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 استهالل

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

َزۡلٰنُه   قـُۡرٰآَّنا َعَربِيًّا ل َعل ُكۡم تـَۡعِقُلۡونَ ِاَّن ۤ اَنـۡ

 (2)سورة يوسف أية 

َن َخِبريمٌ  ا ِمنمُكمم َوال ِذيمَن ُأومتُوا المِعلمَم َدرََجٍت َوهللاُ ِبَا تـَعمَمُلوم  يـَرمَفُع هللاُ ال ِذيمَن ٰاَمنـُوم
 )11سورة اجملادلة: (
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هنا إال القدرة وإبذن هللا تعاىل. إىل أبيت وأمي قذ ربياين  ومل أكن  -1

يف سالمة    منذ صغاري وعلماين كل شئ. لعلى هللا حيفظهما

الدين والدنيا واألخرية. وأهدى هذه الرسالة إهداء كفاءة هلما  

 والدي هندراايين ووالديت نور حديثة. 

 احملبوبني.  وإىل أخيت احملبوبة نورل أوليا مرت فرتي. ومجيع أسريت -2

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، الذين أدين   -3

 هلم ابلكثري تقدير وإجالال 

 وإىل مجيع أصدقائي الذي قد ساعدون إلكمال هذه الرسالة. -4
 

 إهداء 



 
 

 و
 

 شكر وتقدير
 ِبْسِم هللِا الرَّمْحِن الَّرِْحيمِ 

والفرقان، والصالة والسالم على احلمد هللا أنزل القرآن عريب وهدى للناس اهلدى 
رسولنا وحبيبنا الكرمي حممد صاىل هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني. وقد انتهى 
الباحثة إبذن ورضى هللا والتوفيقه من أتليف هذه الرسالة املختصرة اليت قدمها لربانمج  

ن املواد الدراسية املهمة  دراسات البكالوريوس اجلامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة م
 الطلبة للحصول على شهادة البكالوريوس يف تعليم اللغة العربية. 

ويف هذه الفرصة السعيدة، تتقدم الباحثة جبزيل شكرا اليت ساعدوها يف كتابة هذه 
الرسالة، وعلى حنو خاص منهم : الوالدان احملبوابن اللذان ربيها تربية حسنة. ومساحة إىل 

 نينورسي املاجستري، رئيس قسم التعليم اللغة العربية.   أستاذ ترميذي

وكما تتقدم جبزيل الشكر للمشرفني الكرميني مها الفاضلة الدكتورة سالمي حممود 
املاجستري والفاضلة صفرية املاجستري اللتان قد أاتحا قدرهتما وأوقاهتما إلشرافها على 

ايته، لعل هللا أن يباركهما ةجيزيهما جزءا  جتهيزهذه الرسالة إشرافا كامال من بدايتها إىل هن
 حسنا.

تقدم الباحثة شكرا عميقا ملدير جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه 
ولرئيس قسم تعليم اللغة العربية وأتهيل املعلمني وجلميع األساتذة احملبني الذين قد علموها 

تقدم الباحثة شكرا جزيال جلميع  علوما مفيدة وانفعة وأرشدوها إرشادا مستقيما. مث 
األصدقاء الذين قد ساعدوها أبفكارهم يف إمتام كتابة هذه الرسالة، وابركهم هللا يف الدنيا 

 واآلخرة.
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( موالبه  MTsS Nurul Falahمث تتقدم الباحثة لرئيس املدرسة املتوسطة نور الفالح )
رسة ومط املساعدة لنيل الفاضل فوزان الذي قد يفضل إلجراء هذا البحث يف تلك املد

 البياانت احملتاج إليها، ابرك هللا فيكم. 

يف هذا البحث ترجو الباحثة من القارئني إنتقاد إجيابيا وإصالحا انفعا إلكماهلا إذا 
 وجد فيها أخطاء، ولعل هللا جيعلنا من عبادة الصاحلني. حسبنا هللا ونعم املوىل ونعم االنصري.  

 2021يوين  19بند أتشيه، 
 الباحثة
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 مستخلص البحث

 : نساء الرمحة  اسم

 170202122:   الرقم

: أتثري الطريقة اإلنتقائية وطريقة السمعية الشفوية لرتقية قدرة الطالب يف   املوضوع
 Acehموالبه   MTsS Nurul Falahبـتعلم اللغة العربية )دراسة جتريبية 

Barat .) 
تعترب الطريقة من العناصر املهمة يف تعليم اللغة العربية. الطريقة املناسبة تقدر على أن تسهل 

اليت قدمها املعلم. لكن مالحظا على نتائج الباحثة لعملية التعليم   الطالب يف فهم العلوم
، ال يزال  (MTsS Nurul Falah)والتعلم ملدة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية نور الفالح 

أكثر من معلمي اللغة العربية الذين مل يستخدموا الطريقة الصحيحة املناسبة يف األنشطة 
التعليم. و ذلك، ال يزال أكثر من الطالب كسالن يف تعلم اللغة العربية وفهمها غري متقن  

 وعلمها غري املدخلني. 

بناء على هذه املشكلة، ترغب الباحثة يف حماولة تطبيق طريقة السمعية الشفهية و طريقة  
االنتقائية ملعرفة النتيجة بعد تطبيقهما يف ترقية قدرات الطالب على تعلم اللغة العربية يف  

يهدف هذا البحث  للتعرف على التأثري استخدام طريقة اإلنتقائية وطريقة  املدرسة. وسوف  
يستخدم هذا البحث طريقة الشفوية وللتعريف على أكثر أتثري بني الطريقتني.  السمعية

التصميم الالحق لالختبار القبلي مع اختيار "  Quasy Experiment Designجتريبية، وهي  
" . وكانت طرق مجع البياانت فهي االختبار. استخدمت الباحثة واالختبار البعدي

(.وأما أدواة البحث يف هذا البحث Post Testر البعدي )واالختبا(PreTest) االختبار القبلي
 Uji Validitas , Uji Reabilitas danأما اخلطوات املستخدمة هي  . Pilot Studyوهي 

Uji daya beda  .  كان حتليل البياانت املستخدمة هيUji Normalitas, Uji Homogenitas, 

Uji Paired Simple Test dan Uji Independent test  الذي مت إجراؤه من خالل برانمج 
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(SPSS 24)  حصلت نتائج اختبار .T    مبستوى    2،068- هيSig( .2-( )0.050الذيل 
.  84،400وأما يف التجريبية كانت النتائج  78،600(،  ويف فئة الضابط 0.000>

ما أتثري كبري يف فهي، أن الطريقة االنتقائية والطريقة السمعية الشفوية هل وخالصة البحث
قدرات الطالب على تعلم اللغة العربية وفصب التجرييب أن الطريقة االنتقائية أكثر فاعلية 

استخدام الطريقة االنتقائية  أن  من الطريقة السمعية الشفهية، وذلك تتضح بنتائج حبثه. 
 بـ  راسة جتريبية  والطريقة السمعية الشفهية أتثرا لرتقية قدرة الطالب يف تعلم اللغة العربية )د

MTsS Nurul Falah موالبهAceh Barat .) 
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ABSTRACT 

 

Name : Nisa Urrahmah 

NIM : 170202122 

Title of Research : The Effect of the Sam'iyyah Syafawiyyah Method and the 

Intiqaiyyah Method in improving students' abilities in learning 

Arabic: An Experimental Research at MTsS Nurul Falah 

Meulaboh 

 

One of the most significant aspects of teaching Arabic is the method. The 

appropriate method might help students to comprehend what the teacher has taught 

them. According to the researcher's evaluation of Arabic courses' teaching and 

learning process at MTsS Nurul Falah, there were still many Arabic teachers who 

did not apply the correct method in the learning process. As a result, many students 

were still uninterested in learning Arabic and did not fully comprehend it.  

Based on that problem, this study was expected to measure the effectiveness of the 

Sam'iyyah Syafawiyyah Method and the Intiqaiyyah Method in improving students' 

capabilities in learning Arabic at school. The purpose of this study was to determine 

the effect of using the eclectic method and the audio-lingual method and to compare 

the greater effect of these methods on students' abilities. This study used an 

experimental research design, namely Quasy Experiment. Moreover, the 

researcher opted for "The non-equivalent Pre-Test Post-Test Design" as part of the 

experimental study. In collecting the data,  the researcher employed Pre-Test and 

Post-Test.  Pilot Study, Validity Test, Normality Test, Homogeneity Test, and 

Paired Simple Test were the steps employed in this study. The T-test (Paired Simple 

T-Test) was applied to analyze the data, which was done using the SPSS 24 

application. The T-Test results in this investigation revealed -2,068 with a Sig level. 

(2-tailed) (0.050 0.000), indicating that using the Sam'iyyah Syafawiyah and 

Intiqaiyyah methods significantly impacts students' ability to learn Arabic. 

However, the Intiqaiyyah approach was more effective than the Sam'iyyah 

Syafawiyah method, as evidenced by the research findings. The results were 78,600 

in the control class and 84,400 in the experimental class. As a result, it is clear that 

H0 was refused and H1 was accepted. 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Nisa Urrahmah 

Nim : 170202122 

Judul Penelitian : Pengaruh Metode Sam’iyyah Syafawiyyah dan Metode 

Intiqaiyyah dalam meningkatkan kemampuan siswa pada 

pembelajaran Bahasa Arab (Metode Penelitian Eksperiment di 

MTsS Nurul Falah Meulaboh) 

 

Metode merupakan salah satu unsur penting dalam pengajaran Bahasa Arab. 

Metode yang tepat dapat memudahkan murid dalam menangkap pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Namun, berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap proses 

belajar mengajar pelajaran Bahasa Arab di MTsS Nurul Falah, bahwasanya masih 

banyak guru Bahasa arab disana yang belum menggunakan metode yang tepat 

dalam proses pembelajaran. Sehingga mengakibatkan masih banyak siswa yang 

kurang meminati dan memahami pembelajaran Bahasa arab dengan baik.  

Berdasarkan masalah ini, peneliti ingin mencoba menerapkan Metode Sam’iyyah 

Syafawiyyah dan Metode Intiqaiyyah untuk melihat pengaruhnya dalam 

peningkatan kemampuan siswa pada pembelajaran Bahasa Arab di sekolah 

tersebut. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan metode Eklektik dan metode Audio-lingual dan 

membandingkan pengaruh yang lebih besar dari metode tersebut terhadap 

kemampuan siswa. Adapun Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu 

Quasy Eksperiment Design  dengan peneliti memilih “The non equivalen Pre-Test 

Post-Test Design” sebagai bagian dari penelitian eksperimen. Dalam pengumpulan 

data, peneliti menggunakan tes. tes yang digunakan ialah Pre Tes dan Post Test.  

Adapun alat penelitian yang digunakan adalah Pilot. Langkah-langkah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah, Uji Validitas, Uji Reabilitas dan Uji Daya 

Beda Soal. Analisis data yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Homogenitas, 

Uji Paired Simple Test dan Ujin Independent Simple Test yang dilakukan melalui 

Program SPSS 24.  Adapun hasil uji T-Test pada penelitian ini memperoleh hasil  –

2,068  dengan memiliki tingkat Sig. (2-tailed) (0,050< 0,000) yang sama, artinya 

dengan diterapkannya metode Sam’iyyah Syafawiyah dan Metode Intiqaiyyah 

mempuyai pengaruh yang besar pada kemampuan siswa dalam pembelajaran 

Bahasa Arab. Namun, dari kedua metode tersebut Metode Intiqaiyyah lebih efektif 

daripada metode Sam’iyyah Syafawiyah, itu terbukti dari hasil penelitiannya. Pada 

kelas kontrol 78,600 dan pada kelas eksperiment mendapatkan hasil 84,400. Maka 

dengan ini dapat disimpulkan bahwasanya H0 nya ditolak dan Ha nya diterima. 
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 الفصل األول 

 أساسيات البحث
 مشكالت البحث  - أ

اللغة العربية هي احدى املواد املوجودة الليت يتعلمها الطالب يف املدرسة املتوسطة. 
وسوف يفهم االطالب العلوم أإلسالمية ابللغة العربية. وعلى هذا البد لكل طالب أن 
يفهمه متام الفهم. ويف تعليم اللغة العربية أربع املهارات، ومرتابتطة بعضها بعضا، وهي 

مهارة الكالم ومهارة القراءة و مهارة الكتابة. وتعليمها حيتاج اىل استخدام  مهارة االستماع و 
 الطرق املناسبة حلصول إىل الغاية. 

إىل   كانت الطريقة عنصر من العناصر املهمة يف أنشطة التعليم و التعلم للحصول
يف   أهداف التعلمية. و قد عرفنا أن طريقة يف اللغة العربية كثرية جدا. و كان تطبيقها

 مناسب التعليمية ال بد أن تناسب مبادة ماتبحث األهداف الرتبوية املعينة. 

نتائج املقابالت مع إحدى مدرسات اللغة العربية يف املدرسة املتواسطة  بناء على
احلكومية نور الفالح ،وجدت الباحثة أن قليال جدا من الطالب يفهمون من املادة يف 

عوا احملاداثت ابللغة العربية وشعروا استحزاان  ابستعمال الفصل األول. ألهنم اندرا ما مس
اللغة العربية عند حتدث مع صاحبهم. و املدرس بعضهم ال ييستخدم طريقة مناسبة يف  
التعليم لذالك شعر الطالب سائم و ال يفهموا الدرس. و من األسف املدرس ال يستعملون 

ة، و لكن تعليم اللغة العربية يف تلك املدرسة الطريقة و الوسيلة كاملة يف تعليم اللغة العربي
وكفى يف الطريقة خطبة. لذالك جيب على كل املدرس أن يفهم الطالب املادة. حاول 
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الباحثة التغليب على هذه املشكلة بتطبيق طريقة مفيدة لتعلم اللغة العربية يف فصل األول  
 .       االنتقائية و طريقة السمعية الشفهيةموالبه وهي طريقة   MTsS Nurul Falah مدرسة

ومن خالهلا، تريد الباحثة أن تعرف أتثري الطريقتني لسهل املدرس يف عملية التعليم.  
فالطريقة التعليمية مهمة للمدرس و االطالب متابعة لنشاط الدرس حىت يتصل ابهتمامهم  

الطريقة اإلنتقائية والطريقة  ثري أت اليت تنبع اثناء الدراسة. لذلك ختتار الباحثة العنوان "
 MTsS Nurulة ب )دراسة جتريبي لرتقية قدرة الطالب يف تعلم اللغة العربية  السمعية الشفوية

Falah   موالبهAceh Barat .) 

 

 سؤاال البحث  -ب
طريقة السمعية الشفوية تؤثر قدرة الطالب يف تعليم  النتقائية و اإل طريقة  الهل استخدام   -1

 موالبه ؟   MTsS Nurul Falahاللغة العربية يف 
 من هتني الطريقتني، أيهما اكرب أتثريا ؟ -2

 
 أهداف البحث  -ج

التعرف على أتثري استخدام طريقة األنتقائية و طريقة السمعية الشفوية  لرتقية قدرة  -1
 . MTsS Nurul Falahالطالب يف تعلم اللغة العربية ب 

 MTsSرتقية قدرة الطالب بتعلم اللغة العربية يف  ل  التعرف على أكثر أتثريا بني الطريقتني  -2

Nurul Falah 
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 أمهية البحث.  - د
للمعلمني : يعين أن تكون استخدام طريقتني لتسهيل املعلم و مسعد الطالب عند   -1

 .  MTsS Nurul Falahتعلم اللغة العربية يف 
 للطالب :  -2

 ألتقان اللغة العربية بسهولة  -أ
 زايدة الطالب لتعلم اللغة العربية-ب 

 العربية. للمدرسة : إلضافة جمموعة من الطريقة التعليمية خاصة للمتعلم  -3
 

 حدود البحث  -ه
 تكون حدود البحث تتكون من احلد املوضوعي واحلد املكاين واحلد الزماين و هي: 

: تبحث الباحثة يف هذه الرسالة لتأثري طريقة السمعية الشفوية و   احلد املوضوعي  -1
 اإلنتقائية على ترقية قدرة الطلبة يف تعليم اللغة العربية.  طريقة

 MTsS الباحثة تبحث هذه الرسالة عند الطلبة يف األول ب : إن   احلد املكاين -2
Nurul Falah    موالبه 

يف العام الدراسي  MTsS Nurul Falah: يتم هذا البحث ب  احلد الزماين  -3
2021 -2020 
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 الدراسات السابقة  -و
 الدراسة األوىل  -1
الكالم يف  : "الطريقة السمعية الشفوية واستخدامها يف ترقية كفاية   موضوع البحث-أ

 م يف رسالة رمحة. 2016املعهد العصري دار العلوم بند أتشيه : 
: يف هذه الرسالة كان تعليم اللغة العربية يستعمل املعلم الطريقة   مشكلة البحث-ب 

التعليمية و لكن مل يستطع أن جيعل الطالب يستعملون املفردات و اجلمل نطقا 
 صحيحا. 

