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 استهالل 
    ﷽ 

(2ا َلَعلاُكْم تْعِقُلْوَن )ًَّن َعَربِيا اَ ِإَّنا أًنَزْلَنُه قرْ   
2سورة يوسف آية   

 )صدق هللا العظيم( 

 

: ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن ملك، قال رسول هللا   
يَ ْرِجعَ َمن َخَرَج يف طََلِب الِعْلِم، كاَن يف َسِبْيِل هللِا َحَّتا   

 )راوه الرتميذي، وقال: حديث حسن(

 

 

 

 



 ه
 

ء إهدا  

كل من يرمهين يف حيايت رمحة عظيمة، وإىل كل   إىل  أهدي هذه الرسالة
 من علمين علوما انفعة، وهم:

أيب املكرم عبد الصيحة حفظه هللا وأمي املكرمة نور إنتان رمحها    -1
 ربياين صغريا وابركهما هللا يف سالمة الدين واآلخرة ذينلالهللا 

وإخوا  -2 إيكاويت،  أخت  األسرة،  أعضاء  مجيع  شفرجال   يتوإىل 
  ورمحد فوزي. ابرك هللا لكم.وسليمان 

انفعة  ة  كثري   علموين علوماكرمني الذين قد  أساتذيت املمجيع    وإىل -3
 . امعةاملدرسة واجليف 
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 شكر وتقدير 
     ﷽ 

احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على حممد وعلى 
أمجعني، الذي جعل الناس شعواب وقبائل، وجعل أمتنا أمة    آله وأصحابه

 ة، مؤدين الرسالة. انوسطا، شاهدين ومنذرين، حاملني األم

وقد انتهت الباحثة إبذن هللا وعونه من كتابة الرسالة حتت املوضوع  
التعبري   تطوير  يف  املعاصر"  واألسلوب  اخلاص  "التعبري  قاموس  استخدام 

قدمتها لكلية الرتبية إمتاما   عهد دار احلسنة السنكيليم  عند الطلبةالشفهي  
وىل يف ة األيلبعض الشروط والواجبات املقررة للحصول على شهادة اجلامع

الرانريي   اجلامعة  املعلمني  وأتهيل  الرتبية  بكلية  اإلسالمية  الرتبية  علوم 
 اإلسالمية احلكومية بندا أتشية. 

اجليدة   الفرصة  هذه  لوالدي  الباحثة  تقدمويف  اخلالص    ها ابلدعاء 
يف التعلم    حهااإىل جن  هاتربية حسنة  منذ صغار   االلذين قد ربياهن  الكرمني

يل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، وهلما هبكلية الرتبية وأت
وإايمها يف اجلنة   اآمني وعسى هللا أن جيمعن  الدعاء اللهم اغفرهلما وارمحهما

 الفردوس األعلى. 
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امل   تقدمو  للمشرفني  العميق  ابلشكر  األستاذ  الباحثة  مها  كرمني 
املاجست ريضا  حممد  واألستاذ  املاجستري  مسلم  خباري  تقدم  الدكتور  ري. 

نفقا أوقاهتما لإلشراف على هذه  أالباحثة هلما ابلشكر اجلزيل أبهنما قد  
 هما خري اجلزاء. يجيز أن  أن يباركهما و   هللا  الرسالة من أّوهلا إىل هنايتها، عسى

اإلسالمية احلكومية    الرانرييجامعة  الباحثة ابلشكر ملدير    تقدمو 
وعميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع  

ساعدو  قد  الذين  اجلامعة  مكتبة  وموظفي  الكتب   ها األساتذة  إبعارة 
 احملتاجة يف كتابة هذه الرسالة. 

يف قسم تعليم    هاقدم الشكر الكثري لزمالئتسى الباحثة أن  تنوال  
يف إمتام   هابتقدمي بعض أفكارهم ودفعو   هاقد ساعدو   ن الذي  اللغة العربية

 هذه الرسالة لعل هللا أن جيزيهم أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرية.

معهد   ةقدم الشكر اجلزيل ملدير ورئيس ت أن  الباحثة  فوت تكما ال 
يف   هادار احلسنة السنكيلي، وجلميع املدرسني والطلبة الذين قد ساعدو 

 مجع البياانت عند البحث، عسى هللا أن يعطيهم أجرا عظيما.

خطأ ونقصان لذلك فيه  متأكدة أن هذا البحث    إن الباحثةوأخريا  
 ه الرسالة. ينبغي للقارئني واملستفيدين أن يصححوا هذ
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حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال  
 .مد هللا رب العاملنيابهلل العلي العظيم واحل

 

     2021يونيو 27بندا أتشية، 

     
 الباحثة  
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 مستخلص البحث 

استخدام قاموس التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر يف   عنوان البحث: 
الشفهي التعبري  احلسنة   تطوير  دار  معهد  الطلبة  عند 

   ( )دراسة جتريبيةالسنكيلي 

 سوسانت   : االسم الكامل

                   170202093 :      رقم القيد 

الطلبة يف    أن  األوىل  املشكلة الت وجدت الباحثة بعد قيام املالحظة
  العربية وال م اللغة  يوامللل أثناء تعلآمة  ابلس   ونمعهد دار احلسنة يشعر 

ها.  بسبب عند تعلمستجيبون إستجابة اتمة  جيدا وال ي  هبا  يهتمون
الطريقة    نالكتاب اإلضايف كما ال يستخدمو   نال يستخدمو   علمونامل

التعرف   هذا البحث أهدافوأما  والوسيلة مناسبتني ابملواد املدروسة.
على استجابة الطلبة يف استخدام قاموس "التعبري اخلاص واألسلوب 

وعلى الشفهي  التعبري  يف  الشفهي  املعاصر"  التعبري  مهارة  تطوير 
 " قاموس  املعاصر  التعبريابستخدام  واألسلوب  وطريقة .  "اخلاص 

التمهدي ابلتصميمات  التجريبية  الطريقة  فهي   One Grup)  ةالبحث 



 ف
 

pre-test post-tes design )    وطريقة حتليل البياانت ابملالحظة املباشرة
ابستخدام والبعدي  القبلي  .  Wilcoxon Sign Rank Test  واالختبار 

  133واجملتمع هلذا البحث مجيع الطلبة يف املرحلة الثانوية وعددهم  
  34وعددهم    ذا البحثهلعينة  طالبا. وأخذت الباحثة الصف الثاين  

الطلبة    نأالباحثة هي    عليها   . وأما نتائج البحث الت حصلتاطالب
ستخدام قاموس التعبري اخلاص واألسلوب اب  ستجابة جيدةايستجيبون  
التعبري الشفهي. ألن نتيجتا مالحظة أنشطة   ويرتطتعليم و   املعاصر يف  

املعلمة واستجابة الطلبة حصلت على درجة جيد جدا )بنتيجة املعلمة  
 Wilcoxon Sign)  نتيجة االختبارو (.  %85وبنتيجة الطلبة    82،5%

Rank Test )  الداللة  على مستوى  تحصل  Asymp. Sig. (2- tailed)   
وهذا يدل على 0،05وهي أقل من نتيجة مستوى الداللة    0،000

   مردود. (Ho) مقبول والفرض الصفري (Ha) يأن الفرض البديل
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Abstract 

Title : The use of the dictionary “ in developing the  

 speaking skills of Senior High School Darul 

Hasanah student 

Name : Susanti 

NIM : 170202093 

 

The Problems Found by the author when conducting 

Observation are Darul hasanah Islamic Boarding School 

students feel bored when hey’re learning Arabic, and they’re 

also less responsive. Because, Arabic learning doesn’t use  

additional book to support learning and doesn’t  use methods 

and media that are suitable with the subject being studeid. The 

purpose of this study was to determin the responses of students 

in the use of dictionaries in learning to speak (kalam) and to 

determin the process of developing speaking skills using the 

“al-ta’bir al-khas wa uslub al-ma’ashir” dictionary. This study 

is an experimental researcher with a design one grup pree- post 

test design and to collect research data using direct observation 

sheets and tests before conducting experiments and after. And 

as for the population in this study was only some students, 

namely class 2 Madrasah ‘Aliyah students, totaling 34 students 

The results obtained from the teacher and students observation 

sheets during the learning process obtained very good scores 

with the results (teacher observation 82,5% and student 

observations 85 %). And the results of the pre-test post-test 

obtained a significant level (2- tailed) 0,000< 0,05 after the T 

test using the “SPSS” program indicates that the hypothesis (Ha) 

is accepted and the hypotesis (Ho) is rejected. This show that 

learning to speak (kalam) using a dictionary can develop 

students’ ability to speak arabic. 
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Abstrak 

Judul : Penggunaan kamus “al-ta’bir al-khas wa    uslub  

al-ma’ashir” dalam mengembangkan   

kemampuan berbicara siswa Mas Darul 

Hasanah  

Peneliti : Susanti 

NIM : 170202093 

Permasalahan yang ditemukan penulisan saat melakukan 

observasi yaitu Siswa Pondok pesantren Darul Hasanah  merasa 

bosan saat pembelajaran bahasa arab, dan mereka juga kurang 

merespon saat mempelajarinya. Karena saat pembelajaran tidak 

digunakan buku tambahan untuk menunjang pembelajaran dan 

tidak menggunakan metode dan media yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang dipelajari. Adapun tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui respon dan tanggapan siswa dalam penggunaan 

kamus pada pembelajaran bahasa Arab pada keterampilan 

berbicara (kalam) dan untuk mengetahui proses pengembangan 

kemampuan berbicara dengan menggunakan kamus al-ta’bir al-

khas wa uslub al-ma’ashir. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen dengan design one grup pree- post test design dan 

untuk Mengumpulkan data penelitan menggunakan lembar 

observasi langsung dan tes sebelum melakukan eksperimen dan 

sesudahnya. Dan adapun jumlah populasi pada penelitian ini 

sekitar 133 siswa -siswi Madrasah ‘Aliyah Darul Hasanah dan 

sampel penelitian ini hanya sebagian siswa yaitu siswa kelas 2 

‘Aliyah yang berjumlah 34 siswa. Adapun hasil yang diperoleh 

dari lembar observasi guru dan siswa saat proses pembelajaran 

memperoleh nilai sangat baik dengan hasil (observasi guru 82,5 

% dan observasi siswa 85 %). Dan adapun hasil pree- test  post- 

tes  memperoleh tingkat signifikan  (2- tailed) 0,000 < 0,05 

setelah uji T menggunakan program “SPSS 22” ini 

menunjukkan bahwa Hipotesis (Ha) diterima dan Hipotesis 
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(Ho) ditolak. Dan Ini menunjukkan bahwa belajar berbicara 

(kalam) dengan menggunakan kamus dapat mengembangkan 

kemampuan siswa dalam berbicara dengan berbahasa Arab. 
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 األول الفصل 

 بحثأساسية ال

 مشكلة البحث -أ
العلمالشفهي    التعبري  مراحل  من  األوىل  احللقة  و 1هو  و ه. 

بعد االستماع.  مهارة   العربية  تعلم  املهارات األربع يف  ألن  اثنية من 
يستخدمون حيث  ،  ون شفواي عن أغراضهم وأفكارهميعب الناس كثريا  

يف الشفهي  حياهتم    التعبري  نواحي  وكلمجيع  حاجات   اليومية، 
الكتابة. من  أكثر  للمتكلم  معيشتهم  األا  ينبغي    سلوبستخدام 

اخت  املناسب املفردات يوحسن  أن    ار  املفردات  التعبري، واختيار  عند 
ج إخرا و  ه.يفهم عندما يسمع إليل  يكون مناسبا مبا حنا إليه املتحدث 

 

للمراحل    داهباآتدريس مهارات اللغة العربية و ائق  طر عابد توفيق اهلامشي،  1
347(، ص.1971،  مؤسسة السالة ، )بغداد: الدراسية
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  إلشارةواكات  ر حلاب  ملعىنا  متثيلو   يترجها والتنغيم الصو خماروف من  احل
 2ر.فكااألوترتيب 

تعلم  القاموس إن   فاللغة 3اللغة األجنبية   وسيلة من وسائل   .
وهو من أنواع الكتاب العلمي   العربية لغة أجنبية ابلنسبة لإلندونيسني.

املعلموا  يساعد  يستطيع أن  التعليم. حيتوي   الذي  والطلبة يف عملية 
. ويورد املؤلف ترتيبا معينا  ةعدد كبري من مفردات اللغة مرتب  القاموس 

فيه كيفية نطق الكلمات ويفسر معانيها. لكن ال يبني إال ابإلعجام 
 تنقيطا وشكال.

لألستاذ حسن    " التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر"قاموس    أما
الف  إندونيسي(  -)عريب  الدين من  جزءا  وضع  غيحقق  حيث  رض 

، وجاء  التعبريي  قاموسا يبني فيه بعض املفردات ومل يعزهلا عن سياقها
ها حبسب ورودها يف  امعن   تغرييف سياقها ووضع    ابأللفاظ ووضعها

فال حيقق    معزولة عن سياقها  سياقها. أما معرفة املفردات والرتاكيب
 

الرايض ) ،دريسهااللغوية ما هيتها وطرائق ت املهارة عليان، حممد  أمحد فؤاد 2
 69(، ص.  19920، : دار املسلم

 3David Crystal, Ensiklopedia, )Malang: Penerbit Nuansa 

Cendekia, 2015), hal.100 
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رات عند االستخدام  للمتعلم غرض االتصال ويضع له العديد من اخليا
الفعلي للغة وأن ينوع أساليبه حبسب املوقف االتصايل فإن لكل مقام 

. واستخدام هذا القاموس مما يساعد الدارسني يف التدريس.  4مقال
ولكن يف هذا البحث ال تستخدم الباحثة كل ما ورد يف القاموس، 

 . تستخدم جزًء من األسلوب الذي يعب العريب عند التعبري

سنكيل يتعلم فيه  التشية  أيقع يف    الذي  معهد دار احلسنةكان  
يتعلمون الكتب العربية نوا  كاو .  والعلوم اإلسالمية  عامةلم او علال   بةالطل

الفقه   التوحيد  و   احلديثو   التصوفو   البالغةو   الصرفو النحو  و مثل 
صباحاو  ويتعلمونغريها  والرايضيالمثل    عامةلا  العلوم  .  لغة ات 

والسييندوناإل غريها  و ،  كيمياءوال  فيزايءوالتاريخ  والزية  يليجناإل لغة  ة 
وكذلك أن يتكلموا    الكتب  أن يستطيعوا قراءةلطلبة  اب  ويلزم  .مساءً 

عند الطلبة أهنم الواقع    من   ابللغة العربية يوميا. ومما الحظت الباحثة
فاعتمدوا  تعلم اللغة العربية  ويف  لعربية تعبريا يوميا،  ال يعبون أغراضهم اب

لى الكتاب املقرر من وزارة الرتبية والتعليم فحسب وملا كان املدرسون  ع
 

(،  2019  ج.ف منهج:ميدان،)، قاموس التعبري اخلاصحسن الدين 4
2ص. 
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ال يستخدمون الكتاب اإلضايف كما ال يستخدمون الطريقة والوسيلة  
وامللل أثناء  آمة  لذلك يشعر الطلبة ابلس مناسبتني ابملواد املدروسة. ف

مة ستجيبون إستجابة اتجيدا. وال ي  هبا يهتمون  م اللغة العربية واليتعل
 .5ها عند تعلم

 استخدام قاموس   بحثتتريد الباحثة أن    االت ومن هذه احل
الشفهي  "التعبري  التعبري  تطوير  ىف  املعاصر"  واألسلوب  عند    اخلاص 

 ( )دراسة جتريبيةطلبة معهد دار احلسنة السنكيلي 
 

  أسئلة  البحث -ب

 :البحث كما يلىسؤايل  أعاله تطرح الباحثةمن الشرح و 
التعبري  كيف   -1 وتعلم  تعليم  الطلبة يف عملية  استجابة 

الشفهي ابستخدام قاموس "التعبري اخلاص واألسلوب  
 مبعهد دار احلسنة السنكيل؟  املعاصر"

