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 التصريح

 ادلوقعة أدىن ىذا البحث العلمي :
 ايةنور اذلد لولو:   االسم

 22ٕٖٓٙٓٓٗٔ:  رقم الطالبة

 : تعليم اللغة العربية  القسم
 صرحت بالصدق واألمانة أّن ىذا البحث العلمي حتت ادلوضوع :

عشر قسم اللغة  لفصل الثانيلتالميذ ا وصفيةم اللغة العربية )دراسة العملية تعلي "
" (نݤبوروݤالعالية الحكومية  1 ڠرايوڠاكر  مدرسةفي   

اليتضّمن االراء من ادلتخصصني أو ادلادة اليت نشرىا الناشر أو كتبها الباحثون إال أن 
 تكون مرجعا أو مصدرا ذلذا البحث.

 ۹ٕٔٓ يناير  ٖ  ،ڠمسارا    

 ادلصرحة    
 

 

 

 ايةنور الهد لولو    

         ٖٕٔٗٓٓٙٓ22 
  

 ب
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 تصحيح لجنة المناقشة 

 إن رسالة البحث العلمي اليت كتبتها :
 ايةنور اذلد لولو:  االسم

 22ٕٖٓٙٓٓٗٔ:  رقم الطالبة

عشر  لفصل الثانيلتالميذ ا وصفيةم اللغة العربية )دراسة العملية تعلي" :  موضوع البحث
 ( "نݤروبوݤ العالية الحكومية ٠ ڠرايوڠكار  مدرسةقسم اللغة في 

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا وڠسوناقشتها جلنة ادلناقشة لكلية علوم الًتبية والتدريس جامعة وايل 
( يف قسم تعليم S.1ى الشروط ادلقّررة للحصول على الليسانس )وكانت مقبولة األداء إحد

 اللغة العربية.
  ٜٕٔٓ يناير  ٕٗ، ڠمسارا

  الكاتب جلنة ادلناقشة،    الرئيس جلنة ادلناقشة،

 

       الماجستيردين ال زهرأحمد               الماجستير أحمد إسماعيلالدكتور  

٠8٤0١٠١9٠880٠                       ١٠٠١١٠80٠١0١٠٠١١٤١٦٠١٠٠  
 ،ادلمتحنة الثانية    ،ادلمتحن األول

 

 ةالماجستير  وي ماوانتيد ةالدكتور                         الماجستير جاعيشالدكتور  
٠80١١1١٠٠8٠                         ٤١٠٠١١٠80٤٠٠١0٠١١1١٠٠١١٠    

 ،الثاينادلشرف               ،ادلشرف األول

 

 الماجستيرأحمد إسماعيل الدكتور              الماجستيرصديق  محفوظالدكتور 
٠8٤9١٠٠0٠              ٠١١١١٠٠١١٠8٤0١٠١9٠880١٠٠١١٠    

                                  

  

 ج
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 موافق المشرف

 ادلعايل
 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس

 ڠاحلكومية مسارااإلسالمّية  وڠسوجامعة وايل 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 حتّية طيّبة وبعد

على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذه الرسالة  والتعديالت بعد ادلالحظة بالتصحيحات
 للطالبة:
 نور اذلداية : لولو  اإلسم

 22ٕٖٓٙٓٓٗٔ:   رقم الطلبة

 الفصل الثاينوصفية لتالميذ عملية تعليم اللغة العربية )دراسة ال:  ادلوضوع
 ( نݤروبوݤالعالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار  درسةمعشر قسم اللغة يف 
على بأسرع وقت ممكن وشكرا ا البحث العلمي ونرجوا من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذ

 اىتمامكم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو                             

 

 2۱۰۲ديسمرب  ٖٔ،  ڠرامسا                              

 ادلشرف األول                              
 

 

 الدكتور محفوظ صديق الماجستير                             
 ٖٕٕٕٜٔٓٓٔٓٓٓٓٚٓٛٙٔرقم التوظيف :                              

 

 

 د
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 موافق المشرف

 ادلعايل
 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس

 ڠاإلسالمّية احلكومية مسارا وڠسوايل جامعة و 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 حتّية طيّبة وبعد

على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذه الرسالة  والتعديالت بعد ادلالحظة بالتصحيحات
 للطالبة:
 نور اذلداية : لولو  اإلسم

 22ٕٖٓٙٓٓٗٔ:   رقم الطلبة

فصل الثاين لتالميذ ال وصفيةاسة العملية تعليم اللغة العربية )در :  ادلوضوع
 ( نݤروبوݤالعالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار  درسةيف م عشر قسم اللغة

بأسرع وقت ممكن وشكرا باىتمام   ا البحث العلميونرجوا من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذ
 كم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 

 2۱۰۹ يناير ٖٔ، ڠمسارا                                    

 ادلشرف الثاين                                    

 

 

 الدكتور أحمد إسماعيل الماجستير                                   
 ٖٜٜٕٜٔٓٓٔٓٚٔٛٓٓٚٙٔرقم التوظيف :                                    

 

 

 ه



. 

 ملخص

عشر قسم  فصل الثاينلتالميذ ال وصفيةاسة الادلوضوع    : عملية تعليم اللغة العربية )در 
 (نݤروبوݤالعالية احلكومية  ٔ ڠرايوڠدرسة كاراللغة يف م

 نور اذلداية االسم       : لولو
 ٕٕٕٖٓٙٓٓٗٔ:    رقم الطلبة

فصل لتالميذ ال وصفيةيبحث ىذا البحث يف عملية تعليم اللغة العربية )دراسة ال
بحث ىذا (. ينݤروبوݤاحلكومية العالية  ٔ ڠرايوڠردرسة كاعشر قسم اللغة يف م الثاين

البحث يف أنشطة تعليم اللغة العربية )حتطيطها, وتنفيذىا, وتقوميها(, والعوامل الّدافعة 
عليم اللغة العربية )دراسة فيها. يهدف ىذا البحث إىل معرفة عملية ت العائقةوالعوامل 
العالية احلكومية  ٔ ڠرايوڠمدرسة كار عشر قسم اللغة يف لفصل الثاينلتالميذ ا الوصفية

 يف ىذا التعليم.  العائقة (, والعوامل الّدافعة والعواملنݤروبوݤ
جرى البحث باستخدام طريقة النوعي الوصفي. وطريقة مجع البيانات اليت 
تستخدمها الباحثة ىي طريقة ادلشاىدة وطريقة ادلقابلة وطريقة التوثيق. وأما طريقة حتليل 

 البيانات, واالستنتاج. تقدًنفهي ختفيض البيانات, البيانات 
مبقياس  ةونتائج ادلشاىدة وادلقابلة تدّل على عملية التعليم قد جرت مناسب

. يف عملية تعليم اللغة العربية العائقة. وىناك العديد من العوامل الّدافعة والعوامل العملية
صول تلميذا مما يسهل للمعلمة يف إدارة الف ٜٕالعوامل الّدافعة ىي  عدد التالميذ حوايل و 

على التعليم ذلا أثر إجايب يف عملية التعليم وتستخدم  االدراسية وخربة ادلعلمة وقدرهت
ووسائل متنوعة يف كل حماضرة, حىت جيعل التالميذ ال يشعرون بادللل  اادلعلمة طرق

ىي صعوبات  العائقةعوامل وال .وللتالميذ ذلم اىتمام عال يف ادلشاركة يف عملية التعليم
ادلعلمة يف إدارة الوقت التعليمي ونقص االنضباط من التالميذ, عدم حضور بعض منهم 
  يف التعليم وقلة مذاكرة الدروس وقلة مسؤولية بعض التالميذ يف عملية تعليم اللغة العربية.

 و
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 كلمة الشكر والتقدير

وحده ال شريك لو وأشهد أن احلمد هلل  رب العادلني أشهد أن ال إلو إاّل اهلل 
حممد عبده ورسولو اللهم نور قليب بنور ىدايتك كما نورت األرض بنور مشسك أبدا أبدا 

 اللهم صل وسلم على سيدنا حممد, أما بعد.
وصفية قد أدتت البحث حتت ادلوضوع: "عملية تعليم اللغة العربية ) دراسة ال

(". نݤروبوݤ ڠرايوڠكار  ٔالعالية احلكومية  درسةعشر قسم اللغة يف م فصل الثاينلتالميذ ال
لذا, ما أسعدت الباحثة يف ىذه ادلناسبة البديعة حىت التقوى أن تعرّب ما خطر بباذلا 

 وذىنها من فرحتها العميقة العظيمة.
 انطالقا من ذلك, تقّدم الباحثة الشكر حلضرة: 

الًتبية والتدريس جامعة فضيلة السيد الدكتور روىارجو ادلاجستري كعميد كلية علوم  .ٔ
 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا وڠوايل سو

فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  .ٕ
 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا وڠعلوم الًتبية والتدريس جامعة وايل سو

تعليم اللغة العربية كلية علوم  فضيلة السيدة تؤيت قرة العني ادلاجستري كسكرتري قسم .ٖ
 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا وڠالًتبية والتدريس جامعة وايل سو

فضيلة السيد حمفوذ صديق ادلاجستري كمشرف أول, وفضيلة السيد أمحد إمساعيل  .ٗ
ادلاجستري كمشرف الثاين اللذان شرفاين يف كتابة ىذا البحث, ودلا قد مهما يل من 

يهات. وذلما األثر الكبري يف إجناز ىذا البحث. وجزامها اهلل خري أوقات ونصائح وتوج
 اجلزاء وجعل ذلك يف ميزان حسنة يوم القيامة. 

فضيلة السادات سائر ادلعلمني بكلية علوم الًتبية والتدريس الذين قد علموا الكتابة  .٘
 وارشدوه إىل سبيل العلم

 ز



. 

السيد داين رمحدي  نݤروبوݤاحلكومية العالية  1 ڠرايوڠكار  فضيلة رئيس مدرسة .ٙ
والسيدة أوفيتا أمي أريين كمعلم اللغة العربية على عناية يف مجع البيانات ذلذا البحث 

 العلم, سّهل اهلل أمرمها

والدّي علي نور الدين ووالديت زليخا، فلهما جزيل الشكر واالحًتام. أنتم حيايت،  .ٚ
 فؤادي، وفكريت

 ، خصوصا اىل الفصل إٔٗٔٓتعليم اللغة العربية سنة سعادة األصدقاء بقسم  .ٛ

سعادة األصدقائي يف معهاد ادلعروفية خصوصا غرفة ادلبادئ األولية وغرفة ادلواىب  .ٜ
سعادة األصدقائي الذين يساعدونين مباشرة أو غري مباشرة إىل إهناء ىذا و الصماد 

ا نافًعا وحكمة وأن البحث جزاكم اهلل أحسن اجلزاء,  عسى اهلل أن يعطينا علمً 
 يهدينا إىل الصراط ادلستقيم.

تسأل الباحثة اهلل سبحانو وتعاىل أن جيزيهم خري اجلزاءو أن يكون ىذا البحث نافعا 
 ومفيدا للباحثة وللقراء يف ادلستقبل. آمني يا رّب العادلني.