 : طريقة الوصفية  طريقة البحث-ج
:أما نتائج البحث يف هذه الرسالة فهي الطريقة السمعية الشفوية  نتيجة البحث-د

يف املعهد العصري دار العلوم مناسبة بقواعدها، وأن الطالب يف املعهد العصري دار 
العلوم يرغبون تعليم الكالم ابلطريقة السمعية الشفوية و هذه الطريقة تعاجل  

 يم الكالم.  املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعل
اتفقت الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية يف البحث عن الطريقة السمعية الشفوية. - ه

إال أهنما ختتلفان عن استخدام منهج البحث. استخدمت الدراسة السابقة 
التصميمات التمهيدية يف منهج البحث، أما الدراسة احلالية فهي التصميمات شبه 

 التمهيدية يف منهج البحث.
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 راسة الثانيةالد -2
: تعليم احلوار ابلطريقة السمعية الشفوية بواسيلة الصور )دراسة  موضوع البحث-أ

يف الرسالة رمحة النساء  2018فيدي جاي(. 4جتريبية مبدرسة الثانوية احلكومية 
(140202030  ) 

: يف هذه الرسالة كانت الطالب يف الصف األول يف هذه املدرسة  مشكلة البحث-ب 
 ميارسوا اللغة العربية وال يفهموهنا. حىت جتعل العربية صعبة عند التعلم.  مل يسيطروا أن  

 : طريقة التجريبية   طريقة البحث-ج
:أما نتائج البحث يف هذه الرسالة فهو تطبيق الطريقة السمعية   نتيجة البحث-د

 الشفوية ووسيلة الصور الثابتة يكون فعاال لرتقية قدرة الطالب على تعلم احلوار. 
اتفقت الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية يف البحث عن الطريقة السمعية الشفوية. - ه

إال أهنما ختتلفان عن استخدام منهج البحث. استخدمت الدراسة السابقة 
التصميمات التمهيدية يف منهج البحث، أما الدراسة احلالية فهي التصميمات شبه 

 التمهيدية يف منهج البحث. 
 

  الدراسة الثالثة -3
: فعالية الطريقة اإلنتقائية لتنشيطة عملية تعلم اللغة العربية لدي  موضوع البحث-أ

على رسالة  2017الطالب يف املدرسة الثانوية األسالمية احلكومية الثانية مسارندا. 
( يف جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 15720006نور حليمة )

 مالنج 
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الة كانت يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  : يف هذه الرس مشكلة البحث-ب 
الثانية مساريندا املعلم يستخدم الطريقة التقليدية وكثري من الطالب ال يعطي اهتمام 

 إىل شرح املعلم. ويركز املعلم يف عملية التعليمية. 
 : طريقة التجريبية  طريقة البحث-ج
( أن تعليم العربية  1: ) :أما نتائج البحث يف هذه الرسالة فهي نتيجة البحث-د

ابستخدام الطريقة اإلنتقائية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلمونية الثانيىة مساريندا 
تتكون من ثالث مراحل: وهي مرحلة املقدمة ومرحلة األنشطة الرئيسيسة ومرحلة 

بية ( و أن استخدام الطريقة اإلنتقائية لتنشيطة عملية تعلم اللغة العر 2األختتمام. )
لدى الطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلمونية الثانية مساريندا به قيمة فعالية نظرا 

,013إىل أن قيمة "ت" حساب أكسر من درجة اتء جدول  762 > 2،042   ،

3,762 > 2,750 
اتفقت الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية يف البحث عن الطريقة اإلنتقائية. إال أهنما  - ه

دام منهج البحث. استخدمت الدراسة السابقة التصميمات ختتلفان عن استخ
التمهيدية يف منهج البحث، أما الدراسة احلالية فهي التصميمات شبه التمهيدية يف  

 منهج البحث.  
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 االفرتاضات وفروض البحث  -ز

اعتمدت الباحثة يف هذا البحث على االفرتاضات أبن جناح تعليم و تعلم اللغة العربية  
يكون ابختيار الطرق املناسبة ابملواد الدراسية. و اما الفروض اليت تفرتضها الباحثة فهي 

 تتكون مما يلي :

 

 

 

  

 
 

 

 
 

  الفروض الصفري. 1
نتقائية غري تأ ثري لرتقية قدرة الطالب يف   تعلمي  أ ن تطبيق طريقة السمعية الشفوية والطريقة الإ

 اللغة العربية

نتقائيةأ ن تطبيق طريقة السمعية   الشفوية كرب تأ ثريا يف تعلمي اللغة العربية من الطريقة الإ

نتقائية  يف تعلمي اللغة  تؤثر قدرة الطالبأ ن تطبيق طريقة السمعية الشفوية والطريقة الإ

 العربية

نتقائيةأ ن تطبيق   طريقة السمعية الشفوية كرب تأ ثريا يف تعلمي اللغة العربية من  الطريقة الإ

بديلالفروض ال . 2  
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 الفصل الثاين 

 اإلطرار النظري 

 اللغة العربية  املبحث األول : طرق تعليم  - أ
 مفهوم طرق تعليم اللغة العربية   -1

كلمة طرق مفردها طريقة وهي اخلطة اليت ينتجها املعلمون مع تالميذهم لتحقيق  
. كانت 1الغاية املقصودة من تربيتهم و تعليمهم، أبيسر طريق وأقل وقت وجهد ونفقات 

طريقة يف تعليم اللغة العربية كثرية، منها : طريقة اإلنتقائية، الطريقة السمعية الشفوية، 
الطريقة النحو و الرتمجة و الطريقة املباشرة، والطريقة الصامته، و طريقة اإلجيائية، وطريقة  

 2تعليم اللغة اجلمعي، وطريقة االستجابة الطبيعية الكاملة. 

 اللغة العربية مبادئ طريقة تعليم  -2
بناء على القول أبن البشر يولد إبمكانيات فطرية معينة وهذا تكون على التطور  -1

على  (PBM)بنشاط مع بيئتهم. من آاثر العملية جيب أن يستند التدريس و التعلم 
 مبدأ تعليم لنشط الطالب او اكثر يف تطبيق التعلم ليست تطبيق التعليمية.  

الطلبة وهي تعبري بشري من خوف و تعتمد طريقة التعلم على خصائص اجملتمع او   -2
 استحزاان. 

تعتمد طريقة التعلم على مبادئ تعلم الكفاءة، حيث الطالب سيكون أهتم جمموعة  -3
 من املعروفة، املهارات و املواقف واألفكار او اهداف التعلم. 

 
  49ه(، ص. 2006)بريوت : مؤسسة الرساةل،   طرائق تدريس همارات اللغة العربية وأ داهباعابد توفيق الهامشي،  1 

 21م(، ص. 1997، )الرايض : جامعة املكل سعود ومبادئ يف تدريس اللغةدااين لرسن، أ ساليب   2 
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من عدة طرق التعلم عادة مستخدم يف عملية التعلم. اخرتات الباحثة طريقة اإلنتقائية  
 يقة السمعية الشفوية. و طر 

 انواع طرق تعليم اللغة العربية   .3
 طرق تعليم اللغة العربية تنقسم اىل قسمني :

 طرق دار على اللغة  -1
  وقد ولدت هذه الطريقة بعض من طرق تدريس استشهد هبا فخرورازي يف رسالته ، منها:

 طريقة قواعد والرتمجة ال -1.1
 طريقة املباشرة ال -2.1
 طريقة القراءة ال -3.1
 طريقة السمعية الشفوية ال -4.1
 طريقة السمعية البصارية ال -5.1
 طريقة االنتقائية الو  -6.1

 طرق دار على التعلوم  -2
 هذه الطريقة هتتم اىل عملية عند التعلم اللغة العربية. ومنها : 

 Phsical Responseطريقة ال -1.1
 Silent Wayطريقة ال -2.1
 طريقة تعلم االرشادال -3.1
 طريقة علمية ال -4.1

 Suggestopediaطريقة ال -5.1

 املبحث الثاين : طريقة اإلنتقائية   -ب
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 مفهوم طريقة اإلنتقائية   -1

. الطريقة األنتقائية  3اختيار -إنتقاء مبعىن إختار -اإلنتقائية أصله من مصدر إنتقى 
الغربيني حتتوي على معىن اختيار و اندماج. الطريقة اإلنتقائية هي حماولة من اللغويني 

. يف اللغة العربية، تسمى هذه  4لتكميل طريقة السمعية الشفهية املشهورة يف الستينات 
الطريقة ابألمساء املتنوعة منها: الطريقة االنتقائية، الطريقة املختارة، الطريقة التوفيقية، الطريقة  

 5وليفية.  املزدوجة و غري ذلك. و عند الناقة يسمى هذه الطريقة ابلطريقة ابلطريقة الت

الطريقة التوليفية، ليست تقوم على نظرية بعينها يف علم النفس أو اللغة و تنطلق  
منهما، بل هي تكون للمعلم الفرد فيه مطلق احلرية يف اختيار ما يشاء من أسس بنطلق  
منها لتحقيق أهداف برانمج تعليم اللغة، فهذه الطريقة تعتمد يف أساسياهتا على مميزات 

. و قد عرفت بومباس أبهنا هذه الطريقة "طريقة املعلم اخلاصة 6الطريقة و املذاهب السابقة
اليت يستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى اليت يشعر أهنا فعالة، و هذه الطريقة عادة 
ما تتغري مع كل فصل و كل فصل و كل مهارة جديدة، و مع كل تغري مع كل فصل و  

ديدة ملعلومات املدرس و مهاراته و خرباته، و ميكن للمعلم أن يطلق  كل تغري أو إضافة ج
 7عليها أي اسم يشاء أو االسم الذي خيتاره. 

ترى هذه الطريقة أن املدرس حر يف اختيار الطريقة اليت تالئم طالبه، فله احلق يف  
وفق استخدام هذه الطريقة. كما أن من حقه أن يتخري من أساليب، ما يراه مناسبا للم

 
 .835(، ص. 2008)بريوت : دار املرشف،   املنجد يف الغة العربية والإعالملووس معلوف،   3

4  Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa (Bandung: 

Angkasa,1993), hlm. 116 
(، 1985)مكة املكرمة ئام القرى،  طرق تدريسه  – مدخهل    – بلغات أ خرى أ سسه    محمد اكمل الناقد، تعلمي اللغة العربية للناطقني  5

 . 107ص. 
  Faculty.Ksu.edu.sa/برامج تعلمي اللغة الهدف  6
  .107محمد اكمل الناقد، تعلمي اللغة ................ص.   7
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التعليمي، فهو قد يتبع أسلواب من أساليب طريقة القواعد و الرتمجة، عند تعليم مهارة من 
مهارات اللغة، مث خيتار اسلواب من أساليب الطريقة السمعية الشفهية يف موقف آخر. و 
قد نبعث فلسفة هذه الطريقة من األسباس التالية : لكل طريقة حماسنها اليت تفيد يف تعليم  

و ال توجد طريقة مثالية ختلو من القصور، و طرائق التعليم تتكامل فيما بينها و ال   اللغة،
تتعارض، و ليس هناك طريقة تناسب مجيع األهدف و الطالب و املدرسني و الربامج. 

 8كما قال اخلويل أن االفرتاضات الكامنة وراء هذه الطريقة هي : 

 فادة منها يف التدريس اللغة األجنبية.  كل الطريقة يف التدريس حماسنها و ميكن االست -1
ال توجد الطريقة مثالية متاما أو خاطئة متاما و لكل طريقة مزااي و عيوب و حجج   -2

 هلا و حجج عليها. 
من املمكن النظر اىل الطرق الثالث السابقة على أساس أت بعضها بكمل البغض  -3

قضة. و بعبارة أخرى، اآلخر بدال من النظر اليها على أساس أهنا متعارضة أو متنا
من املمكن النظر إىل الطرق الثالث على أهنا متكاملة بدال من كوهنا متعارضة أو  

 متنافسة أو متناقضة.  
التوجد طريقة التدريس واحدة تناسب مجيع األهداف و مجيع الطالب و مجيع   -4

 املعلمني و مجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية.  
لرتكيز على املتعلم و حاجاته، و ليس الوالء لطؤيقة تدريس  املهم يف التدريس هو ا -5

 معينة على حساب حاجات املتعلم. 
على املعلم أن يشعر أنه حر يف استخدام األساليب اليت تناسب طالبه بغض النظر  -6

عن انتماء االساليب لطرق تدريس خمتلفة، إذ من املمكن ان خيتار املعلم من طل 

 
  .25(، ص. 1984)الرايض: اململكة العربية السعودية، أ ساليب تدريس اللغة العربية محمد عيل خويل،  8 
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ب اليت تناسب حاجات طالبه و تناسب املوفق التعليمي طريقة األسلوب أو األسالي
 الذي جيد املعلم نفسه فيه.  

انطالقا من هذه االقرتاضات الكامنة وراء الطريقة اإلنتقائية، فإن أنصارها بطمحون 
إىل الوصول إىل طريقة مثلى يف تدريس اللغات تكون مربأة من نواقص الطرائق املختلفة و 
حمصنة يف الوقت ذاته بالإجيابيات اليت عرفت عنها. و الطريقة املثلي يف نظر )هكرت مهريل( 

اليت أتخذ مجيع احلقائق يف احلسبان و تستعري أفضل املوجود و ما ميكن  تلك الطريقة 
للطرق السابقة أن تقدمه، و تصنيف ما حتتاجه من ابتكارات و تدمج كل ذلك يف كل 

 جديد متجانس منسجم مليب خلصائص املتعلمني وألهداف الربانمج و لشروط التعلم.  

ثلي. فعلى سبيل املثال إن كان املدرس لذلك فان اجلمع بني املفيد من كل طلريقة امل
يتبع الطريقة املباشرة يف تدريسه لطالبه و هو يعلم أن هذه الطريقة تنص على عدم استعمال 
اللغة األم على اإلطالق، مث واجه مسألة حتتاج استعمال اللغة األم، فإنه ميكنه االعتماد 

درسني ابستعمال اللغة الطالب على ما تقوله الطريقة السمعية الشفهية من أنه يسمح للم
األم لشرح بغض القواعد إىل حدما. وإذا كان املدرس يستعمل الطريقة السمعية الشفهية 
مث أحس حباجة الطالب لبغض قوائم املفردات فإنه ميكنه أن يزودهم هبا حىت لو تعارض 

النتقائية  ذلك مع ماتنص عليه الطريقة و انفق مع طريقة النحو و الرتمجة. أن الطريقة ا
جيب أن تتميز يف التدريس ابملرونة الكافية حبيث خيتار املعلم نقاط القوة من كل طريقة 
للتدريس التالئم النشاط اللغوي الذى يقوم به. و حيقق استجابة املتعلمني واهتمامهم مث 

ات يقرتح العريب الرسم التايل الذي يوضح الطريقة االنتقائية اليت تتغري دائما حسب املتغري 
الرتبوية اليت يستطيع املعلم وحده أن يقدرها و يشكل طريقة تدؤيسه على أساسها. ولو 
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فرضنا أن كل طريقة من طرق التدريس مبثابة مثلث متثل قاعدته نقاط القوة يف هذه الطريقة  
 9و متثل قمته نقاط الضعف فيها، لطانت الطريقة االنتقائية هي يف الشكل التايل: 

 
 ( يوضح الطريقة اإلنتقائية  2.1شكل رقم )

اعتمادا على ما سبق، يرى الباحثة أن الطريقة اإلنتقائية هي اليت تصلح لتعليم اللغة  
العربية للناطقني بلغات أخرى ملا متتاز به من مرونة وحرية يف إختبار األسلوب األمثل يف  

 تعليم اللغة بدون القيد بطريقة تدريس معينة أو الوالء هلا.  

 يقة اإلنتقائية نشأة طر  -2
أتيت الطريقة اإلنتقائية ردا على الطرق التعليمية و اإلفرتاضات الكامنة وراء هذه 
الطريقة هي كل طريقة يف التدريس هلا حمسنها وميكن االستفادة منها يف تدريس اللغة 
األجنبية، ال توجد طريقة مثالبية متاما أو خاطئة متاما. ولكل طريقة طريقة مزااي وعيوب 

ها، ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع وحجج هلا وحجج علي
 الطالب ومجيع املعلمني ومجيع انواع برامج تدريس اللغات األجنبية.  