 
نتيجة من املالحظة األوىل مبعهد دار احلسنة السنكيل، بطريقة املالحظة.   5

.2020نوفمب،  13يف يوم اجلمعة، 
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واألسلوب   -2 اخلاص  "التعبري  قاموس  استخدام  هل 
مبعهد دار املعاصر" يطّور التعبري الشفهي عند الطلبة  

 احلسنة السنكيل؟  
 أهداف البحث -ج

 هي : و أما أهداف هلذا البحث  
قاموس  على    التعرف  -1 استخدام  يف  الطلبة  استجابة 

"التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر" يف التعبري الشفهي 
 مبعهد دار احلسنة السنكيل

تطوير مهارة التعبري الشفهي ابستخدام على  التعرف  -2
اخلاص واألسلوب املعاصر" مبعهد دار    التعبريقاموس "

 يلاحلسنة السنك
 أمهية البحث -د

البحث أن   الباحثة من هذا  الفيد كثريا  تترجو  واملعلم من  طلبة 
 والباحثة :
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 للمدرس -1
التعرف بوسيلة عملية  التعليم لتكون مصدرا ومرجعا يف تطوير  

        الشفهي عند الطلبة التعبري
 طلبةلل -2

ترجو الباحثة هبذا البحث جيعل الطلبة مرتقني يف السيطرة على  
 الشغهي يف تعلم اللغة العربية  التعبري

 للباحثة -3
التعبري الشفهي وخاصة يف استخدام   ويرزايدة املعرفة عن طرق تط 

" للحصول على درجة اخلاص واألسلوب املعاصر"التعبري    قاموس 
وإمتام دراستها يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة    البكالريوس 

 . الرانريي
 افرتاضات البحث وفروضه  -ه

عليذي  الرتاض  الفا هذاالباحثة  ه  تعتمد  أن   البحث  يف  هو 
التعبري   قاموس  املعاصراستخدام  واألسلوب  جناح    تؤدي  اخلاص  إىل 

 عملية التعليم والتعلم. 
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 :افرتضتهما الباحثة فهما كما يليني اللذين أما الفرض
التعبري اخلاص   ن استخدام قاموس أ :(Ha)ي الفرض البديل -1

عند طلبة معهد   التعبري الشفهييطور  سلوب املعاصر  واأل
 لسنكيل ادار احلسنة 

ن استخدام قاموس التعبري اخلاص  أ : (Ho)  يالفرض الصفر  -2
ال   املعاصر  الشفهي طور  يواالسلوب  طلبة    التعبري  عند 

 معهد دار احلسنة السنكيل 
 حدود البحث -و

 هذا البحث كما يلي :  يفأما حدود 
قتصر على استخدام قاموس  تذا البحث  هلاحلد املوضوعي    -1

يف تطوير التعبري الشفهي    "واألسلوب املعاصراخلاص  التعبري  "
 (.دراسة جتربية)

املكاين   -2 البحثهلواحلد  احلسنة   تقتصر  ذا  دار  معهد  يف 
 ثانوية. السنكيلي يف الفصل الثاىن ال
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الزماين   -3 يف  هلاحلد  البحث  الدراسيذا  - 2020  العام 
2021 

 البحث  مصطلحات  -ز
  ه الرسالة للباحثة شرحها يف هذ  لزمتالت     البحث  صطلحات وم 

 :كما يلي
 استخدام  القاموس   -1

"استخدم  من  مصدر   استخداما"  -يستخدم   -استخدام 
اختذه خادما استفعاال" معناه  –يستفعل  – على وزن " استفعل 

قاموس معىن أصله البحر الو .  6وسأله أن خيدمه واستوهبه خادما
أو البحر العظيم، أو وسطه، أو معظمه، أو أبعد  أو البحر احمليط  
عدة   ألن يسرتشد به ملعرفة  . ومسي القاموس  7موضع فيه غورا

 

   41(، ص. 2003 ث.ي ) القاهرة: دار احلد ، لسان العربابن منظور،  6
(، ص.  1972القاهرة: دون املكان   ، )املعجم الوسيطإبراهيم مدكور،  7

793
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يف هذا البحث هو  قاموس  ال  سخداماب  . واملراد8معاين ألفاظ اللغة 
 ة الطلب  تزيدلاتفاع بقاموس "التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر"  

 .التعبري الشفهيابملفردات املعاصرة مث تطبيقها يف 
 تطوير التعبري الشفهي  -2

تط "ط ويركلمة  من  من  "،  تطويرا- يطّور-ّورمصدر  حوله 
ويف هذا البحث أن املراد  .  9طور إىل طور، وهو مشتق من الطور 

  " واألسلوب املعاصر  اخلاص  التعبري"هو استعمال قاموس    ويرابلتط
مصدر والتعبري  الطلبة.  عند  الشفهي  التعبري  - من"عّب   لتطوير 

وتكلم-يعب  أعرب  مبعىن  والعواطف  عن    تعبريا"  األفكار 
. وعّب 11. عب الرؤاي يعبها عبًا وعبارة أو يعبها تعبريا10ابلكالم

 
(،  1982، ) بريوت: دار الثقافة اإلسالمية  املعاجم اللغويةإميل يعقوب،   8

 250ص. 
أبو عمرو،   9 الدين  (،  2005)بريوت: دار الفكر    قاموس املنجد، شهاب 

 290ص. 
   609...، ص.  املعجم الوسيط، إبراهيم مدكور،  10

ابو عمرو،   11 الدين  اللغةشهاب  املقايس يف  الفكر معجم  دار  ، )بريوت: 
 722(، ص. 1994
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 .12عن فالن أيضا إذا تكلم عنه واللسان يعب عما يف الضمري
ابلتعبري  راءهم  آلتعبري هو إظهار الطلبة  ويف هذا البحث أن املراد اب

القاموس األسلوب    ابستخدام مبعىن.  من  شفهي  آلة    أما كلمة 
  يتم مشافهة ابلكالم بدون صيغة مكتوبة   ماتتحرك هبا الشفقة،  

التعبري الشفهي هو    ويرواملراد بتط  .13أو العظيم الشفة أو الشفتني
ابملفردات   خداماست الطلبة  لتزيد  التعبري    واألسلوب  قاموس 

 واستعماهلا يف احملادثة. 
 الدراسات السابقة  -ح

البحث أساسيات  أهم  الباحثة  من  استخدمت  الت كانت 
تساعد   السابقة  الدراسة  ألن  وسلبيتها.  إجيابيتها  الدراسة  ملعرفة 

ة  الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة على جوانب الفرق بني الدراس 
 وتلك الدراسة كما يلي: والدراسة السابقة. ليةاحلا

 
(،  1994، )بريوت: دار الكتب العلمية،  الصحاح  خمتارأمحد مشس الدين،   12

217ص. 

672. ص ،... ،، القاموس املنجدشهاب الدين ابو عمرو 13
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لرتقية    -1 القرآنية  األساليب  تدريب  آاثر  األوىل:  الدراسة 
قدرة الطالبات على مهارة الكالم )دراسة جتربية مبعهد  

 .14علوم القران( 
الرسالة    -أ البحث يف هذه  أهداف  أما  البحث:  أهداف 

 فهي:
إلتعرف  ا - لرتقية  إىل  القرآنية  األساليب  تدريب  جراء 

 مهارة الكالم مبعهد علوم القرآن إىلالطالبات  قدرة 
Aceh   Banda   

الط  إىل  التعرف - األساليب ااستجابة  بتدريب  لبات 
 نالقرآنية على مهارة الكالم مبعهد مبعهد علوم القرآ

Banda Aceh  

 

آاثر تدريب األساليب القرآنية لرتقية قدرة الطالبات على  نيل العليا،   14
مبعهد علوم القران، رسالة جامعية غري منشورة مقدم لنيل مهارة الكالم )دراسة جتريبية( 

درجة البكالريوس بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي 
 م.  2018اإلسالمية احلكومية، سنة 
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تدريب األساليب  - لرتقية   التعرف إىل  القرآنية أتثريا 
الطالبات   ابستعمال   إىلقدرة  الكالم  مهارة 

 Banda Aceh لقرآنيةا األساليب
املنهج    -ب  فهي  البحث  منهج  أما  البحث:  منهج 

التجريب على التصميمات التمهيد. وأدوات البحث 
واالستبانة   البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار  هي 

 واملالحظة.
 نتائج البحث: ونتائجها:      -ج

إن تدريب األساليب القرآنية لرتقية قدرة الطالبات   -
ا أن كل  ودليل أهنعلى مهارة الكالم يكون ممتازا.  

يطلب  مبا  مطابقة  فيه  والطالبات  املعلمة  أنشطة 
وتدريب األساليب القرآنية كانت ملحوظة كما ورد  

 يف دليل املالحظة.
األساليب  - تدريب  على  الطالبات  استجابة  إن 

الكالم   مهارة  على  الطالبات  قدرة  لرتقية  القرآنية 
 حصل على استجابة عليا. 
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الثانية:   -2 أسلو الدراسة   Total Physical Respon باستعمال 

 .15عهد علوم القرآنمبم القية قدرة الطلبة على مهارة الكرت ل
 :أهداف البحث: أما أهداف البحث يف هذه الرسالة فهي  -أ

 Total Physicalالتعرف إىل فعالية استعمال أسلوب    -

Respon  الك رتقية  ل مهارة  على  الطلبة  عهد  مب  المقدرة 
 علوم القرآن 

 Total التعرف إىل استجابة الطلبة الستعمال أسلوب  -

Physical Respon    المقدرة الطلبة على مهارة الكرتقية  ل 
 عهد علوم القرآنمب

 

لرتقية قدرة    Total physical response استعمال أسلوبخري النساء،   15
  غري منشورةة  يرسالة جامع،  مبعهد علوم القرانالطلبة على مهارة الكالم )دراسة جتريبية(  

بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة    سالريو البكلنيل درجة  مقدم  
 .م 2018الرانريي اإلسالمية احلكومية، سنة  
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منهج البحث: أما منهج البحث فهي املنهج التجريب على    -ب 
القبلي   االختبار  هي  البحث  وأدوات  التمهيد  التصميمات 

 الستبانة واملالحظة. واالختبار البعدي وا
 نتائج البحث: ونتائجها: -ج

  Total Physical Responابستعمال أسلوب  قدرة الطلبة  إن   -

 .  على مهارت الكالم ممتازة
 Total Physicalابستعمال أسلوب    استجابة الطلبةإن   -

Respon جابيةا. 
لرتقية الطلبة   Micromedia Flashالدراسة الثالثة: استخدام   -3

 .16(MAN 1 PIDIEعلى مهارة الكالم )دراسة جتريبية 
 أهداف البحث: أما اهداف البحث يف هذه الرسالة فهي:  -أ

 

الطلبة على مهارة    micromedia flash استخدام  مفتاح اجلنة،   16 لرتقية 
 لنيل درجة مقدم   غري منشورة ة يرسالة جامع، MAN  Pidie 1الكالم )دراسة جتريبية(  

الرانريي    سالريو البك جامعة  املعلمني  وأتهيل  الرتبية  بكلية  العربية  اللغة  تعليم  بقسم 
 م 2019اإلسالمية احلكومية، سنة 
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لرتقية   Micromedia Flashالتعرف إىل فعالية اسخدام   -
 على مهارة الكالم. بةقدرة الطل

استخدام  - على  الطلبة  استجابة  إىل  التعرف 
Micromedia Flash تعلم الكالم يف . 

التجريب   -ب  املنهج  فهي  البحث  منهج  أما  البحث:  منهج 
البعدي   واالختبار  القبلي  االختبار  البحث هي  وأدوات   

 واالستبانة. 
 نتائج البحث: ونتائجها: -ج

استخدام - الطلبة  Micromedia Flash أن  قدرة  يرقي 
 مهارة الكالمعلى 

كانت استجابة الطلبة على ارتفاع دوافعهم يف تعلم   -
 اللغة العربية ابستخدام لرتقية مهارة الكالم اجيابية.

 و الدراسة احلالية كما يلي:لدراسة السابقة املوازنة  بني ا
  لغوية ال  املهارةيف    ليةالدراسة األوىل والدراسة احلا  تفقتا -1

من    ختتلفو ة الكالم.  وهي لرتقة قدرة الطلبة على مهار 
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وسيلة مت  استخد  وىلأن الدراسة األ  وسيلة التعليمحيث  
القر  األساليب  الو نية،  آتدريب   لية احلا  دراسةأما 

واألسلوب    اخلاص  التعبري"قاموس    الوسيلة  متاستخد
   ".عاصرامل

االختبار القبلي وأدوات البحث يف الدراسة األوىل هي  
واإلستبانة فهي   أما  واملالحظة  والبعدي  احلالية  الدراسة 

 واملالحظة املباشرة.  يوالبعد يالقبلاالختبار  
  لغوية ال  هارةامليف  لية  الدراسة الثانية والدراسة احلا  تفقتا -2

الكالم. يف   وختتلف  وهي لرتقة قدرة الطلبة على مهارة 
أنوسيل التعليم  ال  ة  الباحثة ثانية  الدراسة  استخدمت 

أماTotal Physical Responseوسيلة   لية  احلاالدراسة    ، 
وسيلة واألسلوب   اخلاص  التعبري"قاموس    استخدمت 

فهيعاصرامل الرسالتني  يف  البحث  وأدوات  منهج   ". 
 تبارالخاب  الباحثةاستعملت  البياانت  مع  جلو ،  جتريب
الستبانة أما الرسالة احلالية استعملت واي  والبعدي  القبل

 ي واملالحظة املباشرة. والبعدي القبل  تبارالخاب
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احلا  تفقتا  -3 والدراسة  الثالثة    لغوية الاملهارة  يف  لية  الدراسة 
لرتق و يوهي  الكالم  مهارة  على  الطلبة  قدرة  يف   ختتلفة 

ال الدراسة  وسيلة    ثالثةوسيلتها،   Micromediaاستخدمت 

flash،    التعبري "قاموس    استخدمت وسيلةلية  احلا  الدراسةأما  
 نيوأدوات البحث يف الرسالت  ".عاصرواألسلوب امل  اخلاص

الباحثة  استعملت  البياانت  وجلمع  جتريب،  منهج  فهي 
واالستبانة   والبعدي  القبلي  احلالية   االختبار  الدراسة  أما 

 . ي واملالحظة املباشرةوالبعدي القبل تبار استعملت االخ
 طريقة كتابة الرسالة  -ط

دليل  االت  وأما طريقة على  تعتمد  الرسالة  هبذه  والكتابة  ليف 
كتابة الرسالة بكلية الرتبية جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية يف قسم  

 يف كتاب:  تعليم اللغة العربية
Panduan akademik dan penulisan skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN AR-RANIRY Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 مفهوم القاموس   -أ
السيما    القاموس إن   للدارسني  املهمة  الوسائل  من    لغريوسيلة 
  واستعماهلا  عرفة معاين الكلمات ملجع  هو مراو   .1ابللغة العربية   الناطقني

حتريراي  فهمل وإما  شفواي  إما  والتعبري  للطلبة هو  و .  2النصوص  مصدر 
  والبحث عن معاىن الكلمة  علومات حول ترمجة املفردات املعلى  ورللعث

كتاب يضم أكب عدد من    وهو  العثور على مرادف أو مضاد الكلمةو 
مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسري معانيها على أن تكون املواد مرتبة  

. والقاموس الكامل  3ترتيبا خاصا، إما على حروف اهلجاء أو املوضوع 

 

 ملالينياالعلم  ، )بريوت: دارالعربية بداءهتا وتطورها املعاجم اللغوية، إميل يعقوب 1
 200(، ص. 1981

2Taufiqurrachman,  kamus arab elektronik dan penggunaanya 

dalam bahasa indonesia, )Abjadia: international journal of education,  

2016( hal. 65 

3Ahmad Abdul Ghafur Atthar, Muqaddimah al- shahihah, (Bairut :

Dar Al Lil Malayin, 1979(, hal. 38 
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هو الذي يضم كل كلمة يف اللغة بشرح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها 
 .4د تبني مواضع استعماله وشواه

 تقسيم القاموس  -1
 ينقسم القاموس إىل قسمني ومها: 

هذا القاموس أكثر من اإللكرتوين وسائط   القاموس املطبوع : -
أو كتب مطبوعة مثل: قاموس املناور، وقاموس حممود يونس،  

 إندونسي(، وقاموس املنجد، قاموس الوسيط إخل. -)عريب
القاموس الرقمي: هذا القاموس يسمي بكتاب التعلم اإللكرتوين  -

مثل:   العربية.  املفردات  لتعلم  مصدر  املعاين،  الوهو  قاموس 
العريب  اموس  الق ولسان  لسان  احمليط،  القاموس  منظور،  ابن 

 .5إخل امليزان  

 

عطار،  4 الغفور  عبد  الصحاحأمحد  املاليني،  ،  مقدمة  العلم  دار  )بريوت: 
38(، ص. 1979

5 Basse wahida, 2019, kamus Bahasa arab sebagai sumber belajar,  

https://jurnaliainpontianak. 870/473,2017. 
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 أنواع القاموس  -2
 : ملعاجم أنواع عدة أمههاا
وكيفية    :يةاللغو   املعاجم  -أ اللغة،  ألفاظ  تشرح  الت  هي 

ورودها يف االستعمال، بعد أن ترتيبها وفق منط معني 
إليها   العودة  الباحث  على  يسهل  لكي  الرتتيب،  من 
ملعرفة ما استغلق من معانيها. وهذا النوع من املعاجم 
هو الذي سيكون موضوع دراستنا هذه، نظرا ألمهيته،  

 فيه. والندراج معظم معامجنا القدمية 
أجنبية    الرتمجة:معاجم    -ب  لغة  ألفاظ  جتمع  الت  هي 

لفظ  أمام كل  يوضع  وذلك  واحدا،  واحدا  لتشرحها 
القومية   -أجنب اللغة  ألفاظ  من  املعىن  يف  يعادل  ما 

إذ  املعاجم،  أنواع  أقدم  هو  النوع  وهذا  وتعابريها. 
استخدمه الساميون يف العراق، إابن األلف الثالث ق.م 

ارة، وخباصة يف  كما أنه أمهها وألزمها ملقتضيات احلض
املصرفية   واألعمال  للتجارة  ابلنسبة  احلاضر  عصران 
والعالقات الدولية، مما جعل الدقة يف الرتمجة أمرا ال غىن 
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عنه، وأصبح اخلالف على كلمة يف اتفاق أو معاهدة 
 أو إعالن أو بيان قد جير إىل عواقب وخيمة. 

