلوار ملمارسة عن إستحدام  .6
 .واملناقشة واخلطابة والتعبري بوسيلة الكتابة أو الكالم

التأكيد عن اكتساب اللغة العربية اليت درسها التالميذ يف  .2
 .الفرض لتطبيق اللغة العربيةالفصل، لكشف هلم 

لكشف الصفة اإلبتكارية يف شدريس اللغة العربية شعاوان  .3
إذا اخلالصة من أهداف شكوين . بني النظرية والتطبيقية

البيئة اللغوية العربية هي لتنمية القدرة ومهارات اللغة 
العربية فعالة إما يف شطبيق وإما يف الكتابة حيت يكون 

 .عالة ومتحركااألحوال التعليمية ف
 

 تكوين البيئة اللغوية العربية الرمسية -ج 
البيئة اللغوية العربية الرمسية هي البيئة اليت شركز على 
استيعاب اللغة مدركا، ألن فيها هناك العملية التعليمية يف 

 :وخصائصها فيما شلي    .الفصل
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Rineka Cipta), Hlm, 240. 



22 
 

 األحوال التعليمية االصطناعية .6
 الرتكيب يكون رئيسا يف التعليم .2
 املدرس على نظر اخلطاء شقومي .3

التعليم يف هذه البيئة أتسس على استيعاب شركيب 
وشستطيع هذه البيئة اللغوية العربية الرمسية شدور عن شنمية . اللغوية

 :املهارات اللغوية على هذه الطريقة فيما شلي
استخدام اإلسرتاجتية اإلشصالية اليت ششمل على أنشطة  .6

 حمادثة
 أساس املهارة املستخدمةاملواد اليت شضم على  .2
 شكثري املفردات اجلديدة  .3
 إعطاء الدور للتالميذ .5
 استخدام الطرق اإلبتكارية .4
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 تكوين البيئة اللغوية غري رمسية -د 
يف هذه البيئة شعليم األسس املستخدم فيها إعطاء عن 

واللغة اليت ششمل فيها اللغة األهلية، . اكتساب اللغة الطبيعية
   .اجملتمعاللغة الرفقة، 

وهناك اإلسرتاشيجية لتكوين البية اللغوية العربية غري رمسية 
 :فيما يلي

 املوارد البشرية .6
 البيئة النفسية .2
 البيئة احملادثة .3
 والبصريةالبيئة مسعية  .5
 ز اللغةمرك .4

 
 مفهوم البيئة - أ

عرض الباحث هنا شعريفات متعددة للبيئة وهي كما يلى 
: 
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املكان الذي شتوافر ويرى بشريي أن البيئة هي الوسط أو  .6
فيه العوامل املناسبة ملعيشة كائن حي أو جمموعة كائنات 

ي خارجية شؤثر يف اإلنسان حية خاصة، وهلا عوامل وقو 
 .  وسلوكه

مرزوقي يقول أن البيئة هي مجيع األشياء والعوامل املادية  .2
واملعنوية اليت من شأهنا أن شؤثر يف عملية التعليم وشرغب 

اللغة العربية وشدفعهم وششجعهم على الطالب يف شرقية 
   .شطبيقها يف واقع حيياهتم اليومية

دمحم مجل يقول أن البيئة هي كل املؤثرات واإلمكاانت  .3
شؤثر  على جهوده والقوي احمليطة ابلفرد، واليت ميكنها أن 

   .للحصول على االستقرار النفسي والبدين يف معيشته
                                                             

  
)  ،تكوين البيئة املساعدة وتطويرها يف تعليم اللغة العربيةبصريي،  

، (ابيل  -اللغة العرلبة جاوى املقالة اليت القاها يف الدورة التدريس املتعلمي: ماالنج 
 211 .ص

يف مقالته اليت : ماالنج ) البيئة التعليمية اللغة العربية، مرزقي،   25
 2116 .، ص(القاها يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

مصر دار )، الرتبية اإلسالمية للطفل واملراهقمجااللدين حمفظ،   24
 61 .ص،(اإلعتصام
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 أنواع البيئة اللغوية  -ج
ة البيئة اللغوية االصطناعيّ ( 6)شنقسم إىل قسمني  إن البيئة 
 .البيئة اللغوية الطبيعية( 2)
 
 البيئة اللغوية االصطناعية -1

اللغة االصطناعية هي لغة اخرتعها شخص أوجمموعة من 
األشخاص اصطناعيا لغاوية معينة بدال من شكوينها كجزء من 

اللغات  اللغة املصنوعة قد ششابه. مثل اللغات الطبيعيةثقافة 
 .توى على شكل ووحوه تختلفان امامالطبيعية أو قد حت

يف اكتساب اللغة ( الصناعية)دور البيئة االصطناعية  . أ
 الثانية

يرى هيدي دوالي أن البيئة اللغوية هلا دور كبري للطالب 
شعليم اللغة . الذي يتعلم اللغة لناجاح ماهر يف شعلم اللغة احلديثة

 .يقوم به املعلم يف الفصل يقرر عملية شعلم اللغة للطلب الذي
 البيئة اللغوية الطبيعية .2

يشري فهوم البيئة يف العصر احلديث إىل الطبيعة مبكوانهتا 
اإلنسان والكائنات احلية األخرى، احليوانية والنباشية، : مجيعا
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أي كل ما حييط بنا يف الطبيعية وما نراه من . ومواهلا يف الطبيعية
حولنا وما يقع يف اجلمال احليوي لألرض، من هواء وماء وشراب 

 .وكائنات حية وانساءات أقامها االنسان
 دور البيئة الطبيعية .3

وها يدي دولية فرتاين أن البيئة الطبيعية أما مارينا برت 
   :اليت يعيش فيها الطفل يقوم بدور مهم يف شعلم اللغة

أمهية إضافية حينما إن البيئة الطبيعية للغة شكون ذات  (6
يكون شركيز املتكلم على التواصل اللغوي ال على اللغة 
نفسهاز ففي االشصال بني شخصني شكون احملادثة 
طبيعيةن وكذلك يناسب شبادل األلفاظ بشكل طبيعيز إن 
املشاركني يف شبادل احلديث يهتمون بتبادل املعلومات 

، وحيدث واألفكار، ويف الوقت نفسه يستعلمون أبية اللغة
ذلك علميا دون وعي أو إدراك لبناء اجلمل الذي 

 .يستعملونه

                                                             
، املسؤولية عن األضرار الناجتة عن تلوث البيئةعبد الوهاب دمحم،   21

 21. ص ،(6775 رسالة دكتورة،)
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من  إن الكاشبتني مصيبتان فيما ذهبنا إليه، ويؤكد بنجا (2
إن الرتاكيب والعالقة اليت نستعملها : ذلك بقوهلم  وورف

لكي نفهم العامل، أتيت من داخل لغتنا اخلاصة، وهكذا 
ق خمتلفة، فإن فإن املتكلمني للغات خمتلفة، يفهمون بطر 

اكتساب اللغةن يعين التعلم كيف نفكرن وليس كيف 
 .نتكلم

( : Hadi Daulay)وشقول مارينا بريوت وهايدي دولية 
لقد حاولنا أن نضع املتعلم والبيئة معا لتقدمي حقائق 
حول شعلم اللغة شكون قابلة للتطبيق يف الغالب، وشوصلنا 

 :إىل النتائج اآلشية
 ورية الكتساب األمثلة للغة البيئة الطبيعية ضر  ( أ

جيب أن يكون االشصال اللغوي مبستوى حصيلة الطفل   ( ب
 اللغوية

 ون اللغة املستعملة مهمة للمتعلمأن شك  ( ت
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أمهية البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية للناطقني  .4
 بغريها

هو حيتاج الطالب إىل الكثري من الوقت لتعلم اللغة الثانية 
اجليدة يف شرقية كفاءة الطالب شرقية اتمة من أحد الطريقة 

أن التدريب والتطبيق الكثري قد . وسرعة خاصة يف مهارة الكالم
وواجبة املؤسسة أو املدرسة هي أن شعطيهم . أتثر مبهارهتم

األوقات الكثرية يف شطبيق مهارة الكالم، ليس يف الصف فقط 
ملمكن أيضا أو فمن ابل أن يدافعهم أن يفعلواه خارج الفصل 

أن يكلفهم املدرسون مثال إبعطاء العقوبة يتكلم ابللغة العربية 
       .ويعطي األجر ملن يتكالم جيد

فمن األول أن ال يصعب املدرسون طالهبم بتحقيق 
القوانني اللغوية يف كالمهم أو كتاهبم، املهم أن يطبق الطالب 

القوانني اللغوية إن مدى فعالية معرفة , ويف الواقع. بكثري الوقات
فهناك املالبني . يف جمال شكوين املهارات اللغوية أمر مشكوك فيه
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من الناس يف كل مكان يتعلمون اللغة األول أو اللغة الثانية وهم 
   .ال يعرفون القوانني اللغوية اليت حتكم اللغة اليت يتكلموهنا

 
 العوامل املساعدة على جناح البيئة اللغوية .5

العربية هي أن شكون عند   شعليم اللغةالوجهة املهمة يف
و الدارسني الكفاءة الناوية يف التكلم ابللغة العربية الطالب أ

وحتاصل . حىت يستطيعوا أن يتواصلوا مع غريهم ابللغة العربية
الطالب يف شعليم اللغة أو يف اكتسابه للغة املدروسة معتمد 

   .أبمور كثرية، يعىن األمر اخلارجي أو الداخلي
واألمر الداخلي هو املثري اليت شنبيت من نفس الطالب   