 
 . 50(، ص. 2008)اجلزية: دار العاملية، تعلمي اللغة العربية بغريها معر الصديق عبد هللا،   9

الطريقة 
يةالتواصل 

ةطريقة النحو و الرتمج

الطريقة 
القراءة

الطريقة 
املبارشة

الطريقة 
السمعية 

ةالشفهي
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وقد نبع فلسفة هذه الطريقة من أن لكل طريقة حمسنها اليت تفيد يف تعليم اللغة، وال  
بينها وال تتعارض، وليس   توجد طريقة مثالية ختلو من القصور، وطرق التعليم تتكامل فيما

هناك طريقة تناسب مجيع األهداف و الطالب و املدرسني و الربامج، وأتت الطريقة 
 اإلنتقائية لتستفيد من إجياابت الطرق السابقة.

ترى هذه الطريقة أن للمدرس حرية مطلقة يف ابتكار األسلوب الذي يرغب يف 
قق عن طريقة الغاايت املرجوة. فللمعلم أن اتباعه وهو بصدد تعليم اللغة األجنبية مادام حي

يتخري من الطرق مايظنه مالئما للموفق التعليمي. فهو قد خيتار عنصرا من طريقة ماليستفيد  
به يف تدريس إحدى املهارات اللغوية وقد يدجمه بعنصر من طريقة أخرى ليزيد من جودة 

اإلنتقائية أننا وجدان لكل طريقة شرحه وتوصيله اللغة لطالبه، ولعل من عوامل تبين الطريقة  
جوانب متيز وجوانب قصور، واملعلم حيرص على اجياد ماميكن تسميتة ابلطريقة التكاملية  
فيعمد اىل انتقاء حماسن كل طريقة وجتمميعها يف طريقة واحدة تناسب األهداف اليت 

لطريقة على  يسعى إليها وتراعى حاجات املتعلم وظروفه، كما أهنا التناصر فكرة التعصب
حساب أخرى وترى يف األمر متسعا، وال ينبغي أن ننظر إىل طرائق التعليم على أهنا 
 متعارضة: فمقصد كل طريقة فيي هناية املطاف هو تقدمي اللغة األجنبية على الوجه الالئق. 

 خطوات الطريقة اإلنتقائية   -3

اخلطوات اليت ميكن استخدامها على سبيل املثال، اخلطوات من قبل املعلم اختاذها 
 : 10كما يلي 

 مقدمة  -1
 

10  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 198-199 
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توفري املواد يف شكل حوارات قصرية اسرتخاء، مع موضوع األنشطة اليومية بشكل  -2
متكرر. قدمت هذه املادة يف البداية شفواي من قبل احلركات و اإلمياءات درامية، 

  درامية او الصور.
 وتوجه الطالب اىل االنضباط من اإلستماع اىل مثل هذه احلوارات و تقليد احلوار.   -3
 اسرتشاد الطالب على تطبيق احلوارات مع أصدقائه ابلتناوب.  -4
بعد تنفيذ بسالسة احلوارات اليت متت دراستها، تعطي نصوص القراءة اليت تتصل  -5

مثاال على كيفية قراءة جيدة،    احلوارات السابقة املواضيع. و بعد ذلك ، أعطى املعلم
 تليها الطالب مرارا وتكرارا. 

اذا كان هناك مفردات صعبة و املعلم يعطي ترمجة يف البداية ابإلشارة، أو حركة أو   -6
 صورة أو غريها. إذ كان هذا غري ممكن مع كل و املدرسني ترمجتها اىل لغة املتعلم.  

 و قال انه يقدم بعض اهلياكل اهلامة يف قراءة النص، مناقشتها حسب احلاجة   -7
 ن األدب، ومناقشة حمتوايته املعلم يقول للطالب الذين يدرسو  -8
و يف اخلتام، مت مناقشة تقيم هنائي يف شكل أسئلة حول مضمون النصوص. قد  -9

يكون تنفيذها بشكل فردي أو جمموعة. و قفا ال حتياجات. إذا تعذر ذلك يسبب 
قدميها يف شكل من أشكال ضيق الوقت، على سبيل املثال، ميكن للمدرسني ت

 ه يف املنزل من كل طالب. ي يتعني القيام بذالعمل ال

يبدأ التدريس ابملهارات تدريس اإلستماع و التحدث يف نفس الوقت قدمت يف  
 شكل من التدريس يف احلوارات القصرية، و مستوى الدخول عادة ما تكون هناك نوعني
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من احلوار هلذه املادة. من خالل اجلمع بني مزااي عدة طرق، على سبيل املثال، ميكن أن 
 11حلوار مع اخلطوات :  تدرسس ا

يقدم املعلم احملتوى العام املواد احلوار، إذا ال مفر منه ابللغة اإلندوندونيسية، و   -1
 الطالب يستمعون ابنتباه 

املعلم يقراء املواد التعليمية أبكملها، بينما يستمع الطالب. إذا لزم األمر أكثر من   -2
 مرة حىت يتسىن هلم فهم املعىن العام للمادة. 

يقراء املعلم اجلملة جبملة، تليها الطالب متاما، و بعد ذلك يف كل جمموعة عند   -3
 احلاجة من قبل الفرد، حبيث ميكن القول املواد التعليمية بشكل صحيح.  

يوضح املعلم معىن للموضوع، و خاصة تلك اليت حتتوي على املفردات أو عبارة  -4
 وقفا لذلك. جديدة، مع جمموعة متنوعة من التقنيات و الوسائل 

قرأت مرة أخرى من املواد التعليمية كما حدث يف اخلطوة الثالثة. مع هذه اخلطوة   -5
 مع املتوقع أن الطالب على فهم أمهية هذه املوضوع. 

طالب بعض املتبقية ابلتناوب لتصوير أو حوار التظاهر يف وسط الصف بتوجيه من   -6
 املعلمني. 

مية يف الكتاب املدرسي يف كل من مجاعات و يطلب املعلم منهم لقراءة املواد التعلي -7
 فرادى كما الوقت املتاح. 

 انتهيت أنشطة التعلم مع القيام ببعض التمارين يف شكل الشفوية و الكتابة. 

 
11   Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta : 

Bania Publishing, 2000), hlm. 168-169.  
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بعد اكتمال تدريس املرحلة األوىل، ميكن استئناف أنشطة التعلم التالية مع أشكال 
املعلمني القواعد الذين يريدون أن تدرس تدريس الكلمات و ابء اجلملة. املادة املعروضة 

ابستخدام الطريقة االستقرائية أو االستنتاجية. و هذا يعين أن املواد ميكن أن يتعلم قواعد 
اللغة من خالل تقدمي أول األمثلة مث مرورا أىل استنتاج حول النحو وأو ميكن أن يكون  

 .ريقة الثانية )استنتاجي(األمر خالف ذلك، عندما يتطلب التعليم و الوضع تعلم الط
 ابلطريقة االستقرائية، أنشطة التعلم تتم من خالل اخلطوات، على حنو التايل : 

 قراءة األمثلة حىت أهنم يفهمون معنها  -1
 مناقشة العناصر النحوية اليت تدرس يف كل املثال.  -2
 استخالص الطالب و املعلم النتائج من القضااي اليت مث حبثها.  -3
 مقارنة قواعد جديدة ملا مت تعلمه سابقا، أو مقارنة مع النحوي يف لغة األم للطالب -4
 يتم تعيني الطالب اىل القيام التدريبات يف الفصول الدراسية، و يف املنزل. -5

 ات التالية :و يف التدريس مهارة القراءة ميكن أن تدرس مع اخلطو 

املعلم يعطي مثاال على قراءة مادة الدرس مع التجويد جيدة و صحيحة، أو يطلب   -1
 منهم قراءهتا بصمت، يف حماولة لفهم معناها بشكل عام. 

يقدم املعلم بعض األسئلة حول مضمون أو معن املواد التعليمية ملعررفة مدى فهمهم   -2
 للمواد القراءة 

الكلمات و العبارات اليت ال تفهم، مث شرح املعلم   مت إعطاؤهم الفرصة لطرح معىن -3
 معىن عن طريق السؤل و اجلواب

يسأل املعلم الطالب على قراءة جزء أو كل املواد يف املنعطفات و قفا للوقت املتاح.  -4
خطا يف قراءة تربره أصدقائه أو من قبل املعلمني أنفسهم فورا بعد اجلملة اليت حتتوي  
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على اخلطا مت االنتهاء من القراءة. إذا كان ال قطع للطالب قراءة يف منتصف اجلملة. 
تدريس القراءة للرد على السؤال الذى قدمت على الفصل أو انتهت أنشطة مبهمة 

 يف املنزل. 

مث املهارة الكتابة تدرس و فقا على القدرة طالب، على سبيل املثال من خالل 
تدريب الكتابة طالب املاهرة وأتليف مجل بسيطة مع الصحيحة العربية. حتقيقا هلذه الغاية،  

لة و املفردات اليت مت تدريسها يف احلوار، قراءة و ميكن للموضوع أن ترتاوح يف أمناط اجلم
 القواعد. 

 مزااي و عيوب الطريقة االنتقائية   -4

 :12التالية هي املزااي من تديس اللغة ابستخدام الطرق االنتقائية وهي 

 ميكن للمدرسني أن جيعلوا التدريس أكثر تنوعا وأكثر إاثرة لالهتمام  -1
 ة و مواد البيئة التعليمية أقل جاذبية ميكن حل املشكالت عن الفروق الفردي -2
 ميكن للمدرسني أن يكونوا أكثر ثقة و مقنعة يف تدريس املهارات اللغوية. -3
 ميكن ان يشجع نشاط الطالب يف تعلمها بنظام "طريقة تعلم الطالب النشطة". -4
 ميكن للمدرس أن ينقل مادة الدرس بسرعة  -5
 ميكن للمدرسني حتويل التدريس و التعلم اجلو.  -6
 سوف يكون الطالب حريصة على التعلم أو و ال تشعر ابمللل سرعة  -7
 ميكن أن تبذل الطالب مزيدا من الرتكيز على التعلم   -8

 
12  http://Islahulmuslimin.blogspot.com/2012/06/metode-ektektik.html.  

http://islahulmuslimin.blogspot.com/2012/06/metode-ektektik.html
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كما ذكر يف بداية البحث أن ال توجد طريقة مثالية متاما أو خاطئة تتماما و لكل 
، و اليت  طريقة املزااي و العيوب. ابستخدام أي وسيلة، و خاصة يف تعليم اللغة األجنبية

سوف يكون هناك مشكلة حتتاج اىل اصالح. مبا يف ذلك استخدام هذه الطريقة االنتقائية.  
على الرغم من اهنا تبدو أنشطة أكثر تنوعا، و ينظر إىل قدرة الطلبة يف اللغة األجنبية وأكثر  
إنصافا. و لكن ابلستخدام طريقة جنبا إىل جنب من املرجح أن تكون منزعحة من رغبة 

علمني و الطالب، و ختصيص الوقت. ليس ابلضرورة يوافق مجيع املعلمني لتنفيذ سلسلة امل
من األنشطة التعليمية هي كثرية جدا و متنوعة. و يبدو أن هذا النشاط هو أكثر من الالزم  
ميكن أن يسبب يف الواقع التشبع تعلم، خاصة إذا مت تسليم املواد بشكل فردي رتيبة. 

يضا أكثر نسبيا من أساليب اخرى، و لكن عموما ختصيص الوقت الوقت املطلوب هو أ
للتعلم يف مدارس اللغة العربية يف إندونيسيا حمدودة، ما عدا يف بعض املدارس و تكريس  

 املزيد من االهتمام يف جمال الدراسات العربية. 

تضطر تتطلب كل أهداف التعلم و استخدام األساليب املناسبة. لتحقيق أهداف ال  
إىل استخدام الطرق، و لكن ميكن أيضا استخدام أكثر من طريقة واحدة. يف هذه احلالة 
إدراج الضروري استخدام طرق التدريس. مع قصرية جدا أن طريقة ميكن تغطيتها من قبل  
يزيد من الطرق األخرى. و استخدام هذا األسلوب ينتج القدرات اليت تتوافق مع خصائص 

الناجتة عن أسلوب احملاضرة ختتلف مع القدرة اليت تنتجها طريقة األسلوب. و القدرة 
 املناقشة.
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 املبحث الثالث :طريقة السمعية الشفوية  

 مفهوم طريقة السمعية الشفوية   -1

طريقة السمعية الشفوية هي "طريقة حتتم الطالب يف االهتمام مبهارة االستماع 
الطريقة هي قدم اللغة األجنبية على ومن هذه  13والكالم مث مهارة القراءة و الكتاب".

الطالب لفظيا يف البدية ابلتحدث و الكالم. هذه الطريقة تعود إىل طريقة اجليش أألمركى. 
 وهناك مدعاتني بشكل مباشر يف نشأت هذه الطريقة و مها:  

قيام عدد من العالماء من بعض اللغوين بدراسة اللغات اهلندية ال مكتوبة ابلوالايت   -1
 املتحددة األمركية.  

تطوير والسائيل االتصال الشعوب بني قرب املقياس أفرادها وجعل احلاجة اىل تعلم  -2
اللغات األجنبية. استطاع إستخدامها يف القراءة واستخدمها يف االتصال املباشر بني 

 اد بعضهم بعض.  األفر 

بعض الظهور هذه الطريقة وجدت الباحثة أن أتدية تعليم اللغة فائدتني. الفائدة  
األوىل أن املدرسة تستطيع أن تكرر مشافهة النمط املطلوب تكراره مرات أكثر مما تستطيع  
كتابته. كما تستطيع أيضا أن تردد كل تعديل جيرى على النمط األصلى و كل تعبري يطلبه  

 سة فيه يف وقت أكثر من كتابة ما كتب ومراجعته. املدر 

ويف نظرالنصري هذه الطريقة اللغة هي مهارة سلوكية تقوى ابملمارسة املستمر. فان 
التطبيق الشفوى تساعد املدرسة على التعلم اللغة األجنبية يف وقت أقصر مما لو إىل الكتابية 

 
13  Mulyanto Sumardi, 1975. Pengajaran Bahasa Asing,sebuah tinjauan dari segi metodologi, 

Jakarta : Bulan Bintang, hal. 12 
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ب الفصل ترددون منطا جديدا مرات يف هذا التطبيق. وتستطيع املدرسة أن جتعل كل الطال
 كثرية و يغريون يف هذا النمط بدل على توجيهات املدرسة. 

وأما الفائدة الثانية من التطبيق الشفهي هي إن املدرسة تستطيع أن تصحح أي 
خطأ مبجرد لفظه. حىت تدل الطالب عن سلوكه يف اإلرشاد يف الطريق الصحيح مباشرة 

لسيئة يف رئيه وتؤثر على سلوكه اللغوى بطريقة يصعب تعديلها بدال من أن تثبت العادة ا
بعد ذلك. كما إن التدريبات الشفوية تتيح الفرصة للمدرسة أن يغزر اإلجاابت الصحيحة 

 للمتعلم و يثبت هذه اإلجابة وتقوى أثرها يف تعديل سلوكها واستيعاب اللغة العربية. 

 نشأة طريقة السمعية الشفوية   -2

الطريقة السمعية الشفوية نشأت يف الوالايت املتحدة األمريكية يف الوقت اليت ظهرت 
طرق األخرى يف أوراب. فلقد ظهرت حاجة اجليش األمريكي يف النصف األول من القرن 

 التاسع لالتصال ابلشعوب األخرى. 

-Auralولقد اختذت هذه الطريقة عدة أمساء. ولقد مسيت يف اخلمسينات ابسم 

Oral اال انه لصعوبه نطق هذا املصطلح وكثرية اخللط بيني جريائية، استبدل به .Pruaks 
نفسه اصطالحا آخر للداللة   Pruaks. وقد استخدم Audio-lingualاصطالحا آخر هو 

استعمل اصطالحا آخر هلذه الطريقة    Carrolعلى نفس الطريقة وهو "املفتاح اجلديد". أما  
 .  (Audiolingual Habit Theory)الشفوية  وهو نظرية العادة السمعية
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هذه الطريقة تعود اىل طريقة اجليش األمريكي. وهناك عامالن أمسها بشكل مباشر يف 
 ظهور هذه الطريقة ومها : 

قيام عدد من العالماء النفس اللغويني بدراسة اللغات اهلندية غري املكتوبة ابلوالايت  -1
 املتحددة األمريكية 

تطور وسائل االتصال بني الشعوب بني قرب املسافات بني أفرادها وخلق احلاجة  -2
اىل تعلم اللغات األجنبية ليس فقط الستخدامها يف القراءة وامنا أيضا الستخمها 

 ل املباشر بني األفراد بعضهم وبعض. يف االتصا
 

 أهداف طريقة السمعية الشفوية   -3

 تعتمد أهداف الطريقة السمعية الشفوية يف تعليم اللغة العربية : 

 الطالب لديه مهارة الكالم جيدة  -1
 يستطيع الطالب على احلركات الطويلة والركات القصرية والتمييز بينها  -2
 التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق -3
 التعرف على كل من التضعيف أو التشديد والتنوين ومتييزها صوتيا  -4
 ادراك العالقات بني الرموز املكتوبة -5
 خطوات الطريقة السمعية الشفوية   -4

م أن يعرف اخلطوات يف دفع الطالب على تعليم اللغة قبل دخول الفصل على املعل
يسهلوا  العربية بطريقة السمعية الشفوية ويستعد املادة املرتبة واملوافقة ملستواى الطالب حىت

 يف تلفيظها وغريها. خطواهتا كما يلي: 
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تقدمي احلوار أو القراءة القصرية. بكيفية، تقراء املدرسة راتيبا ويستمعوا الطالب  -1
 النظر النص.  بدون

 يقلد الطالب احلوار بطريقة تكرير القراءة املدرسة كلمة بكلمة  -2
 حيفظ الطالب احلوار -3
 تقدمي املدرسة األمناط اجلمل يف احلوار اليت تعترب الصعوبة  -4
 متثيلية احلوار الذي مت التدرب عليه -5
 أتليف اجلملة أخرى متشابه مع االمناط اجلملة اليت مت دراستها -6
 جراءات طريقة السمعية الشفوية ا -5

 ومن أهم اإلجراءات من الطريقة السمعية الشفوية : 

يف استعمال هذه الطريقة تعترب اللغة أهنا جمموعة من الرموز الصوتيه اليت يتعارف  -1
أفراد اجملتمع على داللتها بقصد حتقيق االتصال بينهم. ومن هنا فإن اهلدف األساسي 

  غري الناطقني ابلعربية من االتصال الفعال ابلناطقني هبا. يف تعليم العربية هو متكني
أن يبدأ املعلم بتعليم الدارس مهارات االستماع اجليد مث مهارات الكالم. إن مهارات  -2

االستماع و الكالم مها مهاراتن أن األساسيان اللتان حتظيان ابالهتمام األكرب يف  
 هذه الطريقة. 