غات  ويلحق هبذا النوع من املعاجم، املعاجم املتعددة الل 
الت تعطي املعىن الواحد أبلفاظ عدة اللغات يف آن 

 واحد.
الت  :    يةأو املعنو   يةاملوضوع  عاجمامل  -ج ترتب األلفاظ   وهي 

اللغوية حسب معانيها أو موضوعاهتا. ففي مادة ))نبات((  
مادة  ويف  به،  يتعلق  وما  النبات  مسميات  تضع كل  مثال 
األلوان   أمساء  من  اللغة  ماتضمه  فيها كل  جند  ))لون(( 

 بدرجاهتا املختلفة. 
حث يف أصول  تب  وهي الت: ةأو التأصيلي يةاالشتقاق عاجمامل -د

لنا إن كانت الكلمة عربية األصل أم فارسية ألفاظ اللغة، فتد
 أم يواننية ...اخل 

تم ابلبحث عن أصل معىن هت   وهي الت  :يةالتطور   عاجمامل   -ه
اللفظ، ال اللفظ نفسه، مث تتبع مراحل تطور هذا املعىن عب 
العصور، فهي تدريس مثال ماذا كانت تعين لفظة ))أدب((  
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حىت اليوم عب مروره يف اجلاهلية، وكيف تطوير هذا املعىن  
 ابألعصر األدبية املختلفة. 

معني  معاجم     -و علم  ألفاظ  جيمع  الذي  هو  التخصص: 
مصطلح   أو  لفظ  يشرح كل  مث  ما،  فن  أو  ومصطلحاته 
قاموس  فهناك  له.  به  واملتخصصني  أهله  استعمال  حسب 
للزراعة، وأخرى العربية، واثلثة للموسيقى، ورابعة لعلم النفس  

 وهكذا.
: ال شك يف أن الصور تساعد على توضيح  ةاملصور   عاجمامل  - ز

ستخدام امعاين احلسيات الت ال تقع حتت نظر املرء عادة. و 
امل ))املنجد(( يف    عاجمالصور يف  العربية مع ظهور  بدأ يف 

املصور الذي نقصده هنا هو   عجم. لكن امل1908السنة  
يثبت صور احلسيات   الذي  وقد ظهرة    كل  يتضمنها.  الت 

امل األملاين   عجمهذا  اللغوي  يد  على  احلديث،  العصر  يف 
املعاصر ))دودن(( الذي الحظ أن األلفاظ الغربية يف اللغة،  
إمنا تكثر يف احلسيات، ال يف اجملردات، فوضع معجما على 
هيئة جمموعة لوحات تدور حول موضوع معني، فثمة لوحة  
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و  للسيارة،  وأخرى  اإلنسان،  للبيت،  جلسم  ورابعة    اثلثة 
اخل.   يف  مث  للطيور....  رسم  يف كل  الدقيقة  ألجزاء  وضع 

اللوحة أرقاما، ووضع يف الصفحة املقابلة للوحة األلفاظ إبزاء  
مث   اللوحة،  املوجودة يف  األاألرقام  القسم  من  رتب يف  خري 

مجيع األلفاظ الت تضمنها، ترتيبا هجائيا دون شرح    معجمه
واضعا أمام كل لفظة رقم اللوحة الت توجد فيها  أو تفسري،  

 .6ورقمها يف الرسم 
 ايري القاموس  مع  -3

  بعض اخلصائص واملعايري كما قال شيحابّدين  اجليد له  لقاموس ا
إن هناك أربعة الشروط الالزمة الت جتب توافرها للقاموس املثايل فهو 

 :7كما يلي
االكتمال، وهو رمز بسيط أن تفصح وكيفية نطق الكلمات    -أ

واستخدام ستخدم  ملا االدخاالت  أو  الدخول  كأساس 

 

20- 15، ...، ص.  املعاجم اللغوية العربية بداءهتا وتطورهاإميل يعقوب،  6

7Syihabuddin, 2002, Teori dan praktek Penerjemahan 

Arab- Indonesia, (jakarta: dirjen depdiknas), hlm. 31-32 
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التعريف اجليد والتعريف السهل وعرض املقدمة فيما يتعلق  
وكيفية   القاموس،  اللغة هبدف  وقواعد  القاموس،  استخدام 

 .8األساسية
املعلومات     -ب  من  والتفكك  املعلومات  وترتيب  اإلجياز 

 .9العامة إىل املعلومات اخلاصة 
الدقة وهو فيه لتحقيق املوضوع، وعادة تتم القاموس اجليد   -ج

 ابلصور والرسومات، والرسوم التوضيحية واألمثلة.
أن   -د جيب  هو  التفسري،  املتعلقة سهولة  املعلومات  توفر 

بسيطة   بطريقة  املعلومات  وتقدم  ابملوضوع كاملداخل، 
البارزة   حىت يفهم معىن القراءة بسهولة، وإعطاء األلوان 

 يف جزء مهم ووضع الصور مناسب واستخدام األعداد.
 

 
8Taufiqurrahman, 2008, Leksikologi Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: UIN Malang Press), hlm.133 

9Taufiqurrahman, 2003, kamus assayuti, )Malang: UIN 

Malang Press(, hlm. 134 
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 القاموس  فوائد -4
 :لقاموس فوائد عديدة تتمثل فيما يليلكان 

أكثر من معىن واحد يف بعض   هلاتوضيح معىن الكلمة    -أ
 القاموس

طرق    -ب  املختلفةتتوضيح  والكلمات  املفردات   لفظ 
 .10واحملافظة على سالمة اللغة 

حتديد نوع الكلمات  ضبط اللفظية ضبطا صحيحا و  -ج
 ا.كان أو مذكر  افعل أو حرف، مؤنثو  من املثل اسم

وربطها   -د املنت،  الفقهاء يف  بعض  أبلفاظ  املراد  معرفة 
ابلتعريفات االصطالحية عندهم. وذلك يف املؤلفات  
بعضهم   يسميها  أو  الفقهاء.  ألفاظ  بغريب  اخلاصة 

 ))لغة الفقه((. 

 

(،  1991، )بريوت: دار اجليل،  معجم املعاجم العربيةيسري عبد الغين،  10
 10ص. 
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ابلشكل، -ه املعضلة  الكلمات  نطقها    ضبط  ومعرفة 
 .11الصحيح

   عبري الشفهيتمفهوم ال -ب
الكالم املنطوق الذي يعب به املتكلم عما التعبري الشفهي هو 

نفسه أخب    يف  أو  تكّلم  مبعىن  مشاعر  أو  من  خباطره  جيول  وما 
كتساب اللغة وله املرتبة الثانية بعد  ا وأحاسيسه وهو أهم الوسيلة يف 

راض التعبري  غوأ  والتعبري ال يكون إال أصواات اتمة مفيدة.  .12االستماع 
ويستمع   شخاص.خصني أو األحلصول االتصال بني الش   الشفهي

احلديث عن الكالم يشتمل نطق األصوات واملفردات واحلوار والتعبري  

 
، )الرايض: دار  املعاجم اللغوية وطرق ترتيبهاأمحد بن عبد هللا الباتلي، 11

 13(، ص.  1992الراية، 
أبو عمشة،  12 التعبري الشفهي والكتايب يف ضوء علم  د. خالد حسني 

 6( ص. 2017، )دون املكان، التدريساللغة 
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سئلة واألجوبة  مثل احملادثة، واملناقشة، احلادث اهلاتف، األالشفهي،  
 .13الدروس  من املعلم أو الطلبة خالل

 تقسيم التعبري الشفهي -1
قسمني: التعبري  التعبري الشفهي من حيث املوضوع يقسم إىل  

 .14الوظيفي والتعبري اإلبداعي
 التعبري الوظيفي  -أ

هو ما يؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان وهو الذي  
يكون الغرض منه: اتصال الناس بعضهم بعض، لتنظيم حياهتم، وقضاء 
حوائجهم واإلرشادات واإلعالانت وكتابة الرسائل الرمسية أي املوجهة 
إىل الدوائر الرمسية كطلب تعيني يف وظيفة أو االنتقال من دائرة إىل  

 
اللغة فتحى على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،  13 تعليم  املرجع يف 

 405( ص. 2003، )القاهرة: مكتبة وهبة، العربية لألجانب
(،  2007، )الرايض: دار النشر الدويل، أساسيات املناهجحممد أشرف املكاوي، 14

 80ص. 
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طلب استقالة وما أشبه ذلك من تسجيل صكوك الدين أو دائرة أو  
 امللكية أو عقود الزواج الطالق.

 التعبري اإلبداعي -ب 
وهو الذي يعب فيه كاتبه عما جييش يف نفسه من أفكار ومشاعر   

أو آراهم أو خواطر نفسية من األمثلة على ذلك كتابة القصة واملسرحية  
والتع الشخصية  والرتاجم  يفوالتمثيليات  واملقاالت  الصحف    ليقات 

 واجملالت والنقد األديب للشعر والقصة وما شبه ذلك. 
 أمهية  التعبري الشفهي -2

 :15من أمهية التعبري الشفهي كما يلي
التدريب على الكالم يعيد اإلنسان الطالقة يف التعبري عن   -أ

فالتعبري   املبادأة ومواجهة اجلماهري،  والقدرة على  أفكاره، 
 اإلقناع، والفهم واإلفهام املتكلم واملستمع.

 

77...ص.  املهارة اللغوية ما هيتها وطرائق تنميهاأمحد فؤاد عليان،  15
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التبيب على الكالم يعد اإلنسان ملواجهة احلياة املعاصرة   -ب 
ة، وإبداء  مبا فيها من حرية وثقافة، وحاجة ماسة إىل املناقش 

الرأي، واالقناع، خاصة يف القضااي املطروحة للمناقشة بني 
حمل   تكون  والعامة  اخلاصة  املشكالت  أو  املتكلمني، 

 خالف.
الكالم نشاط إنساين يقوم به كل إنسان، حيث يتيح للفرد  -ج

مطالبة   عن  والتعبري  احلياة،  مع  التعامل  يف  أكثر  فرصة 
ف من حدة األزمة  الضرورية، والتنفيس عما يعانيه، ليخف

 الت يعانيها، أو املواقفة الت يتعرض هلا.
والكالم وسيلة رئيسة للتعليم والتعلم يف كل مراحل احلياة،  -د

من املهد إىل اللحد، وال ميكن أن يستغىن عنه معلم أو 
والتوضيح   للشرح  املواد:  من  عملية  مادة  أية  يف  طالب 

 والسؤال واجلواب. 
املالحظة -ه على  القدرة  سرعة   تنمية  وتعويدهم  لديهم، 

اإلجابة وسدادها واالنطالق يف الكالم مع توخي الوضوح  
اإلرجتايل   واإللقاء  اخلطابة  على  وتدريبهم  والصحة 



30 
 

 
 

واإلفصاح عن النفس دون اخلوف أو اضطراب وتشجيعهم  
 على الصراحة يف القول واجلهر يف الرأي.  

 
 أهداف تدريس التعبري الشفهي  -3

 :الكالم كما يليوأهداف تدريس  
التعبري عن حاجاهتم ومشاعرهم   -أ متكني الطلبة من 

تزويد  ومشاهداهتم  وخباهتم بعبارة سليمة صحيحة و 
الطلبة مبا حيتاجونه من ألفاظ وتراكيب إلضافته إىل 

. والتدريب حصيلتهم اللغوية، واستعماله يف حديثهم
 .16على استخدام الكلمات واجلمل املعبة عن املعىن

 
، )القاهرة: علم املكتب تعليم اللغة العربية املعاصرة الكتور سعيد الىف،   16

 254(، ص. 2015
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ل التعبري على اكتساب الطلبة جمموعة من القيم  يعم  -ب 
 .17واملعارف واألفكار واالجتاهات السليم

اتساع دائرة التكيف ملوقف احلياة، أن التعبري يتضمن   -ج
يف السؤال واجلواب، واملباحثات واملناظرات، وإلقاء 
واملناقشات،   وإدارة احلوار  والتوجيهات،  التعليمات 

 .18والتعليق على األخبار 
والأ  -د الطويلة  احلركات  بني  يفرق  لكي .  19قصرية ن 

مفهوم سهل  التعبري  الكلمات    يكون  ينطق  وأن 
 واجلمل املقدمة يف الكتاب نطقا صحيحا معبا و

أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا  

 
التعبري الشفهي والكتايب يف ضوء علم  د. خالد حسني أبو عمشة،   17

   8ص.اللغة التدريس، ... 
( ص.  1977، )القاهرة: مكتبة مصرى، أمراض الكالممصطفى فهم،   18

74 
دليل املعلم للكتاب األساسي يف تعليم اللغة العربية  فتحى على يونس،  19

 14(، ص. 1983)تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  لغري الناطقي هبا، 
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ن يعب  وأ   يشكل متصل مرتابط لفرتات زمنية مقبولة
رأيه يشاهدونه    عن  عما  أو  مستخدما ونفوسه 

 20األساليب املعاصر 
القدرة على مواجهة األخرين، وتنمية الثقة ابلنفس   -ه

وتنمية القدرة على تنظيم األفكار يف وحدات لغوية 
التعبري   ويساعد املعلم على تقومي قدرة الطلبة على 

 .21الشفهي واملناقشة والنطق السليم 
 طرق تدريس التعبري الشفهي  -4

الرتبوية،    طرق الدراسات  هام يف  التدريس هو عنصر 
التدريس ملهنة  املباشرة يف أتهيلها  تدريس 22وأتثريها  . طرق 

 
الناقة،   20 بلغة أخرىحممد كامل  للناطقي  العربية  اللغة  )العربية    تعليم 

 157- 158( ص .1985السعودية: نسخة 
 أساليب وطرق تدريس اللغة العربية، فؤاد حسن حسني أبو اهلجاء،   21

 107- 106(، ص. 2002)عمان: دار املنهج،  
يف طرق التدريس املوجه الفىن ملدرسى عبد العليم إبراهيم، دون السنة، 22
23، دار املعارف، ص. اللغة العربية
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ومن   بعضا.  بعضها  خيتلف  ومتعددة  األجنبية كثرية  اللغة 
الطريقة الت تناسب ملهارة الكالم هي الطريقة املباشرة والطريقة 

 السمعية الشفهية والطريقة االتصالية.  
 ق التدريس املناسب يف مهارة الكالم كما يلي:وأما طر 

 الطريقة املباشرة  -أ
هذه الطريقة أن يصل املتعلم يف أقصر وقت إىل التفكري 
ابللغة األجنبية دون حاجة إىل الرتمجة من وإىل اللغة القومية 
وذلك عن طريق تعلم اللغة يف موقف حمسوسة هلا معىن، حبيث  

مباشرة دون وساطة من لغته   يربط بني الرمز اللغوي وحمتواه
 :24وخصائص هذه الطريقةكما يلي .23القومية 

 

صالح عبد اجمليدا العريب، تعلم اللغات احلية وتعليمها، )بريوت: مكتبة  23
41(، ص.1981لبنان، 

24 Hamid, Abdul, 2008, Pembelajaran Bahasa Arab 

Pendekataan, metode, strategi, materi dan media, (UIN-

MALANG: Malang), hal. 23 
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إن اهلدف األساسي الت تنشده هذه الطريقة هو تنمية   (1
 قدرة الدارس على أن يفكر ابلعربية وليس بلغته األوىل.