واألمر اخلارجي هو املثري . دافعته، ميوله، وذكائه: املثال . وحدة
من خارج نفس الطالب الذي يشجعه يف شعليمه واكتسابه للغة 

                                                             
املسؤولية عن األضرار الناجتة عن تلوث ، عبد الوهاب دمحم  21

 11. ، ص... ،البيئة
رسالة )، حماوالت تكوين البيئة العربية االصطناعيةأخروية الفوزي،   21
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بيئته، أستاذه، الطريقة أو املنهجن والوسائل : املثال . املدروسة
   .املستخدمة وغري ذلك

العوامل اليت شثري على جناح اصطناعة البيئة اللغوية إذا، 
هي وحدة كل العوامل اليت شعتمد إليها حتاصل الطالب يف دراسة 

كما ذكران يف األول أن وحتاصل . أحد اللغة أو اللغة الثانية
الطالب يف شعليم اللغة أو يف اكتسابه للغة املدروسة معتمد ابمور 

والبيان عنها كما يف . لداخليكثري، يعىن األمر اخلارجي أو ا
 :اآليت

من انحية أساشذاشه أن يكون عندهم الكفاءة اللغوية  . أ
 .اجليدة، نظرية كانت أو شطبيقية

الوسائل املستخدمة أن يكون كاملة ومرحية ودافعة إىل   . ب
الطالب يف التكلم ابللغة الربية وحمققة للهدف املباشر 

 .الذي شستخدم من أجله
ني والطالب أو الدارسني الدافعة أن يكون عند املدرس . ج

ان يكونوا عاملني . اصطتناعة البيئة اللغويةالثانوية يف 

                                                             
 21. ، ص....، حماوالت تكوين البيئةأخروية الفوزي  27
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جبهاد كبري مبا الذي قد اشفقوا قبل اصطناعة البيئة 
أن يكلفوا أنفسهم يف التكلم ابللغة العربية أينما . اللغوية

   .كانوان يف الفصل أو خارج الفصل
 خصائص البيئة اللغوية اجليدة .6

البيئة اجليدة هلا اخلصائص املعينة اليت شدفع هبا على جناح 
   :شعليم اللغة الثانية وهي كما يلي

أن شكون البيئة املادية مرحية وجذابة وجمهزة واألجهزة  -6
والتقنيات واملصادر واملواد التعليمية االزمة، ومنظمة على 
وحو يتيح للطالب فرص التعليم الفردي والتعليم يف 

 .جمموعات
جود رسالة واضحة للبيئة، شظهر جبالء ما شركز عليه و  -2

املدرسة وما شسعى إىل اجنازه وما هتتم به وشقدره، فيكون 
باهتا وجملتمعتها للعاملني فيها من اداريني ومعلمني ولطل

 .شوقعات واضحة عن األدوار اليت عليهم أتديتها
                                                             

 21. ، ص....، حماوالت تكوين البيئةأخروية الفوزي  31
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بيئة آمنة ال حيس فيها املتعلم ابخلوف أو القلق أن شكون  -3
 .التحديد أو

أن شكون بيئة شرعى املتعلم وحترص على شعلمه ومنائه،  -5
وشستحثهعلى بذل كل جهد مستطاع يف التعلم، وحتاول 
إشتغاله ابلتعلم، وبذل أقصى طاقته لتحصيل العلم 

 .وملعرفة
يتسم البيئة ابلتشاركية ويقصد بذلك أن شكون عملية أن  -4

ن دور ششاركة يسهم فيها املعلمون والطلبة معا، ويكو 
   .املعلم فيها دور املرشد وليس دور املصدر للمعلومات

وابعتبار برانمج حتسني البيئة التعليمية يهدف إىل زايدة 
فاعلية البيئة التعليمية داخل الفصل وخارجه من خالل شوفري 
املتطلبات التقنية من أجهزة حاسوب وسبورات شفاعلية وأجهزة 

املدرسة وشبكات خارج عرض وشبكات اشصال حملية داخل 

                                                             
نظرايت اكتساب اللغة الثانية وتطبيقها هتا موسي رشيد،   32
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املدرسة من خالل االنرتنيت فأن البيئة التعليمية اليت شساعد على 
   :دمج التفنيات التعليمية جيب أن شتسم مبا ايىل 

مبعىن أن يشارك الطلبة يف : ئة نشيطة أن شكون بي -6
عمليات عقلية خمتلفة وأن شكونوا مسؤولني عن النتائج 

 .احملصولة عليها
يف هذه البيئة يقوم املتعلمون : ائية أن شكون بيئة بن -2

إبدخال األفكار اجلديدة على املعرفة السابقة لفهم املعىن 
ويبنون معارفتهم ابنفسهم مستخدمني املصادر املتعددة 

شبكات الللمعرفة واملهارات املتاحة عن طريق استخدام 
 .واالنرتنيت

ويف هذه البيئة يعمل الطالب  :أن شكون بيئة شعاونية  -3
شكل جمموعات شعلم صغرية حيث يساعد كل منهم  على

اآلخر لتحقيق التعليم األفضل، ويف هذه احكالة ميكنهم 
استخدام الربجميات املختلفة لتعزيز التعلم التعاوىن 
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واستخدام شبكات وأدوات التعليم اإلليكرتوين كأدوات 
 . اشصال فيما بينهم لتبادل املعرفة

للمتعلمني التفكر على املعرفة مين : أن شكون بيئة شفكرية  -5
اليت حصلت يف بيئة التعلم وكذلك يف القرارات اليت مت 
ابراذها للوصل املطلوب، وميكن يستخدم األداوات للقيام 

 .ابلعمليا املعرفية املختلفة
 
 احملادثة: ثاين املبحث ال

 تعريف احملادثة  -1
ولكّنها , إّن اللغة العربية ليست مادة دراسة فحسب

لدراسة املواد الدراسية األخرى اليت شدرس يف خمتلف وسيلة 
وإن اإلنسان خملوق اجتماعي وال حياة له    .املراحل التعلمية

وإن اإلنسان خملوق اجتماعي وال حياة له بدون . بدون اللغة
فباحملادثة . املعاملة االجتماعية حاجة ضرورية لإلنسان. اللغة

                                                             
  

دار املشرق : قاهرة)، تدريس فنون اللغة العربّيةعلي أمحد مذكور،  
 .611 .، ص(م6776
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وسهم أو عما يشاهدونه يقدر املتكلمون على التعبري عما يف نف
 .عابرة سليمة صحيحة

شعددت التعاريف اليت قدمها الباحثون للتحدث فأرسطو 
التحدث نتاج صويت مصحوب بعمل اخليال من أجل "يرى أن 

عملية يتم من خالهلا إنتاج " أو هو"أن يكون التعبري صوات ملعىن
األصوات شصحبها شعبريات الوجه اليت شسهم يف عملية التفاعل 

ع املستمعني، وهذه العملية نظام متكامل يتم شعلمه صوشيا م
ودالليا ووحواي بقصد نقل الفكرة أو املشاعر من املتحدث إىل 

    .اآلخرين
شعترب احملادثة من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغارو 
الكبار على حد سواء، حيث أهّنا شساعد الطالب يف اخلروج من 

موعة الزمالء وشطلق اللسان من عزلته والتكيف االجتماعي مع جم
عقله وحىت حتقق احملادثة أهدافها و ينبغي على املعلم الرتكيز على 

 :شنمية املهارات التالية
 .الطريقة يف التعبري -أ 

                                                             
املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي اخلالق،   34

  43 .، ص(2161: عمان)، وعلومها
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 .شرشيب األفكار وشواصلها -ب 
حسن اختيار األدلة واألمثلة والشواهد لتأكيد رأي أو  -ج 

 .دعم وجهة نظر
 التحدث يف نقطة حمددة -د 

فؤاد عليان يف كتابه عن املهارة اللغوية ماهيتها قال أمحد 
يشرتك شخصان أو أكثر يف "وطرائق شنميتها أن احملادثة هي 

احلديث عن شيء دون إعداد سابق والكالم عملية شتم بني 
   .متحدث ومستمع أو أكثر

 
 أمهية احملادثة يف اللغة العربية -2

أمهية ومن املعروف أّن لكل مادة من املواد الدراسية هلا 
يف شدريسها، وكذالك املهارة اللغوية هلا أمهية يف شكوين املتعلمني 

احملادثة هلا أمهية كثرية يف شعليم اللغة العربية . مسيطرين على اللغة
 .وهو دور مهم يف شعليم وشعليم اللغة ألّن اللغة هو الكالم

                                                             
 11 .، ص  ...املهارات اللغويةأمحد فؤادي عليان،   31
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رأى أمحد فؤاد عليان أن ملا كان الكالم منزلته اخلاصة 
اللغة، وأنه الغاية من كل فروع اللغة، سنحول فيما بني الفروع 

يلي أن نوضح أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط متحددة شكشف 
 :عن جوانب ومن هذه األمهية

التدريب على الكالم يعود اإلنسان طالقة يف شعبري عن  .6
 .أفكار

التدريب على الكالم يعود اإلنسان ملواجهة احلياة  .2
 .ية وثقافتهاملعاصرة مبا فيما من حر 

الكالم مؤشر صادق إىل حادما للحكم على املتكلم،  .3
 .ومعرفة مستواه الثقايف، وطبقة اإلجتماعي، ومهنته

 .والكالم نشاط إنساين يقوم به كل إنسان .5
والكالم وسيلة رئيسية للتعليم يف كل مراحل احلياة من 
املهد إىل اللهد وال شك فيه أن احملادثة شكال رئيسي 