أتيت مهاراتن القراءة ال بد بقراءة ما استماع إليه  بعد مهاريت االستماع و الكالم -3
 الدارس و نطقه، والتدرج ممالة ألفة به إىل ماال ألفة له به.  

منح استخدام اللغة الوسيطة يف تعليم العربية كلغة اثنية سواء كانت هذه اللغة األم  -4
عه  للدارس أو غريها من لغات، ألن لكل اللغة نظاما خاصا ينبغي أال تتداخل م

 أنظمة اللغة األخرى. 
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 أن الرتمجة من وإىل اللغة العربية حتتل مكانة اثنوية يف هذه الطريقة.  -5
هذه تعليم اللغة أساس هو حتقيق االتصال عادة أيخذ شكل حوار بينهم. ولذلك  -6

وجب أن تدور األمناط اللغوية. و لذلك وجب أن تدور األمناط اللغوية و املواقف 
كل درس يتم من خالله اكتساب هذه األمناط و تقدمي هذه   الثقافية حول حوار يف

 املوافق. 
التدريبات النمطية مهمة يف اكتساب الطالب املهارات اللغوية. هذه التدريبات تتنوع   -7

من تكرار إىل حتويل و تبديل وإىل اكمال فراغات وإىل إجابة على أسئلة وإىل غري 
 ذلك من أنواع.  

الثقافية من خالل تدريس اللغة ذاهتا. و ميكن يف ومن مث يصبح تدريس األمناط 
استخدام هذه الطريقة تقدمي األمناط الثقافية من خالل احلوار الذي يقدم يف كل درس. 
ومن الطبيعي أن يدور احلوار حول موقف احملياة العادية اليت يعيشها الناس مثل تناول 

ط ثقافية خمتلفة. و كذلك يف مواد الطعام وأسلوب التحية و السفر والواج و غريها من أمنا
 14القراءة املوسعة حيث يقدم للدارس نصوص و موضوعات حول مواقف ثقافية معينة.  

 مزااي الطريقة السمعية الشفوية و عيوهبا   -6

 أما مزااي الطريقة السمعية الشفوية منها :

 هتتم ابإلستماع و التلفيظ حىت يقدر الطلبة عليها -1
 أتليف الطلبة لتكلم اللغة العربية و أتليف يف نطق األصلى  -2
 تشجيع الطلبة على إنتاج لغة خالية من األخطاء -3

 
سامعيل،   14 ىل تعلمي اللغة العربية عزمان اإ  . 70م(، ص.  2004، ) بند أ تش يه، جامعة الرانريي الإسالمية احلكومية، املدخل اإ
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 ميل االهتمام ابللغة ال ابحملتوى  -4
 توجيه اهتمام كبري إىل النطق   -5
 تعز االستجابة الناجخة فورا  -6
 ال يسمح املدرس أن يستعمل لغة األم اال عند الضرورة  -7
 املدرس يستطيع أيضا أن يصح خطء الطلبة مبجرد  -8
 املعلم يستطيع أن يكرر مشافهة النمط املطلوب تكراره مرات أكثر مما يستطيع كتابته   -9

 أما عيوب الطريقة السمعية الشفوية منها : 

 حتتاج اىل جهد أو أحصاء من جهد املدرس و حتتاج أىل وقت طويل.  -1
 ىل الطلبة الذين مل ميلكوا أزواد ولو كان قليال. للمرحلة األوىل صعبة وشقة، خاصة إ -2
 على املدرس أن يستعد و يرتيب مادة الدرس راتبا خاص  -3
 ال هتتم القراءة و الكتابة و القلواعد. -4
 ال ميكن أن تطبيق طريقة أخرى فيها ألهنا حتتاج إىل وقت طويل  -5
 حتتاج إىل املعلم ذو كفاءة عالية و قدرة على إبتكار فائقة  -6
 أفضل املدرس ال ستخدام هذه الطريقة هو الناطق األصلى  -7
 تعليم اللغة الثانية خيتلف إختالفا جوهراي أن اكتساب اللغة األم -8
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مسعوا  وجدت ان قليال جد من الطالب يفهمون من املدة يف الفصل ا. ألهنم اندرا ما 
احملاداثت ابللغة العربية وشعروا استحزان  ابلستعمال اللغة العربية عند نتحدث مع  

 صاحبهم

 صف التجرييبال

 (x₁) طريقة اإلنتقائية طريقة السمعية الشفوية (x₂) 

 اإلختبار البعدي 

أتثري الطريقة اإلنتقائية والطريقة السمعية الشفوية لرتقية قدرة الطالب  
 يف تعلم اللغة العربية

 (. Aceh Baratموالبه   MTsS Nurul Falahبـ)دراسة جتريبية 

 

 أتثري

صف الظابط ال  

 
 اإلختبار القبلي

 أتثري
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 الفصل الثالث 
 إجراءات البحث احلقلي 

 منهج البحث - أ

الذي تستخدمه الباحثة منهجا جتريبيا وهو املنهج العلمي الذى إن منهج البحث 
تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف اثر السباب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري 

. تستخدم الباحثة نوعا من أنواع 15التابع( الذى له األثر اجللى يف تقدم العلوم الطبيعية
بتصميم   (Quasy Eksperimental Design)تجريب  البحث التجرييب هو حبث شبه تصميم ال

اجملموعتان، جمموعة األوىل تسمى ابلفصل التجرييب و اجملموعة الثاين تسمى ابلفصل 
الضابط اليت يبدأ ابالختبار القبلي و خنتم اب األختبار البعدي أو كما قال ابالجنليزية 

Nonequivalent Control Group Design.  16لى النحو التايل :يسري هذا التصميم ع 

 األختبار البعدي  عالج األختبار القبلي  فصل
 2خ1خ X1)اإلنتقائية(  1خ فصل الضابط
سمعية ال) 1خ فصل التجرييب

 X2الشفوية(
 2خ1خ

 : االختبار القبلي  1خ  التفصيل :
 : االختبار البعدي   2خ

  X املعاجلة التجريبية : 
  

 
ىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل بن العساف،   15  302ه(. زص  1416)الرايض : مكتبة العبياكن،   املدخل اإ
  .303ه(، ص. 1416، )الرايض: مكتبة العبياكن املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكية صاحل بن العساف،   16
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 جمتمع و عينة البحث -ب

  90يبلغ عددهم  MTsS Nurul Falahأما اجملتمع يف هذا البحث فهو مجيع الطلبة 
   VII Aيتكون من أربعة فصول. فأخذت الباحثة العينة فصلني. و منه فصل  طالبا، 

مبجموعة الضابط به و تتكون   VII Bطالب. و فصل    20مبجموعة التجريبية وتتكون من  
 طالب.   20من 

 طرق مجع البياَّنت -ج
 االختبارات  -1

إن قائمة األسئلة أدة من طرق اإلختبار اليت متكن أن تستخدمها الباحثة جلمع  
املعلومات اليت حتتاج إلىيها إلجابة أسئلة البحث أو إختبار فروضه. وكان الباحثة تستخدم 

 االختبار البعدياختبارين وهو االختبار القبلي و 

 االختبار القبلي  -أ  

هو انعقدت الباحثة االختبار قبلي إبستخدم اداة يف تدريس اللغة العربية، وعرض 
هذا اإلختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدراسي قبل استعمال األدوات يف تدريس اللغة 

 العربية. 

 االختبار البعدي  -ب

 تدريس اللغة العربية. والنتائج  هو انعقدت الباحثة االختبار بعد استخدام اداة يف
من االختبار البعدي يقارن بنتائج األختبار القبلي، مث كل منهما لقياس مدى فعالية  
التدريس. تقارن الباحثة بني االختبار القبلي و اإلختبار البعدي وحتلل بينها ملعرفة استعمال  

 األدوات يف ترقية الطلبة على مدة اللغة العربية. 
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 البحثأداة -د

أما أداة البحث اليت مضارع الباحثة جلمع البياانت فهي قائمة االختبارات. هتدف 
  40هذه القائمة جلمع املعلومات احملتاجة إلجابة األسئلة البحث. وقد جهزت الباحثة 

اسئلة قبل اجراء البحث. وقبل أن تستخدم الباحثة هذه األسئلة إلجراء البحث لزمت 
 اإلختبار على صدق احملتوى والثبات لكل أسئلة.عليهما أن تعمل 

 MTsS Bahrul Ulum Islamic Schoolيف    ”Pilot Study“فاختبارت الباحثة طريقة  

(Bulisc)  أي تعمل التجريبية إبعطاء األسئلة لغري عيننة البحث احلقيقة وهم جييبون عليها
ليت كانت توافق على صدق أسئلة ا  25مث بدأت الباحثة على تفتيش وحتليلها. فبقت منها  

 احملتوى والثبات

 حتليل البياَّنت لألدوات البحث -ه
 مستوى صدق احملتوى -أ

مستوى الصدق هو املقياس املدلول على طبقات الصدق أو الصحة ألدوات البحث 
املعينة. وتعترب أدوات البحث صدقا أو صحة إذا كانت أمكن من قياس ماهو مطلوب. 
وأما مستوى الثبات هو املقياس املدلول على أن أدوات البحث املختارة هي أنسب أدوات 

 ة مبا حتتاج اليها الباحثة. استخدامها جلمع البينات وكانت موثوق

فقد اختارت أدة واحدة إلجراء البحث وهي قائمة اإلختبارات. فقد أجرت فيها 
 الباحثة اختبار على صدق احملتوى والثبات. والبيان على ذلك كما يلي:

  



30 
 

 

 قائمات اإلختبارات -ب 

أي  ”Pilot Study“فقد أجرت الباحثة اختبار مستوى الصدق والثبات بطريقة 
التجريبية إبعطاء األسئلة لغري عينة البحث احلقيقة. وستعرض الباحثة على طبقات  تعمل

 اآليت :  1- 3الصدق لكل األسئلة يف اجلدول 

 البيان  النتيجة احملصولة ملستوى الصدق  رقم األسئلة  رقم 

1 1 0،008  
2 2 0،328  
3 3 0،512  
4 4 0،300  
5 5 0،484  
6 6 0,477  
7 7 0،404  
8 8 0،00  
9 9 0،350  

10 10 0،650  
11 11 0،048  
12 12 0،456  
13 13 0،002  
14 14 0،030  
15 15 0،512  
16 16 0،428  
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17 17 0،531  
18 18 0،547  
19 19 0،302  
20 20 0،077  
21 21 0،834  
22 22 0،626  
23 23 0،537  
24 24 0،650  
25 25 0،367  
26 26 0،777  
27 27 0،135  
28 28 0،111  
29 29 0،153  
30 30 0،537  
31 31 0،273  
32 32 0،300  
33 33 0،681  
34 34 0،650  
35 35 0،625  
36 36 0،625  
37 37 0،568  
38 38 0،747  
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39 39 0،273  
40 40 0،622  

 مستوى ثبات اإلختبار  -ج

فائدة ثبات اإلختبار لتؤكد مناسبة اإلختبار قبل جتربة لغري العينة يف نفس اجملتمع،  
أسئلة اإلختبار تكون اثبتة إذا كانت تطبق على نفس األفراد متكررة وتكون على نفس 

 النتائج أو متساوية. 

. وأما معيار مستوى  ”Anatest V4“هذه ثبات أختبار ابلستعمال األدوات الرقمية 
 ثبات اإلختبار فهو كما يلي: 

2-3اجلدول   

 مستوى ثبات اإلختبار

 مستوى ثبات اإلختبار
 املعيار  درجة معامل ثبات اإلختبار

 شدة عال 0،80 -1،00
 عال 0،60 -0،79
 متوسط 0،59-0،40
 أدىن 0،20 -0،39
 متخفض  0،00 -0،19

 .  0،85وأما النتائج ثبات اخلتبار أن املعاير يف أدوات البحث هي شدة عال بنتيجة 
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 مستوى صعوبة االختبار-د

أن اإلختبار اجليد يوجد فيه مستوى الصعوبة املعينة. صعوبة اإلختبار تظهر من قدرة  
السؤل.  مستوى صعوبة   الطالب ابإلجابة على األسئلة وليس من قدرة املدرس يف تصميم

 .  وأما معيار مستوى صعوبة اإلختبار فهو كما يلي: ”Antest V4“األختبار أبدوات 

 3-3اجلدول 
 معاير مستوى صعوبة اإلختبار

 معاير  الدرجة ملستوى صعوبة األختبار
 صعوبة 0،30 -0،00
 متوسط 0،70 -0،31
 سهولة 1،00 -0،71

 

 3-4اجلدول 
 اإلختبار من كل بنود أسئلة اإلختبارمستوى صعوبة 

عدد الطالب اجمليبات األسئلة  رقم األسئلة رقم
 بصحيحة

الدرجة ملستوى صعوبة 
 األختبار 

 املعاير

 متوسط 54،55 6 2 1
 متوسط 45،45 5 3 2
 متوسط 63،64 7 5 3
 سهولة 81،82 9 6 4
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 متوسط 45،45 5 7 5
 متوسط 45،45 5 9 6
 سهولة 72،73 8 10 7
 متوسط 63،64 7 12 8
 متوسط 45،45 5 15 9

 متوسط 63،64 7 16 10
 صعوبة 27،27 3 17 11
 سهولة 81،82 9 18 12
 صعوبة 27،27 3 21 13
 متوسط 54،55 6 22 14
 صعوبة 18،18 2 23 15
 سهولة 72،73 8 24 16
 متوسط 36،36 4 26 17
 صعوبة 18،18 2 30 18
 متوسط 63،64 7 33 19
 سهولة 72،72 8 34 20
 متوسط 63،64 7 35 21
 متوسط 63،64 7 36 22
 متوسط 63،64 7 37 23
 صعوبة 18،18 2 28 24
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 صعوبة 27،27 3 40 25

 سابق يدل على أن مستوى صعوبة اإلختبار من كل بنود األسئلة هو متوسط. أفمن اجلدول  

 طريقة حتليل البياَّنت  -و

جتريب الباحثة عملية التعليم والتعلم يف تدريس اللغة العربية ابستعمال الطرق. كانت 
الباحثة تقوم كمشرف عملية التعليم عند أتثري هذه الطريقة اإلنتقائية و الطريقة السمعية  

 الشفوية إلرشاد الطلبة يف ترقية قدرة الطلبة مبادة اللغة العربية. 