 

 

 

 

 

  

 ح
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 اإلهداء

 

 أىدى ىذا البحث إىل : 
خا الذان حيبّان وأنا أحّبهما يف خري بعون اهلل وربّياين دين وأّمي زليال أيب علي نور .1

ودعواين ومل يزال يشّجعانين حبسن االىتمام ومجيل الصرب حىت أدتمت الدراسة يف 
 ، ريّب اغفر ذلما وارمحهما آمني.ڠاإلسالمية احلكومية مسارا وڠجامعة وايل سو

 غري حمّمد فارس عقل.أخوّي الكبريين شيخ زحلان الدين وسفيدا نور فئيزة الص .2

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا وڠكلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سو .3

 

  

 ط
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 الشعار

 

 وقال اهلل تعاىل: 
 (٘: ٜٗح ا نشر نَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )االفَإِ 

 

  

 ي
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 محتويات البحث

 أ  ........................................................... صفحة ادلوضوع
 ب  .......................................................... صفحة التصريح 

 ج  ..................................................... تصحيح جلنة ادلناقشة 
 د  .....................................................  األول موافقة ادلشرف

 ه  .....................................................  ةموافقة ادلشرف الثاني
 و  ................................................................ خص اادلل

 ط  .................................................... كلمة الشكر والتقدير 
 ي  .................................................................. اإلىداء 

 ك  .................................................................. لشعار اا
 ل  .......................................................... حمتويات البحث 

 مةالباب األول: المقد
 ٔ  .................................................. خلفية البحث  .أ 
 ٗ  .................................................  كلة البحثمش .ب 
 ٘  .......................................... فوائدو أىداف البحث  .ج 

 ظريالباب الثاني: الهيكل الن
 ٙ  .................................................  النظرية الدراسة .أ 

 ٙ  ....................................ة م اللغة العربيتعريف تعلي .ٔ
 ٚ  ...........................................  أمهية اللغة العربية .ٕ
 ٛ  .................................... أىداف تعليم اللغة العربية .ٖ
 ٜ  .................................... م اللغة العربية طريقة تعلي .ٗ

 ك
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 ٔٔ  ..................................... وسائل تعليم اللغة العربية .٘
 ٕٔ  ......................................  تنفيذ تعليم اللغة العربية .ٙ
 ٚٔ  ............................................... العملية مقياس .ٚ
 ٛٔ  ............................ لتعليم العوامل اليت تؤثر يف عملية ا .ٛ

 ٖٕ   ..................................................  ب.  الدراسة السابقة
 ٕ٘   .................................................  ج.   اذليكال الفكري

 الباب الثالث: مناهج البحث
 ٕٙ  ..................................................... نوع البحث  .أ 
 ٕٙ  ............................... موقع البحث )مكان ووقت البحث( .ب 
 ٕٙ  .................................................. مصادر البيانات .ج 
 22  .....................................................  بؤرة البحث .د 
 22  ..............................................  طريقة مجع البيانات .ه 
 ٜٕ  ............................................  اختبار صحة البيانات .و 
 0۱  ................................................... البيانات ختليل  .ز 

 الباب الرابع: توصيف البيانات وتحليلها
 ٕٖ  ................................................. توصيف البيانات .أ 

 ٕٖ  ................................................. تاريخ انشاء .ٔ
 ٖٖ  ............................................... وقع اجلغرايفادل .ٕ
 ٖٗ  ........................................... رؤية البعثة والغرض .ٖ
 ٖٗ  ........................................... مكانة اللغة العربية .ٗ
 ٖ٘  ................................... أىداف تعليم اللغة العربية  .٘

 ل
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 ٖٙ  .............................................. وضع الطالب  .ٙ
 ٜٖ  ........................................... معلم اللغة العربية  .ٚ
 ٜٖ  ..................................... منهج تعليم اللغة العربية .ٛ
 ٜٖ  .........................................  كتاب اللغة العربية .ٜ

 ٜٖ  ........................................... ادلادة اللغة العربية .ٓٔ
 ٓٗ  ........................................ رافق والبنية التحتيةدلا  .ٔٔ
 ٔٗ  ...................................  تعليم اللغة العربية طريقة  .ٕٔ
 ٔٗ  .................................... وسائل تعليم اللغة العربية .ٖٔ
 ٔٗ  ..................................... إجراءات عملية التعليم  .ٗٔ

 ٗٗ  ..................................................  حتليل البيانات .ب 
 ٗٗ  .................................... ة تعليم اللغة العربية عملي .ٔ

 ٗٗ  .........................................  ختطيط التعليم ( أ
 ٘ٗ  ..........................................  تنفيذ التعليم ( ب
 ٛٗ  ..........................................  تقييم التعليم ( ت

 ٜٗ  ..... العوامل الّدافعة والعوامل ادلعرتلة يف عملية تعليم اللغة العربية .ٕ
 ٜٗ  ......................................... فعةاالعوامل الدّ  ( أ

 ٓ٘  .........................................  العوامل ادلعرتلة ( ب
 ٓ٘  .................................................  البحث نقائص . ج

 ختتامالباب الخامس: اال
 ٔ٘  .................................................... اخلالصة . أ

 ٖ٘  ................................................. االقًتاحات . ب
 ٖ٘  .................................................... االختتام . ج

 م
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 المراجع
 الملحقات

 السيرة الذاتية

 ن
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 الباب األول

 مقّدمة
 

 خلفية البحث . أ

جًدا. إن توفري التعليم الذي ديلك يف عصر العوملة ، يصبح التعليم مهًما  
ودما ال شك فيو أن اجملتمع مؤىل وقادر على  جمتمًعا سوف يتطور بشكل جيد،

يف خمتلف ناحية أنشطة احلياة. يف ىذا التنافسي ، حتتاج إىل بشكل تنافسي  التنافس
موارد بشرية مؤىلة ، وىي موارد بشرية الىت تقدر على مواجهة املنافسة ومهارة يف 

دورًا رئيسيًا يف حتديد ذماح بتلف أنشطة احلياة. دتسك جودة املوارد البشرية خم
املوارد البشرية املؤىلة  تكّوناألنشطة  يف خمتلف قطاعات التنمية املادية وغري املادية. 

1م التعليم الرمسي.خالل مؤسسات الًتبية الدينية كمنظمن 
 

اهلدف احملدد. ىدف التعليم  يحصللالتعليم ىو جهد واعي الذي يصّمم  
ىو أنشطة التعّلم والتعليم. أنشطة  ارتفاع كيفّية املوارد البشرية. مصغر التعليم ىو

. التعّلم والتعليم أو عملية التعلم ىي الرّبط من األنظمة املتعلقة بني حمتلف العوامل
الرتفاع   أحد اجلهدواملواد.  تالميذالعوامل الرئيسية يف نظام التعلم ىي املعلمون وال

املدرس. إذا ديلك املدرس كيفّية الّتفّوق،  قية  كفاءةر يبدء من ت كيفّية التعليم ىو
. وباملثل، تالميذليسهل الفهم و يسيطر على ال اجليدةفيقدر أن يركب ويقدم املواد 

 التالميذ على التعلم حىت يسيطر تالميذال ثّ وحيوق يقدر على التقرب فإن املعلم املتف
علم أن يف عملية تعليم اللغة العربية جيب على امل 2على الكفاءات املعينة اليت ترجى.

                                                             
1
Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 
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(Semarang: IAIN Walisongo Pers, 2013), hlm. 1. 
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 والتقنية. املدخل املدخل والطريقة املصطلحات اليت هلا عالقة ىرمية، ىي ةف ثالثيعر 
ىو جمموعة من االفًتاضات املتعلقة باللغويات )اللغوية( ، ومن البديهي. أما الطريقة 

التقنية فهو طريقة املعلم لتعبري املواد التعليمية املتعلقة باملدخل ، وموصوف إجرائّي. مث 
 ةيف امليدان لتحقيق املواد التعليمية ، وموصوف تطبيقّي. وىذه ثالث ىي عمل املعلم

3ة.تقنييبني ال الطريقةو  الطريقة مع األخر، ألن املدخل يبني متعّلقةاملصطلحات 
 

 ةعياريلو قيمة م م والتعليم أو يسمى بعملية التعليم ىي التفاعل الذيعلّ تال 
بالوعي و اهلدف. وىدفو ىو كتوجهات إىل أين  تعملوا العملية م والتعليم مهاتعلّ 

أن حيمل  انتائجهيقدر عملية تعّلم والتعليم. ينجح عملية تعلم والتعليم إذا  ستحمل
.والقيمة يف نفس التالميذ م واملهارةالتغيري يف املعرفة والفه

4
 

ؤسسات ىي واحدة من م نݤروبوݤالعالية احلكومية  1 ڠرايوڠمدرسة كار 
يعية والعلوم العلوم الطب منهاثالثة أقسام دتلك  اليت نݤروبوݤمدرسة العالية يف 

االجتماعية واللغة. واحدة من تلك األقسام املمتعة ىي قسم اللغة، سوى اللغة 
العربية مادة  اإلذمليزية أو الفرنسية أو املاندرين، ىناك اللغة العربية أيضا. تصبح اللغة

 نݤروبوݤالعالية احلكومية   1 ڠرايوڠكاردرسة   غة األجنبية يف قسم اللغة مبدراسية لل
باملدرسة  يقارنّ  يتزايا الاملدرسة العالية اإلسالمية فقط. ىناك مل يوجد قبلو يف مالذي 

مة فقط. عااليت معظمها مادة دراسية  ،نݤروبوݤالعالية احلكومية األخرى يف منطقة 
لسبب غالبية  نݤروبوݤ العالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار مواد اللغة العربية يف مدرسة

املدرسة على اللغة العربية كماّدة دراسية  ولذلك يوافق رئيسىم من املسلمني، تالميذ 
 .نݤروبوݤ ڠرايوڠدرسة العالية احلكومية واحد كارغة األجنبية يف مللّ 

                                                             
3
  Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,  (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2014),  hlm. 19. 
4
 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran (Yogyakarta: Teras، 2012),  hlm. 1. 
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ة اتصال استخدام اللغة كألّ تصبح لة للتفكري. أللة اتصال و األاللغة ىي  
 كتايب. معالشفهي و لتكميال إذا كان ىناك شخص قادر على تطبيقها يف شكل 

اخطالط القدرة على استخدام اللغة شفويا وكتابيا، سيكون الشخص أن يقدر على 
 قادرا على تطوير نفسو واجملتمع. إلجتماعيةا مع بيئتو

حتتاج اللغة العربية إىل ضغط واىتمام يف التعليم. بناء على مالحظات  
غة الصعوبة لالالباحثني، يف احلقيقة اليت حتدث يف امليدان، أن اللغة العربية تعترب ك

. وذكر عبد الفتاح أن الوصمة اليت تطورت يف اجملتمع تالميذلتعلمها وفهمها على ال
5تدّل أن تعّلم اللغة العربية ال يزال تعترب صعبا ومعقداً. 

 

 التالميذ إىل التعّلم حىت يتمكنهمعليم يف األساس ىو احملاولة إلرشاد الت 
احلصول على أىدف التعّلم على ما يرام. والتعليم ينبغي أن يهتم حبالة التالميذ ألن 

بعضهم عن بعض، ولكل واحد  ونمون. فالتالميذ خيتلفالتالميذ ىم الذين سيتعلّ 
نبغي للتعليم االلتفات إىل منهم خصائص ختتلف عن خصائص غريه. ولذلك ي

حىت ديكن للتعليم من تغيري حالة التالميذ من عدم معرفة إىل التالميذ الفردية،  الفروق
وجود معرفة، ومن عدم فهم إىل وجود فهم وكذلك جيعلهم يتصرّفون بتصّرف 

6أحسن.
  

وكل تعليم للغة، لن ينفصل عن املدخل، والطريقة، ووسائل التعليم  
فاملعلم عليو  7واالسًتاتيجيات اليت تستتخدم لتحقيق أغراضو بسرعة وفعالية وكفاءة.

                                                             
5
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إعداد الكثري من األمور يف العملية التعليمية وىكذا جيب على التالميذ أن يستعدوا 
 استقبال التعليم.

، ةديلكوا املهارات اللغوية األربع أن ويف تعليم اللغة العربية جيب على التالميذ 
8والكالم، والقراءة، والكتابة. وىي االستماع،

 أن حتصل أنشطة التعليمجيب على  

أقصى قدر من النتائج حتتاج إىل العوامل الّدافعة، مثل جودة حالة  التالميذ والوسائل 
احلكومية ىي إحدى املؤسسات  مدرسة العالية 9والبيئة الّدافعة وعملية التعّلم املناسبة.

يدىم بالعلوم العامة التعليمية احلكومية، املسؤؤلة عن تكوين شخصية التالميذ وتزوّ 
 لعلوم اإلسالمية أيضا.والعلوم االجتماعية، وا

الباحثة أن تعرف كيف يدرس املعلم اللغة عردت  السابقة، بناء على املسئلة 
حىت ينشئ التعليم املمتع  ، نݤروبوݤالعالية احلكومية  1 ڠرايوڠالعربية يف مدرسة كار

غب التالميذ يف دراسة اللغة العربية. تصف الباحثة عن تعليم اللغة العربية يف ىذه ولري 
العالية احلكومية   1 ڠرايوڠكار درسة وكذلك مشكالت تالميذ قسم اللغة مدرسةامل

 يف عملية التعليم.