لفنساين وعلى ذلك شعترب احملادثة جزءا أهم يف لإلشصال 
   .املمارسة اللغوية واستخدامها

                                                             
 16-11 .، ص ...املهارات اللغويةأمحد فؤادي عليان،   31
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 الفصل الثالث
 طريقة البحث

 منهج البحث -أ 

يف هذه الرسالة  إّن منهج البحث الذي تستعمله الباحثة
. (Experimen Research)يب أو يقال ابإلجنليزية يفهو املنهج التجر 

وهو منهج . (Penelitian Experimen)كما يعرف ابإلندونيسية 
أثر البحث العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطتها أن تعرف 

    (.املتغري التابع)على النتيجة ( املتغري املستقبل)السبب 

أنواع  ةأما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربع
والتصميمات  ،(Pre-Experimental)وهي التصميمات التمهيدية 

والتصميمات العاملية ، ((True-Experimental Designeالتجريبية
(Factorial Designe) والتصميمات شبه التجريبية ،(Quazi-

                                                             
املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية صاخل ابن أمحد العساف،    
 828. ، ص(م0222 -ه4141املكتبة العبيكان، : الناشر)، الطبعة الثانية
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Experimental) واختيار الباحثة التصميمات التمهيدية وأتخذ ،
 :الشكل التايل 

One Group Pre-Tes-Post-Tes Designe 

         ۲
خ
۱      م       

خ
 

 :التفصيل

 اإلختبار القبلي:     4خ

 اإلختبار البعدي:     0ج

  املعاجلة التجريبية:      xم

 

 اجملتمع والعينة -ب 

اجملتمع هو كل ما ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث 
والغرض من  81.سواء كان جمموعة أفراد أو كتب مباين مدرسية

                                                             
 34. ، ص...املدخل إىل البحثصاحل بن أمحد العساق،   81
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ويكون   8.تعريف اجملتمع هو حتديد مدى ما يشمله من أفراد
مبعهد الرتبية اجملتمع هلذا البحث مجيع الطلبة من الفصل الثاين 

 .412 كان عددهم اإلسالمية احلديثة األزهر

وأتخذ الباحثة  81.العينة هي جمموعة جزئية من اجملتمع
مبعهد  الصف الثاين عينة البحث بطريقة عمدية وهي طالبات

اختارت الباحثة . 02 عددهم الرتبية اإلسالمية احلديثة األزهر
ألّن بعد املالحظة نظرت . هذه اجملموعة كعينة يف هذا البحث

 .على متييز األصوات وفهم املعىنالباحثة أهنم مل يقدروا 

 أدوات البحث -ج 

واملراد أبدوات البحث العلمي هي الوسيلة اليت جتمع هبا 
 .إلجابة أسئلة البحث واختبار فروضهاملعلومات الالزمة 

                                                             
مكتبة : الكويت) مدخل إىل البحث الرتبويرجاء حممود أبو عالم،    8

 .31. ، ص(م4333 -ه 41الفالح، 
 38. ، ص...مدخل إىل البحثرجاء حممود أبو عالم،   81
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فاألدوات اليت تستخدمها الباحثة خالل كتابة هذه 
 :الرسالة كما يلي

  (Observasi) املالحظة .1

البحث جلمع البياانت أو املالحظة أداة من أدوات 
املالحظة املنظمة يف املواقف الطبيعية وسيلة مفيدة . املعلومات

وخيتلف أسلوب . للغوية يف مجع بياانت عن أداء األفراد وسلوكهم
وتعتمد املالحظة  . كبريا  ااملالحظة عن األسلوبني األخرى اختالف

اع وتسجيل كأسلوب جلمع البياانت على رؤية ومس
املالحظة املباشرة : وهلا أنواع متعددة فهي   8.املالحظات

واملالحظة غري املباشرة، املالحظة احملددة واملالحظة غري احملددة، 
املالحظة املشاركة واملالحظة بدون املشاركة، املالحظة املقصودة 

هذا فتستخدم الباحثة يف كتابة  83 .واملالحظة غري املقصودة

                                                             
 .1 4. ، ص...مدخل إىل البحثرجاء حممود أبو عالم،    8

املدخل إىل البحث يف العلوم صاخل بن أمحد العساف،   83
  82. ، ص...السلوكية
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قة مالحظة املباشرة فهي ور املالحظة املباشرة وأدوات للالبحث 
 .املالحظة

 (test)اإلختبارات  .0

أو الواجبات اليت  اإلختبارات هي جمموعة من األسئلة
والىت هتدف إليه ما حيتاج  االستجابة هلا يطلب من الطالبات

العلمية ينقسم إىل قسمني  وأما  األختبار هلذا البحث 83.البحث
 :فهي

 (pre-test)اإلختبار القبلي  . أ

بيئة ال تكوين" لقبلي هو الذي خيتربه قبل ا اإلختبار
قوم وت لدى الطالبات" ة أساسية يف احملادثةاللغوية لرتقية قدر 

 .الباحثة بتقدمي األسئلة املتعلقة مبادة احملادثة

 (post-test)اإلختبار البعدي  . ب

                                                             
تعليم العربية والدين بني العلم والفن، الطبعة رشدى أمحد طعيمة،   83

 33. ، ص(0222دار العريب، : القاهرة)  األوىل
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بيئة تكوين الوأما اإلختبار البعدي هو الذي خيتربه بعد 
ثة، لتعرف احملادعلى ساسية األالطالبات  اللغوية لرتقية قدرة

الطلبة  عند بيئة اللغوية يف ترقية حتصل دراسيتكوين الاستطاعة 
 . هابعد تكوين

فيليها يقارن الباحثة بني اإلختبار القبلي واإلختبار 
درة أساسية يف احملادثة وحيلل بينهما ليعرف على ترقية قالبعدى 

 .لدى الطالبات

 تطريقة حتليل البياان -د 

لبيئة اللغوية جيّرب الباحثة عملية التعليم والتعلم تكوين ا
مبعهد  األساسية على احملادثة عند الطالبات لرتقية قدرة الطالبات

كانت الباحثة تقوم كمشرفة . الرتبية اإلسالمية احلديثة األزهر
ترقية  يف وين البيئة اللغوية إلرشاد الطالباتعملية التعليم عند تك

 .على احملادثة قدرهتن
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 :أما طريقة حتليل البياانت من هلذا البحث
 حتليل البياانت املالحظة -4

الباحثة املالحظة فتستعمل وأما حتليل البياانت عن نتيجة 
 .الرموز كما يلي

 

P= 
 

 
100% 

P    =النسبة املعدلة 
R =أنشطة الطالبات يف تعليم احملادثة 
T =ط النتيجة الكاملة 
 

 البياانت من االختبارحتليل  -0
وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبارات 

(“t” Test) فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي  . 

To = 
MD

D

SE

M
 

                                                             
40 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2014), hal, 305. 



1  
 

 : البياانت

MD  =متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية  أي
 :التاليةالثانية، فهو من إتباع اخلطوات 

MD =
N

D
 

DΣ   = أي جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية
 :من اخلطوات االتية  Dالثانية، و 

D= X-Y 

D= Y-X =  قيمة املتغرية األوىل انقصة قيمة املتغرية الثانية 

N  =أي عدد أفراد العينة 

MDSE = ياري للفروق أي اخلطأ املع(standar eror dari mean of 

difference ) وهو من إتباع الرمز التايل: 

SEMD = 
1N

SDD  
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SDD = ياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل أي االحنراف املع
 :وقيمة املتغرية الثانية، يعين

SDD =

22














N

D

N

D
 

 :اخلطوات من هذا الرمز 

 :كما يلى  to أما اخلطوات حلصل على 

بني نتيجة متغرية ( difference= الفرق  D)يبحث  -4
 Xإذا متغرية الوىل بشعار . وىل ونتيجة متغرية الثانيةاأل

 .D= X-Yف ، Yومتغرية الثانية بشعار 
 .D∑وحصل  Dب تنصيف  -0
 :بصيغة  difference من meanيبحث  -8

N

D
MD


 

 مث إضافة وحصل على:  Dتربيع  -1
 :، بصيغة differenceيبحث االحنراف املعياري من  - 



1  
 

SDD =

22














N

D

N

D
 

هو  ،mean of differenceيبحث اخلطأ املعياري من  -1
 ابستخدام الصيغة

 :ابستخدام الصيغة  toيبحث  - 

SEMD = 
1N

SDD

 

 :ابخلطوات االتية  toتقدمي تفسري  -3

To = 
MD

D

SE

M
 

 صياغة الفرضية البديلة وصفرية -
 toاختبار أمهية  -

 ”t”يبحث أن ينقد  -
 ttب  toمث يقارن بني  -
 .حصل على االقرتاحا توالنتائج البحث -
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ي سوف فتنبغي على الباحثة أن حيدد األسلوب الذ
وأسليب . معاجلة املعلومات قبل البدء يف تنفيذ البحثتطبقه 

 :معاجلة املعلومات تقع حتت قسمني رئيسني مها 

ويقصد به إستنتاج املؤشرات واألدلة : التحليل الكفي -4
الكيفية وحماوالت الربط بني احلقائق وإستنتاج 

 .العالقات
ويقصدبه حتليل املعلومات رقميا، : التحليل الكمي -0

ؤشرات واألدلة الرقمية الدالة على أي إستنتاج امل
 1 .الظاهرة املدرسة

فاحمللل الكمي يتعامل مع أرقم معربة عن أفكار وأرآر، ومير 
 :التحليل الكمي للمعلومات بثالثة مراحل هي