 اإلختبارات -أ

لتحليل البياانت عن نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي فتستخدم الباحثة حتليال كميا 
 SPSS“ابستخدام األدوات الرقمية    (T” Test“)  -للحصول على حتصيل من االختبار ت 

لرتقية قدرة  الطريقة اإلنتقائية وطريقة السمعية الشفويةأتثري . وحتصيله معرفة على  ”24
 (. Aceh Baratموالبه     MTsS Nurul Falahة ب )دراسة جتريبي  العربيةالطالب يف تعلم اللغة  
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 الفصل الرابع 

 نتائج البحث ومناقشاهتا 

 حملة عن ميدان البحث - أ

اليت يطبق فيه املناهج الدراسة   مدرسة الثانوية نور الفالح هو املدرسة  
املكونة من الدروس اإلسالمية والعربية والعامة. وقعت مدرسة الثانوية احلكومية نور الفالح  

 1990أغوستوس  21. أتسست هذه اهليئة يف Meulaboh Kabupaten Aceh Baratيف 
 .Teuku Chik Lila Perkasaمالدية حتت رايسة 

ينظم بني منهج املدرسي العام واملنهج املعهدي  وأما املنهج فهو متكامل، أي 
اإلسالمي. وأييت إليه الطلبة ويتعلمون فيه العلوم اإلسالمية املختلفة، وعلوم اللغة العربية،  
واللغة اإلجنليزية، وعلوم احلسوبية أو الكمبوتر، وعدة مهارات أخرى. أما املعلمون يف هذه 

دين  ومعهد ابب النجاح  ومعهد دار السالم املدرسة بعضهم متخرجون من معهد علوم ال
 بالبوهان حاجي و متخرجون من جامعة الرانري دار السالم وجامعة شية كواال بند أتشيه. 

 4-1اجلدوال 

 وأما اسم رؤساء مدرسة الثانوية نور الفالح منذ نشأته إىل اآلن فهو كما يلي : 

 والية اسم رؤساء املدرسة  رقم
 2002أىل  1990منذ  أدميدكتور رندوس.  1
 2003اىل  2002منذ  دكتور رندوس. سربين جوهان 2
 2006اىل  2003منذ  دكتور رندوس. جنم السقب  3
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 2007اىل  2006منذ  دكتور رندوس. املنول خليل  4

 2010اىل  2007منذ  دكتور رندوس. امليد  5
 2018اىل  2010منذ  دكتور رندوس. أدمي. 6
 أىل اآلن 2018منذ   S.Ag., M.Agفوزان  7

 وعدد املدرسني مبدرسة الثانوية احلكومية نور الفالح كما يتضح يف اجلدول التايل :

 4-2اجلدول

 أمساء املدرسني وعددهم 

 االسم  املناصب رقم
 S.Ag. M.Agفوزان  رئس املدرسة 1
 S.Pdأسنويت  انئب منهج الدراسي  2
 S.Pdمرداييت  انئب طالب العلم 3
 S.Pdديرنيع سهتما  العلوم اإلجتماعية  4
 S. Pdهزب هللا  اللغة اإلجنليزية 5
 نور ليال اليّنه   العلوم احلرفية   6
 S.Agايرانويت  تريغ احلضارات األسالمية  7
 S.Pd.I., M.Aهندون  القران احلديث 8
 S.SYرمحد الشاه  فقة 9

 M.Aفخرالرزي  اللغة اإلجنليزية 10
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 M.Aأبد الّرزق  .ت  اقيدة أخالق  11
 S.Pdدار يوليسما  رايضية  12
 S.Pdخري اهلريرة  اللغة اإلجنليزية  13
 S.Pdريك سلسينيت  فّن والثقافة 14
 S.Pdزولكفلي  اللغة االندونيسية   15
 S.Pd.Iديد مصفرايدي  اللغة العربية 16
 S.Pd.Iنور ليلي  رايضية 17
 S.Pdهاين حريس ماويت  رايضية 18
 S.Pdفطنة أمبيا  اللغة االندونيسية  19
 S.Pdهّي أرواي  اللغة اإلجنليزية 20
 S.Pdاميا وهيوين  اللغة اإلجنليزية 21
 S.Pd.Iموتيا سكما  العلوم الرتبية واحلكومية   22
 S.Pd.Iديفي لنورغا  القران احلديث 23
 S.Pdأمينة  اللغة العربية 24
 S.Pd.Iأنديك فوتر  رايضة  25
 S.Pdحممد هاشيم  فقة 26
 S.Pd.Iفرايين  اللغة العربية 27
 S.Pdمييت ليدينيت  فن والثقافة 28
 S.Pdأمحد فريس  فيزاي 29
 S.Pd. M.Pdسوراي  رايضة 30
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  S.Pd.Iايد الدين فطرا  العلوم اإلجتماعية 31
 S.Pdألفري هسف أفريال  اللغة اإلجنليزية 32
 S.Pdحممد توفيق هدية  العلوم الرتبية واحلكومية  33
 S.Pdمفتاح اهلادي  اللغة العربية 34
 S.Pdأنيسك فرتي  اللغة ااالندونيسية  35
 M.Hهري مسليجار  فقة 36
 زيدار  االدراة املدرسية 37
 مصر اداينيت االدراة املدرسية 38
 S.Pdفريدة  اللغة اإلندونيسة  39

  280وترتب منه فصول من الصف األول اىل الصف الثالث بعدد الطلبة كلهم 
طالبة. وقامت الباحثة ابلبحث يف املرحلة املتوسطة يف  146طالبا و  134طالبا، وهم 

طالبا. ولكل الصف من عدد الطالب كما  90الصف األول وعدد الطلبة هلذه املرحلة 
 اجلدول التاىل :ينضح يف 

 4- 3اجلدول

 عدد الطلبة للمرحلة املتوسطة ِبدرسة الثانوية احلكومية نور الفالح 

 عدد الطلبة الفصل  رقم
 20 الفصل األول أ  1
 20 الفصل األول ب  2
 25 الفصل األول ج  3
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 25 الفصل األول د  4
 24 الفصل الثاين أ 5
 20 الفصل الثاين ب  6
 25 الفصل الثاين ج 7
 25 الفصل الثاين د 8
 25 الفصل الثالث أ 9

 20 الفصل الثالث ب  10
 25 الفصل الثالث ج 11
 26 الفصل الثالث د  12

 280 12 جمموع 

مدرسا  39وجمموع املدرسني يف مدرسة الثانوية احلكومية نور الفالح يكون فيه  
  4مدرسة. وأما املدرس اخلاص لدرس اللغة العربية كان عددهم   21مدرسا و  18وهم 

 مدرسني. و أما املدرس اخلاص لدرس اللغة العربية يف الفصل األول شخصان. 

   4-4اجلدوال 

 املتوسطة يف مدرسة الثانوية نور الفالح عدد املدرسني للمرحلة  

املدرس  املدرسات املدرسون اجملموع الرقم
اللغة 
 العربية

املدرس اللغة 
العربية يف 

 1الفصل 

املدرس اللغة 
العربية يف 

 2الفصل 

املدرس اللغة 
العربية يف 

 3الفصل 
1 39 18 21 4 2 1 1 
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 اجراء التعليم والتعلم -ب

التجريبية عن أتثري طريقة السمعية الشفوية  وطريقة اإلنتقائية  تعرض الباحثة أنشطة   
يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الثانوية احلكومية نور الفالح. وقد قامت الباحثة بنفسها  

 كمدرسة يف الفصل األول الضابط وفصل اإلنتقائية. 

 أنشطة التعليم فصل الضابط  -1

ية الشفوية يف تعليم اللغة العربية كما يف اجلدول وأما نشاط الباحثة على أتثثري طريقة السمع 
 اآليت : 5-4

 4-5اجلدول 

 التوقيت على أتثري طريقة السمعية الشفوية يف تعليم اللغة العربية : 

 العملية التاريخ اليوم اللقاء رقم
 االختبار القبلي  2021ميو  17 االثنني  اللقاء األول  1
تعليم اللغة العربية بتطبيق طريقة   2021ميو  19 الربيع اللقاء الثاين 2

 السمعية الشفوية
تعليم اللغة العربية بتطبيق طريقة   2021ميو  20 اخلميس  اللقاء الثالث 3

 السمعية الشفوية
 االختبار البعدي  2021ميو  22 السبت  اللقاء الرابع 4

 اآليت : 4-6وجتري عمالية التعليم فصل الضابط كما يف اجلدول 
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 4-6اجلدول 

 إجراء التعليم ابستخدام طريقة السمعية الشفوية اللقاء األول 

 األنشاطة اإلبتدائية 
 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة  رقم

تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتنظر   1
إىل مجيع الطالب، وأمرهتم بقراءة الدعاء قبل 

 بداية التعليم. وتسجلهم بكشف الغياب

يرد الطالب السالم ويقرئون 
الطالب الدعاء معا. ويستمعون 
الطالب األمساء الذي غيب 

 بكشف الغياب 
 جييب الطالب األخبار  تسأل املدرسة أخبارهم  2
تعرف املدرسة امسها وتشرح األهدف عن  3

 حضورها يف هذا الفصل. 
 يستمع الطالب إىل شرحها

تعطي املدرسة الفرصة للطالب أن يسألون   4
 من األسئلة مما مل يفهموا.  

يسأل الطالب األسئلة إىل 
 املدرسة 

 األنشاطة األساسية 
أتمر املدرسة الطالب أبن جييبوا أسئلة  5

 االختبار القبلي 
جييب الطالب أسئلة االختبار 

 القبلي
 أنشطة األخرية 

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء وإلقاء السالم  6
 قبل اخلروج من الفصل.  

يقرأ الطالب الدعاء ويردون 
 السالم
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4-7اجلدول   

 اجراء التعليم اللغة العربية ابستخدام طريقة السمعية الشفوية اللقاء الثاين : 

 األنشاطة اإلبتدائية 
 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة  رقم

تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتنظر إىل  1
 مجيع الطالب 

 يرد الطالب السالم 

 جييب الطالب األخبار  تسأل املدرسة أخبارهم 2
تقرأ املدرسة كشف احلضور وتنظم موقف  3

 اجللوس 
 يستمع الطالب األمساء 

 يسمع الطالب النصيحة حتث املدرسة  الطالب على التعلم 4
متهيد : تسأل املدرسة أسئلة حول املعرفة األولية  5

 اخلربة األولية للطالب ابملواد اليت ستدرسها  /
 يسمع الطالب إىل شرحها

يستمع الطالب إىل شرح  تعرض املدرسة أهداف التعليم 6
 املدرسة 

يستمع الطالب إىل شرح  تبني املدرسة الرسوم التوضيحية لنماذج التعلم  7
 املدرسة

تعليم املدرسة اللغة العربية ابستخدام طريقة  8
 السمعية الشفوية ووسيلة مكرب الصوت

يستمع الطالب إىل شرح 
 املدرسة 

 األنشاطة األساسية 
 يستمع الطالب احلوار العربية  احلوار من خالل مكرب الصوت  تشغل املدرسة 9
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 يستمع الطالب جيدا احلوار   تشغل املدرسة احلوار مرة الثانية 10
تسأل املدرسة إىل الطالب عما مل يفهموا من  11

 احلوار
يسأل الطالب عن املفردات 

 العربية اليت مل يفهموها 
 يستمع الطالب شرح املدرسة  تشرح املدرسة عن املوضوع "األرقام" 12
تطلب املدرسة الطالب على أن نبحث  13

 "األرقام" يف احلوار
 الطالب الرقم يف احلواريبحث  

 ينشأ الطالب األمثلة   تطلب املدرسة الطالب لينشئون األمثلة    14
تطلب املدرسة الطالب ألن يكتبوا األمثلة على  15

 السبورة
يكتب الطالب األمثلة على 

 السبورة
 أنشطة األخرية 

تطلب املدرسة من الطالب خيلصون من املادة  16
 يف هذا اليوم

الطالب اخلالصة من يلحض 
 املادة اليوم

تعكس املدرسة على عملية التعليم اليت مت  17
 تنفيذها

يستمع الطالب كالما من  
 املدرسة

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء وإلقاء السالم قبل  18
 اخلروج من الفصل.  

يقرأ الطالب الدعاء ويردون  
 السالم
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 4-8اجلدول 

 اجراء التعليم اللغة العربية ابستخدام طريقة السمعية الشفوية اللقاء الثالث : 

 األنشاطة اإلبتدائية 
 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة  رقم

تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتنظر  1
 إىل مجيع الطالب 

 يرد الطالب السالم 

 جييب الطالب األخبار  تسأل املدرسة أخبارهم 2
تقرأ املدرسة كشف احلضور وتنظم موقف  3

 اجللوس 
 يستمع الطالب األمساء 

 يستمع الطالب النصيحة  حتث املدرسة  الطالب على التعلم 4
متهيد : تسأل املدرسة أسئلة حول املعرفة  5

اخلربة األولية للطالب ابملواد اليت  /األولية 
 ستد اليت ستدرسها 

 يستمع الطالب إىل شرحها

 يستمع الطالب إىل شرح املدرسة  تعرض املدرسة أهداف التعليم 6
تبني املدرسة الرسوم التوضيحية لنماذج  7

 التعلم 
 يستمع الطالب إىل شرح املدرسة

ابستخدام  تدريس املدرسة اللغة العربية  8
طريقة السمعية الشفوية ووسيلة مكرب 

 الصوت

 يستمع الطالب إىل شرح املدرسة 
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 األنشاطة األساسية 
احلوار من خالل مكرب  تشغل املدرسة 9

 الصوت 
 يستمع الطالب احلوار العربية 

 يستمع الطالب جيدا احلوار   تشغل املدرسة احلوار مرة الثانية 10
الطالب عما مل يفهموا تسأل املدرسة إىل  11

 من احلوار
يسأل الطالب عن املفردات العربية 

 اليت مل يفهموها
تشرح املدرسة عن املوضوع "اخلرب املقدم  12

 ومبتداء املؤخر" 
 يستمع الطالب شرح املدرسة 

تطلب املدرسة الطالب على أن نبحث  13
 "اخلرب املقدم ومبتداء املؤخر" يف احلوار

 الرقم يف احلواريبحث الطالب 

 ينشأ الطالب األمثلة   تطلب املدرسة الطالب لينشئون األمثلة    14
تطلب املدرسة الطالب ألن يكتبوا األمثلة  15

 على السبورة
يكتب الطالب األمثلة على 

 السبورة
 أنشطة األخرية 

تطلب املدرسة من الطالب خيلصون من  16
 املادة يف هذا اليوم

اخلالصة من املادة يلحض الطالب  
 اليوم

تعكس املدرسة على عملية التعليم اليت مت  17
 تنفيذها

 يستمع الطالب كالما من املدرسة

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء وإلقاء السالم  18
 قبل اخلروج من الفصل.  

يقرأ الطالب الدعاء ويردون  
 السالم
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 4-9اجلدول 

 اجراء التعليم اللغة العربية ابءستخدام طريقة السمعية الشفوية اللقاء الربع : 
 األنشاطة اإلبتدائية 

 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة  رقم
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتنظر   1

إىل مجيع الطالب، وأمرهتم بقراءة الدعاء قبل 
 بداية التعليم. وتسجلهم بكشف الغياب

الطالب السالم ويقرئون يرد 
الطالب الدعاء معا. ويستمعون 
الطالب األمساء الذي غيب 

 بكشف الغياب
 يستمع الطالب الشرح تكرر املدرسة عن املوضوع السابق 2
 يستمع الطالب الشرح  تشرح املدرسة أن هذا اللقاء لقاء أخري  3

 األنشاطة األساسية 
أتمر املدرسة الطالب أبن جييبوا أسئلة  4

 االختبار البعدي  
جييب الطالب األسئلة  االختبار 

 البعدي.
 أنشطة األخرية 

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء واللقاء السالم  5
 قبل اخلروج من الفصل.  

يقرأ الطالب الدعاء ويردون 
 السالم

 أنشطة التعليم فصل التجرييب  -2

  10الباحثة على أتثثري طريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية كما يف اجلدول وأما نشاط 
 اآليت :  4-
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 4- 10اجلدول  

 نشاط الباحثة على أتثري طريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية : 

 العملية التاريخ اليوم اللقاء رقم
 االختبار القبلي  2021ميو  17 اثنني  اللقاء األول  1
تعليم اللغة العربية بتطبيق   2021ميو  19 الربيع اللقاء الثاين 2

 طريقة اإلنتقاية 
تعليم اللغة العربية بتطبيق   2021ميو  20 اخلميس  اللقاء الثالث 3

 طريقة اإلنتقاية  
 االختبار البعدي  2021ميو  21 اجلمعة اللقاء الرابع 4

 اآليت :  4- 11اجلدول وجتري عمالية التعليم فصل الضابط كما يف 

 4- 11اجلدول 

 إجراء التعليم ابستخدام طريقة االنتقائية اللقاء األول 

 األنشاطة اإلبتدائية 
 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة  رقم

تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتنظر   1
إىل مجيع الطالب، وأمرهتم بقراءة الدعاء قبل 

 الغياببداية التعليم. وتسجلهم بكشف 

يرد الطالب السالم ويقرئون 
الطالب الدعاء معا. ويسمعون 
الطالب األمساء الذي غيب 

 بكشف الغياب 
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 جييب الطالب األخبار  تسأل املدرسة أخبارهم  2
تعرف املدرسة امسها وتشرح األهدف عن  3

 حضورها يف هذا الفصل. 
 يستمع الطالب إىل شرحها

تعطى املدرسة الفرصة للطالب أن تسأل من  4
 األسئلة مما مل يفهموا. 