اسة : " عملية تعليم اللغة العربية )در  وتكتب الباحثة ىذا البحث بعنوان 
العالية  1 ڠرايوڠكارمدرسة    عشر قسم اللغة يف الوصفية لتالميذ الفصل الثاين

 (".نݤروبوݤاحلكومية  

 

 البحث مشكلة . ب

مدرسة    عشر قسم اللغة يف لتالميذ الفصل الثاين . كيف عملية تعليم اللغة العربية١
 العالية احلكومية   1 ڠرايوڠكار
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 فوائدهالبحث و  . أهدافج
 البحث ىدف. 1

  ىذا البحث يهدف إىل:
 عشر قسم اللغة يف مدرسة غة العربية لتالميذ الفصل الثاينمعرفة تعليم الل

 .العالية احلكومية 1ڠ ايور ڠاكر 
 . فوائد البحث2

 وأما فوائده فهي:
الفائدة النظرية، أن يكون ىذا البحث مرجعا للباحث املقبل يف إجراء  ( أ

 دراسة دماثلة،
للمعلم، يرجو من ىذا البحث أن يكون زادا يف تنفيذ تعليم اللغة  ( ب

 العربية،
جمال تعليم اللغة العربية، اليت للباحثة، أن يعطيها خربة جديدة ومعرفة يف  ( ت

 يف املستقبل. ديكن هلا استخدامها عند التعليم
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 الباب الثانى
 الهيكل النظري

 

 النظرية  توصيفأ. 
 ليم اللغة العربيةتع. تعريف 1

اسم ادلصدر من الفعل "عّلم" وىو جعلو يعلمو يقال علمتو  التعليم ىو
فالتعليم عند زلمود على السمان إن التعليم ىو إيصال ادلعلم العلم و  1فتعلم.

توفر لكل  وىي الطريقة االقتصادية اليت ،بطريقة قودية ،يذادلعرفة إىل أذىان التالم
من ادلعلم وادلتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم وادلعرفة. فللتعلم 

2أركان أربعة وىي ادلعلم وادلتعلم وادلادة والطريقة.
 

لغة العربية من أشهر اللغات السامية الىت ىي نسبة إىل سام ابن نوح عليو وال
وىي لغة القوم اليت  ،اللغة العربية ىي لغة التعليم والثقافة يف رلتمعنا 3السالم.

4تربط حاضرنا مباضينا.
 

تعليم اللغة العربية ىو عملية ذىنية واعية الكتساب السيطرة على األمناط 
من خالل دراسة ىذه األمنط وحتليلها بوصفها  ،الصوتية والنحوية وادلعجمية

عة كشروط إلتقاهنا. تعليم اللغة يستند إىل الفهم الواعى لنظم اللالزلتوى معرفيا. ف
5فالكفاية ادلعرفية سابقة على األداء اللغوي وشرط حلدوثة.

 

                                                             
1
  625-625لبنان : دار ادلشرق، ص -لوويس مألوف، ادلنجد يف اللغة االعالم، بريوت 

2
 23( ص، 3751)دار ادلعارف :التوجية يف اللغة العربية، على السمان،  زلمود 

3
 37-32( ص، 3751)دار ادلعارف :التوجية يف اللغة العربية، على السمان،  زلمود 

4
 53 ( ص،3751)دار ادلعارف :التوجية  اللغة العربية، لسمان، على ا زلمود 

)القاىرة : دار تعليم اللغة العربية لغري النطقني هبا: النظرية والتطبيق، على أمحد مدكور وإديان أمحد ىريدي، 5
  31(، ص، 2005الفكر العرىب، 
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إنو إعادة  ،خص أما اخرأن التعليم اللغة العربية ىو ليس جهدا ينفرد بو ش
وإعادة بناء اخلربة ىذه نشط يتطلب إسهم كل من ادلعلم وادلتعلم أنو  ،بناء اخلربة

6جهد مشًتك وعمل متكامل حيتاج من كل منهما جهدا.
 

 

 . أهمية اللغة العربية 2

اللغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل. فأمهيتها تزداد يوما بعد يوم يف 
 عصرنا احلاضر حيث ترجع أمهيتها إىل األمور لتالية:

 ( كوهنا لغة القران الكرًن اليت حيتجها كل مسلم ليقرأه3
ليت ترتبط بركن أساسي من أركان اإلسالم شلا جيعل (كوهنا لغة الصالة ا2

 تعلمها واجبا
 (كوهنا لغة احلديث النبوي الشريف1
( ادلكانة االقتصادية للعرب واليت جعلت ذلم وزنا اقتصاديا وسياسيا على 4

 ادلستوى العادلي
( كثرة عدد متكلمي العربية فهي تستخدم كلغة أوىل يف اثنتني وعشرين 6

مية مبعٌت أن سبع دول لغة ثانية يف كثري من الدولة اإلسالدولة عربية وك
7م اللغة العربية كلغة أوىل.العامل تتلك

 

 

 

 

 

                                                             
6
)مصر: منثورات ادلنظمة اإلسالمية  ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناىجو وأساليبو ،رشدي أمحد طعيمة 

 46 ،ص ،(1191 ،ية والعلوم والثقافةللًتب

7
 ،بيشة : اخلبيت الثقافية ،طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديث ،حسني راضي عبد الرمحن 

 13 ،ص ،ه3423
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 ف تعليم اللغة العربيةا. أهد3
ية من البداية إىل دتكني التلميذ من أدوات ادلعرفة عن ويهدف تعليم اللغة العرب

طريق تزويده بادلهارة األساسية يف فنون اللغة العربية وىي االستماع واحلديث 
 ،ومساعدتو على اكتساب عاداهتا الصحيصة واجتاىاهتا السليمة ة،والقراءة والكتاب

ة حبيث يصل والتدرج يف تنمية ىذه ادلهارات على امتداد صفوف ىذه ادلرحل
ام اللغة استخداما ناجحا التلميذ يف هنايتها إىل مستوى لغوي ديكن من استخد

 ،والكتابة السليمة ،والقراءة الواعية ،والنطق الصحيح ،االستماع اجليد عن طريق
وعلى أن يواصل  ،األمر الذي يساعده على أن ينهض بالعمل الذي خيتاره

9.ةالدراسة يف ادلرحلة التعليمية التالي
  

رفع القدرة على التحدث تف التعليم اللغة العربية ىي امن الناحية النظرية أىد
أي االستماع  ،باللغة العربية. بالتعليم ادلستمر ديكن احلصول على ادلهارات اللغوية

ذلدف من تعليم اللغة العربية مع تعبري اخر ذكر أن ا ،ءة والكتابةوالكالم والقرا
1سواء كان سليب أو بنشاط. ،كتسب على القدرة استخدام اللغةىي ت

 

 لغة العربية كما يلي:أىداف درس ال

تطوير القدرة على االتصل باللغة العربية، سواء كانت شفهية أو مكتوبة  (أ
وىي حتتوي على أربع مهارات لغوية، ىي االستماع والكالم والقراءة 

 والكتابة.

اة كلغة من اللغات األجنبية تكون أد  تنمية الوعي بأمهية اللغة العربية (ب
 ا يف درس مصادر التعاليم اإلسالمية.أساسية للتعلم، وال سيم

                                                             
9
 46 ،( ص2002 ،)القاىرة : دار الفكر العريب ،تدريس فنون اللغة العربية ،على أمحد مدكور 

9
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9 

تطوير فهم الًتابط بني اللغة والثقافة وتوسيع آفاق ثقافية. وبالتايل، من  (ت
ادلتوقع أن يكون للتالميذ نظر بني الثقافات ومشاركة أنفسهم يف 

10ة.يالثقافات التنوع
 

 

 اللغة العربية تعليم. طريقة 4

طريقة التدريس يف كتاب اللغة العربية ىي األدوات أو الوسيلة الناقلة 
ليمى ومنسجمة مع وىي كلما كانت مالئمة للموقف التع ،للعلم و ادلعرفة وادلهارة

عمر ادلتعلم وذكائة وقابلياتة وميولو كان االىداف التعليمية ادلتخققة عربىا أوسع 
11عمقا واكثر فائدة.

 

 أ( طريقة القواعد والًتمجة
لًتمجة ىي من أقدام الطرائق اليت استخدمت يف تعليم طريقة القواعد وا

وما زالت تستخدم يف عدد من بالد العامل. وشلا يؤخذ على  ،اللغات األجنبية
طريقة القواعد والًتمجة: اىتماذلا دلهارة الكالم وىي أساس اللغة وقلة احلديث 

من فرص  وكما أن كثرة اللجوء إىل الًتمجة يقلل ،باللغة اذلدف وسالمة النطق
إضافة إىل ذلك أن ادلبالغة يف تدريس قواعد اللغة  ،اللغة األجنبية للتالميذ

حيرم التالميذ من تلقي اللغة ذاهتا كما يعصب على التلميذ  ،األجنبية وحتليلها
إنتاج مجل صحيحة لغويا ومقبولة اجتماعيا ويعجز عن توظيف اللغة يف 

 ادلواقف اللغة الطبيعية.
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 معية الشفهيةالطريقة الس ب(
ومن أىم أسس ىذه الطريقة : عرض اللغة  ،الطريقة السمعية الشفهية

األجنبية على التالميذ مشافهة يف البداية أما القراءة والكتابة فتقدمان يف فًتة ال 
وتعرضان من خالل مادة شفهية درب التالميذ عليها. وينحصر اىتمام  ،حقة

الصويت  لتالميذ على إتقان النظامادلدرس يف ادلرحلة األوىل يف مساعدة ا
والنحوي للغة األجنبية بشكل تلقائي. وال يصرف اىتمام كبري يف البداية لتعليم 

إذ يكتفي منها بالقدر الذي يساعد التلميذ على تعلم النظام الصويت  ،ادلفردات
حىت  ،والنحوي للغة األجنبية. وترى ىذه لطريقة وضع الدراس يف مواجهة اللغة

 .ا ويستخدمهاديارسه

 ج( طريقة القراءة 
القدرة على فهم  م اللغة وقفا ذلذه الطريقة ىوياذلدف من تعلطريقة القراءة, 
قا. وهتتم الطريقة بالقراءة الصامتو وتدريب التالميذ على ادلقروء فهما دقي

كما هتتم بادلفردات   ،االستفادة منها بوصفها منطلقا لتنمية ادلهارات األخرى
هولة والصعوبة بأساليب مقننة ومًتجة من حيث السلمتعلمني وتقدديها ل
وعدم  ،انب اشفهي من اللغة. قل االىتمام يف ىذه الطريقة جبوالشيوع 

12االىتمام بالنطق السليم ألصوات اللغة مع قلة التدريب على الكتابة.
 

 د( طريقة اإلمالء 
طريقة اإلمالء أي يقول طريقة الكتابة فيها ادلعلم قراءة ادلوضوع والتالميذ 

 .يكتبون على كراستهم
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 ه( طريقة ادلباشرة 
جنبية حيث ادلعلم طريقة ادلباشرة ىو وسيلة لتقدًن دلادة الدروس اللغة األ

ودون استخدام اللغة  ،مباشرة باستخدام اللغة األجنبية عند بداية التعليم
13التالميذ عند تدريس.

 

 

 غة العربيةالل تعليم. وسائل 5

من الكفايات التعليمية اليت ال بد أن ديلكها معلم اللغة العربية ىي الكفاية 
جيب أن يكون للدرس على علم بالوسائل  14يف استخدام الوسائل التعليمية.

وأين ومىت يستخدمها لتوضيح درسو. وعلى ادلعينة ادلدرس وأن حيدد كيف 
وليكن مصدره األول  ،ادلدرس أن يلم بأكثر من ادلادة ادلقررة يف أكثر من مصدر

وألنو قد يكون غامضا أو ناقصا. وقد  ،ىو الكتاب ادلقرر دون االقتصار عليو
15يسبب ملل التالميذ الدراكهم أن ما يقال ذلم ىو نفس ما يقرؤونو فيو.

 

ىدف خاصا الوسائل التعليم ىو من أجل إيصال رسالة أو ادلعلومات اليت 
16ديكن أن تستوعب أكرب قدرة إىل التالميذ الذي يكون ادلستلم من ادلعلومات.

 

 :أنواع الوسائل التعليمية

 :يرى بعض ادلربني أن ىذه الوسائل نوعان
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وسائل حسية ىي اليت تؤثر يف القوى العقلية بوساطة احلواس، مثل  ( أ
 .عرض الشيء نفسو، أن منوذجو، أو صورتو، أو ضلو ذلك

وسائل لغوية ىي اليت تؤثر يف القوى العقلية بوساطة األلفاظ كذكر  ( ب
 ادلرادف، أو الوصف، أو التشبيو، أو ضلو ذلك

يرى بعض ادلربني أهنا ثالثة  ،ولصلو الوسائل ادلعينة حباسيت السمع والبصر
 أنواع

 وسائل مسعية: كأجهزة التسجيل واإلذاعة والوسائل اللغوية ( أ

 السبورة والشيء نفسو، والنموذج، والصور، والرسوموسائل بصرية: ك ( ب

 وسائل مسعية بصرية: كاألفالم النطقة ادلتحركة اخليالة الناطقة ( ت
.)السينما(

17 
 

 اللغة العربية تعليم. تنفيذ 6
عام ىو التفاعل االتصايل الفّعال بني التالميذ وادلعلم  عملية التعليم بشكل

ىناك أنشطة يقوم هبا التالميذ وىناك  ،يف األنشطة التعليمية. يف عملية التعليم
ال بني اليت جتري معا حىت يتحقق التفاعل االتصايل الفعّ  ،أنشطة يقوم هبا ادلهلم

19التالميذ وادلعلم.
 