ينبغي تعليم العربية من خالل العربية ذاهتا دون أية لغة  (2
 وسيطة.

األفراج   (3 بني  والشائع احلوار  األوىل  الشكل  يعتب 
 الستخدام اللغة يف اجملتمع اإلنساين.

تنمية املهارات العقلية عند الدارس مثل قدرة  (4 إن 
على القياس، واالستقراء واستنتاج األفكار أمور ال  

 تشغل ابألصحاب الطريقة املباشرة. 
 الطريقة السمعية الشفهية -ب 

. ينبغي أن 25لشرحهذه الطريقة يدرك الدارس املعىن احلقيقى ل
يعقب مرحلة التعرف والتمييز كل احملاكة والتكرار واالستظهار  
واليركز الدارس اهتمامه يف توسيع حصيلته من املفردات إال  

 

اإلجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات  أمحاد إبراهيم،   25
87(، ص.  1987، )بريوت: دار الفكرالعرىب، احلية األخرى لغري الناطقي هبا
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بعد يتعود على األصوات والنظام والصيغ، وعلى الدارس أن  
يركز على الصحة اللغوية قبل السعى حنو الطالقة. وخصائص  

 :26هذه الطريقة كما يلي
تنطلق هذه الطريقة من تصور للغة مؤداه أهنا جمموعة    -1

على  اجملتمع  أفراد  يتعارف  الت  الصوتية  الرموز  من 
داللتها بقصد حتقيق االتصال بني بعضهم البعض، فإن  
غري   متكني  هي  العربية  تعليم  يف  األساسي  اهلدف 
الناطقني ابلعربية من االتصال الفعال ابلناطقني هبا مبا 

هذا االتصال من مهارات خمتلفة ومبا يدور حوله   يتطلبه
 من مواقف.

يتبع املعلم يف تدريس املهارات اللغوية الرتتيب الطبيعي   -2
 الكتساب األفراد هلا يف لغة األوىل.

 

يم اللغة العربية لغري الناطقي  طريقة تعلعبد العزيز إبراهيم العصيلي،   26
أخرى،  بن سعود اإلسالمية،    بلغات  إمام حممد  (، ص.  2002)الرايض: جامعة 

109 -110





36 
 

 
 

 الطريقة االتصالية   -ج 
من   رمسية  وغري  بصورة شخصية  املعلمة  تقوم  وقد 
فيها   تتحدث  دارس.  مع كل  االنفردية  اجللسات  خالل 
يف   أسلوبه  إىل  الدارس  نظرة  مثل  موضوعات  عن  املعلمة 
التعليم وقدرته التعليمية اخلاصة وأهدافه من التعلم كما قد  
حتديد   عملية  إجراء  طريق  عن  رمسية  بصورة  ذلك  يتم 

 :27ص هذه الطريقةكما يليإحتياجات. وخصائ
الدراسية  -1 الفصول  لغة األم يف  ال حيظر استخدام 

 ولكن يتم التقليل على قدر اإلمكان
التعليم كان الطالب كاملتواصل  -2 عند إجراء عملية 

وأما املدرس يصمم أمناط خمتلفة من التفاعل بني  
 الطالب ويكون مبثابة امليسر 

 
27 Ahmad Muradi,  pembelajaran menulis Bahasa arab 

dalam perspektif komunikatif, (Jakarta:prenada media grup 2016), 

hal.24 

 



37 
 

 
 

استخدام اللغة حتريراي  الكفاءة التواصلية تتكون من   -3
 أو شفواي.

 اختبار التعبري الشفهي  -5
يلجأ املعلم إىل االختبار الشفهي يف بداية احلصة 
بقصد معرفة ما يعرفه التالميذ من الدروس السابقة ورمبا  
بعرض التمهيد للدرس، أو التقومي املستمر لنمو التالميذ  
يف التحصيل الدراسي، فهي تعطى صورة دقيقة عن قدرة  

لتلميذ على القراءة، والنطق، والتعبري، واملناقشة واحلوار،  ا
وسرعة البديهة، وربط أجزاء املادة بعضها ببعض، وتساعد  
على تصحيح أخطأ التالميذ فور حدوثها، وتتيح الفرصة  
الفصل   تالميذ  إىل  األسئلة  من  عدد كبري  لتوجيه  للمعلم 

تالم تقومي  عند  فائدة كبرية  ذات  أهنا  يذ  الواحد، كما 
الصفوف األوىل من املرحلة االبتدائية، نظرا لعدم اكتساهبم  

يستخدم ملعرفة التقدم . و 28أغلب مهارات الكتابة والتعبري 
 

)الرايض: دار النشر  أساسيات املناهج، حممد أشرف املكاوي،  28
78(، ص.  2007الدويل، 
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اللغة العربية يف اكتساب اللغوية عن   الذي أحرزه دارسو 
واحملفوظات   اجلهرية  القراءة  مثل  الشفهي  التعبري  طريق 

يف هذا االختبار كان السؤال واجلواب    .29واالسئلة املباشرة 
 ابلكالم.

 هذه االختبارات الشفهية بصفة عامة على شكل:
 اختبار النطق  -أ

املدرس،  قال  ما  على  الطلبة  االختبار حياكي  هذا 
وتكميل  النطق،  يف  مرتفعة  بصوة  النص  وقراءة 

 سئلة يف النطق. أاجلمل، واإلجابة على 
 اختبار ممارسة الرتاكيب اللفظية -ب 

اجلمل  وربط  واملساءلة،  اجلمل،  أو  الكلمات  تغري 
 وإعادة صياغة العبارة يف سؤال وهلم جرا. 

 خدام املؤثرة البصريةاختبار حمادثة ابست -ج

 
29 Ahmad warson munawir, Al-munawir kamus arab-

indonesia, (Surabaya: Pustaka progresif 1997), hal. 80 
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لتشكيل   بصرية  مؤثرة  ابستخدم  احملادثة  اختبار 
وفقا  وحجم  واملسافة،  الوقت  حول  تساؤالت 
للصورة، وقراءة األرقام، واصفا الصور، ورواية فعالة  
وخاصة  املصورة  القصة  سرد  عن  فضال  أو حركة، 
ابلنسبة لألطفال أو املراحل املبتدئني من تعلم اللغة  

 العربية.
 اختبار من خالل املقابالت واملناقشات  -د

اختبار ابملقابلة حتتاج اىل العالمة إعداد يف شكل 
منظم من قائمة األسئلة الت يتعني اإلجابة عليها 
تقنتيات   محل  عادة  يتم  ما  وعادة  الطلبة.  من 
املناقشة ومقابلة اخلروج على مهارات اللغة العربية 

افية لتمكينه  للطلبة الذين هم ابلفعل يف الشعور ك
 .30من التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم 

 

 
30 Moh.mastna dkk, pengembangan evaluasi dan tes 

Bahasa arab, (Tanggerang selatan: al-kitaba 2012) hal. 71 
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 أمهية االختبار الشفهي يف تعليم اللغة العربية  -6
 أما أمهية االختبارات الشفوية كما يلي:    

 تعطي صورة واقعية عن القدرات اللغوية  للطلبة -أ
أو  السليم،  النطق  أو  ابلقراءة  يتعلق  ما  سواء 
التعبري الشفهي، وذلك عند دراسة اللغة العربية 

 أو اللغات االجنبية على حد سواء.
تساعد على إصدار أحكام صادقة حول قدرة   -ب 

التفكري  وسرعة  واحلوار  املناقشة  على  الطلبة 
 .31والفهم، وربط املعلومات 

 

، )بندا  االختبار الشفهي واستعماله يف تقومي مهارة الكالممرزون،  31
205(، ص. 2015، أتشية: جامعة الرانريي اإلسالمية احلكوميىة 
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 صل الثالث الف

 إجراءت البحث احللقى
البحث  جمنه -أ  

إن منهج البحث الذي تستعملها الباحثة يف هذا البحث هو  
تستطيع حبث الت  العلمي  البحث  منهج  هو  الباحثة   جتريب. 

النتيجة   على  املستقبل(  )املتغري  السبب  أثر  تعرف  أن  بواسطته 
التابع( الذي له األثر اجللي يف   .إن 1تقدم العلوم الطبيعية )املتغري 

تصميمات املنهج التجريب جتري على أربعة أنواع وهي التصميمات 
( )(،  Pre-eksperimentalالتمهيدية  التجريبية  -Trueوالتصميمات 

eksperimental  ،) والتصميمات  (   (، Factorial-designالعاملية 
 . 2( eksperimental-Quazi)والتصميما شبه التجريبية 

( التمهيدية  التصميمات  ابختيار  تقوم  الباحثة  -Preوأما 

eksperimental  مع الواحدة  اجملموعة  تصميم  الباحثة  واختارت   )
 

العساف،   1 امحد  بن  السلوكيةصاحل  العلوم  يف  البحث  إىل  ، املدخل 
  . 2030م( ص2000)الرايض: املكتبة العبيكان، 

 320، ....( ص. املدخل إىل البحثصاحل ابن محد العساب،  2
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والبعدي   القبلي   One Grup Pre-Tes, Post- Test)االختيار 

Design.) 

 

 وهذا التصميم أيخذ الشكل التايل: 

 2 خ    x      1خ    

 التفصيل: 
 تبار القبلي االخ :  1خ
X  :  بيةياملعاجلة  التجر 
 ي ختبار البعداال :   2خ
 

ويف هذه الرسالة تقوم الباحثة ابستخدام قاموس "التعبري  
اخلاص واألسلوب املعاصر" يف تطوير التعبري الشفهي مبعهد دار 

 احلسنة السنكيلي. 
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 وعينته  تمع البحثجم -ب
الت هلم خصائص    إن اجملتمع هو مجيع األفراد أو الألشياء

. وهو اهلدف األساسي من الدراسة 3واحدة ميكن مالحظتها 
حيث إن الباحث يعمم يف النهاية النتائج عليه، وميكن القول  

. وجمتمع البحث  4إننا ال ندرس عينات، وإمنا ندرس جمتمعات
الثانوية مبعهد   املرحلة  الطلبة يف  الباحثة هو مجيع  الذي أتخذ 

السنكيل احلسنة  عددهم    2021-2020للسنة     دار  وكان 
 . 5طالبا. للمرحلة الثانوية 133
أن  و  ويالحظ  اجملتمع.  من  جزئية  جمموعة  هي  العينة 

مصطلح عينة ال يضع أية قيود على طريقة احلصول على العينة.  

 
)الكويت:  مدخل إىل مناهج البحث الرتبوي،  رجاء حممود أبو عالم،   3

 82م(، ص.  1989مكتبة الفالح، 
مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية،...،  رجاء حممود أبو عالم،  4

163 
نتيجة من ميدان البحث مبعهد دار احلسنة السنكيل،  يف يوم الثالاثء،  5

.2021 يونيو، 8
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خصائص  له  جمتمع  من  جزئية  جمموعة  هي  ببساطة  فالعينة 
يارها التعبري  هي جزءية من اجملتمع الذي يتمم اختو .  6مشرتكة 

. فاختارت الباحثة  7الشفهي، حبيث متثل اجملتمع متثيال صحيحا
 . 8طالبا 34وكان عددهم  ثانوية.للمرحلة ال طلبة الصف الثاين

العينة   اختيار  البحثوطريقة  العمدية  ال  على  هلذا  طريقة 
(purposive) الطريقة املقصودة أو االختبار ابخلبة تعىن أن    وهو

خبة الباحثاة ومعرفته أبن هذه املفردة أو تلك   االختبارأساس  
البحث  جمتمع  واحدا  9متثل  فصال  الباحثة  استخدمت  وألن   .

 لعينتها.

 

عالم،   6 أبو  حممود  والرتبويةرجاء  النفسية  العلوم  يف  البحث  ،  مناهج 
 164(، ص. 2011)جامعة القتهرة، دار النشر للجامعات، 

النوح،  7 هللا  عبد  بن  الرتبويمساعد  البحث  )الرايض: كلية  ،  مبادئ 
 92(، ص.  2004املعلمني، 

نتيجة من ميدان البحث مبعهد دار احلسنة السنكيل،  يف يوم الثالاثء،  8
 . 2021يونيو،  8

  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، ...،صاحل بن حممد العساف، 9
 . 99ص 
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 دوات البحثأ  -ج
مع البياانت فتعتمد  جل أدوات البحث املستخدمةوأما 
 التالية : على األدوات الباحثة 

 املباشرة  ةالحظامل -1
جتمع   البحث  أدوات  هي  بواسطتها املالحظة 

من إجابة أسئلة   الباحثة  البياانت أو املعلومات الت متكن
هي  باشرة  البحث األوىل واختبار فروضه. أن املالحظة امل

مالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة ابألشخاص 
الباحثة  يدرسها  الت  األشياء  الباحثة 10أو  .واستخدمت 

 كما يلي:   مالحظة املعلمة والطلبة أثناء عملية التعليم
ال -أ مالحظة  نشاط  باحثة كاملعلمةقائمة  مالحظة   :

قاموس  استخدام  على  وقدرهتا  الباحثة كاملعلمة 
التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر يف تطوير التعبري  

 الشفهي مبعهد دار احلسنة السنكيل.

 
 406...، ص.املدخل إىل البحث، صاحل بن حممد عساف، 10
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الطلبة  -ب  استجابة  مالحظة  الطلبة:  مالحظة  قائمة 
 على الدرس واهتمامهم. 

 االختبارات  -2
هإن    أحداالختبار  أن الباحثة    كنمياألدوات    و 

تستخدمها جلمع املعلومات الت حتتاج إليها لالجابة عن  
فروضهأ اختبار  أو  البحث  الباحثة .  11ه سئلة  وتستعمل 
 ي.واالختبار البعد يالقبل ختبارختبارين . ومها االالاب
 االختبار القبلي   (أ

القبل  ا   ياالختبار  يتم  االختبار  قبل    إلجراءهو 
اللغوية  املهارات  لتحديد  الدرس  تطبيق  بداية 

اللغة تعليم  برانمج  بداية  يف  وهذا .  12للطلبة 
التجربية   إجراء  قبل  جيري  قبل  أاالختبار  ي 

املعاصر  واألسلوب  اخلاص  قاموس  استخدام 

 

427...، ص.  ،  املدخل إىل البحثاف، صاحل بن حممد العت11

12 Moh.mastna dkk, 2012, pengembangan evaluasi dan 

tes Bahasa arab…hal. 81 
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شفهي تعبري  يف  املتغري  وتطبيقه  التابع    على 
 )التحصيل الدارسي(. 