 

 

 
                                                             

 421، ص ....املدخل إىل البحثصاحل ابن محد العساف   14
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 مرحلة تنظيم املعلومات وعرضها -
 مرحلة وصف املعلومات -
   .مرحلة التحليل املعلومات -

                                                             
 443، ص ....املدخل إىل البحثصاحل ابن محد العساف   10
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها
 عرض البياانت -أ 

يف الفصول السابقة   البياانت قد قامت الباحثة بعرض
ع لبحث واألدوات املستخدمة فيه جلممبنهج اكلما يتعلق 

النتائج اليت حتصل ويف هذا الفصول تعرض الباحثة . البياانت
. احملادثة بتكوين البيئة اللغوية عليها من البحث التجرييب يف

اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ببندا آتشيه 
قامت الباحثة . B-799/Un. 08/FTK.1/TL.00/01/2020رقم 

  .ابلبحث التجرييب يف معهد األزهر

 حملة عن ميدان البحث -1

ويقع هذا املعهد يف شارع .  معهد األزهرجرى البحث يف
Takengon- Isak   قريةPejeget  انحيةAceh Tengah  مبحافظة

 (.إندونيسيا)آتشية 
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يف مرحلة ( د)الثاين وقامت الباحثة ابلبحث يف الصف 
وأما رئيس هذه املدرسة اآلن فهو األستاذ . الثانوية مبعهد األزهر

 .خري البصاري

 عدد املدرسني -1

مدرسا  04سني الذين يعلمون يف هذه املدرسة املدر عدد 
 :مدرسات كما تّتضح يف اجلدول اآليت 41مدرسا و  72يعين 

 1-4اجلدول 
 عدد املدرسني

 
 املناصب اإلسم الرقم

 ,.S. Pd,Iري، خري البص 4

MA 
 رييس املعهد

 رخصة S. Pdسرايدي  7
 مدرس اللغة اإلجنليزيّة S. Pd., Gr  إفندي، 1
 حماسب Sp بزارالدين، 0
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 pencak silatمدرس  MAأنصاري سرييغار،  5
 الرتاتث مرسلني 6
 الرتاتث زين الفرتاي 2
 الرتاتث مهيدي ألفيا زهري 8
 منهج الّدراسة S. Pdأمهدي،  9

صاحل أدري سومرنو،  44
S. Sos 

 الرتاتث

 إدارة S. Pdدمحم ريزا،  44
 الرتاتث موس إبراهيم 47
ريندي نوفا وستيكو،  41

S. Pd., Gr 
 pencak silatمدرس 

 الرتاتث MA هرايدي،  دريه 40
 مرشدد عبادة S. Pdزين األبدين،  45
 مدرس اخلاط القرآن شهري نورا 46
 مدرس اللغة اإلجنليزيّة أغوغ ريزال 42
 مدرس جرموز إ بسفارودا،  48
 مدرس جرموز S. Pdأغوس دينتو،  49
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 مدرس اللغة العربية بودميان 74
 مدرس القرآن سهراي 74
 pencak silatمدرس  أسيف دين مالك 77
 الرتاتث رندي أريواانرا 71
 مدرس اخلاط نسرون 70
 أمان جوندى 75
 مدبرة لسما 76
 أمان درموان 72
 مدرس اللغة العربية S. Pdدينا ساري،  78
 الرتاتث SHسييت سارة،  79
 الرتاتث SHرينا إسنيين،  14
 مدرس اللغة العربية أفواان غماسيه 14
 مدرس اللغة العربية S. Pdنكمة،  17
 مدرس القرآن حوسنل حيايت 11
 الرتاتث رمحة 10
 الرتاتث أرىل أرلياين 15
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 الرتاتث رمحياين 16
 pencak silatمدرس  مهرية 12
 pencak silatمدرس  أزمه 18
 جرموز زلفا حسنا 19
 جرموز ساري أغسيترايغ  04

  
 املباين والوسائل التعليمية -2

بعض الوسئل التعليمية واملباين اليت زهر كان ملعهد األ
 :تدعم جناح عملية التعليم والتعلم وهي كما ذكر يف اجلدول التايل

 2-4:اجلدول

زهر للسنة الدراسية املباين والوسائل التعليمية يف معهد األ
2222-2221 

 هيئة عدد الوسائل الرقم
 جيدة 45 فصول الدراسة 4
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 جيدة 6 غرفة املدرسني 7
 جيدة 0 مسكان الطالبات 1
 جيدة 5 مسكان الطالبني 0
 جيدة 7 املقهي 5
 جيدة 7 املصلى 6
 جيدة 8 احلمام 2

 عدد الفصول الدراسية والطلبة -3

طالبا، وهم جيلسون  124وكان عدد الطلبة مبعهد األزهر 
يف الصف األول حىت الصف الثالث ، ولكل صف عدد من 

 :يف اجلدول التايلالطلبة كما يتضع 
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 3-4:اجلدول 

 الفصول الدراسية والطلبة

عدد  طالبة لبطا الفصل الرقم
 الطلبة

الصف األول  4
 (أ)

76 - 464 

الصف األول  7
 (ب)

10 - 

الصف األول  1
 (ج)

11 - 

الصف األول  0
 (د)

- 11 

الصف األول  5
 (ه)

- 10 

 404 - 76الصف الثاين  6
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 (أ)
الصف الثاين  2

 (ب)
14 - 

الصف الثاين  8
 (ج)

10 - 

الصف الثاين  9
 (د)

- 74 

الصف الثاين  44
 (ه)

- 79 

الصف الثالث  44
 (أ)

77 -  

الصف الثالث  47
 (ب)

75 - 21 

الصف الثالث  41
 (ج)

- 76 

  714 407 121 
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 121يشري اجلدول إىل أن الطلبة يف معهد األزهر يبلغ 
. طلبا وهم منقسمون من الصف األول حىت الصف الثالث

ة التجريبية، وهذا كا جملموع( د)الصف الثاين  اختارت الباحثة
 74وعدد هن يف هذا الفصل . الصف خاص لطالبات 

 .الطالبات

ساسية األ الطالباتلغوية لرتقية قدرة البيئة ال تكوين -2
 على احملادثة

( د)قد قامت الباحثة ابالختبار لطالبات الصف الثاين 
حول "كاجملموعة التجريبية كما أعدت املادة من احملادثة هي 

 :ويتضع التوقيت التجرييب يف اجلدول التايل "البيئة األدوات
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 4-4:اجلدول 

 اإلجراء التجرييب

 اتريخ يوم اللقاء
نوفمرب  71 اإلثنني اللقاء األول

7474 
نوفمرب  70 الّثالاثء اللقاء الثاين

7474 
نوفمرب  75 األربعاء اللقاء الثالث

7474 
نوفمرب  76 اخلميس اللقاء الرابع

7474 
نوفمرب  72 اجلمعة اللقاء اخلمس

7474 
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ابستعمال واملدّرسة يف تعليم احملادثة أنشطة الطالبات  -3
 األدوات حول البيئة

 الطالبات حتدثهذ البحث هو أن وهدف التعليم يف 
لتحقيق هذا اهلدف . ابستعمال األدوات حول البيئة حتداث جيد

املرحلة األوىل يف الفصل واملرحلة . فتتم عملية التعليم على مرحلتني
قبل أن تقوم الباحثة مادة احملادثة ابستعمال . الثانوية خارجه

الباحثة ابإلختبار القبلي لكي تعرف دوات حول البيئة، تقوم األ
 .قدرة الطالبات على احملادثة

وميكن عرض الباحثة نتائج اإلختبار القبلي كما يف 
 :اجلدول اآليت
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 5-4اجلدول 

 نتيجة اإلختبار القبلي

 نتيجة االختبار القبلي الطلبة رقم
4 
7 
1 
0 
5 
6 
2 
8 
9 

44 
44 
47 

 4الطالبة 
 7الطالبة 
 1الطلبة 
 0الطلبة 
 5الطلبة 
 6الطلبة 
 2الطلبة 
 8الطلبة 
 9الطلبة 
 44الطلبة 
 44الطلبة 
 47الطلبة 

04 
05 
54 
15 
64 
64 
64 
54 
55 
14 
04 
04 
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41 
40 
45 
46 
42 
48 
49 
74 

 41الطلبة 
 40الطلبة 
 45الطلبة 
 46الطلبة 
 42الطلبة 
 48الطلبة 
 49الطلبة 
 74الطلبة 

04 
55 
64 
24 
54 
64 
24 
54 

 

 حتليل بياانت املالحظة املباشرة -4
ء وتقوم الباحثة يف مجيع البياانت ابملالحظة املباشرة أثنا

ملعرفة أحواهلا ابستعمال األدوات حول تدريس احملادثة يف امليدان 
لية البيئة وفعاليتها يف ترقية قدرة أساسية على احملادثة وجتري عم

حول البيئة يف ابستعمال األدوات تدريس احملادثة يف ميدان 
كما يلي تسلم املدّرسة السالم يف الفصل، مث ( د)الصف الثاين 

تشرح املدرسة عن هدف التعليم والتعلم، قبل إبتداء التعليم تعدد 
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املدّرسة املكان ووسائل التعليم مث قامة املدّرسة بتكثري اجلليد 
  .اسرتجاء الطالبات واملدّرسة

وتنقسم إىل خارج الفصل  والطالبات مث خترج املدرسة
إىل جمموعات ألنتباه املادة وتبني  الطالبات( الباحثة)املدّرسة 