 وىي: ،تنفيذ التعليم تشمل على ثالثة أمور
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االختبار االستعدادي، ودوره إعداد التالميذ لعملية التعليم اليت سيتم  ( أ
ذىا، ومعرفة درجة تقدم التالميذ فيما يتعلق بعملية التعليم الىت تنفي

 ستجري، ومعرفة قدرة التالميذ، ومعرفة من أين ستبدأ عملية التعليم.

التعليم(، ودورىا حتقيق أىدف التعليم، وىذا  ،أنشطة ،العملية )تنفيذ ( ب
فة أنشطة حيتاج إىل النشاط واإلبداع من ادلعلم خللق البيئة الداعمة، ومعر 

التالميذ، أما نفسية أو جسدية، ومهرفة الطرق واسًتاتيجيات التعليم 
 جيدة، وديكن للتالميذ تطوير قدراهتم بالشكل األمثل.

ل ادلقارنة بني االختبار البعدي، ودوره معرفة إنتقان التالميذ من خال ( ت
أو  ليم و اإلختبار بعده، وحاجة التالميذ إىل العالجاالختبار قبل التع

 الزيادة والتحسينات لعملية التعليم، إما للتخطيط، أم التنفيذ، أم

19.ًنالتقو 
 

 اخلطوات التعليم، وىي:

 التعليم ختطيط( 3

التعليم ىو العلمية اليت يتم تنظيمها من قبل بعض اخلطوات، 
يصل إىل النتائج ادلعصودة. تنفيذ تصّمم تلك اخلطوات يف شكل ل

قدر على ختطيط التعليم ة أن تختطيط التعليم. وجيب على ادلعلم
قبل تنفيذ عملية التعليم يف الفصل. والتعليم ىو نظام حيتوي 
ادلكونات اليت ترتبط بعض ببعض. إذا مل يتم التخطيط بشكل 

فّعال واألىداف ادلقصودة لن صحيح، ال ديكن أن ينفذ التعليم 
  تتحقق.

                                                             
19Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran : Teori dan Aplikasi, 

hlm. 107-108. 



03 

وختطيط التعليم ىو عملية إعداد ادلواد التعليمية، واستخدام 
ًن يف والتقو  الوسائل التعليمية، واستخدام مناىج وطرق التعليم،

 أوقات معينة لكي حيقق اذلدف ادلقصود.
 20.ختطيط عملية التعليم يشمل على ادلنهج وخطة تنفيذ التعليم

 ادلنهج (أ)
  ادلنهج ىو مرجع تنظيم إطار التعليم لكل موضوع 

 من موضوعات.
 خطة تنفيذ التعليم (ب)

خطة تنفيذ التعليم ىو ختطيط التعليم وادلطّور 
 ج.تفصيليا من موضوع معني شلتلق من ادلنه

  مكونات خطة تنفيذ التعليم، ىي ما يلي:
 ىوية ادلادة التعليم( 3)
 معايري الكفاءة( 2)
 األنشطة االختتامية( 1)
 مؤشرات إصلاز الكفاءات( 4)
 غرض التعليم( 6)
 ادلواد التعليمية( 5)
 ( ختصيص األوقات5)
 طريقة التعليم( 1)
 (أنشطة التعليم )مقدمة، األنشطة الرئيسية، اختتام( 7)

 تقوًن نتائج التعليم( 3).
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 23التعلم.مصادر ( 33)
 تنفيذ التعليم ( 2

تنفيذ التعليم ىو طريقة تنفيذ أو تقدًن، وشرح، وإعطاء األمثلة 
التعليم ىو تطبيق والتدريبات للتالميذ لتحقيق أىداف معينة. وتنفيذ 

خطة تنفيذ التعليم. وتنفيذ التعليم تشمل على أنشطة ادلقّدمة، واألنشطة 
 الرئيسية، والنشاط اخلتامي.

 أنشطة ادلقّدمة (أ)
 يف األنشطة ادلقدمة، يفعل ادلعلم ما يلي:

 إعداد التالميذ نفسيا وجسميا دلشاركة عملية التعليم( 3)
علومات السابقة وادلواد اليت طرح األسئلة ادلربطة بني ادل( 2)

 ستبحث
 شرح ىدف التعليم او الكفاءات األساسية ادلراد حتقيقها( 1)
 نقل رلموعة من الواد وبيان األنشطة وفقا دلنهج التعليم( 4)

 األنشطة الرئيسية (ب)
تنفيذ األنشطة الئيسية ىو عملية التعليم لتحقيق الكفاءات 

وادللهم وادلرح ومتحد ومشجع األساسية الىت تفعل بشكل تفاعلي 
للتالميذ على ادلشاركة بنشاط، وتوفري فرصة كافية لالبتكار وابداع، 
واالستقالل وفقا دلواىبهم وادليوذلم وتنميتهم البدنية والنفسية. 
األنشطة الرئيسية تستخدام أساليب تناسب خصائص التالميذ 

ومجع وادلادة التعليم، تشمل على ادلراقبة، وطرح األسئلة، 
 ادلعلومات، وإيصال النتائج ضلو التالميذ.
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 ادلرقبة( 3)
يف نشط ادلرقبة، يفتح ادلعلم فرصا واسعة للتالميذ للقيام بادلالحظات 

 .من حالل النظر، واالستماع، والقراءة ضلو األمور مهمة أو شئ معني
 طرح األسئلة( 2)

ظرونو يفتح ادلعلم فرصا واسعة للتالميذ لطرح األسئلة حول ما ين
ويسمعونو ويقرأونو. جيب على ادلعلم توجيو التالميذ ليستطيعوا طرح 
األسئلة. عن طرق طرح األسئلة تطّور حرص التالميذ على ادلعلومات. 

 فكلما زاد تدرياهتم على طرح األسئلة زاد تطّور حرصهم على ادلعلومات.
 مجع ادلعلومات( 1)

عددة من خالل النشط التايل ىي مجع ادلعلومات من مصادر مت
الطرق ادلتنوعة. لذلك، جيب على التالميذ أن يقرأوا بعض الكتب، ويهتّموا 
بالظاىرة أو الكائن بدقّة، أو يفعلوا التجربية. من تلك األنشطة مجعت 
بعض ادلعلومات، وىذه ادلعلومات أساس ألنشطة التايل وىي توظيف 

 ادلعلومات للحصول على العالقة بني ادلعلومات.
 يصال النتائجإ( 4)

النشاط التايل ىو أن يكتب أو يتكلم التالميذ عما يوجد يف النشط 
البحث عن ادلعلومات. ونتيجة ىذا النشط يقّدمها التالميذ امام الفصل 

 22ويقّيمها ادلعلم كنتيجة التعّلم.
 )ج( اإلنشطة االختتامية

 يف النشاط احلتامي، على ادلعلم:
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 صنع احلالصة عن مواد التعليم مع التالميذ( 3)
تقوًن األنشطة اليت دّتت إجراءىا تقييما ( 2)

 مستمرا ومنظّمة
 ليم ونتيجتوإعطاء االستجابة على عملية التع( 1)
ختطيط أنشطة ادلتابعة يف شكل التعليم ( 4)

العالجي والربامج إتقان ادلواد الدراسية، 
توجيهات أو إعطاء الواجبات سواء كانت 

 فردية واجلماعية وفقا لنتيجة تعلم التالميذ
 21إعالم ختطط التعليم حملاضرة القادم.( 6)

 تقوًن نتائج التعليم( 1
التقوًن يفعلو ادلعلم ضلو نتائج التعليم لقياس كفاءات التالميذ، 
ويستخدمها ادلعلم اساس لكتابت تقرير تقّدم نتائج التعليم وحتسني 
عملية التعليم. ويفعل التقوًن مستمرا ومنظما ومربرلا باستخدام االختبار 

يريا أو شفويا، مراقبة الوظيفية، القياس ادلوقف، والتقوًن عمل حتر 
 24.التالميذ

 مقياس العملية. 7
ىي توجيهية ، أو خطوات للمدرسني عندما يقدمون   مقياس العملية

ة يفعال قد جرتمل أن تكون العملية التعليمية تعلمًا يف الفصل الدراسي ، على أ
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ومبتكرة. حبيث ديكن حتقيق بعض األىداف أو ادلعايري ادلتعلقة بكفاءة  كفاءةو 
 .دتاما حتقيقااخلرجيني 

العملية على احلد األدىن من ادلعايري لعملية التعلم يف  قياسحيتوي م
الدولة الوحدوية جلمهورية وحدات التعليم االبتدائي والثانوي يف مجيع أضلاء والية 

ائي والثانوي ىذه العملية على مستوى التعليم االبتد قياسإندونيسيا. ينطبق م
سواء على نظام احلزم أو على نظام االئتمان الفصل على ادلسار الرمسي، 

علم ، وتنفيذ عملية التعلم، ختطيط عملية الت مقياس العملية ىوتشمل  الدراسي.
 ة.ية وكفاءم فعالي، ومراقبة عملية التعلم لتنفيذ عملية تعلًن نتائج التعلم وتقو 

 

 . العوامل التي تؤثر في عملية تعليم اللغة العربية8

العوامل اليت ديكن أن تؤثر يف أنشطة عملية التعليم ىي ادلعلم والتالميذ، 
.والتسهيالت، والبيئة

25
 

 ادلعلم ( أ

ادلعلم وىو القائم بدور الًتبية والتعليم، أو ادلرشد للتلميذ إىل التعيم 
26الذاتى الذى تشرطة الًتبية احلديثة ىف العملية التعليمية.

عترب معلم اللغة ي 
العربية معلما متميزا ألنو يعلم اللغة العربية القومية ولغة القران الكرًن. فهو 
معلم و منشئ لألجيال يفتح القلوب على اجملد العريب ويهز العاطفة بًتاثنا 

 االنساين و الروحي.
 : وأما أىم الصفات اليت جيب أن يتصف هبا معلم اللغة العربية فهي

 ( ادلوىبة3
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 ( وضوح الصوت2
 ( ضبط النفس1
 ( حضور البديهة4
 ( زلبة اللغة العربية واالعتزاز هبا6
 ( التمكن من ادلادة5
 ( حسن النطق وجودة األداء5
 ( سعة الثقافة وغٌت مصادرىا1
 ( التحلي باألخالق احلميدة7

 ( أن يكون مرشدا وموجها30
 دلدرسيعام ويشارك يف التأليف االيب نتاج أد( يفضل أن يكون 33

 أما الواجبات ادللقاة على عاتق معلم اللغة العربية فيمكن إمجاذلا يلي:
 ( اإلخالص بالعمل3
 ( مراعاة الفروق الفردية بني ادلتعلمني2
 ( ادلسامهة يف بناء الصرح القومي لألمة العربية1
 ( معاملة التالميذ معاملة حسنة4
ىي الًتبية والتعليم واحملافظة الكبرية ادللقاة على عاتقة و  إدراك ادلسؤولية (6

 على اللغة
( أن يكون مؤدتنا على أبناء الشعب فهو مسؤول أمام الّلو وأمام الشعب 5

 وأمام الدولة
 ( كشف ادلواىب األدبية ورعايتها5
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.( العمل على خلق عامل جديد فيو مجيع منابع اخلري1
27

 

ألن ادلعلم ىو  ،ادلعلم ىو العنصر الذي يتوقف عليو صلاح نظام التعليم
علم ىو فادل ،الشخص الذي يتعامل مباشرة مع التالميذ. ويف نظام التعليم

 ،سائلوالو  ،وخصائص التالميذ ،سلطط التعليم. فال بد لو أن يفهم ادلنهج
 وحىت جيعل مجيعها مكونات يف إعداد خطط التعليم. ،والكائنة

 ،وتشمل على الكفاءة الشخصية ،جيب على ادلعلم أن ديلك الكفاءات
والكفاءة االجتماعية والكفاءة ادلهنة. تظهر الكفاءة الشخصية يف ادلظاىر 

 ،والصحة ،والصوت ،فادلظاىر اجلسدية مثل البصر ،اجلسدية و النفسية
 ،واألدب ،والصرب ،فمنها الذكاء ،فأما ادلظاىر النفسية ،والوجو ،دلالبسوا

وغريىا. والكفاءة  ،واالبتكار ،واإلبداع ،والشجاعة ،والصدق ،واللطف
االجتماعية تظهر يف العالقات مع الزمالء وغريىم من الناس مثل التسامح 

 ذلك. والكفاءة غري ،واإلنتظام والعدل ،واالنفتاح والتفاين والتعاون وادلودة
وإدارة  ،وإدارة برامج التعليم ،ادلهنية تشمل على استيعاب ادلواد التعليمية

وإدارة  ،واالستيعاب اسوس يف التعليم ،واستخدام الوسائل ،الفصل الدراسية
واالعًتاف وظائف وبرامج التوجيو  ،ًن نتائج التعّلم، وتقو التفاعل التعليمي

فهم مبادئ نتائج البحث  ،درسة وتنظيمهاواالعًتاف إدارة ادل ،واإلرشاد
 21وتفسريىا.