 االختبار البعدي   (ب 
هو االختبار يكون بعد إجراء ي بعداالختبار ال

قاموس أبية  يالتجر  استخدام  بعد  التعبري   ي 
وغرض املعاصر  واألسلوب  هبذا   اخلاص 

لدراسي  التحصيل  مستوى  لتحديد  االختبار 
 لدى الطلبة بعدها.

 طريقة حتليل البياَّنت -د
تستخدم الباحثة طريقة حتليل البياانت ابلتحليل  الكمي، 

وتعتمد الباحثة يف حتليل البياانت للحصول  وهو حتليل رقمي. 
 على نتيجة ورقة املالحظة كما يلي:
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 حتليل البياانت للمالحظة املباشرة:  -1
حتسب البياانت من استجابة املعلمة والطلبة عند إجراء 

 : 13كما يلي  املقرر رمزعلى العملية التعليم والتعلم 
 

P = 
𝑅

𝑇
 𝑥 100 % 

 

 : البياانت 
P ئويةلنسبة امل: ا 
R :ليها صولة عاحمل درجةجمموعات ال 
T :النتيجة الكاملة 

وحتليل أنشطة املعلمة واستجابة الطلبة أثناء عملية التعليم  
 :14يعتمد على معايري 

 
13 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.281 

14 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

…, hal. 282 
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 جيد جدا = %  100– 81
 = جيد    % 80 – 61
 % = مقبول  60–  41
 انقص=  % 40– 21
 % راسب  20 -0

 
 بياانت الالختبارات -2

للحصول على حتليل األسئلة الثانية )بياانت االختبار(  وأما  
االختبارين  إجابة  من  واملعدل  اجملموع  الباحثة  فاستعملت 

والبعدي(. القبلي  الباحثة  ف  )االختبار  درجة قامت  إبدخال 
 :15الطلبة الت حصلوا عليها يف كل االختبار التايل

 

 
15 Moch. Mastna dan erta mahyudin, pengembangan 

evaluasi,… hal 235. 
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 معيار نتيجة االختبار  1-3اجلدول 

الدرجات   مستوى اإلتقان
 ابحلروف 

 قدير الت الوزن 

86 -100  % A 

 
 جيد جدا  4

75 -85  % B 3  جيد 

60 -75  % C 2  مقبول 

55-  89  % D 1 انقص 

<45 % E 0  راسب 

 
حتليل بياانت االختبار القبلي والبعدي فقامت الباحثة    وأما

 Paired Sample( أو اختبار )Wilcoxon Sign Rank Test)  ابختبار

T-test ابستخدام برانمج )“SPSS Statistik 22”. 
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وأخذت الباحثة جمموعة االختبار القبلي والبعدي والنتيجة 
إلجراء   تبار  خا  أو (  Wilcoxon Sign Rank Test)  اختباراملعدلة 

(Paired Sample T-test)  طبيعي البياانت  كانت  وإذا   .
(Normalitas)     ومتجانسية(Homogenitas) الباحثة ابختيارقامت  ف 

(Paired Sample T-test)  الباحثة فقامت  عكسها  وإن كانت   ،
الباحثة إىل القيام   ( .Wilcoxon Sign Rank Testابختيار) وحتتاج 

( الطبيعي  املتجانسي Normalitas  Ujiابالختبار  واالختبار   )
(Homogenitas Uji:وسيتضح شرحهما كما يلي ،) 

 (Uji Normalitasاالختبار الطبيعي ) -1
االختبار الطبيعي هو االختبار ملعرفة العينة من جمموعة 
نتيجة   ابالختبار  الباحثة  وتقوم  طبيعية.  غري  أو  طبيعية  تكون 

(Shapiro-Wilk)   وإذا كانت عينة   50ألن عينة البحث أقل من
من   أكثر  نتيجة    50البحث  الباحثة  -Kolmogorov)فأخذت 

Smirnov)  نتيجة الباحثة  أخذت  البحث  هذا  ويف   .(Shapiro-

Wilk)   50طالبا وهو أقل من  34ألن عدد العينة . 
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 ( Uji Homogenitasاالختبار املتجانسى ) -2
هو االختبار ملعرفة أن البياانت   االختبار املتجانسي

متجانسة أو غري متجانسة. إذا كان مستوى الداللة أقل من  
  0،05فتكون البياانت متجانسية وإذا كان أكثر من    0،05

 فتكون البياانت غري متجانسة. 
لذلك إذا كانت البياانت طبيعية ومتجانسة بعد قيام  

، وإذا كان (paired sample T-test)الختبار فتقوم الباحثة ابختبار 
 (.  Wilcoxon Sign Rank Testعكسه فتقوم الباحثة ابختبار)

 وشرح اخلالصة  كما يلي: 
 سؤاال البحث وحتليلها  2-3  اجلدول

 حتليل البياانت  أسئلة البحث  الرقم

لتطوير    استجابةكيف     -1 الطلبة 
ابسخدام الشفهي  قاموس   التعبري 

املعاصر   واألسلوب  اخلاص  التعبري 
 مبعهد دار احلسنة السنكيل؟

املعدل والنسبة 
املئوية )%( 

 )املالحظة املباشرة( 
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التعبري  - 2 "قاموس  استخدام    هل 
يطور   املعاصر"  واألسلوب  اخلاص 

احلسنة   التعبري دار  مبعهد  الشفهي 
 ؟  السنكيل

املعدلة االختبارات 
Test-T/ Wilcoxon 

Sign Rank Test 

 :16الختبار كما يليلفروض الوأما 
فيدل على  0،05إذا كانت نتيجة مستوى الداللة أقل من   -1

(  Ho( مقبول والفرض الصفري )Haأن الفرض البديلي )
 مردود. 

فيدل على  0،05إذا كانت نتيجة مستوى الداللة أكثر من  -2
(  Ho( مردود والفرض الصفري )Haأن الفرض البديلي )

 مقبول. 
  

 

 
16 Nur Yadi dkk,  dasar- dasar statistic penelitian, 

(Yogyakarta: sibuku media, 2017), hal. 70 
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 الفصل الرابع 
 نتائج البحث ومناقشاهتا 

 عرض البياَّنت -أ
السابق  ل الفصل  يف  بعرض  الباحثة  قامت  يتعلق    عماقد 
عهد دار مبواألسلوب املعاصر"    خلاصقاموس "التعبري ا  خدامابست

احلسنة السنكيلي. وللحصول على البياانت قامت الباحثة ابلبحث  
.  2021- 2020التجريب يف الفصل الثاين للمرحلة الثانوية للسنة  

وقد قامت الباحثة ابلبحث التمهيدية للحصول على تلك البياانت 
جبامعة   املعلمني  وأتهيل  الرتبية  عميد كلية  رسالة  على  اعتمادا 

أتشية بندا  احلكومية  اإلسالمية     -B برقم  الرانريي 

6160/Un.08/FTK.1/TL.00/03/2021 القيام ابلبحث امليدان.  عن 
 حملة ميدان البحث  -1

املعاهد اإلسالمية   إحدىكيلي  سنكان معهد دار احلسنة ال
بقرية كيالجنان   152  رقم    M. Thahirيف شارع     سنكيل يقعالأبتشية  
(Kilangan )    وقد أسس هذا املعهد  أتشية سنكيل،  سنكيلمبنطقة .
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   Abuya Syekh H. Zamzami Syamرعايةم حتت    1972سنة  
رئيسة و  Abu Muda Irsyadul Fikri S.Pd.I وكان مدير املعهد اآلن

األستاذة   الثانوية  للمرحلة   Raudhatul Hasanah, S.Pd.Iاملدرسة 
 ,Syahminanورئيس املدرسة للمرحلة املتوسطة اإلسالمية األستاذ   

S. Pd.I  املتوسطة  املدرسة  ورئيس احلكومية  ألستاذ  ا  للمرحلة 
Kasman, S.Pd    املعهد ثالث مراحل،  مرحلة التعليم يف هذا  ت  وكان

هي املرحلة املتوسطة اإلسالمية واملرحلة احلكومية املتوسطة واملرحلة 
يتعلم الطلبة ملدة ثالث سنوات  يتعلم فيه .  الثانوية. ولكل مرحلة 

الكتب    بةالطل يتعلمون  وكانوا  اإلسالمية.  والعلوم  العامة  العلوم 
 .العربية صباحا ويتعلمون العلوم العامة مساء

الباحثة ببحثها يف املرحلة الثانوية. وأما عدد الطلبة وقامت  
، وكان 2021- 2021طالبا للسنة الدراسية    133يف تلك املرحلة  

 عددهم وبياهنم لكل فصل كما يلي:
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دار احلسنة  رحلة الثانويةامل يف  بةعدد الطل  1-4اجلدول 
 : السنكيلي

  عدد الطلبة  املرحلة  الفصل 
   اجملموع

 الثانوية
 الطالبة الطالب 

 53 24 29 الفصل األول 

 43 26 17 الفصل الثاين

 37 19 18 الفصل الثالث

 133  اجملموع

 ( 2021)مصادر البياانت من واثئق معهد دار احلسنة، سنة  
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رحلة الثانوية يف معهد دار  املعدد املدرسي يف   2-4اجلدول 
 احلسنة السنكيلي 

  عدد املدرسي الرقم 
 درساتامل ملدرسون ا  موعاجمل

1 6 13 19 

 ( 2021)مصادر البياانت من واثئق معهد دار احلسنة، سنة 
 

 الوسائل واملرافق مبعهد دار احلسنة الستكيلي    3-4اجلدول 

 العدد  الوسائل واملوافق الدراسية  الرقم 

 4 إدارة املدرسني  1

 12 الفصول 2

 1 املكتبة 3
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 1 امللعب  4

 3 املقصف 5

 1 موقف السيارة  6

 19 احلمام 7

 1 املسجد  8

 1 املعمل 9

 1 املخفر  10

 6 قاعة التعلم 11

 ( 2021)مصادر البياانت من واثئق معهد دار احلسنة، سنة 
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املعاصر يف استخدام قاموس التعبري اخلاص واألسلوب   -2
 عملية التعليم

ابستخدام وسيلة قاموس "التعبري اخلاص لقد قامت الباحثة  
الشفهي   التعبري  تعليم  يف  املعاصر"  الثاين  واألسلوب  الصف  يف 

لقاءات. وكانت مع   3ملدة    مبعهد دار احلسنة السنكيلي  الثانوية
الباحثة إحدى املعلمة الت تساعدها يف مالحظة أنشطة املعلمة 
التوقيت   وهذا   ، والتعلم  التعليم  عملية  أثناء  الطلبة  واستجابة 

 التجريب يف اجلدول التايل: 
 التوقيت التجريب  4-4اجلدول 

 عملية ال تاريخ ال يومال لقاء ال

يونيو    2 األربعاء اللقاء األول
2021 

 االختبار القبلي والتجريبية 

يونيو    4 اجلمعة اللقاء الثاين 
2021 

 التجريبية
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يونيو    8 الثالاثء اللقاء الثاين 
2021 

 االختبار البعدي 

 
عملية تعليم التعبري الشفهي ابستخدام اللقاء األول )  5-4اجلدول 

 قاموس "التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر"(

الطلبة أنشطة   أنشطة املعلمة  

ويقرأ   سالمالرد الطلبة ي
 الدعاء 

 وقراءة الدعاء تبدأ املعلمة إبلقاء السالم

يهتم الطلبة بدعوة املعلمة 
 عند إثبات احلضور

 تقوم املعلمة بتحضري  

يقوم الطلبة إجراء احلوار مع  
 صديقهم 

 إبجراء احلوار مع صديقه أتمر املعلمة 
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أمام ميثل الطلبة احلوار 
 الفصل 

أمرت املعلمة  متثيل احلوار مثىن مثىن  
 أمام الفصل 

يقوم الطلبة لتعبري احلوار قبل  
استخدام قاموس التعبري  

 اخلاص واألسلوب املعاصر(    

ختتب املعلمة الطلبة للتعبري الشفهي من  
احلوار )قبل استخدام قاموس التعبري  

 اخلاص واألسلوب املعاصر(   

ختتتم املعلمة السالم قبل خروج الفصل   يرد الطلبة السالم 
 وتنصحهم أبن يتعلموا جيدا

 
اللقاء الثاين )عملية تعليم التعبري الشفهي ابستخدام   6-4اجلدول 

 قاموس "التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر"(

 أنشطة املعلمة  أنشطة الطلبة 

 تبدأ املعلمة إبلقاء السالم  سالمالرد الطلبة ي

 أتمر املعلمة الطلبة قراءة الدعاء  يقرأ الطلبة الدعاء 
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يهتم الطلبة بدعوة املعلمة 
إثبات احلضورعند   

 تقوم املعلمة بتحضري الطلبة 

يسمع ويهتم الطلبة إىل  
 الشرح 

تشرح املعلمة أهداف الدراسة وعملية  
 التعليم 

تشرح املعلمة املفردات اجلديدة  يستمع الطلبة الشرح  
 واألسلوب املعاصر من القاموس

 تقوم املعلم إبعطاء منوذج احلوار يهتم الطلبة احلوار

الطلبة الذين مل يفهموا  يسأل 
 املادة 

اعطاء الفرصة على الطلبة ليسألوا عن  
 املفردات واألساليب الت مل يفهموها

يقوم الطلبة إبجراء احلوار مع  
 صديقه 

أمرت املعلمة الطلبة مع صديقه إبجراء 
احلوار أبنفسهم بستخدام قاموس التعبري  

 اخلاص واألسلوب املعاصر 
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م  يقوم الطلبة ابلتقدم أما
الفصل لتمثيل احلور مع  

 صديقه 

أمرت املعلمة الطلبة بتقدم أمام الفصل  
 لتمثيل احلوار مع صديقه 

 تستنتج املعلمة والطلبة عملية التعليم اليوم 

يقرأ الطلبة الدعاء وجييبون 
 السالم

 تنتهي املعلمة ابلدعاء والسالم 

 
الشفهي ابستخدام اللقاء الثالث )عملية تعليم التعبري   7-4اجلدول

 قاموس "التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر"(

 أنشطة املعلمة  أنشطة الطلبة 

  تبدأ املعلمة إبلقاء السالم سالمالرد الطلبة ي

 أتمر املعلمة قراءة الدعاء  يقرأ الطلبة الدعاء 
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يهتم الطلبة بدعوة املعلمة 
 عند إثبات احلضور

 تقوم املعلمة بتحضري الطلبة 

الطلبة ابالختبار البعدي  يقوم 
)بعد استخدام قاموس 

"التعبري اخلاص واألسلوب 
 املعاصر" 

تقوم املعلمة ابالختبار البعدي )بعد  
استخدام قاموس "التعبري اخلاص 

 واألسلوب املعاصر" 

يقوم الطلبة إبجراء احلوار مع  
 صديقه 

أمرت املعلمة الطلبة مع صديقه على 
ابستخدام قاموس إجراء احلوار أبنفسهم 

 التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر

يقوم الطلبة ابلتقدم أمام  
الفصل لتمثيل احلور مع  

 صديقه 

أمرت املعلمة الطلبة بتقدم أمام الفصل  
 لتمثيل احلوار مع صديقه 

 تنصح املعلمة الطلبة أبن يتعلموا جيدا  يستمع الطلبة النصيحة  
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ة الدرس بقراءة الدعاء وإلقاء  ختتتم املعلم يقرأ الدعاء ورد السالم
 السالم

 
 ياَّنتبحتليل  -ب

 املالحظة املباشرةبياَّنت حتليل  -1
الطلبة استجابة  املعلمة و ويكون حتليل بياانت أنشطة  

 عند إجراء عملية التعليم والتعلم على الرمز املقرر كما يلي: 
P = 

𝑅

𝑇
 𝑥 100 % 

 : البياانت 
Pئويةلنسبة امل: ا 
R :ليها صولة عاحمل درجةجمموعات ال 
T :النتيجة الكاملة 
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يعتمد   التعليم  عملية  أثناء  والطلبة  املعلمة  أنشطة  وحتليل 
 :1على معايري

 = ممتاز   100% – 81
 = جيد جدا  80% – 66
 = جيد   65% – 56
 = مقبول   55% – 41
 = انقص   40% – 0
 

 أنشطة املعلمة   .(أ
تعليم  وأما نتيجة املالحظة أنشطة املعلمة عند عملية 

التعبري ابستخدام قاموس التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر  
 كما يلي:

 
1 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

...hal.281 
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 باحثة كاملعلمة نشطة الأمالحظة   8-4اجلدول 

 النتيجة الناحية امللحوظة  الرقم

1 2 3 4 

تدير املعلمة الفصل لتكون   1
 الطلبة مستعدين للتعلم 

  √  

تقدمي مواد التعليم وأهداف  2
 التعلم 

  √  

قدرة املعلمة على ربط املوضوع  3
 السابق ابجلديد

     √ 

 √    التوافق يف اختيار الطريقة 4

قدرة املعلمة على إدارة األوقات   5
 وأحوال القاعة

    √  
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اعطاء الدافع ليزيد اهتمام   6
 الطلبة يف التعليم 

    √  

 √    املطابق يف احملادثة مع الطلبة 7

قدرة املعلمة على استخدام   8
قاموس  التعبري اخلاص 

واألسلوب املعاصر" يف تعلم 
 التعبري 

  √  

اعطاء الفرصة للطلبة ليسئل   9
سؤاال حول املوضوع الذي مل 

 يفهم 

  √  

القيام بتطوير محاسة الطلبة يف  10
 تعلم التعبري ابستخدام القاموس 

  √  

 33 اجملموع 
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 املعلمة عند عملية التعليم والتعلم كما يلي:ونتيجة أنشطة 
P = 

𝑅

𝑇
 𝑥 100% 

P = 
33

40
 𝑥 100 % 

P = 
3300

40
  

P =  82,5% 

 

بتلك تدل على أهنا يف احلد  %     82،5  هيوأما نتيجة احملصولة  
وحصلت على درجة جيد جدا. وهذا يدل على أن أنشطة  %    100  -81

اخلاص  "التعبري  قاموس  ابستخدام  والتعلم  التعليم  عملية  عند  املعلمة 
 واألسلوب املعاصر" إجابية.