املدّرسة كيفية أنشطة تدريس احملادثة يف ميدان ابستعمال 
إىل خارج  دّرسة الطالباتاألدوات حول البيئة فدعت امل

ان وتعرف املدّرسة كيفية تدريس احملادثة يف ميد. بيئةال/ الفصل
ابستعمال األدوات حول البيئة، وتعطي املدّرسة ورقة املفردات 

عن األدوات حول البيئة إىل الطالبات، هتتتم الطالبات واحملادثة 
ممّا مسعن إىل قراءة املدّرسة عن مفردات  إىل الورقة تقّلد الطالبات

الفرصة  مث تعطي املدرسة الطالبات. ل البيئةوحمادثة األدوات حو 
اال أو املفردات الصعبة، وأتمر املدّرسة الطلبة ببحث ليسالن سؤ 

معنا لكل مفردات غري معروف وجتعل الطالبات احملادثة من 
 .مفردات األدوات حول البيئة

املدّرسة الوقت لكل جمموعة ملنتشرة يف املوقف مث تعطي 
وعة أبن يهتمن مإلجراء املالحظة وأتمر املدّرسة على كل جم
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ابلّتايل . حول البيئة مث حتدثن حتداث عنهاات و ن األدويشاهد
مث يعرضوهنا أمام آخرين عن  تناقشن املادة مع جمموعتهن

الورقة، وأما جمموعات أخرى يسمعن  األدوات حول البيئة بدون
وآخرا، . ن عرضا مّث قامت مدّرسة بتصحيح اخلطأ عندهموحيلل

ة ة بعض األسئلة ملعرفة قدر تالخص املادة، وتقّدم املدّرس
ال إذا كانت الطالبات . أثناء الدراسيةيف فهم املادة  الطالبات

لكنها توجب األسئلة وأتمر جينب السؤال فا املدّرسة ال ختطئهم و 
 .أن يقررهناالطالبات 

 :كما يف اجلدول اآليت  فنتيجة أنشطة املدّرسة والطالبات
 أنشطة املدّرسة -1

 6-4اجلدول
 التعليم والتعلمنتيجة أنشطة املدّرسة يف عملية 

 4 3 2 1  ص
     األنشطة األوىل أ

تقوم املدّرسة إبدارة الفصل  4
 الستعداد التعليم
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تشرح املدّرسة عن غرض  7
 التعليم

     

تشرح املدّرسة خطوات  1
 التعليم

     

 لطالباتتعطي املدّرسة ا 0
 الدوافع

     

تعدد املدّرسة املكان  5
 ووسائل التعليم

     

     األنشطة األساسية ب
تشرح املدّرسة عن مادة  6

 األدوات حول البيئة 
     

قدرة املدّرسة على ترتبب  2
ملراقبة املواد الطالبات 

 املقدمة

     

قدرة املدّرسة على تشجع  8
على طرح  الطالبات

     



56 
 
 

 
 

 األسئلة
ه املدّرسة أعمال ورقة توجي 9

 عمل الطالبات
     

 الطالباتحتفز املدّرسة  44
 على إظهار العمل

     

تقوم املدّرسة بتقييم عمل  44
 الطالبات

     

     األنشطة النهائية 
تقوم املدّرسة بتوجيه  47

إلمتام املواد اليت  الطالبات
 يتعلمون

     

 تنصح املدّرسة الطالبات 41
 املوقف إلجراء املالحظة

     

              عدد                                                                 
∑                  
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 (R) عليها اتضح أن جمموعة قيمة احلصيلومن اجلدول  
يف أنشطة الطلبة يف تعليم احملادثة ابستعمال األدوات حول البيئة 

فالنسبة املئوية ألنشطة . 57هلا (T)، والنتيجة الكاملة 08 عددها
 97%يف تعليم احملادثة ابستعمال األدوات حول البيئة  الطالبات

 :كما يرى فيما أييت
  

 

 
   011   

    = 
  

  
 x 011  

    =19,0 x 011  

    = %,0  

أهنا وقعت بني  97 هي على نتيجة الطالباتوحصلت الباحثة 
احملصولة من قسمة هذه النتيجة . أعلى مبعىن جيد جيدا -84
 .عليها والنتيجة الكاملة جمموعة قيمة احلصيل بني
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 أنشطة الطالبات -2
 7-4اجلدول 

 يف عملية التعليم والتعلم نتيجة أنشطة الطالبات
 0 1 7 4  ص

     (يف الفصل)اإلستعداد  أ
      رد الطلبة السالم 4
ءة الطالبات الدعاء واستجابة قرا 7

 يف تسجيل  الطالبات
     

      إبرشاد املدّرسة  اهتمام الطالبات 1
      أبهداف التعليم اهتمام الطالبات 0
اجلليد الذي تنفيذ الطالبات  5

 أعطته املدّرسة 
     

     (يف خارج الفصل)مرحلة تطبيق  ب
      إىل خارج الفصلخرج الطالبات  6
      خبطوات التعليم اهتمام الطالبات 2
     بعملية التعليم  اهتمام الطالبات 8
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 والتعلم
      يف تقدمي السئلة محاسة الطالبات 9

      على إجابة األئلة قدرة الطالبات 44
السئلة يف كراسة  إجابة الطالبات 44

 التدريبات
     

      املادة املقدمة مناقشة الطالبات 47
      نتائج املناقشة تقدمي الطالبات  41
      لنتائج املناقشة استجابة الطالبات 40

     مرحلة تقييم 
      تعزيز نتائج الغرض اتباع الطالبات 45
املواد اليت مت  استنتاج الطالبات 46

 تدريسها حتت رعابة املدرسة
     

      بنصيحة املدّرسةاهتمام الطالبات  42
األسئلة العسية  إجابة الطالبات 48

 سألتها املدّرسة
     

      الدعاء  الطالباتقراءة  49
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 ∑ عدد 

 (R)عليها  ل اتضح أن جمموعة قيمة احلصيلجلدو ومن ا
يف أنشطة الطلبة يف تعليم احملادثة ابستعمال الدوات حول البيئة 

فا النسبة املئوية  .26هلا  (T)، والنتيجة الكاملة 68عددها 
يف تعليم احملادثة ابستعمال األدوات حول البيئة  ألنشطة الطالبات

 :كما يرى فيما أيتى  %89
 

  
 

 
   011   

    = 
  

  
 x 011  

    =19,, x 011  

    = %,,  

أهنا وقعت بني  89هي  على نتيجة الطالباتوحصلت الباحثة 
لة من قسمة هذه النتيجة احملصو . أعلى مبعىن جيد جيدا -84

 .عليها والنتيجة الكاملة احلصل قيمةبني جمموعة 
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 على احملادثةأساسية الطالبات ترقية قدرة  -3

بعد تطبيق األدوات حول البيئة يف امليدان يف تدريس 
احملادثة فتقوم الباحثة ابالحتبار البعدي ملعرفة قدرهتن على 

 :أما نتيجة يف اإلختبار البعدي كما يلي. احملادثة

 البعدينتيجة اإلحتبار  الطالبات رقم
4 
7 
1 
0 
5 
6 
2 
8 
9 

44 

 4الطالبة 
 7الطالبة 
 1الطلبة 
 0الطلبة 
 5الطلبة 
 6الطلبة 
 2الطلبة 
 8الطلبة 
 9الطلبة 
 44الطلبة 

64 
24 
24 
65 
84 
84 
24 
24 

 84 
54 
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44 
47 
41 
40 
45 
46 
42 
48 
49 
74 

 44الطلبة 
 47الطلبة 
 41الطلبة 
 40الطلبة 
 45الطلبة 
 46الطلبة 
 42الطلبة 
 48الطلبة 
 49الطلبة 
 74الطلبة 

64 
54 
55 
84 
85 
84 
24 
24 
84 
24 

بلى والبعدي  أما جمموع الفروق بني نتيجة اإلختبار الق 
 :يف اجلدول اآليت كما
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 8-4اجلدول 

 جمموع الفروق بني نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي

االختبار  رقم
 القبلي

االختبار 
 البعدي

D=x-y D= (x-y)2 

 

1 42 62 -22 422 
2 45 72 -25 625 
3 52 72 -22 422 
4 35 65 -32 022 
5 62 82 -22 422 
6 62 82 -22 422 
7 62 72 -12 122 
8 52 72 -22 422 
0 55 82 -25 625 

12 32 52 -22 422 
11 42 62 -22 422 



60 
 
 

 
 

12 42 52 -12 122 
13 42 55 -15 225 
14 55 82 -25 625 
15 62 85 -25 625 
16 72 82 -12 122 
17 52 72 -22 422 
18 62 72 -22 422 
10 72 82 -12 122 
22 52 72 -22 422 

 
22=N  

- - 365- 
D=∑ 

8225= 

2
D∑  

 

يف اجلدول  (t” hitung“)ت  –نظرا إىل نتيجة احلساب  
 :السابق وجدت الباحثة البياانت اآلتية

 -563 = (∑D)جمموع الفرق بني االختبارين  .4
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)بعات الفرق بني االختبارين جممع مر  .7
0

D∑= ) ,103 
 74= عدد العينة  .1

وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني 
(MD)فالباحث يتبع اخلطوات التالية ،: 

MD =
  

 
  

    

  
        

مث يتحث الباحثة عن األحنراف املعياري للفوق بني 
 :الرموز التايلوهذا ما ننظره يف ( SDD)النتيجة املتغيتني 

SDD =

2
22

20

365

20

8025







 