يسأل الطالب األسئلة إىل 
 املدرسة 

 األنشاطة األساسية 
أتمر املدرسة الطالب أبن جييبوا أسئلة  5

 القبلي االختبار 
جييب الطالب أسئلة االختبار 

 القبلي
 أنشطة األخرية 

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء وإلقاء السالم  6
 قبل اخلروج من الفصل.  

يقرأ الطالب الدعاء ويردون 
 السالم

 4- 12اجلدول 

 اجراء التعليم اللغة العربية ابستخدام طريقة االنتقائية اللقاء الثاين : 

 األنشاطة اإلبتدائية 
 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة  رقم

تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم  1
 وتنظر اىل مجيع الطالب 

 يرد الطالب السالم 

 جييب الطالب األخبار  تسأل املدرسة أخبارهم 2
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تقرأ املدرسة كشف احلضور وتنظم موقف   3
 اجللوس 

 يستمع الطالب األمساء 

 يستمع الطالب النصيحة  حتث املدرسة  الطالب على التعلم 4
متهيد : تسأل املدرسة أسئلة حول املعرفة   5

اخلربة األولية للطالب ابملواد اليت    /األولية  
 ستد اليت ستدرسها 

 يستمع الطالب إىل شرحها

 يستمع الطالب إىل شرح املدرسة  تعرض املدرسة أهداف التعليم 6
تبني املدرسة الرسوم التوضيحية لنماذج  7

 التعلم 
 يستمع الطالب إىل شرح املدرسة

تدريس املدرسة اللغة العربية ابستخدام   8
 طريقة اإلنتقائية  

 يستمع الطالب إىل شرح املدرسة 

 األنشاطة األساسية 
الغناء من خالل أفالم   تشغل املدرسة 9

 كرتون
 يستمع الطالب احلوار العربية 

 يستمع الطالب جيدا احلوار   تشغل املدرسة الغناء مرة الثانية 10
تسأل املدرسة إىل الطالب عما مل يفهموا   11

 من احلوار
يسأل الطالب عن املفردات العربية  

 اليت مل يفهموها
 يستمع الطالب شرح املدرسة  تشرح املدرسة عن املوضوع "األرقام" 12
تطلب املدرسة الطالب على أن نبحث  13

 "األرقام" يف احلوار
 الطالب الرقم يف احلواريبحث 
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 ينشأ الطالب األمثلة   تطلب املدرسة الطالب لينشئون األمثلة    14
تطلب املدرسة الطالب ألن يكتبوا  15

 األمثلة على السبورة
 يكتب الطالب األمثلة على السبورة

 أنشطة األخرية 
تطلب املدرسة من الطالب  من املادة يف  16

 هذا اليوم
الطالب اخلالصة من املادة يلحض 

 اليوم
تعكس املدرسة على عملية التعليم اليت مت   17

 تنفيذها
 مع الطالب كالما من املدرسةتيس 

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء وإلقاء  18
 السالم قبل اخلروج من الفصل.  

 يقرأ الطالب الدعاء ويردون  السالم

4- 13اجلدول   

 اجراء التعليم اللغة العربية ابستخدام طريقة االنتقائية اللقاء الثالث : 

 األنشاطة اإلبتدائية 
 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة  رقم

تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتنظر اىل  1
 مجيع الطالب 

 يرد الطالب السالم 

 جييب الطالب األخبار  تسأل املدرسة أخبارهم 2
 يستمع الطالب األمساء  تقرأ املدرسة كشف احلضور وتنظم موقف اجللوس  3
 يستمع الطالب النصيحة  حتث املدرسة  الطالب على التعلم 4
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 /متهيد : تسأل املدرسة أسئلة حول املعرفة األولية   5
اخلربة األولية للطالب ابملواد اليت ستد اليت 

 ستدرسها 

 يستمع الطالب إىل شرحها

يستمع الطالب إىل شرح  تعرض املدرسة أهداف التعليم 6
 املدرسة 

يستمع الطالب إىل شرح  تبني املدرسة الرسوم التوضيحية لنماذج التعلم  7
 املدرسة

تدرس املدرسة اللغة العربية ابستخدام طريقة  8
 اإلنتقائية   

يستمع الطالب إىل شرح 
 املدرسة 

 األنشاطة األساسية 
يستمع الطالب احلوار  احلوار من أفالم كرتون تشغل املدرسة 9

 العربية 
يستمع الطالب جيدا  تشغل املدرسة احلوار مرة الثانية 10

 احلوار 
تسأل املدرسة إىل الطالب عما مل يفهموا من  11

 احلوار
يسأل الطالب عن املفردات 

 العربية اليت مل يفهموها 
تشرح املدرسة عن املوضوع "اخلرب املقدم ومبتداء  12

 املؤخر"
يستمع الطالب شرح 

 املدرسة 
"اخلرب  تطلب املدرسة الطالب على أن نبحث  13

 املقدم ومبتداء املؤخر" يف احلوار 
يبحث الطالب الرقم يف 

 احلوار
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 ينشأ الطالب األمثلة   تطلب املدرسة الطالب لينشئون األمثلة    14
تطلب املدرسة الطالب ألن يكتبوا األمثلة على  15

 السبورة
يكتب الطالب األمثلة على 

 السبورة
 أنشطة األخرية 

املدرسة من الطالب خيلصون من املادة يف تطلب  16
 هذا اليوم

يلحض الطالب اخلالصة 
 من املادة اليوم

يستمع الطالب كالما من   تعكس املدرسة على عملية التعليم اليت مت تنفيذها 17
 املدرسة

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء وإلقاء السالم قبل   18
 اخلروج من الفصل.  

دون  يقرأ الطالب الدعاء وير 
 السالم

4- 14اجلدول   

 اجراء التعليم اللغة العربية ابستخدام طريقة االنتقائية اللقاء الربع :

 األنشاطة اإلبتدائية 
 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة  رقم

تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتنظر إىل  1
مجيع الطالب، وأمرهتم بقراءة الدعاء قبل بداية 

 وتسجلهم بكشف الغياب التعليم. 

يرد الطالب السالم ويقرئون 
الطالب الدعاء معا. 
ويستمعون الطالب األمساء 
 الذي غيب بكشف الغياب

 يستمع الطالب الشرح تكرر املدرسة عن املوضوع السابق 2
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 يستمع الطالب الشرح  تشرح املدرسة أن هذا اللقاء لقاء أخري  3
 األنشاطة األساسية 

أتمر املدرسة الطالب أبن جييبوا أسئلة االختبار  4
 البعدي 

جييب الطالب األسئلة  
 االختبار البعدي. 

 أنشطة األخرية 
أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء واللقاء السالم قبل   5

 اخلروج من الفصل.  
يقرأ الطالب الدعاء ويردون 

 السالم

 الشفوية يف تعليم اللغة العربية فصل الضابط على أتثري طريقة السمعية -أ

وأداة التحليل املستخدمة جلمع بياانت البحث هي االختبار، وقبل استخدام اىل  
الفصل ابضابط هو طريقة السمعية الشفوية يف تعليم اللغة العربية تقوم الباحثة بتقدمي  

تبار  االختبار القبلي للمجموع. فاعتمدت الباحثة على نتيجة االختبار القبلي واالخ
 البعدي.

االيت ستعرض الباحثة عن حتصيل الطالبات على االختبار  4-15ففي اجلدوال  
 القبلي.

4- 15اجلدول   

 نتيجة االختبار القبلي
 نتيجة  أمساء الطالبات رقم
 36 (1الطالب ) 1
 36 (2الطالب ) 2
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 52 (3الطالب ) 3
 68 (4الطالب ) 4
 40 (5الطالب ) 5
 68 (6الطالب ) 6
 56 (7الطالب ) 7
 64 (8الطالب ) 8
 40 (9الطالب ) 9

 44 (10الطالب ) 10
 56 (11الطالب ) 11
 64 (12الطالب ) 12
 60 (13الطالب ) 13
 60 (14الطالب ) 14
 40 (15الطالب ) 15
 56 (16الطالب ) 16
 52 (17الطالب ) 17
 20 (18الطالب ) 18
 48 (19الطالب ) 19
 44 (20)الطالب  20

 1004 جمموع 
 50،2=   20:  1004 معدل 
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 اآليت : 4- 16وأما حتصيل الطالبات على االختبار البعدي فبينت الباحثة يف اجلدول

 4- 16اجلدول 
 نتيجة االختبار البعدي 

 نتيجة أمساء الطالبات  رقم
 68 (1الطالب ) 1

 68 (2الطالب ) 2

 76 (3الطالب ) 3

 92 (4الطالب ) 4

 80 (5الطالب ) 5

 92 (6الطالب ) 6

 76 (7الطالب ) 7

 80 (8الطالب ) 8

 72 (9الطالب ) 9

 76 (10الطالب ) 10

 84 (11الطالب ) 11

 92 (12الطالب ) 12

 92 (13الطالب ) 13

 88 (14الطالب ) 14

 76 (15الطالب ) 15

 88 (16الطالب ) 16
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 88 (17الطالب ) 17

 54 (18الطالب ) 18

 76 (19الطالب ) 19

 76 (20الطالب ) 20

 1593 جمموع 
 79،7=   20:  1593 معدل 

 فصل التجرييب على أتثري طريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية -ب 

وكان استخدام اىل الفصل التجرييب وهي طريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية.   
تقوم الباحثة بتقدمي االختبار القبلي للمجموع. فأعتمدت الباحثة على نتيجة االختبار  

 القبلي و االختبار البعدي. 

 : اآليت ستعرض الباحثة عن حتصيل الطالبات على االختبار القبلي 4-8ففي اجلدول 

4- 17اجلدول   

 نتيجة االختبار القبلي
 نتيجة  أمساء الطالبات رقم
 64 (1الطالب ) 1

 56 (2الطالب ) 2

 44 (3الطالب ) 3

 56 (4الطالب ) 4

 52 (5الطالب ) 5
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 56 (6الطالب ) 6

 76 (7الطالب ) 7

 56 (8الطالب ) 8

 48 (9الطالب ) 9

 68 (10الطالب ) 10

 32 (11الطالب ) 11

 56 (12الطالب ) 12

 42 (13الطالب ) 13

 36 (14الطالب ) 14

 36 (15الطالب ) 15

 44 (16الطالب ) 16

 60 (17الطالب ) 17

 48 (18الطالب ) 18

 60 (19الطالب ) 19

 52 (20الطالب ) 20

 1042 جمموع 
 52،1=   20:  1042 معدل 
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 اآليت : 4-18فبينت الباحثة يف اجلدول وأما حتصيل الطالبات على االختبار البعدي 

 4- 18اجلدول 
 نتيجة االختبار البعدي 

 نتيجة أمساء الطالبات  رقم
 96 (1الطالب ) 1
 92 (2الطالب ) 2
 80 (3الطالب ) 3
 64 (4الطالب ) 4
 92 (5الطالب ) 5
 88 (6الطالب ) 6
 96 (7الطالب ) 7
 92 (8الطالب ) 8
 80 (9الطالب ) 9

 76 (10الطالب ) 10
 68 (11الطالب ) 11
 88 (12الطالب ) 12
 80 (13الطالب ) 13
 76 (14الطالب ) 14
 84 (15الطالب ) 15
 84 (16الطالب ) 16
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 96 (17الطالب ) 17
 88 (18الطالب ) 18
 92 (19الطالب ) 19
 76 (20الطالب ) 20

 1688 جمموع 
 84،4=   20:  1688  معدل 

 

 حتليل البياَّنت  -ج
 حتليل بياانت االختبار   -1

للتعرف على قدرة الطلبة على أتثري طريقة السمعية الشفوية وطريقة اإلنتقائية يف  
تعليم اللغة العربية. بعد العملية التجريبية فاعتمادت الباحثة على االختبار القبلي والبعدي.  

املعدولة االختبار القبلي والبعدي. واجلدول التايل يعرض حتصيل واجلدول اآليت نتيجة 
 االختبار القبلي وبعدي لدي الطلبة. 

 4- 19اجلدول 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

pretest_control 20 100.0% 0 0.0% 20 100.0% 

posttest_control 20 100.0% 0 0.0% 20 100.0% 

pretest_perlakuan 20 100.0% 0 0.0% 20 100.0% 

posttest_perlakua

n 
20 100.0% 0 0.0% 20 100.0% 
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يدل أن البياانت يف كل اختبار )الظابط والتجربة( هي    4-21من هذا اجلدول
 ٪ . 100الطالب والتحليل اإلمجايل يصل إىل  20

 بياانت نتائج االختبار  -2

التالية يقدم نتائج التحليل اإلحصائي الوصفى لدرجات االختبار   4- 22اجلدول 
 SPSS 24القبلي والبعدي جملموعة الظابط والتجرييب احملسوبة ابلستخدام 

4- 20اجلدول   
 حتليل االحصائي الوصفي 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Pre-Test Eksperimen 20 32 76 52.10 11.135 

Post-Test 

Eksperimen 

20 64 96 84.40 9.259 

Pre-Test Kontrol 20 20 68 50.20 12.614 

Post-Test Kontrol 20 68 92 80.40 8.500 

Valid N (listwise) 20     

يدل على أن حتصيل نتيجة املعدولة من االختبار القبلي جمموعة  4- 11اجلدول
ونتيجة املعدولة من االختبار البعدي جمموعة   52،10وجمموعة جتريبية  50,20ظابطة 
 .  84،40وجمموعة جتريبية   80،40ظابطة 

 ضبط الفائيل -3

الطبيعية لتحديد ما إذا كانت البياانت اليت يتم احلصول عليها يتم  يتم إجراء اختبار  
يتم توزيع البياانت اليت   0،05توزيعها بشكل طبيعي أم ال. إذا كانت قيمة سيج أكرب من  

مث البياانت اليت مت  0،05مت احلصول عليها طبيعية، إذا كانت قيمة سيج أصغر من 
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ث، إلختبار الطبيعية للباحثة ابستخدام اختبار  احلصول عليها ليست طبيعية. يف هذا البح
 . SPSS Statistic 24مبساعدة برنلمج  (Kalmogrov Smirnov)كولوجروف مسرينوف 

 نتائج االختبار الطبيعية بني الفصل التجرييب والفصل الضابط كما يلي:

 4- 21اجلدول 

 نتائج اختبار الطبيعية من االختبار القبلي و االختبار البعدي 
Tests of Normality 

Hasil Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statisti

c Df Sig. 

Statisti

c Df Sig. 