 
 استجابة الطلبة  .(ب

وأما نتيجة املالحظة استجابة الطلبة عند عملية تعليم التعبري  
 كما يلي:  ابستخدام قاموس التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر

 
 



70 
 

 
 

 طلبة ال ستجابةمالحظة ا  9-4اجلدول 

 النتيجة الناحية امللحوظة  الرقم

1 2 3 4 

الطاعة على نظام يف الدرس أثناء   1
 البحث

  √  

  الفهم على الدرس وهدفه وشرحه 2
التعليم ابستخدام قاموس  وعالقة

"التعبري اخلاص واألسلوب 
 املعاصر" 

   √  

قدرة الطلبة يف االستماع إىل إفشاء   3
  املفردات واألسلوب عند الدرس 

 بناء على القاموس املستخدم

     √ 

 √    تطوير املفردات واألسلوب   4
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  √     التكامل بنشاط ابللغة العربية 5

الذي قد شرحت  استنتاج الدرس  6
 املعلمة

    √  

قدرة الطلبة يف املناقشة مع   7
 زمالءهم 

    √  

 √      الرد على األسئلة من املعلمة 8

 √      اعطاء التمرين عن األساليب  9

استجابة الطلبة يف استخدام   10
 األسلوب بوسيلة القاموس

  √  

 34 اجملموع 

 
 التعليم والتعلم كما يلي: ونتيجة أنشطة الطلبة عند عملية 

P = 
𝑅

𝑇
 𝑥 100 % 
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P = 
34

40
 𝑥 100 % 

P = 
3400 

40
  

P =  85  %  

 

  - 81بتلك تدل على أهنا يف احلد  %    85  وأما نتيجة احملصولة هي

وحصلت على درجة جيد جدا. وهذا يدل على أن استجابة  %    100
اخلاص   "التعبري  قاموس  ابستخدام  والتعلم  التعليم  عملية  عند  الطلبة 

 واألسلوب املعاصر" إجابية.
 

 ينحتليل االختبار  -2
ونتيجة الطلبة الصف الثاين الثانوية يف تعليم التعبري ابستخدام  

 والبعدي، ونتائجهم كما يلي: قاموس بعد االختبار القبلي 
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 نتائج االختبار القبلي والبعدي  10-4اجلدول 

 نتيجة   الطلبة  الرقم 
االختبار  

 القبلي

 نتيجة   الرتتيب 
االختبار  
 البعدي 

 التقدمي 

 جيد  80 مقبول  60 1الطلبة  1

 جيد  84 انقص 52 2الطلبة  2

جيد   92 مقبول  68 3الطلبة  3
 جدا

 جيد  84 مقبول  60 4الطلبة  4

 جيد  80 انقص 52 5الطلبة  5

 جيد  76 مقبول  60 6الطلبة  6

 جيد  86 مقبول  64 7الطلبة  7
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 جيد  76 مقبول  60 8الطلبة  8

 جيد  76 مقبول  60 9الطلبة  9

الطلبة  10
10   

 جيد  80 انقص 56

الطلبة  11
11 

 جيد  84 مقبول  68

الطلبة  12
12 

جيد   88 مقبول  64
 جدا

الطلبة  13
13 

 جيد  84 مقبول  64

الطلبة  14
14 

 جيد  80 مقبول  68
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الطلبة  15
15 

 جيد  80 مقبول  64

الطلبة  16
16   

جيد   88 مقبول  68
 جدا

الطلبة  17
17 

 جيد  84 مقبول  68

الطلبة  18
18 

 جيد  84 مقبول  64

الطلبة  19
19 

جيد   88 مقبول  64
 جدا

الطلبة  20
20 

 جيد  84 مقبول  64
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الطلبة  21
21 

 جيد  80 مقبول  64

الطلبة  22
22 

 جيد  84 مقبول  60

الطلبة  23
23 

جيد   88 مقبول  68
 جدا

الطلبة  24
24 

جيد   92 مقبول  60
 جدا

الطلبة  25
25 

 جيد  80 مقبول  60

الطلبة  26
26 

 جيد  80 انقص 52
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الطلبة  27
27 

 جيد  80 انقص 52

الطلبة  28
28 

 جيد  80 مقبول  60

الطلبة  29
29 

جيد   88 مقبول  64
 جدا

الطلبة  30
30 

جيد   92 انقص 56
 جدا

الطلبة  31
31 

 جيد  84 انقص 52

الطلبة  32
32 

جيد   88 مقبول  60
 جدا
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الطلبة  33
33 

جيد   88 انقص 56
 جدا

الطلبة  34
34 

جيد   88 انقص 56
 جدا

  84  61        اجملموع 

 
املعدلة   القبلي  االختبار  نتيجة  أن  على  يدل  السابق  اجلدول  ومن 

. ولتحليل بياانت 84ونتيجة االختبار البعدي املعدلة بتقدير    61بتقدير  
 Uji ) االختبار القبلي والبعدي قامت الباحثة أوال ابالختبار الطبيعي  

Normalitas)  " ابستخدام برانمجSPSS 22    تتضح نتيجته يف اجلدول "
 لتايل: ا

 (Uji Normalitas Data )نتيجة االختبار املعياري  11 -4اجلدول 

Tests of Normality 

 

kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
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Hasil pretest .172 34 .012 .901 34 .005 

postest .195 34 .002 .918 34 .015 

a. Lilliefors Significance Correction 

يدل على أن نتيجة االختبار القبلي بعد إجراء   دول السابقمن اجل
الطبيعي   الداللة  (  Uji Normalitas)االختبار  مستوى  على    (sig)حتصل 

ونتيجة االختبار البعدي حتصل على مستوى    0،05أقل من      0،005
البيوهذا    0،05من    قلأ  0،015  (sig)الداللة   أن  على  غري  انت  ايدل 
املتجانس   .(Normal  Tidak)معيارية   ابالختبار  الباحثة  تقوم   Uji)مث 

Homogenitas) وتتضح نتيجته يف اجلدول التايل: 
  (uji homogenitas) نتيجة االختبار املتجانس  12 -4ول اجلد 

Test of Homogeneity of Variances 

hasil   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.943 1 66 .335 
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) من اجلدول السابق يدل على أن نتيجة االختبار املتجانس 

Uji Homogenitas)  حتصل على مستوى الداللة  (sig) 0،335  أكثر
 .متجانسية  النتيجة تشري إىل أن البياانت  ذاهب.  0،05من 

 متجانسية غري   البياانت ابالختبارين السابقني تعتمد على أن    
وتتضح    ( Wilcoxon Sign Rank Test)إجراء ابختبار      طبيعية. وميكن

 نتيجته يف اجلدول التايل:
 

 (  Wilcoxon Sign Rank Test)نتيجة االختبار  12 -4ول اجلد

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

postest – pretest Nega
tive 
Rank
s 

0a .00 .00 

Positi
ve 
Rank
s 

34b 17.50 595.00 

Ties 0c   

Total 34   
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a. postest < pretest 

b. postest > pretest 

c. postest = pretest 

 

Test Statisticsa 

 postest – pretest 

Z -5.107b 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 .Asymp. Sigمن هذا اجلدول يشري إىل أن نتيجة مستوى الداللة  

(2- tailed)   0،000    فيدل  0،05وهي أقل من نتيجة مستوى الداللة ،
البديلى   الفرض  أن  الصفري    (Ha)على  والفرض  مردود.    ( Ho)مقبول 

تعليم   يف  املعاصر  واألسلوب  اخلاص  التعبري  قاموس  وتطوير فاستخدام 
 التعبري الشفهي جيعل الطلبة أن يستجيبوا استجابة جيدة.
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 املناقشة  -ج
واملناقشة هلذا البحث فهي أن أنشطة املعلمة واستجابة الطلبة  
واألسلوب  اخلاص  "التعبري  قاموس  ابستخدام  التعليم  عملية  عند 
املعاصر" حصلت على درجة جيد جدا فيدل على أهنا تؤثر يف تطوير 

التعبري الشفهي، كما ورد يف دليل املالحظة أنشطة  قدرة الطلب ة على 
املعلمة واستجابة الطلبة. لقد حصلت الباحثة من ورقة املالحظة بقيمة  

  –   81( وهذان تدالن على أهنما بني  85( والطلبة )82،5املعلمة )
 %، ودرجتها جيد جدا.       100

 Wilcoxon Sign) ونتيجة االختبار القبلي والبعدي بعد إجراء  

Rank Test  وحصلت على نتيجة مستوى الداللة )Asymp. Sig. (2- 

tailed)  .0،000    وهذا 0،05وهي أقل من نتيجة مستوى الداللة .
 . يدل على أن استخدام قاموس "التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر" 

الطلبة على التعبري الشفهي. وهذا البحث تؤكده رسالة    يطوير
)يف جامعة الرانريي( ابملوضوع استخدام وسيلة الرسوم  ،2017رمحة هللا  

املتحركة لرتقية مهارة الكالم عند التالميذ ومنهج البحث املستخدم يف 
هذا  يف  البحث  ونتائج  الكمى.  ابملدخل  جتريب  منهج  البحث  هذا 
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وسيلة الرسوم املتحركة فعال لرتقية مهارة الكالم    البحث أن استخدام
 وميىن رغبة الطالب يف عملية تعليم اللغة العربية.

 Sunan، )يف جامعة2016ورسالة حممد صفوان زوري عزيزي  
Kalijaga Yogyakarta  )  ابملوضوع قاموس العربية على اإلنرتنت كمصدر

ابملدخل الكيفية.   للتعم اللغة العربية ومنهج البحث هو التحليل ووصف
 ونتائج البحث أن قاموس على اإلنرتنت ميكن استخدامه لتعليم العربية. 

 حتقيق الفرضي  -د
 أن الفرضني هذا البحث مها:   لقد ذكرت الباحثة يف الفصل األول

1- ( البديلي  اخلاص  Haالفرض  التعبري  قاموس  استخدام  أن   :)
 واألسلوب املعاصر يطور التعبري الشفهي 

التعبري اخلاص  Hoالفرض الصفري ) -2 (: أن استخدام قاموس 
 واألسلوب املعاصر ال يطور التعبري الشفهي  

وبعد حتليل املالحظة املباشرة قد ظهر أن أنشطة املعلمة واستجابة  
الطلبة عند عملية التعلم ابستخدام قاموس حصلت على درجة جيد  
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جدا. فيدل على أن الطلبة يستجيبون إستجابة جيدة ابستخدام قاموس 
 "التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر" يف تعليم وتطوير التعبري الشفهي. 

(  Wilcoxon Sign Rank Test) االختبار القبلي البعدي  وبعد حتليل  
نتيجة مستوى الداللة   ”SPSS Statiscs 22“ابستخدام    وبتضح أن 

مقبول    (Ha)فيدل على أن الفرض البديلي  0،05وهو أقل من    0،000
الصفري   اخلاص    (Ho)والفرض  التعبري  قاموس  فاستخدام  مردود. 

أن   الطلبة  الشفهي جيعل  التعبري  وتطوير  تعليم  املعاصر يف  واألسلوب 
 يستجيبون إستجابة جيدة.
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة 

 نتائج البحث -أ
ابلبحث   يتعلق  مما  الرسالة  هذه  يف  الباحثة  انتهت  لقد 
التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر يف   التجريب استخدام قاموس 

الشفهي   التعبري  السنكيليمب تطوير  احلسنة  دار  ونتائج عهد   ،
 البحث هلذه الرسالة كما يلي: 

قاموس استجابة  إن   -1 ابستخدام  تعليم  عملية  عند  الطلبة 
وا اخلاص  املعاصر"  "التعبري  إستجابة ألسلوب  يستجيبون 

جيدة يف تطوير وتعليم التعبري الشفهي وهذا كما يف حتليل  
 % بدرجة جيد جدا.  85البياانت بقيمة 

وإن استخدام قاموس "التعبري اخلاص واألسلوب املعاصر"   -2
النتيجة    بدليل  الشفهي  التعبري   -Asymp. Sig. (2يطّور 

tailed)  0،000    نتيجة من  أقل  الداللة وهي  مستوى 
"التعبري  0،05 قاموس  استخدام  أن  على  يدل  وهذا   .
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يستجيبون   أن  الطلبة  جيعل  املعاصر"  واألسلوب  اخلاص 
 استجابة جيدة يف تعليم  وتطوير التعبري الشفهي.

 املقرتحات  -ب
على الظواهر السابقة تقدم الباحثة املقرتحات كما    ااعتماد

 :يلي
تعليم   -1 يف  املناسبة  الوسيلة  خيتارو  أن  للمدرسني  ينبغي 

التعبري الشفهي ألنه أثر شديد لرتقية رغبة الطلبة وقدرهتم  
 على اللغة العربية. 

ينبغي للطلبة أبن يستمروا تعليم اللغة العربية ابستخدام  -2
ألسلوب املعاصر" ألنه مؤثر يف قاموس "التعبري اخلاص وا

ترقية قدرة الطلبة على التعبري الشفهي وترجو الباحثة من  
القارئني أن يصححوا خطأ أو نقصا حىت يكون  كامال 

 ومفيدا للباحثة والقارئني. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU 

Nama Guru yang diamat : Susanti   

Sekolah/ Kelas  : Mas Darul Hasanah/ 2 MAs  

Tujuan    : Penelitian   

Hari/ Tanggal   : Jum’at 4 Juni 2021  

  

 

No 

 

ASPEK YANG DIAMATI 

NILAI 

 

1 2 3 4 

1.  Guru Mengelola Kelas Agar 

Siswa Siap Untuk Belajar 

    

2.  Menyampaikan Materi 

Pembelajaran dan Tujan 

pembelajaran  

    

3.  Kemampuan Dalam Mengaitkan 

Materi Baru Dengan Materi 

Sebelumnya. 