N

D

N

D
  

                =  2
25,1825,401   

   =        0625,33325,401     

   =        1875,68    ,903=  

 : (SEMD) تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق مث 

SEMD = 
19

25,8

120

25,8

1





N

SDD  
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         =
    

    
      

وبعد كل خطوات من احلساب السابق فوصلت الباحثة 
حثة أن لكن على البا. إىل اخلطوة األخرية الختبار فروض حبثها

 :تعرب االحصائية كما يلي 

7μ   4μ  =Ha : اللغوية للمحادثة تكوين البيئة  أن الداللة على
 .الطلبة األساسية على احملادثةلرتقية قدرة تدافعهن 

7μ  ≥4μ  =Ho : اللغوية للمحادثة ال تكوين البيئة  أن الداللة على
 .لرتقية قدرة الطلبة األساسية على احملادثةتدافعهن 

 :اعتمادا على هذا الفرض املذكور، أن املقياس الرد

- Ha  مقبولHo ت  اجلدول  -ت: ، إذا كأن مردود- 
 .احلساب

- Ha مردود Ho  ت <اجلدول  -ت: مقبول، إذا كأن- 
 .احلساب



62 
 
 

 
 

ت –وأما اخلطوة األخرية ختترب الباحثة البياانت ابختبار 
 :كما يلي( to)عن حاصل املالحظة 

to= 65,9
89,1

25,18





MDSE

MD
 

ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية 
(derajat kebebasan ) ويكون الفرض الصفري على مستوى

من درجة احلرية يف هذا % 4و % 5( signifikasi)الداللة 
 .البحث

Db =N-1 

       = 20-1= 19 

 7049 يعين% 5( signifikasi)فحدد مستوى الداللة 
أّما حاصل املالحظة  7086يعين % 4وحدد مستوى الداللة 

(to) ( اجلدول-ت)أكرب من ( احلساب-ت)وذلك . 9065 يعين
 :7049 <9065> 7085. 

-ت)متساوية أو أكرب ( احلساب-ت)إذا كانت النتيجة 
. فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال( اجلدول
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-ت)تبلغ إىل النتيجة ( احلساب-ت)وإذا كانت النتيجة 
 01.مردودافيكون الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل ( اجلدول

-ت)فوجدت الباحثة يف هذا البحث أن نتيجة 
، ولذلك أن الفرض (اجلدول-ت)أكرب من النتيجة ( احلساب

اللغوية تكوين البيئة الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال، يعين 
 .تدافعهن األساسية على احملادثة الباتقية قدرة الطلرت 

ومن حتليل البياانت السابقة فتجد الباحثة من ورقة 
واآلخري . تكون جيدة ن أنشطة املدّرسة والطالباتاملالحظة أ

تكوين البيئة  ترتقي بعد  ر إىل االختبارين أن نتيجة الطالباتبنظ
اللغوية للمحادثة تدافعهن تكوين البيئة فتدل على أن . اللغوية

 .األساسية على احملادثة الباتلرتقية قدرة الط

ريا ابلغا بدقة ومن املعروف أن نتيجة البحث تؤثر أتث
رضت الباحثة يف حتليل البياانت وصدق األدوات البحث كما ع

                                                             
43

  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan... hlm, 312-

313.  
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توى االختبار من هذه الرسالة عن صدق احمل( د)الفصل الثاين 
 .قبل إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي

 حتقيق الفروض - ج
وأما الفروض اليت قدمت الباحثة يف هذا البحث فهي  

 :كما يلي
 ترقيال اللغوية للمحادثةتكوين البيئة : الفرض الصفري  .4

 .األساسية على احملادثة الباتلرتقية قدرة الط
 رقياللغوية للمحادثة تتكوين البيئة : الفرض البديل  .7

 .األساسية على احملادثة الباتلرتقية قدرة الط

-ت)ت –قدحصلت الباحثة على نتيجة اختبار 
اجلدول -ت)أكبار من نتيجة اجلدول ( 9065( :to)احلساب 

 %4ومستوى الداللة  7049: ( tt.ts.5%)% 5مستوى الداللة 
(tt.ts.1%)  :7080 .) فتدل على أن الفرض الصفري مردود

اللغوية تكوين البيئة فرض البديل مقبول، مبعىن أن الوعكسه أن 
 .األساسية على احملادثة الباتقدرة الطترقي 



 

07 
 

 الفصل اخلامس

 اخلامتة
 نتائج البحث - أ

وقد حبثت الباحثة يف األبواب السابقة عن تدريس احملادثة 
لوسيلة ترقي بتكوين البيئة اللغوية، متربهون على أن تطبيق هذه ا

وهذا كما جند . يف عملية التعليم والتعلم قدرة األساسية الطالبات
 :دليال على أن 

سة جيدة جدا ألن نتيجة البحث تشري إىل أنشطة املدر   -1
أن قدرة املدرسة يف تنظيم عملية التعليم والتعلم بقيمة 

على إقبال املواد  وكذلك يف أنشطة الطالبات 29%
عند حتليل بياانت املالحظة  %92الدراسية جيدة بقيمة 

 املباشرة
رقي قدرة الطالبات األساسية تكوين البيئة اللغوية تأن  -9

ت -نتيجة اختباروهذا كما نظر إىل . على احملادثة



01 
 

 
 

، (اجلدول -ت)أكرب من نتيجة اجلدول ( احلساب-ت)
 .9،92 <9،،2> 9،72: وهي 

 املقرتحات - ب
اإلقرتاحات اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة 

 :اآلتية 
ينبغي للمدريس اللغة العربية أن تستخدموا الوسائل  -1

التعليمية متعد دة ومرحية لتحقيق األهداف الرتبوية، ألن 
هلا أاثرا ابلغا لرتقية قدرة الطلبة ورغبتها يف تعليم اللغة 

 .العربية
ينبغي للمدر س أن حيقق األدوات حول البيئة يف امليدان يف  -9

 .س لرتقية قدرة الطلبة يف تدريس احملادثةعملية التدري
 او يتحدثو  ينبغي للطلبة أن ينشطوا يف تعلم اللغة العربية -3

ها يف و وميارس ح صحيحيفص يدة وبنطقاجلابللغة العربية 
 .ياة اليوميةاحل
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 املراجع
 املراجعالعربية -أ

البيئةالعربيةيفاملعهدالعصريكونتور ،0202 ،نور ،الفضيل
العلياللب الدراسات لربانمج املاجستري رسالة نات

 .امعةاساسماميةاكحووميةماسانجابجل
(الثنائيةاللغوية)اكحايةمعلغتني ،0791 ،دمحمعلي  اخلويل

 .جامعة ملك سعود: الرايض  .الغةاألوىل
استخدامالصورةالصامتةلرتقيةقدرة ،0202، ، أمساءاحلسىن

دراسةجتريبيةمبعهدابباملغفرة،)الطلبةعلىاحملادثة
 الوربى  حبث غري منشور درجة (Kuta Baroأتشيه

البكلورّيوس يف تعليم اللغة العربّية، بكّلّية الّّتبّية وأتهيل 
 .تشيهأاملعّلمني جامعة الرّانريى اإلسالمّية احلكومّية بندا 

العربية، 0202أخروية، ، الفوزي البيئة تووين حماوسات
 .بربس جاوي الوسطي. ةاساصطناعي 

املغفرة ،0200 ،حسن، الطماب عند احملادثة حبث )تطبيق
حبث ( وصفّي حتليل املدرسة الثّانويّة نور الفالح مالبوه



27 
 

 
 

غري منشور درجة البكلورّيوس يف تعليم اللغة العربّية، 
نريى اإلسالمّية بكّلّية الّّتبّية وأتهيل املعّلمني جامعة الرّا

  .تشيهأاحلكومّية بندا 

اللغة، بصريي تعليم يف وتطويرها املساعدة البيئة تووين
املقالة اليت القاها يف الدورة التدريس : ماالنج  .ةالعربي

 .ابيل -املتعلمي اللغة العرلبة جاوى
مصر دار  .الرتبيةاإلسماميةللطفلواملراهقحمفظ،  ،مجااللدين
 .اإلعتصام

العربية،0222 دار املشرف مؤسسة، يف الوسيط املنجد
 .دار املشرف -بريوت.املعاصرة

،لويس ،لوفعم الربعةاملتعدىل الطبعة واساعمام اللغة
 .بدون السنة، دار املشرف -لبان -بريوت .واخلمسني

ثقافني، 0200، مهدي ،ممتحني بني العربية اللغة تدريس
اللغة تعليم جترب حول الدولية الندوة يف والفورة

برانمج اخلاص : ماالنج  .العربيةيفإندونيسياماعليها
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لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 .ابكومية ماالنج

البيئة مرزقي، العربية اللغة يف مقالته اليت : ماالنج .التعليمية
 .القاها يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

نظرايتاكتساباللغةالثانيةوتطبيقها ،0779 موسي رشيد،
 .دبني .هتاالرتبويةكليةالدراساتالعربيةواساسمامية

الناجتةعناملسؤوليةع، 0771 عبد الوهاب دمحم، ناألضرار
 .رسالة دكتورة .ةتلوثالبي

العربي ة ،0770 علي أمحد مذكور، اللغة : قاهرة.تدريسفنون
 .فدار املشر 

املرجعيفتدريسمهاراتاللغة ،0202 ،علي سامي اخلالق
 .نعما، العربيةوعلومها

الومام ،0207، رضى مفازا الطمابعلىمهارة قدرة ترقي ة
 البصري ة الس معية ابلوسيلة احملادثة دراسة)لدرس