Hasil Belajar 

Siswa 

Pre Test 

Eksperiment 

.137 20 .200* .976 20 .866 

Post Test 

Eksperiment 

.151 20 .200* .930 20 .153 

Pre Test Kontrol .127 20 .200* .951 20 .389 

Post Test Kontrol .156 20 .200* .910 20 .064 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 .Sig   استنادا إىل اجلدول أعاله، نتائج اختبار الطبيعية من اإلختبار القبلي ابسم

(2-tailed)  و من االختبار البعدي ابسم  0،200و  0،200هيSig. (2-tailed)  هي
، فلذلك هذه البياانت الطبيعية. نظرت 0،05. هذه النتائج أكرب من  0،200و    0،200

الباحثة يف هذا التحليل اختبار الطبيعية من نتائج االختبار القبلي والبعدي أنه االختبار  
 ابالختبار القبلي. البعدي متسوي 
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 اختبار املتجانس  -4

يتم اجراء اختبار املتجانس لتحديد ما اذا كانت البياانت اليت مت احلصول املتجانس 
البياانت اليت مت احلصول املتجانس، استخدمت    0،05أم ال. إذا كانت قيمة سيج أكثر من  

. نتائج اختبار املتجانس بني الفصل التجرييب SPSS 24الباحثة يف هذا البحث برانمج 
 يلي:  والفصل الضابط هي كما

 4- 22اجلدول  
 نتائج اختبار املتجانس من االختبار القبلي

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Pre-Test   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.627 1 38 .433 

 
 4- 23اجلدول 

 نتائج اختبار املتجانس من االختبار البعدي 
Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Post-Test 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.030 1 38 .863 

اسينادا اىل اجلدول أعاله، ظهرت الباحثة نتائج اختبار املتجانس يف االختبار القبلي 
فلذلك  0،05. هذه النتائج أكرب من 0،863ويف االختبار البعدي هي  0،433هي 

هذه البياانت املتجانس. وظهرت الباحثة يف هذا التحليل اختبار املتجانس من نتائج 
 الختبار البعدي أكرب من االختبار البعدي. االختبار القبلي والبعدي أنه ا



64 
 

 

 Test- ت Paired Simpleاختبار  -5

اخلطوة التالية هي نظر أتثري طريقة السمعية الشفوية وطريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة  
 . وحتصيله كما يبني اجلدول اآليت: Test-تالعربية ابستعمال 

 4- 24اجلدول 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mea

n 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pai

r 1 

Pre-Test 

Eksperimen - 

Post-Test 

Eksperimen 

-

32.3

00 

10.224 2.286 -37.085 -27.515 -

14.1

28 

19 .000 

Pai

r 2 

Pre-Test 

Kontrol - 

Post-Test 

Kontrol 

-

30.2

00 

7.046 1.575 -33.497 -26.903 -

19.1

69 

19 .000 

يف الفصل    Test- يدل على أن حتصيل ت    (Paired Simple Test)من اجلدول السابق
- (. و ت 0،050<0،000) (Sig.(2-Tailed))( ومستوى الداللة 19،16الضابط )

Test  (  ومستوى الداللة 14،12يف الفصل التجرييب )(Sig.(2-Tailed))  
. مبعىن أن تطبيق الطريقة  H0و مردود    Ha( فلذلك استنتاج أن مقبولة  0،000>0،050)

 السمعية و الطريقة اإلنتقائية أتثريا لرتقية قدرة الطالب يف تعلم اللغة العربية. 
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 Test-ت Independent Simpleاختبار  -6

إذا كان هناك اختالف يف   Independent Simple Testاستخدام اختبار اختبار 
عينتني غري متزاوجتني. هذا االختبار لإلجابة على سؤال صياغة املشكلة الثانية. متوسط 

 وحتصيله كما يبني اجلدول اآليت:  

 4- 25اجلدول 
Group Statistics 

 

Siswa N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Posttestcontrolek

s 

Kelas Kontrol 20 78.6000 8.46292 1.89237 

Kelas 

Eksperiment 

20 84.4000 9.25885 2.07034 

 

 4- 26اجلدول 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Posttestc

ontroleks 

Equal 

variances 

assumed 

.984 .328 -

2.06

8 

38 .046 -

5.8000

0 

2.8048

8 

-

11.478

19 

-

.12181 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

2.06

8 

37.6

97 

.046 -

5.8000

0 

2.8048

8 

-

11.479

69 

-

.12031 

   Meanيدل على أن نتيجة   (Independent Simple Test)من اجلدول السابق
( ومستوى الداللة  2،068-يف الفصل الضابط ) Test-تحصيل ت ب 78،6000
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(Sig.(2-Tailed))  (0،050<0،000  و كان نتيجة .)Mean   84،400   بتحصيل ت-
Test  (  ومستوى الداللة 2،68-يف الفصل التجرييب )(Sig.(2-Tailed))  

. مبعىن أن تطبيق الطريقة  H0و مردود    Ha( فلذلك استنتاج أن مقبولة  0،000>0،050)
 السمعية و الطريقة اإلنتقائية أتثريا لرتقية قدرة الطالب يف تعلم اللغة العربية. 

 املناقشة  - د

أتثري طريقة السمعية الشفوية وطريقة اإلنتقائية  أما املناقشة هلذا البحث فهي أن 
لتلرقية قدرة الطالب يف التعليم اللغة العربية يكون ممتاز. حبثت الباحثة يف الفصول السابقة  

فوجدت فرق على فهم الطالب يف تعليم اللغة العربية بني فصل    24من     SPSSابستعمال  
الظابط وفصل التجرييب. استعرض من النتيجة املعادلة االختبار القبلي على فصلني 

ملعرفة الفرق بني النتيجة املعادلة. فوجدت فرق من  Independent Simple Testواستخدام 
 ية بني فصل الظابط وفصل التجرييب. النتيجة املعدلة على تعليم اللغة العرب

أما نتائج البحث يف الفصل الظابط ابستخدام طريقة السمعية الشفوية يوجد أتثريا  
لرتقية قدرة الطالب على تعليم اللغة العربية. فالنتيجة تدل على أن حتصيل نتيجة املعدلة 

 .  80،4وإلختبار البعدي من فصل ظابط   50،2من االختبار القبلي الفصل ظابط 

وأما نتائج البحث يف الفصل التجرييب ابستخدام الطريقة اإلنتقائية فوجد أتثري على 
  52،1تعليم اللغة العربية. تدل على حتصيل نتيجة املعدلة من االختبار القبلي فصل جترييب  

 . 84،4واالختبار البعدي من فصل جترييب 
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اإلختبار يعين االختبار    وجدت الباحثة أن نتائج البحث ابستخدام األدوات البحث
القبلي واالختبار البعدي. أن نتيجة االختبار البعدي يف فصل جترييب )اإلنتقائية( أكرب من  
نتيجة االختبار البعدي يف فصل ظابط )السمعية الشفوية(، بنتيجة طريقة اإلنتقائية  

إلنتقائية  وهذه تدل على أن استخدام طريقة ا78,6000 وطريقة السمعية الشفوية    84.4000
 أفعل من طريقة السمعية الشفوية.  

 حتقيق الفرضني   -ه

 كما ذكرت يف الفصل األول أن الفرضا هلذا البحث مها : 

الفروض الصفري، أن تطبيق طريقة السمعية الشفوية و طريقة اإلنتقائية غري أتثري   -1
 MTsS Nurul Falahلرتقية قدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية مبدرسة 

الفروض البديل، أن تطبيق الطريقة السمعية و الطريقة اإلنتقائية تؤثر لرتقية قدرة  -2
 MTsS Nurul Falah مبدرسة  الطالب يف تعليم اللغة العربية

  (Sig)أصغر من مستوى الداللة  p-valueأن نتيجة  Test-بواسطة حتصيل ت 
(0،00    =( وهو )وهذا يدل على أن فرض الصفري  0،05   >0،000 ،)(H0)   مردود

مقبول أي أن استخدم طريقة السمعية الشفوية وطريقة اإلنتقائية مؤثر    (Ha)وفرض البديل  
 .MTsS Nurul Falahلتعليم اللغة العربية مبدرسة 

  



 

68 
 

 الفصل اخلامس 

 اخلامتة 
 نتائج البحث  - أ

السمعية  الطريقة اإلنتقائية وطريقة أتثري وبعد ماحبثت الباحثة ابلبحث التجرييب عن 
  MTsS Nurul Falahة ب )دراسة جتريبي لرتقية قدرة الطالب يف تعلم اللغة العربية الشفوية

 فحصلت النتائج البحث كما يلي : (.Aceh Baratموالبه 

طريقة السمعية الشفوية تؤثر قدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية، وهذا  الاستخدام  -1
  50،20 الضابطةر القبلي جممعموعة كما يدل حتصيل نتيجة املعدلة من االختبا

طريقة اإلنتقائية تؤثر قدرة  ال. وأن 80،40واالختبار البعدي من جمموعة ظابطة 
الطالب يف تعليم اللغة العربية، وهذا كما يدل حتصيل نتيجة املعدلة من االختبار  

 .  84،40واالختبار البعدي من جمموعة جتريبية   52،10القبلي جمموعة جتريبية 
أن نتيجة االختبار البعدي يف جمموعة التجريبية )االنتقائية( أكرب من نتيجة االختبار   -2

بنتيجة   84.4000البعدي يف جمموعة الظابطة )السمعية الشفوية(، بنتيجة االنتقائية 
وهذه تدل على استخدام طريقة االنتقائية أكرب أتثريا   78,60000السمعية الشفوية 

 وية.من الطريقة السمعية الشف
 املقرتحات   -ب

 اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية: 

ينبغى للمعلم أن يعلم دور الطريقة التعليمية املناسبة يف استعماهلا عند عملية التعليم   -1
 والتعلم ليجعلها انجحة وممتعة.  
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أبن يستخدموا  MTsS Nurul Falahرجو الباحثة على معلمي اللغة العربية بت -2
طريقة االنتقائية ألنه يقدر على ترقية قذرة الطالبات على الطريقة السمعية الشفوية و ال

 تعليم اللغة العربية.  
ينبغى على القارئني الذي يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا ابلنقد، اذا وجدوا فيها   -3

يدا خطا أو نقصاان فأن يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال ومف
 للباحثة والقارئني مجيعا.  
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Soal Penelitian 

 : اسم

 :  فصل
• Jawablah Kolom Kosong tersebut, dengan memilih salah satu jawaban 

yang benar! 

 (4-1أمالء الفراغات التالية إبجبة صحيحة ) •
 : ماذا ستشرتى ايلطالب ؟  البائع -1

 : أريد ثالثة ...............  الطالب
 أمالء الفراغات التالية إبجبة صحيحة!

 ب( كتااب  أ( كتب   
 د( كتاب   ج( كتاب  

 : ماذا ستشرتىن ايلطلبة ؟ البائع -2
 : أريد ............... ممسحات الطلبة

 أمالء الفراغات التالية إبجبة صحيحة!
 ب( اربع  اربعة عشرأ( 

 د( أربع عشرة       ج( اربعة

 : ماذا ستبعني ايلطلبة ؟ الطلب -3
 : أبيع تسعة عشر........  الطلبة

 أمالء الفراغات التالية إبجبة صحيحة!
 ب( قلم   أ( قاملا

 د( قلم   ج( اقالم  
  



 
 

 

 : كم مثاان هذا القلم ؟ البائع -4
 : املطلوب .....  روبية .  الطلبة

 غات التالية إبجبة صحيحة!أمالء الفرا
  ب( عشرة  أ( واحد 
 د( واحدة  ج( مائة

   ”Sejahtera“ لدكانأهال وسهال يف ا -5
 ما معىن الكلمة اليت حتتها خط ؟

  Kantor ب( Tokoأ( 

  Koperasi د(  Perpustakaan ج(

 
 ..................  : علي -6

 : أان طالب جديد  غفر
 إبجبة صحيحة!أمالء الفراغات التالية 

 ب( من هو ؟ أ( ما امسه ؟
 د( من أنت ؟ ج( ما امسك ؟ 

 
 كم فصال يف هذه املدرسة ؟   أمحد  : -7

 : .................. علي
 أمالء الفراغات التالية إبجبة صحيحة!

 ب( تسعة فصال  أ( تسعة فصل  
.  د( تسع فصول ج( تسعة فصول 

 
 



 
 

 

 ..................:   حممد  -8
 : يف الفصل كرسي ومكتب و سبورة     علي

 أمالء الفراغات التالية إبجبة صحيحة!
 ب( من يف الفصل ؟ أ( ماذ يف الفصل ؟

 د( كم مكتب يف الفصل ؟ ج( أين الفصل ؟ 
 
 : .................. علي -9

  رائس املدرسة: أمام املكتبة  غفر
 إبجبة صحيحة!أمالء الفراغات التالية 

 ب( من أمام املكتبة ؟ أ( ما أمام املكتبة؟
 د( ما امام املكتب ؟ ج( من أمام املكتب ؟

 رائس املدرسةأمام املكتبة  -10
 ما معىن الكلمة اليت حتتها خط ؟

  Waka Kurikulum ب( Guru Sekolah أ(

  Kepala Sekolah د( Satpam Sekolahج(

 بند اتشيه.  4علي. هذه بطاقيت. عنوان بييت يف شارع ابتوابرا رقم  امسي -11
 أين تقع هذا اسم اليت حتتها خط ؟

 ب( خرب أ( مبتدأ 
 د( مبتدأ مأخر ج( خرب مقدم  

 بند اتشيه  4. عنوان بييت يف شارع ابتوابرا رقم بطاقيتامسي أمحد. هذه  -12
 ما معىن الكلمة اليت حتتها خط ؟

  Note Book ب( Buku أ(

  Sticker د( Kartu  ج(



 
 

 

 امسي عائشة. رقم جوايل .......... -13
 إمالء الفراغات التالية إبجبة صحيحة !

 082114567890ب(  9أ( 
 345678( 021د( ) 90ج( 

 أان طالب يف الفصل ..........   -14
 إمالء الفراغات التالية إبجبة صحيحة !

 ب( سبعة  أ( سابع
 د( سبعون  ج( سبع

 بند اتشيه. ورقم اهلاتف .......... 7مدرسيت شارع نسيونل رقم عنوان  -15
 إمالء الفراغات التالية إبجبة صحيحة !

 082114567890ب( 8أ( 
 345678( 021د( ) 80ج( 

 . هي كبرية و منظمة ونظيفة. مدرسيتهذه  -16
 أين تقع هذا اسم اليت حتتها خط ؟

 ب( خرب أ( مبتدأ 
 د( مبتدأ مأخر ج( خرب مقدم 

 فصول مجيل وميدان كبري.  املدرسةيف  -17
 أين تقع هذا اسم اليت حتتها خط ؟

 ب( خرب أ( مبتدأ 
 د( مبتدأ مأخر ج( خرب مقدم 

  



 
 

 

 عندي...... واحدة وثالثة مقلمات وممسحاة واحدة. -18
 إمالء الفراغات التالية إبجبة صحيحة!

 ب( سبورات   أ( سبورة  
 د( سبورة   ج( سبورة  

 فقرة قصرية!رتب هذه اجلمل حىت تكون  -19
 أسكن يف القرية البعيدة من املدرسة (أ

 رقم تلفوين مخسة واحد مثانية ستة اربعة تسعة سبعة  (ب
 امسي حممد فرمان(ت
 عنواين شارع امحد ايين رقم سبعة (ث

 ت-ث -أ-ب( ب   ث -ت -أ-أ( ب 

 ت-ث -ب -د( أ ث-ت -ب -ج( أ

 اخلزانة( –يف  -سرير -و -)غرفة النوم رتب هذه الكلمات لتكون مجلة مفيدة! -20
 ب( السرير و اخلزانة يف غرفة النوم   أ( غرفة النوم يف السرير و اخلزانة 

 د( النوم و اخلزانة يف غرفة السرير ج( السرير و النوم يف غرفة اخلزانة 
 ........ اهلاتف اي علي ؟ هذا اهلاتف لعمر -21

 ب( ماذا  أ( أين 
 د( ملن  ج( من

 ........ يف غرفة اجللوس؟ يف غرفة اجللوس أريكة  -22
 ب( ماذا  أ( أين 
 د( ملن   ج( من

  



 
 

 

 أشرتيت مثانية....... يف الدكان  -23

 سيارات   )ب  صحون   )أ
 سيارة  )د صحن   )ج

 عندي ..... بيتا يف شارع دار السالم -24

 واحد  )ب  تسع عشرة )أ
 مخسة عشر )د سبعة  )ج

 قراييتنظرت اربعة ...... يف  -25

 مدرسة   )ب    مدرسة   )أ
 مدارس  )د  مدرسة   )ج

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah    : MTsS Nurul Falah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Materi Pokok  : العنوان 

Alokasi Waktu : 3 × 30 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan : 

1. Siswa kelas VII mampu melafazkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab sesuai makharijul huruf terkait dengan topik العنوان dengan 

baik dan benar. 

2. Siswa kelas VII mampu mengetahui makna kata bahasa Arab terkait topik 

 .dengan baik dan benar العنوان

3. Siswa kelas VII mampu menggunakan kosakata dalam sebuah susunan 

kalimat bahasa Arab terkait األرقام dengan baik dan benar. 

4. Siswa kelas VII mampu mempertunjukkan tindak tutur meminta dan 

memberi informasi menggunakan kata tanya   )ما/ كم)   terkait  العنوان dengan 

baik dan benar. 

B. Kompetensi Inti  

KI-1 :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan  (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 



 
 

 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang / teori. 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.7.Menerima bahwa kemampuan 

berbahasa untuk hal-hal yang baik 

sebagai wujud syukur atas 

anugerah Allah swt. 

 

1.7.1. Meyakini bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan anugerah 

Allah Swt. 

1.7.2 Mensyukuri bahwa 

kemampuan berbahasa 

merupakan anugerah Allah 

Swt. 

2.7.Menjalankan perilaku peduli 

(toleransi, gotong royong) dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

 

2.7.1. Memiliki perilaku peduli 

(toleransi, gotong royong) 

dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial dan alam. 

2.7.2. Berlatih perilaku peduli 

(toleransi, gotong royong) 

dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial dan alam. 

3.7.Memahami fungsi sosial, struktur 

teks dan unsur kebahasaan (bunyi, 

kata, makna dan gramatikal) dari 

teks sederhana yang berkaitan 

dengan tema : 

 العنوان

Yang melibatkan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi 

terkait dengan tempat tinggal 

(lokasi dan nomor rumah) dengan 

menggunakan kata tanya. 

 كم (  -ما  (

3.7.1. Mengetahui makna kata dari 

teks yang diperdengarkan 

terkait topik. 

3.7.2. Memahami isi teks terkait 

dengan topik. 

3.7.3. Memahami penggunaan kata 

tanya untuk meminta informasi 

terkait topik. 

3.7.4. Memahami cara memberi 

informasi terkait topik. 

4.7.Mendemonstrasikan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi 

terkait dengan tempat tinggal 

(lokasi dan nomor rumah) dengan 

menggunakan kata tanya  

 كم (  -ما  (

Baik secara lisan maupun tulisan. 

4.7.1. Melafalkan langsung bunyi kata 

yang  terdapat dalam teks secara 

lisan. 