    

4.  Kesesuaian dalam memilih 

metode 

    

5.  Mampuan mengelola  waktu 

selama proses pembelajaran 

    

6.  Memberi motivasi yang dapat 

meningkatkan minat belajar siswa 

    

7.  Kekonsistenan dalam 

Bermuhadtsah dengan siswa  

    

8.  Kemampuan Guru dalam 

Menggunakan Kamus ta’bir dalam 

Pembelajaran Kalam 

    

9.  Memberikan kesempatan kepada 

siwa untuk bertanya tentang 
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Keterangan : 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Kurang Baik 

1 = Tidak Baik 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

materi pelajaran yang belum 

dipahami 

10.  Meningkatkan semangat siswa 

dalam pembelajaran kalam 

menggunakan kamus 

    

Jumlah Keseluruhan  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

Sekolah  : Mas Darul Hasanah 

Kelas   : 2 Mas 

Hari/ Tanggal  :Jum’at 4 Juni 2021 

 

 

No 

 

ASPEK YANG DIAMATI 

NILAI 

 

1 2 3 4 

   1 Mematuhi Peraturan Dan Tata 

Tertib Belajar 

    

2 Memahami Materi 

Pembelajaran, Tujan 

Pembelajaran Dan Uraian Yang 

Disampaikan Guru 

    

3 Kemampuan Siswa Dalam 

Mendengar Pengungkapan 

Mufradat/ Uslub yang 

disampaikan Guru 

    

4 Mengembangkan Mufradat/ 

Uslub dalam Bentuk Hiwar 

    

5 Berkomunikasi Secara Aktif 

dengan bernahasa arab 

    

6 Menyimpulkan Materi Yang 

Telah Diberikan Guru Pada 

Akhir Pembelajaran. 

    

7 Kemampuan Siswa Dalam 

Berdiskusi Sesama Siswa 

(Berhiwar). 
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8 Menanggapi Pertanyaan-

Pertanyaan Sederhana Yang 

Diberikan Oleh Guru 

    

9 Memberikan Contoh-Contoh 

Tentang Uslub 

    

10 Respon Siswa Dalam 

Menggunakan Uslub-Uslub 

Arab. 

    

Jumlah Keseluruhan 

 

  

 

Keterangan : 

4 = Sangat Baik 

3 = Baik 

2 = Kurang Baik 

1 = Tidak Baik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : Madrasah ‘Aliyah Darul 

Hasanah Singkil 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab  

Kelas/Semester  : XI/Genap  

Materi Pokok  :  )السفر إىل سودان )كالم 
Alokasi Waktu : 9 x 40 Menit (3 x 

Pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, responsif, dan 

pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami,menerapkan, menganalisis pergetahuan 

(faktual,konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya  dan 

humoniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian,serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah.  

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang 
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dipelajari-Nya disekolah secara mandiri, dan menggunakan 

metode sesuai kaidah.  

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

3.1 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, makna dan gramatikal) dari teks 

sederhana yang berkaitan dengan tema:    

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال )احلاسوب، اجلوال، ألنالين( 
  Yangmelibatkan tindak tutur menyatakan dan 

menanyakan tindak/ kejian diwaktu sekarang dan akan 

datang dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari; 

 ع تصريف الفعل املضار اللغوي 

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK) 

3.1.1 Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan 

dengan menggunakan ungkapan/uslab yang disajikan 

3.1.2 Mengembangkan hiwar dengan menggunakan uslub 

arab terkait tema  السفر إىل السودان 
3.1.3 Mengembangkan hiwar dengan teman dengan teman 

sebangku 

3.1.4 Berdialog dengan teman sebangku dari hiwar yang 

telah dikembangkan 

4.1.2 Memperaktekkan hiwar tentang topik   dengan 

memperhatikan struktur kalimat tanya  dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 

4.1.3 Mendemonstrasikan hasil percakapan didepan kelas 

dengan pasangan masing-masing. 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN (Optional) 

  Mampu berkomunikasi lisan secara baik dan bahasa 

yang sudah dipelajari sehingga penyampaian pesan dapat 

diterima. Dan dengan menggunakan kamus (ta’bir alkhas wal 

uslub al-ma’ashir) diharapkan peserta didik mampu 

menerapkan cara orang arab mengungkapkan sesuatu 

sebagimana yang tertera di kamus tersebut. 

 

E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Metode  : mubasyarah dan tanya 

jawab 

3. Model  : Sam’iyah syafawiyah  

 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Spidol 

2. Papan tulis 

 

G. SUMBER BELAJAR 

Kamus (ta’bir alkhas wal uslub al-ma’ashir) 

 

 

H. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Pertemuan pertama 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal 

Appersepsi 

1. Guru membuka pembelajaran 

dengan salam dan berdoa 

bersama dipimpin oleh seorang 

10 

Menit 
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peserta didik dengan  penuh 

khidmat, 
2. Guru menyapa peserta didik agar 

fokus keguru dan pembelajaran 

yang akan dimulai dengan sapaan : 

 صباح اخلري-

 كيف حالكم ؟-

 اآلن ؟ ماذا درسنا -

بقرأة  - نفتح  هيا  اليوم  درسنا  نبدأ  أن  قبل 
 البسملة "بسم هللا الرمحن الرحيم"

3. Menyampaikan informasi tentang 

tujuan pembelajaran topik dan 

kompetensi yang akan dicapai oleh 

peserta didik. 

Kegiatan inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 

 

Menanya  

Afektif 

• Guru membiasakan agar peserta 

didik senantiasa bersikap jujur 

dan percaya diri dan 

berkomunikasi menggunakan 

bahasa arab. 

• Guru memotivasi agar peserta 

didik senantiasa bersikap jujur 

dan percaya diri. 

•  Peserta didik mendengarkan 

hiwar yang diperdengarkan oleh 

guru. 

95 

menit 
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Mengeksplorasi 

 

 

Menalar 

 

Mengkomunikasikan  

• Peserta didik mengamati teks 

hiwar yang telah diperdengarkan 

• Peserta didik menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 

• Peserta didik menirukan pelafalan 

yang diucapkan guru. 

• Peserta didik mengerjakan soal 

ikhtibar qabli yaitu dengan 

menghafalkan hiwar yang telah 

disediakan oleh guru. 

• Peserta didik meju kedepan 

dengan teman sebangku 

melafalkan hiwar yang telah di 

hafalkan 

• Peserta didik memantapkan 

pemahaman. 

Kegiatan penutup 

Kesimpulan/ Refleksi 
• Peserta didik dengan panduan 

guru mereview bagian mana yang 

perlu dijelaskan kembali. 

• Peserta didik menyimpulkan 

kembali tentang pembelajaran 

yang telah dipelajari. 

• Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan   نكتف درسنا
اليوم، خنتتم بقراءة احلمد هلل " احلمد هلل  
  رب العاملني "

• Guru mengucapkan salam 

penutup. 

15 

Menit 
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Pertemuan kedua 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal 

Appersepsi 
1. Guru membuka pembelajaran 

dengan salam dan berdoa 

bersama dipimpin oleh seorang 

peserta didik dengan penuh 

khidmat, 
2. Guru menyapa peserta didik agar 

fokus keguru  

 صباح اخلري-

 كيف حالكم ؟-

 ماذا درسنا اآلن ؟ -

بقرأة  قبل أن نبدأ درسنا اليوم هيا نفتح  -
 البسملة "بسم هللا الرمحن الرحيم"

3. Guru memberikan motivasi 

tentang pembelajaran hiwar. 

10 

menit 

Kegiatan inti 

 
 
 

Afektif 

• Guru membiasakan agar peserta 

didik senantiasa bersikap jujur 

dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan 

bahasa arab. 

95 

Menit 
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Mengamati  
 
 

 

 

 

 
Menanya 

 

 

 

 

Mengeksplorasi 

 

 

 

 

 

Menalar 

 

 

 

 

 

 

 

Mengkomunikasikan  

• Guru memotivasi agar peserta 

didik senantiasa senantiasa 

bersikap jujur dan percaya diri. 

• Peserta didik menyimak 

percakapan yang diperagakan 

oleh guru tentang السودان  السفر إىل   

• Peserta didik mengulang hiwar 

yang telah diperdengarkan oleh 
guru 

• Peserta didik mengamati kamus 

yang telah disediakan oleh guru. 

• Peserta didik menanyakan 

mufradat yang belum diketahui 

yang terdapat didalam hiwar. 

• Peserta didik menanyakan uslub 

yang terdapat didalam kamus 

• Peserta didik menirukan hiwar 

yang telah diperagakan oleh 

guru  

• Peserta didik mempraktekkan 

hiwar yang telah 

diperdengarkan secara 

berpasangan terkaittema   السفر إل
 السودان

• Peserta didik mendiskusikan 

secara berpasangan 

• Peserta didik merancang hiwar 

dengan menggunakan uslub-

uslub yang telah diajarkan 
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• Peserta didik secara 

berpasangan membacakan hasil 

hiwar yang telah dibuat 

• Peserta didik  secara 

berpasangan saling menyimak 

dan mengoreksi hiwar masing-

masing  secara bergantian. 

• Secara berpasangan peserta 

didik mempraktekkan hiwar 

Kegiatan penutup 

Kesimpulan / Refleksi • Peserta didik dengan panduan 

guru mereview bagian mana 

yang perlu dijelaskan lagi 

• Peserta didik menyimpulkan 

kembali tentang pembelajaran 

yang telah dipelajari 

• Guru menguji peserta didik 

dengan menanyakan beberapa 

pertanyaan yang betkaitan 

dengan materi 

• Peserta didik diminta 

menuliskan kesan mereka 

tentang proses pembelajaran 

• Guru menyampaikan pesan 

moral/nasehat  

• Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan درسنا    نكتف
اليوم، خنتتم بقراة احلمد هلل " احلمد هلل رب  
 العاملني 

• Guru mengucapkan salam 

penutup. 

15 

Menit 
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Pertemuan ketiga 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Awal 

Appersepsi 
1. Guru membuka pembelajaran 

dengan salam dan berdoa 

bersama dipimpin oleh seorang 

peserta didik dengan dengan penuh 

khidmat, 

2. Guru menyapa peserta didik agar 

fokus keguru  

 صباح اخلري -

 كيف حالكم ؟-

 ماذا درسنا اآلن ؟ -

بقرأة  قبل أن نبدأ درسنا اليوم هيا نفتح  -
 البسملة "بسم هللا الرمحن الرحيم"

3. Guru mereview kembali materi 

yang telah diberikan sebelumnya, 

apersepsi dan motivasi. 

10 

menit 

Kegiatan inti 

 
 
 
 

Afektif 

• Guru membiasakan agar 

peserta didik senantiasa 

bersikap jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

menggunakan bahasa arab. 

95 

menit 
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Mengamati 

 
 

 

 
Menanya 

 

 

 

 

 

Mengeksplorasi 

 

 

 

 

 

Menalar 

 

 

 

Mengkomunikasikan  

• Guru memotivasi agar peserta 

didik senantiasa bersikap jujur 

dan percaya diri. 

• Peserta didik mengamati 

penjelasan ikhtibar kepada 

peserta didik 

• Peserta didik bekerja sama 

dengan teman sebangku 

• Guru mendorong peserta didik 

untuk mengajukan pertanyaan 

– pertanyaan. 

• Peserta didik menanyakan 

uslub atau ungkapan yang 

belum dipahami. 

• Peserta didik mampu membuat 

hiwar bahasa arab dengan 

menggunakan uslub-uslub          

bahasa arab sesuai yang 

diajarkan oleh guru. 

• Peserta didik saling 

menanyakan ke teman 

sebangku terkait hiwar yang 

telah dibuat 

• Peserta didik melakukan 

percakapan didepan kelas 

bersama teman sebangku 

• Guru melakukan penilaian 

terhadap hasil kerja yang telah 

ditampilkan. 

Kegiatan penutup 

Kesimpulan/ Refleksi • Guru  melakukan tanya jawab 

singkat tentang teks hiwar 

pada setiap kelompak 

15 

Menit 
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• Guru memberikan soal singkat 

untuk menguji indikator 

pemahaman siswa  

• Peserta didik menyimpulkan 

kembali tentang pembelajaran 

yang telah dipelajari 

• Guru mengadakan refleksi 

secara lisan atas proses 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

• Guru bersama peserta didik 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

• Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan  نكتف
درسنا اليوم، خنتتم بقراءة احلمد هلل " احلمد  
  هلل رب العاملني "

• Guru mengucapkan salam 

penutup. 
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I. PENILAIAN 

A. Format lembar pengamatan sikap  

No. 

 

 

 

Nam

a 

 

 

 

 

Sikap 

K
et

er
b

u
k

aa
n

 

K
et

ek
u

n
an

 

K
er

aj
in

an
 

T
en

g
g

an
g

 r
as

a 

K
ed

is
ip

li
n

an
 

K
er

ja
sa

m
a
 

K
er

am
ah

an
 

R
as

a 
h

o
rm

at
 

K
ej

u
ju

ra
n

 

M
en

ep
at

i 
ja

n
ji

 

K
ep

ed
u

li
an

 

T
an

g
g
u

n
g

 j
aw

ab
 

1              

2              

3              

 

 

Keterangan :  

Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d. 5. 

1 = sangat kurang; 

2 = kurang konsisten; 

3 = mulai konsisten; 

4 = konsisten; 

5 = sangat konsisten; 
 

 

 

 

Skor penilaian 

Skor Perolehan 

Nilai  =  X 100 

Skor Maksimal 

 

Kriteria Nilai  

A = 80 -100 : Sangat Baik 

B = 70 – 79 : Baik 

C = 60 – 69 : Cukup  

D = <60 : 

Kurang 
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B. Format lembar pengamatan Aspek Pengetahuan 
 

Rubrik  penilaian keterampilan berbicara 

Deskripsi 

Aspek Penilaian Deskripsi 
Skor 

Pelafalan Mudah dipahami dan memiliki 

aksen penutur asli 
5 

Mudah dipahami meskipun dengan 

aksen tertentu 
4 

Ada masalah pengucapan yang 

membuat pendengar harus 

konsentrasi penuh dan kadang-

kadang ada kesalahpahaman 

3 

Sulit dipahami karena ada masalah 

pengucapan, sering diminta 

mengulangi 

2 

Masalah pengucapan serius 

sehingga tidak bisa dipahami 
1 

Kelancaran Lancar seperti penutur asli 5 

Kelancaran tampak sedikit 

terganggu oleh masalah bahasa 
4 

Kelancaran agak banyak terganggu 

oleh masalah bahasa 
3 

Sering ragu-ragu dan berhenti 

karena keterbatasan bahasa 
2 

Bicara terputus-putus dan terhenti 

sehingga percakapan tidak mungkin 

terjadi 

1 

Kosa kata Menggunakan kosa kata dan 

ungkapan seperti penutur asli 
5 

Kadang-kadang menggunakan kosa 

kata yang tidak tepat 
4 
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Sering menggunakan kosa kata yang 

tidak tepat, percakapan  
3 

menjadi terbatas karena 

keterbatasan kosa kata 
 

Menggunakan kosa kata secara 

salah dan kosa kata terbatas 

sehingga sulit dipahami 

2 

Kosa kata sangat terbatas sehingga 

percakapan tidak mungkin terjadi 
1 

Struktur Tidak ada atau sdikit kesalahan tata 

bahasa 
5 

Kadang-kadang membuat kesalahan 

tata bahasa tetapi tidak 

mempengaruhi makna 

4 

Sering membuat kesalahan tata 

bahasa yang mempengaruhi makna 
3 

Banyak kesalahan tata bahasa yang 

menghambat makna dan sering 

menata ulang kalimat 

2 

Kesalahan tata bahasa begitu parah 

sehingga sulit dipahami 
1 

Pengembangan  Mengembangkan kamus uslub arab 

dalam bentuk hiwar tanpa 

mengalami kesulitan 

5 

Mengembangkan sebagian kamus 

uslub arab walau pun ada 

pengulangan dalam penggunaanya 

4 

Memahami sebagian besar apa yang 

dikatakan bila bicara agak 

diperlambat walau ada pengulangan 

3 

Susah mengikuti apa yang dikatakan 2 

Tidak bisa memahami walaupun 

percakapan sederhana 
1 
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No. Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

Total 

Skor 

P
el

af
al

an
 

K
el

an
ca

ra
n

 

K
o

sa
 K

at
a
 

S
tr

u
k

tu
r 

P
em

ah
am

an
 

1.   

     

 

2.  
     

 

3.  