 
 

                                                             
27

)مكتبة اخلبيت الثقافية:  ،ن منظور تربوي حديثة العربية مطرق تدريس اللغ ،حسني رأضي عبد اللرمحن عبيد 
 ٨9  -٨٢ ه( ص3423

28
 Jamil Suprihatiningrum,  Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi, 

hlm. 90. 
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 التالميذ ( ب
إىل إرشاد االخر الذي ديلك فضيلة. فيجب  التالميذ ىو الذي حيتاج

ذلا دات أثار كبري على ادلعلم ومّطور التعليم أن يعرفوا خصائص التالميذ ألن 
 يف عملية التعّلم.

 من خصائص التالميذ اليت ختتاج أىل اىتمام ىي:
 القدرة (3

القدرة ال تنظر من ادلهارة الذكائية فحسب، وإمنّا ترّكز أكثر على 
القدرة أو الكفاءة السابقة للتالميذ قبل أن يشًتك يف أنشطة التعليم. 

ديلكها التالميذ قبل أن يشتلرك يف  وادلرد بالقدرة السابقة ىي القدرة اليت
 الدرس.

 الدافع (2
الدافع نوعان الدافع الداخلي والدافع اخلارجي. دافع الداخلية ىي 
الدافع الذي يأعيت من التالميذ، وأما الدافع اخلارجي فهو يظهرمن 

 اخلارجي التالميذ وما حولو.
 ( االىتمام1

لية التعليم. والعوامل اليت االىتمام لو تأثر كبري لنجاح التالميذ يف عم
 تؤثر على التالميذ ما يلي:

 العوامل الداخلية، تشمل على : الرغبة، واخلصائص الشخصية ( أ)
 لعوامل اخلارجية، تشمل على : الدافع، وأنواعو، وما يتعلق بو. ا  ( ب)

 ( اإلدراك 4
ت اليت وتقود التالميذ إىل قبول ادلعلوما ،اإلدراك ىو العملية الشاملة

 وتلحيصها اليت ناذلا التالميذ. وصفة اإلدراك: 
 كلمازاد إدراك التالميذ على شيء، زاد سهولة أن تذكرة للتالميذ. ( أ)
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 جتنب إدراك اخلاطئ ألنو يقده إىل اإلىتمام اخلاطئ.  ( ب)
 زلاولة تقريب النموذج مستحدم إىل األصلو.  ( ت)

 ( الذكر6
 ها ادلعلومات عليها.ستقبال وحفظالذكر ىو نظام فعايل ال

 ( النسيان5
 النسيان ىو ضياع ادلعلومات ادلخفوظة يف الذاكرة.

 ( األثر5
 األثر ىو الشعور ادلًتوك بعد أن تعّلم التالميذ شيئا من الدروس.

 ( االنتقال1
 27االنتقال ىو عملية تأثر هبا على عملية تعلم ادلادة اجلديدة.

 الوسائل ادلدرسية  ( ت
الوسائل ىي شيء يدعم سهولة عملية التعليم مباشرة، مثل وسائل 
التعليم وأدواة التعليم وما يتعلق هبا، وأما التسهالت ىي شيء يدعم غري 

سة، ومصباح ادلدرسة، مباشرة صلاح العملية التعليمية، مثل الطريق إىل ادلدر 
 واحلمام وغري ذالك. إكمال الوسائل ادلدرسية يساعد ادلعلم يف عملية التعليم.

الفضيلة  ،وىناك فضيلتان للمدرسة اليت لديها الوسائل ادلدرسية. مها
األوىل أن إكمال الوسائل ادلدرسية تنشأ الدافع من ادلعلم للتدريس. الفضيلة 

درسية ديكن أن تعطي التالميذ خيارت متنوعة الثانية أن إكمال الوسائل ادل
 لتعّلم.
 
 

                                                             
29

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, hlm. 

85-87. 
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 البيئة  ( ث
ىناك نوعان من العوامل اليت تؤثر يف عملية التعليم وىي عوامل تنظيم 
الفصل والعوامل االجتماعية والنفسية. عوامل التنظيم الفصل تثمل على عدد 

أىداف  التالميذ يف الفصل. فتنظيم الفصل كثري العدد أقل فعالية لتحقيق
التعليم من تنظيم الفصل قليل العدد. وأما العوامل االجتماعية والنفسية، 
فمنهما حسن العالقة بني األشخاض الذين يشاركوان يف عملية التعليم، إما 
بني األشخاص ادلوجودة داخل البيئة ادلدرسية مثل العالقة بني التالميذ 

لم ومدير ادلدرسة. وإما بني ناحية وادلعلم. وبني ادلعلم وادلعلم األخر، وبني ادلع
ادلدرسة والعامل اخلارجي، مثل عالقة بني ادلدرسة ووالدي التالميذ، أو عالقة 

 بني ادلدرسة ومؤسسات اجملتمع، وغري ذلك.
فالعالقة اجليدة بني ىذه العوامل جيعل مناح البيئة التعليمية مرحا شلا 

فإن العالقة غري اجليدة بني يؤدي إىل راحة التالميذ يف التعليم. وبالعكس 
 10ىذه العوامل يؤدي إىل راحة التالميذ يف التعليم.

 السابقة . الدراساتب
 البحوث العلمية السابقة ادلتعلقة مبوضوع ىذا البحث منها: قد وجدت الباحثة 

بو صلوم النسوة إحدى الطالب يف كلية علوم الًتبية التدريس البحث الذي كت. 3
 2034جبامعة واىل سوصلو اإلسلمية احلكومية مسارانج  بقسم تعليم اللغة العربية

حتت ادلوضوع تعليم اللغة العربية يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية كايل 
حسب قانون وزير الشؤون ووصلو قدس )دراسة حتليلية عن مناسبة التعليم بأىدافو 

، ىذا البحث نوعي، يهدف إىل معرفة مناسبة تعليم (2001سنة  2الدينية رقم 

                                                             
30

 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, hlm. 

18-21. 
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اللغة العربية يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية كاىل ووصلو قدس بأىدافو 
، من مرحلة حتطيطو 2009سنة  2حسب قانون وزير الشؤون الدينية رقم 

. وأما طرق ادلستحدمة جلمع البيانات فهي طريقة ومرحلة تنفيذه ومرحلة تقوديو
31الوثائق، وادلقابلة، وادلالحظة.

 

الذي كتبو أين فكرييا نيتا فراويتا ساري إحدى الطالب يف كلية علوم  . البحث2
الًتبية والتدريس بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل سوصلو اإلسالمية احلكومية 

حتت ادلوضوع تعليم اللغة الغربية باستحدام الفيديو يف الصف  2036  مسارانج
العاشر مبدرسة رياضة الطلبة العالية اإلسالمية سيدان رمبانج. ىذا البحث حبث 

ي وصفي. يهدف إىل معرفة كيفية تعليم اللغة العربية باستحدام الفيدو يف نوع
وما ادلزايا  ،ة سيدان رمبانجالصف العاشر مبدرسة رياضة الطلبة العالية اإلسالمي

والنقائص تعليم اللغة العربية باستحدام الفيديو يف الصف العاشر مبدرسة رياضة 
الطلبة العالية اإلسالمية سيدان رمبانج. وأما طرق ادلستحدمة جلمع البيانات فهي 

32ادلالحظة وادلقابلة والوثائق.
 

بية . البحث الذي كتبو زلمد عني اليقني إحدى الطالب يف كلية علوم الًت 1
والتدريس بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل سوصلو اإلسالمية احلكومية 

حتت ادلوضوع تعليم اللغة العربية و تعليم اللغة اإلصلليزية دلهارة  2034مسارانج
الكالم يف مدرسة السالم الثانوية اإلسالمية األىلية كرانغان دتاصلوع )دراسة مقارنة 

                                                             
تعليم اللغة العربية يف مدرسة نور اذلدى الثانوية اإلسالمية كايل ووصلو قدس )دراسة حتليلية عن ،صلوم النسوة31

لوم الًتبية التدريس بقسم تعليم اللغة كلية ع  ،2001سنة   2مناسبة التعليم بأىدافو حسب قانون وزير الشؤون الدينية رقم 
  2034العربية جبامعة واىل سوصلو اإلسلمية احلكومية مسارانج 

32
ية باستحدام الفيديو يف الصف العاشر مبدرسة رياضة الطلبة تعليم اللغة الغرب ،أين فكرييا نيتا فراويتا ساري 

كلية علوم الًتبية والتدريس بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل سوصلو اإلسالمية احلكومية   ،العالية اإلسالمية سيدان رمبانج
  2036مسارانج  
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وغرضو دلعرفة لتشكيل والتعليم دلهارة  ،حث حبث نوعىىذا الب ،من ناحية الطريقة
الكالم بني اللغتني العربية و اإلصلليزية مبدرسة السالم الثانوية اإلسالمية األىلية  

 ،وادلقابلة ،. وأما طرق ادلستحدمة جلمع البيانات فهي االستبيان(كرانغان دتاصلوع
33والتوثق. ،وادلشاىدة

 

ذا البحث وىي حول كيفية عملية هبالبحث الثالث لديو أوجو التشابو 
 ،حبث نوعي وصفيأما بالنسبة للفرق فهو أن ىذا البحث  ،تعليم اللغة العربية
قسم اللغة  عشر الفصل الثاين تعليم اللغة العربية لتالميذ عملية دراسة وصفية عن

وادلقابلة   ،والتوثيق ،استحدام ادلشاىدةالعالية احلكومية  ب 3 ڠرايوڠكارمدرسة    يف
 كطرق مجع البيانات.

 

 الهيكال الفكري .ج

مصدران لشريعة اإلسالم. ويف  إن اللغة العربية لغة القران واحلديث النبوي ومها
 ها مدرسةتعليم اللغة العربية منعملية  عصرنا احلاضر كثري من ادلدارس تنفد

 .العالية احلكومية 1 ڠرايوڠكار

حىت  ،تعليم اللغة العربية عملية رغبت الباحثة أن تعرف كيف يدرس ادلعلم يف
تريد  ،وبناء على ما سبق .ينشئ التعليم ادلمتع ورغب التالميذ يف دراسة اللغة العربية

عشر  الثاين لتالميذ وصفية)دراسة ال تعليم اللغة العربيةعملية الباحثة أن تعرف " 
 ".(نݤروبوݤالعالية احلكومية   3 ڠرايوڠكار  يف مدرسةقسم اللغة 

 

                                                             
33

العربية و تعليم اللغة اإلصلليزية دلهارة الكالم يف مدرسة السالم الثانوية اإلسالمية  تعليم اللغة،زلمد عني اليقني 
وغرضو دلعرفة لتشكيل والتعليم دلهارة  ،ىذا البحث حبث نوعى ،األىلية كرانغان دتاصلوع )دراسة مقارنة من ناحية الطريقة

كلية علوم الًتبية والتدريس ،ة اإلسالمية األىلية كرانغان دتاصلوعالكالم بني اللغتني العربية و اإلصلليزية مبدرسة السالم الثانوي
 2034بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارانج
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 نوع البحث . أ

نوعيا، البحث النوعي ىو البحث الذي  يف ىذا البحث تستخدم الباحثة حبثا
يهدف إىل فهم ظاىرة عما يعاملو موضوع البحث، مثل السلوك والتصور والدافع 

ضعية، اليت تستخدام لبحث يتأسس ىذا البحث على الفلسفة الو  1واإلجراء وغريىا.
2احلاالت الطبيعية ويكون الباحث أداة رئيسية يف البحث.

 

الفصل  لتالميذ وصفية)دراسة ال وىذا البحث يصف عملية تعليم اللغة العربية
وما فيها من العوامل  العالية احلكومية، 1 ڠرايوڠكار يف مدرسة قسم اللغةعشر  الثاين

 .لعائقةفعة والعوامل ااالد  

 

 موقع البحث )مكان ووقت البحث( . ب

 1 ڠرايوڠكارعشر قسم اللغة يف مدرسة   سيجري ىذا البحث يف الفصل الثاينو 

، 8102/8102وقت تنفيده يف العام الدراسي . نݤروبوݤبالعالية احلكومية اليت تقع 
 يف الفصل ادلستوى األوىل.