4.7.2. Mempertunjukkan makna 

kosakata dari kalimat bahasa 

Arab terkait topik. 



 
 

 

 4.7.3. Mempertunjukkan bentuk 

kalimat kata tanya untuk 

meminta informasi terkait topik. 

4.7.4. Mempertunjukkan bentuk 

kalimat memberi informasi 

terkait topik. 

 

 Materi Pembelajaran :    العنوان 

1. Pertemuan Kedua 

 النصوص  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

D. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model : Discovery Learning 

3. Metode : Intiqaiyyah (Eklektik) 

E. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran  

1. Media 

a. Buku Ajar 

b. Papan Tulis 

F. Sumber Belajar 

1. Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Bahan Ajar Bahasa Arab 

kelas VII, Jakarta, 2020. 

2. Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Bahan Ajar Bahasa Arab 

kelas VII, Jakarta, 2014. 

الدكتور أمحد فوزي املاجستري، شاه منان املاجستري، حممد فردوس املاجستري،  .3
. 7201دروس اللغة العربية للمبتدئني، جامعة الرانريي، بندا أتشية،   

4. Heri gusnadi. As, Ma’hadi kamus saku Indonesia – Arab, Maiza Publisher, 

2008. 

 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan Kedua 

Pendahuluan (15 menit) 

1. Guru memberi salam ketika memasuki ruang kelas. 

2. Guru mengkondisikan kelas dengan meminta peserta didik mengutip 

sampah, merapikan bangku, menyiapkan buku dan alat tulis yang 

diperlukan. 

3. Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum memulai pelajaran. 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik. 

5. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

6. Peserta didik mendengarkan dan menanggapi motivasi guru. 

7. Guru meriew materi minggu lalu. 

8. Guru menanyakan tentang materi hari ini.  

9. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar  yang 

diharapkan akan dicapai peserta didik. 

10. Guru mengajak untuk aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 

11. Guru mengecek kemampuan peserta didik dengan tanya jawab sesuai 

dengan materi yang ingin di ajarkan. 

 

  



 
 

 

Kegiatan Inti (95 menit) 

1. Mengamati 

a. Peserta Didik Memperhatikan pengucapan setiap kata, frasa dan 

kalimat Bahasa Arab yang diperdengarkan oleh Audio.  

b. Peserta Didik Mengamati teks bahasa Arab yang diperlihatkan. 

c. Peserta Didik Mengamati bentuk kalimat tanya untuk meminta 

informasi pada teks terkait topik. 

d. Peserta Didik Mendengarkan penjelasan guru terkait materi. 

 

2. Menanya 

a. Peserta Didik melakukan Tanya jawab mengenai makna kosakata yang 

belum diketahui terkait topik. 

b. Peserta Didik melakukan Tanya jawab mengenai susunan kalimat 

menggunakan kata tanya terkait topik. 

 

3. Mencoba 

a. Peserta Didik mencoba Menemukan makna dari setiap kosakata bahasa 

Arab terkait topik. 

b. Peserta Didik Menemukan bentuk kalimat tanya meminta informasi 

terkait topik dalam teks dialog yang diperlihatkan. 

 

4. Menalar 

a. Peserta didik Menyesuaikan makna yang sesuai dengan kata dalam teks 

terkait dengan topik.  

 

5. Mengkomunikasi 

a. Peserta Didik dengan teman sesamanya melakukan pecakapan sesuai 

dengan teks dialog yang dipelajari tanpa melihat teks.   

b. Peserta Didik Menyimpulkan kandungan isi teks terkait topik. 

 

Penutup (10 menit) 

1. Peserta didik dibimbing guru untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Guru membagikan lembar evaluasi. 

3. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan dengan 

menanyakan kesenangan belajar kepada peserta didik. 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa. 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah   : MTsS Nurul Falah  

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/semester  : VII / Genap 

Materi pokok  :  العنوان 
Alokasi waktu  : 3 × 30 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan : 

1. Siswa kelas VII mampu melafazkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab sesuai makharijul huruf terkait dengan topik البيت dengan baik 

dan benar. 

2. Siswa kelas VII mampu mengetahui makna kata bahasa Arab terkait topik 

 .dengan baik dan benar البيت

3. Siswa kelas VII mampu menggunakan kosakata dalam sebuah susunan 

kalimat bahasa Arab terkait البيت dengan baik dan benar. 

4. Siswa kelas VII mampu mempertunjukkan tindak tutur meminta dan 

memberi informasi menggunakan kata tanya    )املبتدأ املؤخر + اخلرب املقدم( 
terkait  البيت dengan baik dan benar. 

B. Kompetensi Inti  

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan  (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 



 

 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut pandang / teori. 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.7.Menerima bahwa kemampuan 

berbahasa untuk hal-hal yang baik 

sebagai wujud syukur atas 
anugerah Allah swt. 

 

1.7.2. Meyakini bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan anugerah 

Allah Swt. 
1.7.3 Mensyukuri bahwa 

kemampuan berbahasa 

merupakan anugerah Allah 

Swt. 

2.7.Menjalankan perilaku peduli 

(toleransi, gotong royong) dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

 

2.7.1. Memiliki perilaku peduli 

(toleransi, gotong royong) 

dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial dan alam. 

2.7.2. Berlatih perilaku peduli 

(toleransi, gotong royong) 

dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial dan alam. 

3.7.Memahami fungsi sosial, struktur 

teks dan unsur kebahasaan (bunyi, 

kata, makna dan gramatikal) dari 

teks sederhana yang berkaitan 

dengan tema : 

 البيت

Yang melibatkan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi 

terkait dengan tempat tinggal 

(lokasi dan nomor rumah) dengan 

menggunakan kata tanya. 

 المبتدأ المؤخر + الخبر المقدم

3.7.1. Mengetahui makna kata dari 

teks yang diperdengarkan 

terkait topik. 

3.7.2. Memahami isi teks terkait 

dengan topik. 

3.7.3. Memahami penggunaan 

susunan gramatikal pada 

kegiatan sehari-hari.  

3.7.4. Memahami cara membuat 

contoh dari susunan gramatikal 

yang telah tertera.  



 

 

4.7.Mendemonstrasikan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi 

terkait dengan tempat tinggal 

(lokasi dan nomor rumah) dengan 

menggunakan kata tanya  

 المبتدأ المؤخر +الخبر المقدم

Baik secara lisan maupun tulisan. 

 

4.7.1. Melafalkan langsung bunyi kata 

yang  terdapat dalam teks secara 

lisan. 

4.7.2. Mempertunjukkan makna 

kosakata dari kalimat bahasa 

Arab terkait topik. 

4.7.3. Mempertunjukkan bentuk 

susunan gramatikal sesuai 

dengan kegiatan sehari-hari 

4.7.4. Mempertunjukkan bentuk 

susunan gramatikal sesuai 

dengan tema 

D. Materi Pembelajaran :    العنوان 

Pertemuan Ketiga 

 

  



 

 

 احلوار

 

E. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Model : Discovery Learning 

3. Metode  : Intiqaiyyah (Eklektik) 

F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran  

1. Media 

a. PPT 

b. Laptop 

c. LCD Projector 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Bahan Ajar Bahasa Arab 

kelas VII, Jakarta, 2020. 

2. Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Bahan Ajar Bahasa Arab 

kelas VII, Jakarta, 2014. 

الدكتور أمحد فوزي املاجستري، شاه منان املاجستري، حممد فردوس املاجستري، دروس   .3
. 2017اللغة العربية للمبتدئني، جامعة الرانريي، بندا أتشية،   



 

 

4. Heri gusnadi. As, Ma’hadi kamus saku Indonesia – Arab, Maiza Publisher, 

2008. 

H. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan Pertama  

Pendahuluan (15 menit) 

1. Guru memberi salam ketika memasuki ruang kelas. 

2. Guru mengkondisikan kelas dengan meminta peserta didik mengutip 

sampah, merapikan bangku, menyiapkan buku dan alat tulis yang 

diperlukan. 

3. Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum memulai pelajaran. 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik. 

5. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

6. Peserta didik mendengarkan dan menanggapi motivasi guru. 

7. Guru meriew materi minggu lalu. 

8. Guru menanyakan tentang materi hari ini.  

9. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar  yang 

diharapkan akan dicapai peserta didik. 

10. Guru mengajak untuk aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 

11. Guru mengecek kemampuan peserta didik dengan tanya jawab sesuai 

dengan materi yang ingin di ajarkan. 

Kegiatan Inti (95 menit) 

1. Mengamati 

a. Guru memutarkan audio yang berisi dialog percakapan terkait  البيت 
sebanyak 2 kali 

b. Peserta Didik Memperhatikan isi dialog percakapan tersebut 

c. Guru membagikan teks dialog tersebut dan meminta peserta didik 

untuk memerhatikannya 

d. Guru membacakan ulang teks dialog tersebut sebanyak 1 kali. 

  

2. Menanya 

a. Peserta Didik melakukan Tanya jawab mengenai makna kosakata yang 

belum diketahui terkait topik. 

b. Peserta Didik juga melakukan Tanya jawab mengenai susunan kalimat 

terkait topik 

  



 

 

3. Mencoba 

a. Peserta Didik mencoba mempraktekkan dengan teman sebangkunya 

terkait teks dialog tersebut 

b. Guru memberikan contoh dari susunan gramatikal berupa contoh yang 

dapat ditemukan sehari-hari atau dilingkungan sekolah.  

c. Peserta Didik mencoba membuat contoh dari susunan gramatikal 

terkait tema.  

 

4. Menalar 

a. Peserta Didik diminta untuk mempersiapkan satu dialog untuk 

dipresentasikan terkait tema yang sedang dibahas.  

5. Mengkomunikasi 

a. Peserta Didik Mempresentasikan contoh dari susunan gramatikal yang 

telah dikerjakan terkait dengan tema.  

b. Peserta Didik mempresentasikan dengan teman sebangkunya tentang 

dialog yang terkait dengan tema.  

c. Peserta Didik menyimpilkan hasil pembelajaran serta kesan dan pesan 

selama pembelajaran 

Penutup (10 menit) 

1. Peserta didik dibimbing guru untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Guru membagikan lembar evaluasi. 

3. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan dengan 

menanyakan kesenangan belajar kepada peserta didik. 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah    : MTsS Nurul Falah  

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/semester  : VII / Genap 

Materi pokok  :  العنوان 
Alokasi waktu  : 3 × 30 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan : 

1. Siswa kelas VII mampu melafazkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab sesuai makharijul huruf terkait dengan topik البيت dengan baik 

dan benar. 

2. Siswa kelas VII mampu mengetahui makna kata bahasa Arab terkait topik 

 .dengan baik dan benar البيت

3. Siswa kelas VII mampu menggunakan kosakata dalam sebuah susunan 

kalimat bahasa Arab terkait البيت dengan baik dan benar. 

4. Siswa kelas VII mampu mempertunjukkan tindak tutur meminta dan 

memberi informasi menggunakan kata tanya   )املبتدأ املؤخر + اخلرب املقدم( 

terkait  البيت dengan baik dan benar. 

 

B. Kompetensi Inti  

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan  (faktual, konseptual, dan 

prosedural)  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 



 

 

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

dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang / teori. 

C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.8.Menerima bahwa kemampuan 

berbahasa untuk hal-hal yang baik 

sebagai wujud syukur atas 

anugerah Allah swt. 

 

1.7.3. Meyakini bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan anugerah 

Allah Swt. 

1.7.4 Mensyukuri bahwa 

kemampuan berbahasa 

merupakan anugerah Allah 

Swt. 

2.8.Menjalankan perilaku peduli 

(toleransi, gotong royong) dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

 

2.8.1. Memiliki perilaku peduli 

(toleransi, gotong royong) 

dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial dan alam. 

2.8.2. Berlatih perilaku peduli 

(toleransi, gotong royong) 

dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial dan alam. 

3.8.Memahami fungsi sosial, struktur 

teks dan unsur kebahasaan (bunyi, 

kata, makna dan gramatikal) dari 

teks sederhana yang berkaitan 

dengan tema : 

 البيت
Yang melibatkan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi 

terkait dengan tempat tinggal 

(lokasi dan nomor rumah) dengan 

menggunakan kata tanya. 

 املبتدأ املؤخر + اخلرب املقدم 

3.8.1. Mengetahui makna kata dari 

teks yang diperdengarkan 

terkait topik. 

3.8.2. Memahami isi teks terkait 

dengan topik. 

3.8.3. Memahami penggunaan 

susunan gramatikal pada 

kegiatan sehari-hari.  

3.8.4. Memahami cara membuat 

contoh dari susunan gramatikal 

yang telah tertera.  



 

 

4.8.Mendemonstrasikan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi 

terkait dengan tempat tinggal 

(lokasi dan nomor rumah) dengan 

menggunakan kata tanya  

 املبتدأ املؤخر +اخلرب املقدم 
Baik secara lisan maupun tulisan. 

 

4.8.1. Melafalkan langsung bunyi kata 

yang  terdapat dalam teks secara 

lisan. 

4.8.2. Mempertunjukkan makna 

kosakata dari kalimat bahasa 

Arab terkait topik. 

4.8.3. Mempertunjukkan bentuk 

susunan gramatikal sesuai 

dengan kegiatan sehari-hari 

4.8.4. Mempertunjukkan bentuk 

susunan gramatikal sesuai 

dengan tema 

D. Materi Pembelajaran : العنوان    

Pertemuan Ketiga 

 النصوص 

 



 

 

 احلوار

 

E. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Model : Discovery Learning 

3. Metode : Sam’iyyah Syafawiyah (Audio Lingual) 

F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran  

1. Media 

a. PPT 

b. Laptop 

c. LCD Projector 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Bahan Ajar Bahasa Arab 

kelas VII, Jakarta, 2020. 

2. Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Bahan Ajar Bahasa Arab 

kelas VII, Jakarta, 2014. 

الدكتور أمحد فوزي املاجستري، شاه منان املاجستري، حممد فردوس املاجستري،  .3
. 0172دروس اللغة العربية للمبتدئني، جامعة الرانريي، بندا أتشية،   

4. Heri gusnadi. As, Ma’hadi kamus saku Indonesia – Arab, Maiza Publisher, 

2008. 

 



 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan Pertama  

Pendahuluan (15 menit) 

1. Guru memberi salam ketika memasuki ruang kelas. 

2. Guru mengkondisikan kelas dengan meminta peserta didik mengutip 

sampah, merapikan bangku, menyiapkan buku dan alat tulis yang 

diperlukan. 

3. Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum memulai pelajaran. 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik. 

5. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

6. Peserta didik mendengarkan dan menanggapi motivasi guru. 

7. Guru meriview materi minggu lalu. 

8. Guru menanyakan tentang materi hari ini.  

9. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar  yang diharapkan 

akan dicapai peserta didik. 

10. Guru mengajak untuk aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 

11. Guru mengecek kemampuan peserta didik dengan tanya jawab sesuai 

dengan materi yang ingin di ajarkan. 

Kegiatan Inti (95 menit) 

1. Mengamati 

a. Guru memutarkan audio yang berisi dialog percakapan terkait  البيت 

sebanyak 2 kali 

b. Peserta Didik Memperhatikan isi dialog percakapan tersebut 

c. Guru membagikan teks dialog tersebut dan meminta peserta didik 

untuk memerhatikannya 

d. Guru membacakan ulang teks dialog tersebut sebanyak 1 kali. 

 

2. Menanya 

c. Peserta Didik melakukan Tanya jawab mengenai makna kosakata yang 

belum diketahui terkait topik. 

d. Peserta Didik juga melakukan Tanya jawab mengenai susunan kalimat 

terkait topik 

 

3. Mencoba 

d. Peserta Didik mencoba mempraktekkan dengan teman sebangkunya 

terkait teks dialog tersebut 

e. Guru memberikan contoh dari susunan gramatikal berupa contoh yang 

dapat ditemukan sehari-hari atau dilingkungan sekolah.  

f. Peserta Didik mencoba membuat contoh dari susunan gramatikal 

terkait tema.  

 



 

 

4. Menalar 

b. Peserta Didik diminta untuk mempersiapkan satu dialog untuk 

dipresentasikan terkait tema yang sedang dibahas.  

5. Mengkomunikasi 

d. Peserta Didik Mempresentasikan contoh dari susunan gramatikal yang 

telah dikerjakan terkait dengan tema.  

e. Peserta Didik mempresentasikan dengan teman sebangkunya tentang 

dialog yang terkait dengan tema.  

f. Peserta Didik menyimpilkan hasil pembelajaran serta kesan dan pesan 

selama pembelajaran 

Penutup (10 menit) 

1. Peserta didik dibimbing guru untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Guru membagikan lembar evaluasi. 

3. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan 

dengan menanyakan kesenangan belajar kepada peserta didik. 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa. 



 

 

 



 

 

 

 

 