     

 

 

 

C.  Format  pengamatan Aspek Spiritual 
Lembar Penilain Diri 

Nama  :………….. 

Kelas  :………….. 

Semester  :………….. 

 

Kompetensi Dasar : 

1.1 Menyakini bahwa bahasa arab merupakan Bahasa 

pengantar, memahami ajaran islam  

 

Indikator penilaian: 

1.1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

Petunjuk: 

• Isilah dengan mencentang (√) pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan keadaan diri. 
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Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S    : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak setuju 

 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

(4) (3) (2) (1) 

1 Saya yakin bahwa Bahasa Arab 

adalah anugerah Allah SWT 

    

2 Saya bersyukur dapat belajar 

Bahasa Arab sebagai bentuk 

anugerah Allah SWT 

    

3 Saya sedang memiliki 

kemampuan berbahasa Arab 

sebagai anugerah Allah SWT 

untuk saya 

    

Skor Total  

Skor Akhir  

 

 

Pedoman Penskoran : 

 Skor = 
Σ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

Σ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

 

 

D. Format Penilaian Antar Teman 

Nama Penilai   : 

Nama Teman Yang Dinilai : 

Kelas/Semester  : 
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Kompetensi Dasar: 

2.1 Mengamalkan perilaku jujur dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dunia  

 

Indikator Penilain: 

1.1.3 Menunjukkan perilaku  jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial  

Petunjuk: 

• Isilah dengan mencentang (√) pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan keadaan diri. 

 

Keterangan  : 

SS : Sangat Setuju 

S    : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak setuju 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

(4) (3) (2) (1) 

1 Teman saya mengajak teman-

teman untuk menyapa dengan 

Bahasa Arab yang telah diajarkan 

    

2 Teman saya tidak suka kepada 

kelas yang tidak rapi 

    

3 Teman saya senang berbagi 

kepada teman yang tidak punya 

    

Skor Total  

Skor Akhir  
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Pedoman Penskoran : 

 Skor = 
Σ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

Σ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

 
 
 

 

Singkil, 02 Juni 2021      

    

 Mengetahui,   

 

  

Guru Bidang Study                                  Mahasiswa Peneliti 
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Lampiran 1 

Hasil ujian pre test siswa 

 

No. Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian  

 

Skor Total 

Skor 

P
el

af
al

an
 

K
el

an
ca

ra
n

 

K
o

sa
 K

at
a
 

S
tr

u
k

tu
r 

P
em

ah
am

an
 

1.  Thalib 1  3 3 3 3 3 15 60 

2. Thalib 2 3 2 3 2 3 13 52 

3. Thalib 3 4 4 3 3 3 17 68 

4. Thalib 4 3 3 3 3 3 15 60 

5. Thalib 5 3 3 3 2 2 13 52 

6. Thalib 6 3 3 3 3 3 15 60 

7. Thalib 7 3 4 3 3 3 17 68 

8. Thalib 8 3 3 4 2 3 15 60 

9. Thalib 9 3 3 3 3 3 15 60 

10. Thalib 10 4 3 2 3 2 14 56 

11. Thalib 11 4 4 3 3 3 17 68 

12. Thalib 12 4 3 3 3 3 16 64 

13. Thalib 13 4 3 3 3 3 16 64 

14. Thalib 14 4 4 3 3 3 17 68 
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15. Thalib 15 4 3 3 3 3 16 64 

16. Thalib 16 4 4 3 3 3 17 68 

17. Thalib 17 4 4 3 3 3 17 68 

18. Thalib 18 4 3 3 3 3 16 64 

19. Thalib 19 4 3 3 3 3 16 64 

20. Thalib 20 4 3 3 3 3 16 64 

21. Thalib 21 4 3 3 3 3 16 64 

22. Thalib 22 3 3 3 3 3 15 60 

23. Thalib 23 4 3 3 3 4 17 68 

24. Thalib 24 3 3 3 3 3 15 60 

25. Thalib 25 3 3 3 3 3 15 60 

26. Thalib 26 3 2 3 2 3 13 52 

27. Thalib 27 3 3 2 3 2 13 52 

28. Thalib 28 3 3 3 3 3 15 60 

29. Thalib 29 4 3 3 3 3 16 64 

30. Thalib 30 4 3 2 3 2 14 56 

31. Thalib 31 3 2 3 2 3 13 52 

32. Thalib 32 3 3 3 3 3 15 60 

33. Thalib 33 3 3 3 3 2 14 56 
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34. Thalib 34 4 2 3 3 2 14 56 

 

Hasil Ujian Post Test Siswa 

 

No. Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian  

 

Skor Total 

Skor 
P

el
af

al
an

 

K
el

an
ca

ra
n

 

K
o

sa
 K

at
a
 

S
tr

u
k

tu
r 

P
em

ah
am

an
 

1.  Thalib 1  5 4 4 4 3 20 80 

2. Thalib 2 5 4 4 4 4 21 84 

3. Thalib 3 5 5 4 4 5 23 92 

4. Thalib 4 4 4 5 4 4 21 84 

5. Thalib 5 5 5 3 3 4 20 80 

6. Thalib 6 4 4 4 4 3 19 76 

7. Thalib 7 3 5 4 3 4 19 76 

8. Thalib 8 4 4 3 4 4 19 76 

9. Thalib 9 3 4 4 4 4 19 76 

10. Thalib 10 5 4 4 3 4 20 80 

11. Thalib 11 5 4 4 4 4 21 84 

12. Thalib 12 5 5 4 4 4 22 88 

13. Thalib 13 5 4 3 4 5 21 84 
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14. Thalib 14 4 4 4 4 4 20 80 

15. Thalib 15 5 4 4 4 3 20 80 

16. Thalib 16 5 5 4 4 4 22 88 

17. Thalib 17 5 4 4 4 4 21 84 

18. Thalib 18 5 4 3 4 5 21 84 

19. Thalib 19 5 5 4 4 4 22 88 

20. Thalib 20 5 4 3 4 5 21 84 

21. Thalib 21 4 3 4 4 5 20 80 

22. Thalib 22 5 4 4 4 4 21 84 

23. Thalib 23 4 4 5 4 4 22 88 

24. Thalib 24 5 5 4 5 5 23 92 

25. Thalib 25 4 4 4 4 4 20 80 

26. Thalib 26 5 4 4 4 3 20 80 

27. Thalib 27 4 4 4 4 4 20 80 

28. Thalib 28 5 5 3 4 3 20 80 

29. Thalib 29 5 5 4 4 4 22 88 

30. Thalib 30 5 5 4 5 4 23 92 

31. Thalib 31 5 4 4 4 3 21 84 

32. Thalib 32 5 5 4 4 4 22 88 
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33. Thalib 33 5 5 3 5 4 22 88 

34. Thalib 34 5 5 4 4 4 22 88 

 

Lampiran 2 

Materi bahan ajar yang bersumber dari kamus (ta’bir al-khas wa 

uslub al-ma’ashir) 

اص والأ سلوب  المعاصر ر الخ  ي  عب 
اموس الت   ق 

العربيةالرتمجة  الرتمجية اإلندونسية   
Keadaan siap • حالة االستعداد 
Pada saat memerlukan • عند احلاجة 
Hubungi bapak majdi •   االتصال ابلسيد جمدي 
Hanya yang bukan perokok 

yang boleh daftar 
التسجيل والقبول فقط  •

 لغري املدخنني 
Harga barang disudan 

mencapai 3 kali lipat 
البضائع يف  يزيد مثن  •

 سودان بثالثة قياسات
Cepat atau lambat • عاجال أو آجل 
Kamu harus • عليك 
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Zaman now •  يف العصر احلاضر 
Sekarang/ saat ini •  على الألثر، يف احلال 
Lebih cepat dari kedipan 

mata 
 يف أقل من ملح البصر  •

Pada siang hari bolong •  يف بيضاء النهار 
Pada jam 5 tepat •  يف متام الساعة اخلامسة 
Minggu penderitaan •  مجعة اآلآلم 
Dua kali setahun • ثنائي احلول 
Reuni • مجع الشمل 
Tepat pada waktunya •  يف حينه 
Kadang-kadang • يف بعض األحيان 
Menyesuaikan diri dengan 

zaman 
 درامح الزمان  •

Sejak saat itu •  منذ ذلك الوقت 
Sesuatu yang tidak masuk 

akal menurutmu, boleh jadi 

masuk akal menurut orang 

lain 

ماكان غري معقول   •
عندك قد يكون معقوال   

 عند غريك
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Akan tetapi, bagaimana 

dengan hasil ujianya? 
ولكن ماذا عن نتائج  •

 االمتحان؟
Saya memaksanya untuk 

melanjutkan kuliahnya 

dinegara sudan 

اإللتحاق  أجبته على •
ابلدراسة يف دولة  

 السودان 
Mesti kamu 

memprioritaskan masalah ini 
هذا   أتخذالبد أن  •

 يف األولياتاألمر 
Kami tidak pergi tanpamu •  بدونك لن نذهب 
Ambillah kesempatan ini 

karena ia tidak akan datang 

kedua kalinya 

استغل هذه الفرصة إهنا  •
 قد ال أتتيك مرة اثنية  

Pembicaraan kita cukup 

sekian 
يف حديثنا هبذا   نكتفي •

 القدر
Biarkan saya berfikir dahulu 

sebelum mengambil 

keptusan 

أختذ  دعين أفكر قبل أن  •
 قرارا 

Belajar berproses dari yang 

mudah sampai yang sulit. 
السهل  من يسري التعلم  •

 الصعب إىل
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Setiap orang seyogyanya 

belajar dari orang lain 
لكل إنسان أن  ينبغي •

 يدرس من اآلخرين 
Semoga sukses •   وألف مبوك 
Semoga beliau dijaga oleh 

allah Swt 
 حفظه هللا  •

Komunikasi masa kini tidak 

lagi sesulit dulu 
االتصال يف هذا العصر  •

من   أصبح أسهل
 املاضي 

Perkara ini sangat penting •   هذا األمر يف غاية
 األمهية 

Saya ingin menjadi guru 

setelah tamat dipsantren ini 
أريد أن أكون معلما  •

بعد أن أخترج، ختُرجي  
 يف هذا املعهد

Dia sudah cukup besar untuk 

membuat keputusan 
 كبرية مبا يكفيهي   •

 لتتخذ القرار
Dia berkata kepada saya 

boleh berjumpa denganya 

minggu ini 

إبمكاين  قال يل إنه  •
 هذا األسبوع  مقابلته
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Walaupun persiapan sangat 

baik untuk ujian saya 

merasakan gugup 

terhadapnya 

من  الرغم على •
استعدادى اجليد 
لالمتحان أشعر 
 ابلعصبية جتاهه

Akhirnya kita meminta allah 

untuk mengajarkan apa yang 

bermanfaat bagi kita dan 

bermanfaat bagi kita apa 

yang kita ajarkan 

نسأل هللا   ويف اخلتام •
تعاىل أن يعلمنا ما 

ينفهنا وأن ينفعنا مبا 
 علمنا 

Dialog tidak seharusnya 

antara guru dan peserta didik 

tetapi juga diantara murid – 

murid sendiri 

أن لضرورة ليس اب احلوار •
يكون بني املعلم واملتعلم  
ولكن وقد يكون أيضا 

 بني املتعلمني أنفسهم 
Untuk lebih jelasnya kami 

memberikan nomor hp untuk 

menghubungi kami 

  ملزيد من اإليضاح •
نعطيكم رقما هاتفيا  

 لالتصال بنا 
Baik didalam kelas maupun 

diluar 
سواء كان ذلك داخل   •

 الفصل أم خارجه 
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Lampiran 3 

 احلوار 

 السفر إىل سودان 

إحدى  هذا احلوار بني عثمان وحسن، أن عثمان طالب يف  
اجلامعة يف السودان وهو يف إجازة من دروسه واآلن هو يف إندونيسيا، 
وأما حسن فهو عاطل مل يواصل دروسه. لكنه يريد أن يلتحق ابجلامعة  

 يف السودان. 

 حسن: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

 عثمان: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اي صديقي... 

 ستعود إىل سودان؟ حسن: اي عثمان مىت 

 . إن شاء هللا يف أسرع وقت ممكنعثمان: 

 حسن: ما شاء هللا ما أسرع هذا 

 عثمان: نعم اي صديقي ألن العطلة ستذهب

 وك اي صديقيب ألف م حسن: صحيح
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 عثمان:  آمني، وأنت اي حسن هل تريد أن تدرس يف السودان؟ 

التسجيل يف اجلامعة  حسن: أوّد أن أدرس ابلسودان، لكن كيف طريقة  
 السودان؟ 

جمدي ألنه سيساعدك يف   تصال ابلسيداب عليكعثمان: حسنا، أوال 
هذا  التسجيل والقبول فقط لغري املدخنني،  إكمال التسجيل واعلم أن  

 نتيجة االمتحان أن تكون ممتازة. العصر احلاضر، مث الشروط يف 

ابلتعلم من    إن شاء هللا وسأقوميف حينه    حسن: سأشرتك يف االمتحان
 السهل على الصعب 

البد أن أتخذ هذا األمر يف األوليات،    اي حسن: وهللا املوافق، عثمان
فأخبين مباشرة، إن شاء هللا يسعدين يف مساعدتك  وإذا عندك احلاجه  

 حقا

حسن: لكن أخاف الفشل يف االمتحان، ألين لست ماهرا يف  اللغة 
 العربية لذلك أان قالق 
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ماكان غري معقول عندك قد يكون معقوال    ذالك عثمان: ال تفكر ك
إهنا قد ال أتتيك مرة اثنية    اي حسنعند غريك، اشتغل يف هذه الفرصة  

 جّرب أوال.

 وسأجرب إن شاء هللا.... دعين أفكر قبل أن أختذ قرارا   حسن:

 ينبغي لكل إنسان أن يدرس من اآلخرين ...مع النجاح عثمان:

 

)بعد السنة: نتائج االمتحان أعلنت فسمع عثمان فاتصل حسن هينئذ  
 فقال:(

السالم عليكم اي حسن، كيف حالك؟ مسعت األخبار يف   عثمان: 
 عن نتيجة االمتحان قد خرجت وكيف طلعت؟ متام الساعة اخلامسة 

ش انجح،  أان  هللا  احلمد  اي حسن:  مساعدتكم  على  جزيال  كرا 
 عثمان... 

يف أقل  عثمان: ماشاء هللا ، أان متأكد أنك ستنجح ألنك جمتهد و  
 عند احلفظ، مىت ستأتى إىل سودان؟  من ملح البصر
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 حسن: سأغادر بعد أن تكون أتشرييت جاهزة 

انتظارك،   يف  أان  القدرعثمان:طيب  هبذا  حديثنا  سأدخل   نكتفي 
 الفصل 

 ن أرجو هللا أن يسهل أموركحسن: نعم اي عثما

 عثمان: آمني... السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 حسن: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته 
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Lampiran 4 

 

 االختبار القبلي 
Tujuan  Pembelajaran : 

Peserta didik mampu melakukan tanya jawab sesuai 

contoh ungkapan yang diprogramkan  tentang topik 

dengan menggunakan uslub-uslub arab yang telah 

diajarkan secara lisan dan mampu membuat hiwar 

menggunakan uslub-uslub arab. 

 
Langkah-Langkah Kegiatan: 

1. Buatlah hiwar dengan teman sebangkumu dengan 

menggunakan uslub-uslub arab  

2. Lakukanlah tanya jawab dari hasil hiwar tersebut 

bersama teman sebangkumu didepan kelas! 

 

االختبار البعدي    
  

Tujuan  Pembelajaran : 

Peserta didik mampu melakukan tanya jawab sesuai 

contoh ungkapan yang diprogramkan  tentang topik 

dengan menggunakan uslub-uslub arab yang telah 

diajarkan secara lisan dan mampu membuat hiwar 

menggunakan uslub-uslub arab. 
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Langkah-Langkah Kegiatan: 

1. Buatlah hiwar dengan teman sebangkumu dengan 

menggunakan uslub-uslub arab : 

2. Lakukanlah tanya jawab dari hasil hiwar tersebut 

bersama teman sebangkumu didepan kelas! 
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