حبث  (Bireuenجتريبي ةللمرحلةاملتوس طةمبعهدالز هرة
غري منشور درجة البكلورّيوس يف تعليم اللغة العربّية، 
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إلسالمّية املعّلمني جامعة الرّانريى ابكّلّية الّّتبّية وأتهيل 
 .تشيهأاحلكومّية بندا 
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Tabel Nilai “t” Untuk Berbagai df 

df atau db Harga Kritik “t” Pada Taraf 

Signifikansi 

 df atau db Harga Kritik “t” Pada Taraf 

Signifikansi 
5% 1% 5% 1% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

2,08 

2,07 

2,07 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 

2,83 

2,82 

2,81 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

1000 

2,06 

2,06 

2,06 

2,05 

2,05 

2,04 

2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,01 

2,00 

2,00 

1,99 

1,99 

1,98 

1,98 

1,98 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1,96 

2,80 

2,79 

2,78 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 

2,63 

2,62 

2,61 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : SMP AL-AZHAR 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/Ganjil 

Materi Pokok  :  األدوات حول البيئة 
Alokasi Waktu : 5 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan 

disiplin, tanggung jawab, peduli, (gotong royong, dan 

pro aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dan 

solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan terkait 

penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 



spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan. 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya disekolah secara mandiri dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 

1.1. Mensyukuri    

kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengatur 

komunikasi internasional 

dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

1.1.1. Menampakkan sikap siap 

dan bersemangat dalam 

mempelajari bahasa Arab. 

2.1.Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab dalam 

mempraktekkan bahasa 

Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional 

dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman. 

2.1.1. Siswa membaca do’a 

sebelum dan sesudah belajar 

mengajar. 

3.1.Mengidentifikasi bunyi 

kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan  حول
 baik secara األدوات البيئة 

3.1.1.siswa menirukan bunyi kata, 

frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan  حول البيئة 
 .yang dibacakan guru األدوات

 



lisan maupun tulisan. 
3.2. Menemukan makna atau 

gagasan dari ujaran kata, 

frasa, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan  حول البيئة 
 األدوات

 
3.1.2. Siswa menyebutkan 

kosakata bahasa Arab sesuai 

dengan menunjukkan  حول
 األدوات البيئة 

3.1.3. Siswa memberikan contoh 

kalimat yang berkaitan 

dengan  األدوات حول البيئة 
dengan baik dan benar. 

4.1. Menyampaikan 

informasi lisan sederhana 

tentang  حول البيئة 
 األدوات

4.1.1. Mengungkapkan kalimat 

sederhana yang berbentuk 

muhadatsah dengan 
pasangan siswa berkaitan 

dengan  األدوات حول البيئة. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan  حول البيئة 

 .yang dibacakan guru األدوات

2. Siswa menyebutkan kosakata bahasa Arab sesuai 

dengan menunjukkan  األدوات حول البيئة. 

3. Siswa memberikan contoh kalimat yang berkaitan 

dengan  األدوات حول البيئة dengan benar. 



4. Mengungkapkan kalimat sederhana yang berbentuk 

muhadatsah dengan pasangan siswa berkaitan dengan 

 .األدوات حول البيئة 

D. Materi Pembelajaran (Terlampir) 

E. Metode Pembelajaran 

1. Qawaid dan tarjamah 

2. Sam’iyah syafahiyah 

3. Diskusi (kelompok) 

4. Tanya jawab 

 

F. Alat dan Media Pembelajaran 

1. Bahan 

a. Spidol 

b. Penghapus papan tulis 

c. Papan tulis 

2. Media/alat 

a. Buku paket  

b. Teks muhadatsah 

c. Benda-benda yang ada disekitar lingkungan 

 

G. Sumber Belajar 

a. Heri Gusnadi, 2013, ma’hadi kamus saku Indonesia-Arab, 

Aceh; Maiza publisher. 



b. Direktorat pendidikan madrasah, 2015, Buku Siswa 

Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 MTs 

kelas VII, Jakarta, Hak cipta pada kementrian Agama RI. 

c. ،فؤاد نعمة، بدون السنة، ملخص قواعد اللغة العربية، بريوت 

.دار الثقافة اإلسالمية  

H. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama siswa 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian dan kebersihan 

 Guru memberikan soal pretest terkait 
materi yang akan dipelajari 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yaitu tentang  حول البيئة 
  األدوات

 Guru melakukan ice breaking 

 Guru mengarahkan siswa menuju keluar 
kelas 

 Guru membagikan siswa kedalam 
beberapa kelompok 

 Guru memilih ketua untuk masing-
masing kelompok 

 Guru membagikan kertas yang berisi 

mufradat dan muhadatsah pada masing-

masing siswa 

20 menit 



 Guru menjelaskan tentang materi  حول
 األدوات البيئة 

 Guru menjelaskan cara penggunaan 
 sebagai media األدوات حول البيئة 
muhadatsah 

2. Kegiatan inti 

a. Mengamati 

 Siswa memperhatikan kosa kata  حول
 yang terdapat dalam األدوات البيئة 

kertas dengan seksama 

 Siswa mendengarkan bacaan mufradat 
dan muhadasah yang dilafalkan oleh 

guru 

 Siswa menginventarisir kata-kata yang 
sulit dan jarang didengar yang terdapat 

didalam muhadatsah dan mufradat dan 

mencatatnya di dalam buku catatan 

masing-masing 

 Siswa mengamati benda-benda yang ada 
disekitar lingkungan 

b. Menanyakan 

 Siswa menanyakan makna mufradat 

yang sulit didalam mufradat dan 

muhadatsah tentang  األدوات حول البيئة 
dan siswa lain memberikan respon 

 Siswa mengajukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan  األدوات حول البيئة 
dan siswa lain menjawab dengan 

arahan guru 

 Siswa menanyakan tentang mufradat 

65 menit 



yang belum diketahui tentang  حول
 األدوات البيئة 

c. Mengeksplorasi 

 Siswa bersama teman kelompoknya 
dibawah bimbingan menyelesaikan 

tugas dan membagikan tugas yang 

harus dikerjakan oleh masing-masing 

anggota kelompok 

 Siswa membuat muhadatsah sederhana 

terkait  األدوات حول البيئة 
 Siswa menghafal makna kosakata yang 

terdapat dalam kertas mufradat 

 Siswa bersama teman kelompoknya 
bermuhadatsah tentang benda-benda 

yang ada disekitar lingkungan 

 Setiap anggota kelompok ikut terlibat 

membahas kembali tentang tugas yang 

mereka kerjakan 
d. Mengasosiasi 

 Seluruh anggota kelompok 

merumuskan kesimpulan akhir tentang 

 dan mencatatnya األدوات حول البيئة 

pada lembar kerja 

 Siswa membaca kembali hasil 

muhadatsah yang dikupulkan oleh 

setiap anggota kelompok 

e. Mengkomunikasikan 

 Masing-masing perwakilan kelompok 
mempersentasikan hasil kerja 

kelompoknya di depan kelas 

 Siswa lain memberi tanggapan 
terhadap hasil kerja temannya dan guru 

memberikan penguatan 



3. Penutup 

 Siswa bersama guru menyimpulkan 

materi pelajaran yang sudah dipelajari 

 Siswa menyampaikan kesan mereka 
secara tertulis tentang pembelajaran 

yang baru berlangsung dan menuliskan 

harapan mereka untuk pembelajaran 

berikutnya 

 Siswa mendengarkan pesan moral dari 
guru 

 Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah serta salam 

15 menit 

 

I. Lembaran Kerja Siswa 

Langkah-langkah kegiatan : 

1. Duduklah dengan kelompok yang teah dibagikan ! 

2. Amatilah dengan seksama muhadatsah berikut ini ! 

3. Gunakan mufradat yang telah disediakan, dan susunlah 

muhadatsah seperti contoh diatas ! 

4. Demonstrasikan di depan kelas dengan kelompok masing-

msing apa yang disuruh guru ! 



Lampiran Materi 

 احملادثة يف امليدان

1حوار   

إىل أين تذهبني اي اخيت؟  -أ  

سأذهب إىل امليدان -ب  

سأتبعك -أ  

بكل السرور هيا بنا -ب  

2حوار   

أنظري هناك شجرة وزهرة -أ  

نعم أحبها، ما هذا اي أخيت؟ -ب  

األرض؟هذا حجر وهو على  -أ  

وما حتت الشجرة؟ -ب  

حتت الشجرة ورق وغصن -أ  

هل هذا تراب؟ -ب  



ال، هو رمال -أ  

إىل اين تنظرين؟ -ب  

أنظر إىل املزبلة إهنا انقلت -أ  

هيا أنخذ زابلتها وننظفها -ب  

ما أمام املسكان؟ -أ  

أمام املسكن امللعب -ب  

هيا نذهب إىل امللعب -أ  

أيوه هيا، ما جانب امللعب -ب  

جانب امللعب مدرسة، ماذا أمام املدرسة؟ -أ  

أمام املدرسة لواء -ب  

3حوار   

ماذا تعملني يف امللعب؟ -أ  

سأضرهبا غليك أريد ان ألعب كرة اليد -ب  

طيب، سأقبضها، وأان أثب -أ  



أنظري أن فطري جتري إىل أين تذهب؟ -ب  

هي تذهب إىل املقصف -أ  

ضاأيوه، أريد أن أشرتي الطعام يف املقصف أي -ب  

تفضلي -أ  

  احملادثة يف املسجيد

 1حوار 

 الصالة، هيا بنا نذهب إىل املسجد قد جاء وقت - أ
 هيا، إسرعي اي أخيت - ب

 انتنظري حلظة، أريد أن أتوضأ يف املضاءة - أ
 تفضلي وأان أذهب أوال، ألن مسعت األذان - ب