 

 مصادر البياناتج. 

والباقي ىو  ،مصدر البيانات األساسى يف البحث النوعي ىو األقوال واألعمال
نوعان من مصادر البيانات اليت تستخدمها ىناك 3بيانات إضافية مثل وثائق وغريىا. 

 الباحثة مها البيانات الرئيسية والبيانات الثانوية.

                                                             
1
 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014),  hlm. 6. 
2
 Sugiono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif، 

Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 2012),  hlm. 15. 
3
 Lexy J. Maleong,  Metodologi Peneliti Kualitatif, hlm. 157. 
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 البيانات الرئيسية .0

البيانات الرئيسية ىي مصدر البيانات الذي يوفر البيانات مباشرة إىل مجع 
تأيت البيانات الرئيسية يف ىذا البحث العلمي من مدير ادلدرسة  4البيانات.

 ومعلم اللغة العربية والتالميذ وادلوظف يف االدارة.

 والبيانات الثانوية .8

والبيانات الثانوية ىي مصدر البيانات الذي يقدم البيانات غري مباشرة 
مثل الكتب  5شخص آخر أو من خالل وثائق.جلمع البيانات، مثل عن طريق 

 ج التعل م.بتعل م اللغة الغربية ووثيقة نتائادلعلقة 
 

 بؤرة البحثد. 

م اللغة العربية تعلي عملية وىذا البحث يرتكز على ،إن ىذا البحث ىو حبث نوعي
العالية احلكومية   0 ڠرايوڠكارة مبدرسة   قسم اللغ عشر الفصل الثاينلتالميذ 

 .نݤروبوݤ

 

 طرق جمع البياناته. 

 أما الطروق اليت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات فهي:

 ادلشاىدة  .0

ادلشاىدة يف مجع البيانات ىي مالحظة ادلظاىر ادلوجودة يف موضوع 
ىذه ادلشاىدة ىي ادلشاىدة ادلشاركة. ففي مجع البيانات تشارك  6ادلبحث.

                                                             
4
 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif، 

Kualitatif dan R&D, hlm. 193. 
5
 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif، 

Kualitatif dan R&D, hlm. 193. 
6
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan 

Penerbitan UGM, 1989),  hlm. 136. 
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م مباشرة اشرتكت الباحثة يف عملية التعلي 7الباحثة يف األنشطة اليت تشاىده.
م مرتني لكل من الثالثة اشرتكت الباحثة يف عملية التعليلتالحظها وتكتبها. 

فصولني لتكتب ادلظاىر اليت حتدث يف عملية التعليم. وتالحظ الوسائل 
لبيانات اليت حصلت عليها الباحثة ىي ظروف ادلستخدمة لدعم التعليم. وا

 واحلاالت ادلوجودة يف عملية التعليم اللغة العربية.

 ادلقابلة .8

ادلقابلة ىي إجراء احلوار ذلدف معني. ىذا احلوار جير بني اجلانبني، اجلانب 
 8األوىل ىو الذي يقدم أسئلة واجلانب الثاين ىو الذي يوجب عن ىذه األسئلة.

ادلقابلة مستخدم يف ىذا البحث ىي ادلقبلة ادلباشرة بني الباحث واحملرب وىم: 
مدير ادلدرسة وادلعلم والتالميذ. ىذه الطريقة لنيل صورة تاريخ ادلدرسة ومعلومات 

 عن أنشطة التعليم بشكل غري مباشرة.
 التوثيق. ٣

 يانات بناء على التوثيق بشكل الكتابةالب ىو أخذالتوثيق 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة للحصول على أدلة صحيحة خالل 9والصورة.

وبيانات  ،ا فيها من اذليكل التنظيميوم ،وىي بيانات ادلدرسة ،عملية البحث
 وخطة تنفيذ التعليم. ،وادلنهج ،وجهاز التعليم ،ادلعلم والتالميذ وادلوظفني

 

 

 

                                                             
7
 Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal,  (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2010) Cet. Ke-12, hlm. 63. 
8
 Lexy J. Maleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 186. 

9
 Kuntjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat,  (Jakarta: 

Gramedia, Pustaka Utama, 1997),  hlm.  129. 
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 اختبار صحة البيانات و. 

ىناك طرق متنوعة الختبار صحة البيانات. أن اختبار صحة البيانات يف البحث 
ودرجة قابلية  ،(credibility)النوعي بشمل أربع االختبارات وىم درجة ادلصداقية 

 ودرجة احلقوق ،(dependability)ودرجة ادلوثوقية  ،(transferability) النقل

(cofirmability.) 

كثري من الطرق ليخترب مصداقية   (credibility)درجة ادلصداقية  ،األول
وأما تستخدم الباحثة التثليث. فهو طريقة اختبار صحة البيانات من  ،البيانات

10صادر اآلخر باستعمال الشيئ اآلخر مثلو الطريقة والوقت.ادل
 

ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة تثليث الطريقة بسبيل مراجعة درجة ادلصداقية 
البيانات اليت مجعتها الباحثة بطريقة  ،ة. مثلهاإىل مصادر البيانات بالطريقة ادلختلف

ادلشاىدة وادلقابلة والتوثيقية مث تقارن الباحثة من طريقة واحدة إىل اآلخر الكتساب 
قسم اللغة  عشر الفصل الثاين تعليم اللغة العربية لتالميذعملية  اتفاق البيانات عن 

 .نݤروبوݤالعالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار مبدرسة

 ،ىذا االختبار يتعلق باألسئلة ، (transferability)درجة قابلية النقل  ،الثاين
درجة  ،الثالث ىل يستطيع ىذا البحث أن يستخدمو يف احلالة األخرى أم ال.

ىي درجة اليت تتم الباحثة باستعراض  ،ىذا البحث  (dependability)ادلوثوقية 
أن يبحث يف مكانو لتحصيل فال بد الباحثة  ،ىو البحث النوعي البحث تكرارا.

 الثاين تعليم اللغة العربية لتالميذعملية البيانات بدقة. والباحثة تقوم بالبحث عن 

يف شهر. وبعد حتصيل  نݤروبوݤالعالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار قسم اللغة مبدرسة عشر
فالبحث لو درجة ادلوثوقية.  ،ىذه البيانات حيتاج إىل استعراض ،وجتمع البيانات

                                                             
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif، 
Kualitatif dan R&D, hlm.  368. 
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لتحقيق البيانات ادلوضوعية وغري  (cofirmability)،ودرجة احلقوق  ،الرابعو 
 .  ادلوضوعية

 

 تحليل البياناتز. 
حتليل البيانات النوعية ىو اجلهد ادلبدل عن طريق العمل بايانات خيريىا إىل 

مع اكتشاف منط واكتشاف ما ىو مهم  ،ويولفها ،الوحدات اليت ديكن إدارهتا
11ديكن قولو لالخرين.ومدرس وتقرر ما 

 

 وأما خطوات التحليل ىذه البيانات فهي:
 ختفيض البيانات .0

 ،وتركيزىا على أشياء مهمة ،وىو تلخيص األحوال األساسية واحتيارىا
ن مث فالبيانات وحذف ما ال لزوم ذلا. وم ،والبحث عن ادلوضوعات وأمناطها

12اليت دتت ختفيضها توفر صورة واضحة وتسهل للباحثة مجع البيانات ادلوالية.
 

 البيانات تقدمي .8

نات. يف البحث البيا تقدميبعد أن مت ختفيض البيانات، فاخلطوة التالية ىي 
البيانات يف شكل وصف موجز، والرسوم البيانية،  تقدميالنوعي، ديكن أن 

البيانات، يسهل للباحثة فهم  تقدميبقصصي.  وعالقات بني فئات، ونص
13األحداث وحتطط اخلطوة التالية بناء على ذدلك الفهم.

حيث سيتم حتليل  
 تقدميالبيانات يف ادليدان يف شكل مالحظات ومقابالت ووثائق حبيث يتم 

ادلشكلة الدراسة. تشمل مرحلة تقدمي البيانات يف ىذه الدراسة تقدمي  عن وصف
                                                             

11
 Lexy J. Maleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.  248. 

12
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif، 

Kualitatif dan R&D,  hlm. 338. 
13

 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif، 
Kualitatif  dan R&D, hlm. 341. 
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اللغة يف  فصل الثانة عشر قسمال بيانات عن عملية تعليم اللغة العربية للتالميذ
 .نݤروبوݤ غالعالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار مدرسة

 االستنتاج .٣

ستنتاج يف البحث النوعي ىو اكتشاف جديد مل يكن وجوده من قبل أو الا
14مواصفة شيء مبهم ليكون واضحا.

التحليل الختبار أكثر  يستخدم ىذا 
 فصل الثانة عشر قسم اللغة مبدرسةال عملية تعليم اللغة العربية للتالميذ واقعية يف

 .نݤروبوݤالعالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار

                                                             
14

 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif، 
Kualitatif dan R&D, hlm. 345. 
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 الباب الرابع
ف البيانات وتحليلهايوصت  

 

 توصيف البيانات . أ

   العالية احلكومية 1 ڠرايوڠكار ادلدرسة تاريخ انشاء .1

العالية احلكومية  غرابوغان ىي واحدة من ادلدارس  1 ڠرايوڠكارادلدرسة   
، ويف أوذلا مل ديلك مباين. وقد جرى التعليم يف  1993العالية اليت بدأت يف عام 

 .يف ادلدرسة مساء قرية مربُت ، ألهنا مل ديلك مباىن ، ألن ذلك دخل التالميذ

لفتح إعادة التسجيل ، وأصبح الدكتور  طلبت سلطة 1995يف عام 
سوباجيو كمدير تنفيذية يومية بسبب ادلسافة القريبة من البيت. وأصبح راع 

بذلك  ولكن كثَت من اجملتمع ال يعتقد .سلّيب يف  أّوذلا للمجمع الذي 
اديو ربيع التسجيل، على الرغم من صدور ادلرسوم، مث ينعاون السيد سوبغيو مع ر 

الثانوية احلكومية افتتحت  1 ڠرايوڠكار بوروودادي، انتقد الراديو أن ادلدرسة
التسجيالت اجلديدة للتالميذ، كما فعل سوبغيو دبركب السيارة مع مكربات 

الثانوية احلكومية قد  1  ڠرايوڠكارقرية  لتعلن أن ادلدرسة  الصوت ويطوف حول 
  فتحت التسجيل .

تلميذا، مث  151على عدد  ڠرايوڠكار  1نوية احلكومية حصلت ادلدرسة الثا
تالميذ. مع تطور ادلدرسة ، يف النهاية ربول عملية  121اختيارىم بعد ذلك إىل 

 الثانوية احلكومية مع نظام دخول النهار.  1 ڠرايوڠكار درسةيف م التعليم

دلباين، بعد احلصول على رسالة رمسية من مدير احلكومة للمدرسة ، بدأ البناء ا
مث  وبعض الناس أو القادة ادلؤسسُت الذين اقًتحوا بناء ادلدرسة قريب من الطريق،

و لكن أصحاب  ڠرايوڠبناء بداية اخلطة ادلدرسية بالقرب من تقاطع الطرق كار
األراضي يرافعون دائما سعر األرض بسعر عال. مث ألغت خطة إنشاء مدرسة   
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 ڠرايوڠكانت يف أوذلا يف تقاطع الطرق كارالعالية احلكومية  اليت   1 ڠرايوڠكار
ويف أخرىا نقل إىل ركن قريب من ادلزرعة بشراء األراضي اليت ديلكها ادلواطن 

  وادلكاتب الفرعية.

العالية  1 ڠرايوڠكارمدرسة    مباين 1996بالضبط يف عام يف يوليو، 
دة عام واحد والتعلم. دل التعليمبالفعل الدائمة وديكن أن يشغل عملية احلكومية  

 ڠرايوڠكار درسةية احلكومية يتبعون التعلم يف مالعال 1 ڠرايوڠكار طالب ادلدرسة

 ڠرايوڠكارمدرسة   بعد نقلو من ادلدرسة الثانوية األىلية إىل . العالية احلكومية 1
.يف التعليم تالميذحالوة اليعّد  العالية احلكومية، 1

1
 

 

 العالية احلكومية  1  ڠرايوڠكار درسة يف م وقع اجلغرايفم .2

بسبب  جّدا العالية احلكومية إسًتاتيجي 1 ڠرايوڠكار ادلوقع اجلغرايف للمدرسة
اجملاور. وبالتايل ، فإن ادلدرسة حىت بيواليل  ڠرايوڠموقعو أمام اذباه الطريق يف كار

أيضا يف طريقهم إىل ادلدرسة ، و بسبب مرور وسائل النقل.  تالميذمتقدمة وال
حدود موقع أما احلافلة عندما يبتعدون عن موقع ادلدرسة.  يركبواأن  تالميذديكن لل
 : هي كما يليفادلدرسة 

 حيد الشمال بالسكن ( أ

 الشمال: القرية أو الريف ( ب

 الشرق: ادلزارع واألهنار ( ت

 وب: قرية أو ريفاجلن ( ث

 الغرب: ادلزارع والغابات ( ج

 

                                                             
1
 2118اكتوبَت  16يف  ،لية احلكومية غرابوغانالعا 1 ڠرايوڠكار مقتطف الوثيقة مدرسة  
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 العالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار درسةرؤية البعثة والغرض يف م. 3

والقدرة ادلاىرة والسيادة على اجلودة  عريقرؤية : تعليمات الناس الذين لديهم 
 والبيئة

 البعثة :

 التعاليم الدينية يف احلياة خربةزيادة فهم و  ( أ

 قوية تقوم على اإلديان والتقديس وعلم التكنولوجياالشخصية التشكيل  ( ب

 توفَت خدمة شلتازة جلميع ادلكونات اليت ترتبط باألكاددييُت وغَت األكاددييُت ( ت

م يف توفَت يخلق بيئة مالئمة للمناخ والتعلم يف زلاولة لتحسُت جودة التعل ( ث
 مععلى اإلبداع يف ادلدرسة واجملتلتكون قادرة  ةالفرص

تنمية روح التميز للمتعلمُت وادلعلمُت وادلوظفُت بقوة اإلرادة للمضي قدًما  ( ج
 بسلوك نبيل وقادر على احلفاظ على قواعد احلشمة

 وفوائدىا زيادة التزام مجيع ادلوظفُت بادلهام والوظائف الرئيسية ( ح

 سيةم واإلدارة ادلدر يتطوير تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف التعل ( خ

 اعي بأمهية حال ادلدرسية وبيئتهاللو  ارتفاع فهم التالميذ ( د

.على إدارة البيئة ادلدرسية تالميذتدريب ال ( ذ
2

 

 

 العالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار درسةمكانة اللغة العربية يف م. 4

 1 ڠرايوڠكار قسم اللغة مدرسة تالميذالدروس ادلقررة لمن  لغة العربية درسال
يف كل أسبوع، ومها  مرتانالثانية عشر  فصلل العربية ولدرس اللغة. العالية احلكومية

3يوم األربعاء ويوم اخلامسة.
 

 

                                                             
2
 2118اكتوبَت  16يف  ،العالية احلكومية غرابوغان 1 ڠرايوڠكارمقتطف الوثيقة مدرسة    

 2118اكتوبَت  16مقابلة مع معلم  اللغة العربية يف   3
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 يةأىداف تعليم اللغة العرب. 5

 أىداف تعليم اللغة العربية دلهارة االستماع ( أ

 ديد صوت الكلمات والعبارات واجلمل العربية ادلسمعة مباشرةتر  (1

 الكلمات والعبارات واجلمل العربية ادلسمعة معرض صوت (2

صوت الكلمات والعبارات واجلمل العربية ب كتابة ادلناسبة إمالء أو (3
 ادلسمعة

 ت احلديث ادلسمعة وربدث عن احملتويا (4

 أىداف تعليم اللغة العربية دلهارة الكالم  ( ب

 ربفيظ التعبَتات البسيطة  (1

 وفقا ألمثلة التعبَتات ادلربرلة بشكل صحيح اإلجابةبالسؤال و تقوم  (2

عن نص احلوار  اإلجابةالتعبَتات البسيطة للتعبَت والسؤال و  معرض (3
 مستعينا بذلك النص أم بدونو

 بدقةنص احلوار  معرض (4

صحيح  بسيطةالات التعبَت باستخدام ربدث عن ادلوضوع الذي تعلمو  (5
 ومناسب

 أىداف تعليم اللغة العربية دلهارة القراءة  ( ت

قراءة احلروف والكلمات والعبارات واجلمل اللغة العربية بلهجة صحيحة ( 1
 صحيح وسلرج

 تعيُت معٌت ادلفردات ادلوجودة يف النص( 2
 ة العبارات واجلمل العربية ادلوجودة يف النصترمج( 3
 استخدام ادلفردات يف اجلملة( 4
 تعيُت موضوع النص( 5
 ربدث عن زلتويات النص( 6
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 باللغة العربية التلخيص الشفوي حملتوى النص( 7
 أىداف تعليم اللغة العربية دلهارة الكتابة ( ث

 بشكل صحيح ومناسب إمالء أو كتابة ادلفردات أو اجلمل وفقا لألمثلة (1
 تعرف القواعد البسيطة ادلدروسة صحيحة (2
 البسيطة ادلدروسة ادلركبة قراءة اجلملة (3
 يف النص تعرف اجلملة اجلملة (4
 تركيب الكلمات إىل اجلملة الكاملة (5
 تركب اجلملة إىل الفقرة (6

 تركب اجلملة بنمط معُت الذي يناسب على تركيب النص والعناصر (7
4ة الصحيحة.اللغوي

 

 

 العالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار درسةيف م لتلميذوضع ا .6

 فصول. 27احلكومية  العالية 1 ڠرايوڠكار مدرسة يف عدد مجيع الفصل

التالميذ الذين يتعلمون  .التالميذ 97الثانية عشر اللغة يف الفصل  الميذالت وعدد
إىل ثالثة فصول.  ينقسمالعالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار درسةدب يف قسم اللغة 

التالميذ. كثَت من التالميذ زبرج يف  29الثانية عشر  وعدد التالميذ يف فصل
اللغة العربية إال ألولئك الذين تعلموا  يتعلموامدرسة الثناوية األىلية، يعٌت أهنم مل 

 ڠرايوڠكار يف مدرسةلذلك، تعلموا اللغة العربية ألول مرة  تعليم القرأن. يف روضة

 .العالية احلكومية 1

                                                             
4
العالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار الفصل الثانية عشر دبدرسةخطة تنفيذ التعليم كتبيو ادلعلم اللغة العربية لتالميذ   

 غرابوغان
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شاف ادلواىب احملتملة من مسابقات تنمية تكمع ا شاف الكفاءات ، تالكأما 
مون. أمثلة من حيث ىم للتنافس على تطوير ادلواىب اليت ديلكها ادلتعلتالميذ

 .اإلصلازات

  : اإلنجازات

ببطولة عامة عرب ادليدان حيملها )معهد  حيصل على الفوز، أي  جرموز ( أ
 الزراعة(

ؤ الشرطة على الصمود )مراقبة األمن ادلدرسية(. مل ذبر  البطوالت يف اجمل ( ب
س الثانوية احلكومية خلم 1 ڠرايوڠكارحققوا من قبل ادلدرسة  ألن األبطال 
 مرات متتالية.

 التحصيل الدراسي على سبيل ادلثال ، األودليب ، بامتياز ، ( ت

اإلصلازات غَت األكادديية مثل اإلصلازات يف الرياضة والفنون وادلهارات  ( ث
 واإلبداع والنظافة

أديوياتا على مستوى ادلقاطعة ، وسوف ترتفع على ادلستوى  بطولة مسابقة ( ج
 الوطٍت

على مستوى  (KIR)نافسة العمل العلمي يف سن ادلراىقة مت ربقيق م ( ح
 العالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار ادلقاطعة من ادلدرسة

 على مستوى ادلقاطعةالسابق النفايات تستغل منافسات  ( خ
 : مخرجات المتعلمين

 من يستمر تعليمو : ( أ

 UNIMUSو  UNDIPو  UNNESو  UINويستمر البعض يف  (1

 وجامعات أخرى عامة وخاصة. AKBIDو  STIKESو 

 ىناك من ادلعاىد و دورات وغَتىا. (2
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 ال يستمر تعليمو :من ب( 
 العمل مع الشركات ادلهتمة( 1
 أصبح موظفا حكوميا ، اجليوس الوطنية ، و الركال الشرطة( 2
 األعمال بشكل مستقل دون تعليق اآلخرين ريادة( 3

 الطالبيةتنمية المهارات والمهارات 

 جرموز ( أ

 نادي الدراسة ( ب

 : ةدينيال ( ت

 (PHBI) يوم ذكرى اإلسالم (1

 دبثابة سلزون األساس ألىل السنة واجلماعة (2

 : الرياضة ( ث

 ألعاب القوى (1

 كرة اليد (2

 م الداخليةكرة القد (3

 بنكاك سيالت (4

 الكاراتيو (5

 فن الرقص (6

 فن ال ( ج

 : قراءة القرآن (1

 سبثيلية (2

 باناري (3

 اخلط (4
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 العالية احلكومية  1 ڠرايوڠكارمدرسة  معلم اللغة العربية يف  .7

م يف التعليم ألنو مصدر العلم يف ادلادة اليت سيلقيها إىل للمعلم دور مه
أوفيت  االعالية احلكومية امسه 1 ڠرايوڠكار و. ومعلم اللغة العربية يف مدرسةطالب

سالمية احلكومية مولنا مالك ابراىيم وىي متخرجة يف جامعة اإلأومى اريٍت. 
ومتخرجة ادلعهاد يف   ماالنج يف كلية علم الًتبية قسم تعليم الدين اإلسالمية

أوفيت أومى اريٍت، اللغة العربية ىذه ادلدرسة مند األستاذة تعلم ماالنج ايضا. 
  إىل ىذا اليوم. 2115سنة 

 اللغة العربية تعليممنهج  .8

 م لدرس اللغة العربية للفصل الثانية عشر يف مدرسةمنهج التعليم ادلستخد

.(Kurikulum 13) 2113العالية احلكومية ىي ادلناىج  1 ڠرايوڠكار
5

 

 

 كتاب تعليم اللغة العربية .9

 الثانية عشر يفكمصدر تعليم درس اللغة العربية للفصل الكتاب ادلستخدم  
 MGMPىو الكتاب الذي نشرتو العالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار مدرسة

seIndonesia ،بعنوان “ Buku Guru Bahasa Arab Pendekatan 

Saintifik 2013 dan Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan 

Saintifik 2013”. 

 

 ة تعليم اللغة العربيةمادّ  .11

 1 ڠرايوڠكار ثانية عشر يف مدرسةية اللغة العربية للفصل الدرسادلواد ال

ىي الرجاء و الدعاء، والرحلة اىل بونتشاك  األول للمس توىالعالية احلكومية 
 .الرّياضة البدنّيةبوجور، و 

 

                                                             
  2118اكتوبَت  16مقابلة مع معلم اللغة العربية يف   5
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 العالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار رافق والبنية التحتية يف مدرسةادل .11

 : بنية التحتية

 شلثل الفصل ( أ

 غرفة ادلكتبة ( ب

 فضاء لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالتسلترب ال ( ت

 سلترب علم الطبيعية واحلساب ( ث

 سلترب اللغة ( ج

 غرفة ادلعلم ادلمثل ( ح

 ادلدرسة رئيسغرفة  ( خ

 غرفة السيكولوجي ( د

 عيادة ادلدرسة ( ذ

 مقصف ( ر

 ادارة صحة ادلدرسة ( ز

 احلمام ( س

 القاعة الرئيسية ( ش

 صلىم ( ص

 مستودع ( ض

 اجللوسة غرف ( ط

 الطالب مركز ( ظ

 معدات الوسائط ادلتعددة ( ع

 معدات اضافية ( غ
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مرافق ادلدرسة للمساعدة يف عملية التعلم أكثر فعالية وكفاءة وشلتعة ، توفر 
6م.يم والتعلسهيالت الالزمة لدعم عملية التعلّ ادلؤسسة الت

 

 

 تعليم اللغة العربية ةطريق .12

طرق التعليم ادلتنوعة يف كل لقاء زلاضرة، والتالميذ ال يشعر ستخدم ادلعلم ي
ليم، مثل طريقة احملاضرة، وطريقة اإلمالء، وطريقة عالتالميذ بادللل يف عملية الت

مع  ادلباشرة، وطريقة القراءة اجلهرية، وطريقة ادلناقشة. وتستخدم ىذه الطريقة
استحدام اسًتاتيجية وتقنيات التعليم ادلناسبة مثل األسئلة ادلتداولة، وادلسرحية، 

 والتكرار والتوظيف.
 