 تفضلى - أ

 3حوار 

 بيت هللا كوين هادئة يف املسجد ايأخيت وهذا - أ
 القرآنطبعا أريد أن أقرا  - ب

 أحسنت، نستغفرهللا ونذكر هللا كثريا - أ
 نعم اي أخيت - ب



 احملادثة يف املطبخ ويف املطعم

 1حوار 

 هل مسعت جرسا لألكل؟ - أ
 نعم مسعت، هيا نذهب إىل املطبخ - ب

 هيا بنا، قبل الطبور أن يكون طويال - أ
 سأقوم وراءك - ب

 طيب - أ

 3حوار 

 ماذا تعمل اخلادمة يف املطبخ؟ - أ
 املعهد هي تطبخ األطعام للطلبة يف هذا - ب

 انظريها تقطع السمك واحلضروات - أ
 نعم، ماذا جانب وابور؟ - ب

 جانبه مقالة وإبريق - أ

 احملادثة يف احلمام

 1حوار 

 أريد أن أذهب إىل احلمام - أ



 وكذلك معي - ب
 وأان أيضا - أ

 اي السالم الطبور طويل جدا - ب
 نعم علينا أن نصرب اإلنتظار - أ

 2حوار 

 ماذا يف دلوك اي أخيت - أ
 والصابونيف دلوي املالبس والفرضة  - ب

 وماذا يف دلوك - أ
 يف دلوي معجون وفرجون وصابون ومشفو - ب

 أين أضع منشفيت؟ - أ
 علقي على املسمر - ب

 طيب، ملن مغرفة على احلود؟ - أ
 تلك مغرفيت - ب

 أعرىن املغرفة اي أخيت - أ
 تفضلي، خذي املاء من احلنفية - ب

 إيل أين يسيل هذا املاء؟ - أ
 إألى القناة - ب

  



Muhadatsah 1 

 الشجرة/امليدان: مثال 

 يف امليدان الشجرة:  -يف امليدان؟ ماذا + : 

 احلجر/املسكن -1
 الشجادة/املسجد -2
 الغرفة/احلمام -3
 الصحن/املطبخ -4

J. Lembaran Evaluasi 

Nama  : 

Kelas  : 

Mapel  : 

Hari/tanggal : 

 

Baca dan lengkapilah kalimat yang bertitik-titik dibawah ini ! 

 ؟....أين : أ  -1
 ...جانب : ... ب 

 ؟...وراء ... هل : أ  -2
 ...وراء ... نعم، : ب 

 ما هذا ؟: أ  -3
 ...هذا : ب 



 ؟...ماذا على : أ  -4
 ....  ....على : ب

 ؟....  ....هل يف : أ  -5
 ....  ....نعم يف : ب 

 ؟....أين : أ  -6
 ....يف : .... ب

 ؟.....ما تلك : أ  -7
 ....تلك : ب 

 ؟.....هل هذا: أ  -8
 ....ال، بل هذا : ب 

 ؟....ماذا يف : أ  -9
 ....   ....يف  :ب 

 ؟....أين : أ  -11
 ....يف : .... ب 

  



K. Penilaian 

Sikap, proses dan hasil 

No Jenis 

penilaian 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrumen 

Contoh 

instrumen 

1 Sikap Observasi  Terlampir  

2 proses   Terlampir 

3 hasil Tes tulis Soal essay Terlampir 

 

Banda aceh, 25 Januari 2020 

Guru mapel bahasa arab 

 

Rafiani 

 

 

   

  



LAMPIRAN 1 

A. Lembar Penilaian 

Teknik penilaian  : penilaian diri sendiri 

Instrumen penilaian  : rubrik lembar pengamatan dan 

penskoran 

No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

  selalu sering Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Saya bersyukur 

diberikan 

kemampuan 

berkomunikasi 

dengan baik 

    

2 Saya menggunakan 

nimat berbicara 

sesuai dengan 

perintah Allah 

    

3 Saya meyakini bahwa 

Allah melihat semua 

aktivitas saya dalam 

berkomunikasi 

    

4 Saya bersyukur dapat 

memberikan nasehat 

yang baik kepada 

orang lain 

    

5 Saya bersyukur 

bahwa Allah akan 

menambah nikmat 

bagi hambanya yang 

menggunakan 

pemberiannya sesuai 

ketentuan-Nya 

    

 



Pedoman Penilaian dan Penskoran 

Keterangan Skor 

Selalu 4 

Sering 3 

Kadang-Kadang 2 

Tidak Pernah 1 

Skor Maksimal  Jlh Aspek yang diamati x 4 = 12 

Skor Akhir =Jumlah Skor Perolehan__ x 100  

 Jumlah Skor Maksimal  

 

Teknik penilaian : Tes lisan 

Bnetuk penilaian  : pelafalan 

Instrumen penilaian  : Lembar soal, kunci jawaban dan pedoman 

penskoran 

 

No Aspek yang dinilai Skor 

1. MAKHARIJ AL-HURUF 

 

1- 4 

 Sangat tepat 4 

 Cukup tepat 3 

 Kurang tepat 2 

 Tidak tepat 1 

2. FASHAHAH 1- 4 

 Sangat fasih 4 

 Cukup fasih 3 

 Kurang  fasih 2 

 Tidak fasih 1 

3. KELANCARAN 1- 4 

 Sangat lancar 4 

 Cukup lancar 3 



 Kurang lancar 2 

 Tidak lancar 1 

4. KEAKURATAN 1-4 

 Sangat lanacar 4 

 Cukup lancar 3 

 Kurang lancar 2 

 Tidak lancar 1 

 Skor Maksimal 16 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor 

Perolehan__ x 100 

Jumlah Skor Maksimal 16 

 

 

 
Bentuk penilaian : uraian 

Instrumen penilaian : lembar soal, kunci jawaban dan pedoman 

penskoran 

 

No Aspek yang dinilai Skor 

1. MAKHARIJ AL-HURUF 

 

1- 4 

 Sangat tepat 4 

 Cukup tepat 3 

 Kurang tepat 2 

 Tidak tepat 1 

2. FASHAHAH 1- 4 

 Sangat fasih 4 

 Cukup fasih 3 

 Kurang  fasih 2 

 Tidak fasih 1 

3. KELANCARAN 1- 4 

 Sangat lancar 4 

 Cukup lancar 3 

 Kurang lancar 2 

 Tidak lancar 1 



4. KEAKURATAN BACAAN 1-4 

 Sangat lanacar 4 

 Cukup lancar 3 

 Kurang lancar 2 

 Tidak lancar 1 

 Skor Maksimal 16 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor 

Perolehan__ x 100 

Jumlah Skor Maksimal 16 

 

 

 
Teknik penilaian : praktek 

Instrumen penilaian : lembar soal, kunci jawaban dan pedoman 

penskoran 

 

No Aspek yang dinilai Skor 

1. MAKHARIJ AL-HURUF 

 

1- 4 

 Sangat tepat 4 

 Cukup tepat  3 

 Kurang tepat 2 

 Tidak tepat 1 

2. FASHAHAH 1- 4 

 Sangat fasih  4 

 Cukup fasih 3 

 Kurang  fasih 2 

 Tidak fasih 1 

3. KELANCARAN 1- 4 

 Sangat lancar 4 

 Cukup lancar 3 

 Kurang lancar 2 

 Tidak lancar 1 

   

4.  

KEAKURATAN 1-4 

 Sangat lanacar 4 



 Cukup lancar 3 

 Kurang lancar 2 

 Tidak lancar 1 

 Skor Maksimal 16 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor 

Perolehan__ x 100  

Jumlah Skor Maksimal 16 

 

 

 

  



LEMBAR OBSERVASI 

 

 

NAMA PESANTREN : 

HARI/TANGGAL  : 

NAMA GURU  : 

NAMA OBSERVASI  : 

 

TUJUAN: 

1. Mengetahui kegiatan guru dalam mengajar 

2. Mengetahui kemampuan guru dalam mengajar 

PETUNJUK: 

1. Obserbvasi harus berada pada posisi yang tidak mengganggu 

pelajaran, tetapi dapat memantau setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa 

2. Observasi memberikan skor sesuai dengan petunjuk tersebut: 

 Banyak siswa: 0 samapai > 20%; sampai > 40%; 
sampai lebih dari 60%; samapai > 80%; sampai 100% 

aktif 

 Kualitas: 1= sangat kurang’ 2= kurang; 3= cukup; 4= 
baik. 

 Petunjuk pengisian : berikan tanda centang (√) untuk 

setiap deskripsi yang nampak 

No ASPEK YANG DINILAI 1 2 3 4 

 Kegiatan Awal     

1 Guru menegelola kelas agar siswa siap 

belajar 

    

2 Guru menyampaikan pembelajaran     

3 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran     

4 Guru memberikan motivasi kepada siswa     

5 Guru menyiapkan tempat dan media 

pembelajaran 

    

 Kegiatan Inti     

7 Guru menyampaikan materi tentang 

 األدوات حول البيئة
    

8 Kemampuan guru mengatur siswa untuk     



mengamati materi yang disampaikan 

9 Kemampuan guru mendorong siswa untuk 

bertanya 

    

10 Guru mengarahkan cara kerja LKS     

11 Guru memotivasi siswa untuk 

mendemonstrasikan hasil kerja siswa 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



الفوتوغرافيةالصورة    
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