 وسائل تعليم اللغة العربية .13

الوسائل اليت يستخدمها ادلعلم درس اللغة العربية للفصل الثانية عشر يف 
دلمسحة ادلعجم، ا ىي السبورة،العالية احلكومية  1 ڠرايوڠمدرسة كار

واألشياء ادلوجودة داخل الفصل وحولو. ومن  الشاشة، احلسوب، ،مالحط،
7بُت ىذه السائل  اختار ادلعلم السبورة  و الشاشة كأىم وسيلة.

 

 

 إجراءات عملية تعليم اللغة العربية .14

 1 ڠرايوڠكار مدرسةل الثانية عشر يف لفصيف اعملية التعليم اللغة العربية 
 والتقوًن. ذبرى بثالث حطوات وىي التخطيط، والتنفيذ،العالية احلكومية 

 : وبيان كل منها فيما يلى

 

                                                             
6
 وغانالعالية احلكومية غراب 1 ڠرايوڠكارمدرسة  مشاىدة الباحثة يف   

 2118اكتوبَت  16مقابلة مع معلم اللغة العربية يف   7



33 

 زبطيط التعليم ( أ

يف ىذه اخلطوة خيطيط ادلعلم لكل ما حيتاج اليو يف التعليم، منها خطة 
هتدف ىذه  8الوسائل وغَتىا.تنفيد التعليم، وادلواد التعليمية، والطريقة و 

اخلطوة إىل تسهيل للمعلم إيصال ادلواد التعليمية ودفع التالميذ إىل ربقيق 
 األىداف التعليمية.

 مرحلة تنفيد التعليم  ( ب

شطة واالنشطة الرئيسية، واالن طوة من االنشطة التمهيدية،تتكون ىذه اخل
 االختتامية. 

 التمهيد (1

 سلم ادلعلم على التالميذ افتتاحا لعملية التعليمي ( أ)

 يدعو التالميذ دعاء معا ( ب)

 يسأل ادلعلم عن حال التالميذ ويقرأ ادلعلم كشف احلضور  ( ت)

 يسأل ادلعلم عن ادلادة الذي قد تعلمها التالميذ ( ث)

 يقها خالل التعليمخيرب ادلعلم عن األىداف ادلراد ربق ( ج)

ويقدم ادلعلم ادلادة ادلدروسة، يشرح ادلعلم بلسان ثابت وواضح،  ( ح)
 ويكتب األشياء اليت تعترب مهمة.

 ويشّجع ادلعلم التالميذ ليكون نشيطُت يف عملية التعليم. ( خ)
 األنشطة الرئيسة( 2

 )أ( ادلالحظة بدقّة 
 يالحظ التالميذ ادلواد أو الدرس( 1)
 التالميذ بشرح ادلعلميهتم  (2)

                                                             
8
  2118اكتوبَت  16مقابلة مع معلم اللغة العربية يف   
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 )ب( طرح األسئلة بالتأدب احلسن
توفر ادلعلمة فرصة للتالميذ لطرح األسئلة عن ادلواد اليت مل 

 يفهموىا أو ادلفردات الصعبة اليت جيدوهنا
 زلاولة بكل محاسة )ت( 

 ( حيول التالميذ قراءة النص1)
يذ يقسم ادلعلم التالميذ إىل أربع رلموعات، ليناقش التالم( 2)

 زلتويات النص
( ويطلب من التالميذ االجابة عن أسئلة تتعلق دبحتويات 3)

 النص
 )ث( التفكَت

يلخص التالميذ زلتويات النص وجييب التالميذ أسئلة فيما يتعلق 
 دبحتويات النص.
 )ج( االتصال والتبادل

 ( يقّدم التالميذ نتائج ادلناقشات1) 
لنتائج ادلناقشة اليت قدمها ( يعطي ادلعلم التصحيح أو التأييد 2)   

 التالميذ
  االختتام( 3

 )أ( يلخص التالميذ مع ادلعلم عن ادلوضوع ادلدروس

)ب( يطلب ادلعلم أن يتذكر التالميذ األشياء ادلهمة اليت حدثت يف 
 أنشطة عملية التعليم

 )ت( يعطي ادلعلم الواجبة للتالميذ

 )ث( خيرب ادلعلم خطة الدرس يف احملاضرة التاىل

 التعليم بقراءة  "احلمدهلل". ويسلم ادلعلم على التالميذ )ج( يتم عملية
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 تقوًن التعليم   ( ت
تقوًن ىو واحد من العناصر ادلهمة يف عملية التعليم. تطبيق التقوًن، 
يعرف ادلعلم قدرة التالميذ يف إتقان ادلواد وفعالية الطريقة ادلستخدمة. 

دلوقف، وتقوًن ادلعارف وتقوًن يستخدم ادلعلم التقوًن بشكل تقوًن ا
 ادلهارات.

 

 تحليل البيانات . ب

قسم  الثانية عشر صلفال)دراسة الحالة لتالميذ عملية تعليم اللغة العربية  .1
 (العالية الحكومية  غرابوغان 1 ڠرايوڠكارمدرسة   اللغة في 

 تخطيط التعليم ( أ

 .تفهم عن الدينية دفع ىذا البحث ألن ادلدرسة سبلك األساسية العامة ومل
 العربية اللغة تعليم اللغة العربية، ويقدرون التالميذ أن يتعلمون دبوجود إضافة

يثّبت سة در ادل ألن ذلك فريق .واآلخرين نفسجيعل ادلفيد لل حىت، ويفهموهنا
 ىف تعليم اللغة العربية يف منهج دراستها. العربية موجود عملية تعليم اللغة

  والعوامل ادلعرتلة. ىناك العوامل الدافعة

نظام وزير التعليم دبناسب  ةادلعلم اصنعهتخطة تنفيذ التعليم الذي 
يف  احلالىذا  يشرح. و 2113أ سنة  81رقم  اإلندونيسيةجلمهورية اوالثقافة 

 ىدفىوية ادلدرسة، والكفاءات الرئيسية، والكفاءات األساسية، وادلؤشر، و 
 ًن.والتقو  ل، واخلطواة التعليم،وادلادة، والطريقة، والوسائ التعليم،

 تستنتج الباحثة ما يلي:

 الدراسة نهجمناسب دبكتابة خطة تنفيذ التعليم  (1

عايَت الكفاءة ادلطلوبة، لكن ىذا مناسب دبالتعليم ادلكتوب  ىدف (2
 حيتاج إىل كثَت من الوقت  دفاذل
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واختبار ادلواد عايَت الكفاءة ادلطلوبة. دب مناسبادلواد التعليمية ادلكتوبة  (3
 التعليم أو الكفاءات ادلطلوبة. أساس ىدف على مناسب

 عايَت الكفاءة ادلطلوبةمناسب دب يةطرق التعليمال (4

 عايَت الكفاءة ادلطلوبةمناسب دبالوسائل التعليمية  (5

 يف خطة تنفيذ التعليم اليت نظّم م ادلعلّ  أخدىااليت  التعليمية اخلطوات (6

 الكفاءة ادلطلوبة.مالء معايَت استخدم لي تقوًن (7

 

 تنفيذ التعليم  ( ب

 ڠرايوڠكار أما تنفيذ أنشطة التعليم يف الفصل الثانية عشر قسم اللغة دبدرسة

 :فهوالعالية احلكومية  1

 خطوات أنشطة التعليم (1

 أنشطة ادلقدمة ( أ)
بدأت األنشطة بدعاء معا. يفعل الدعاء لكي التالميذ يتعّودون 

 1اهلل وذكره. الدعاء معا ىو تنفيذ من الكفاءة الرئيسية الشكر إىل 
 اليت ربتوي على الكفاءة الروحية. 

 األنشطة الرئيسية ( ب)
 ڠكار  1العالية احلكومية أنشطة تعليم اللغة العربية يف مدرسة 

ذبرى باستخدام ادلنهج العلمي. ىذا النهج ىو ميزاة منهج  ڠرايو
ىو دفع التالميذ يف مشاركة . وىدف ىذا النهج 2113الدراسة 
 التعليم.

اللغة العربية يف الفصل الثانية عشر  ، تعليمادلشاىدة بناء على
 التالميذ ادلفردات. ومن ناحية أخرى ترشد ادلعّلمة فظيرّكز على ح

دفع أنشطة تعليم اللغة العربية على . لتعليم كالم اللغة العربية



35 

عالية يف مشاركة المحاسة لديهم  يشارك التالميذ .التالميذمشاركة 
نشاط التالميذ يف اتباع احلال بىذا  دلتعليم اللغة العربية. ي

ة عن التالميذ األسئل يسأل واب،اجلالسؤال و  عمليةالتعليم. ويف 
 رفوا. ادلفردات اجلديدة اليت مل يع

. يةساالدر  ادلواد يف تنفيذ أنشطة التعليم، يًتكز التالميذ على
يذ يشغلون أن يعملون وظائف ادلنزيل حىت ىناك بعض التالملكن 

التالميذ فتعطيو  ال يهتمون ادلادة الدراسية. إذا احلال تعرفو ادلعّلمة
.وجيبة اإلضافة

9
 

 )ت( األنشطة االختتامية 
مت تنفيذىا. نفذت األنشطة االختتامية بتلخيص التعليم اليت 

ادلادة وتعطي الوجيبة إىل التالميذ كوسيلة لقياس  أوصل ادلعلمة
ربقيق ىدف التعليم. لنتائج التعليم اليت تنفيذىا مناسبا خبطة تنفيذ 

أىداف التعليم ىو  مثل يف تعليم االستماع، كتبت ادلعلمة التعليم.
ربية إمالء أو كتابة ادلناسبة بصوت الكلمات والعبارات واجلمل الع

وربدث عن ادلعتويات احلديث ادلسمعة. يف تنفيذىا يفعل التالميذ 
 ىذه األنشطة.

 

 هبدف التعليم ادلواد التعليمية مكتوبة مناسب (2

باستخدام طريقة  بتعريف ىدف التعليم، شرحت ادلعلمة ادلادة
وادلواد  10على السبورة. ادلهمة عن ادلادة وتكتب ادلعلمة األشياء .احملاضرة

                                                             
7
 .العالية احلكومية غرابوغان 1 ڠرايوڠكارمشاىدة الباحثة يف مدرسة    

 .العالية احلكومية غرابوغان 1 ڠرايوڠكارحثة يف مدرسة  مشاىدة البا  10
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التعليمية اليت قدمتها ادلعلمة يساعدون التالميذ أن تسّلط على الكفاءة 
 األساسية.

يصعبون التالميذ إلمالء الكتابة ادلسموعة من  يف تعليم اإلستماع،
الكالم مسعّي، حىت تكّرر ادلعلمة بصوت عال ونطق صحيح. ويف تعليم 

 ةقدم ادلعلمخالد وفوزى. ويف تعليم القراءة ت نص احلوار بُت ةقدم ادلعلمت
مفعول بو  تقدم ادلعلمة الرّياضة البدنّية. ويف تعليم الكتابة، عن نص

 .مل فيهااجلعطي أمثلة وت

 

 طريقة التعليم مناسبا هبدف التعليم (3

طريقة السمعية يف تعليم االستماع، تستخدم ادلعلمة طريقة ادلباشرة، و 
البصرية والسؤال واجلواب باللغة العربية. تطبيق ادلعلمة طريقة التعليم 
ادلكتوبة يف خطة تنفيذ التعليم. تستخدم ادلعلمة طريقة ادلباشرة لتوفَت 
مفردات جديدة للتالميذ، وتستخدم ادلعلمة طريقة السؤال واجلواب لدفع 

دلعلمة الطريقة السمعية فهم التالميذ عن ادلادة تقدديها. وتستخدم ا
 قدرة التالميذ ادلفردات. البصرية لَتتفعون

لعب الدور والسؤال  طريقة ةستخدم ادلعلمت يف تعليم الكالم،
ة فرصة عطي ادلعلمواجلواب. سبثيل التالميذ احلوار أمام الفصل،مث  ت

 عن ادلفردات ادلوجودة يف احلوار. األخرى ليسألونلتالميذ ل

 ةعطي ادلعلمة طريقة القراءة اجلهرية. تستخدم ادلعلمت يف تعليم القرأة،
قراءة لتالميذ مثاال لقراءة النص والتالميذ جيربون قراءة النص ومالحظة 

زلتويات النص ادلعروض.  دلناقشة دلناقشةا ة طريقةستخدم ادلعلموت. النص
 يدلّ طريقة ادلباشرة ل ةستخدم ادلعلمت وكلما توجد مفردات جديدة،

 معانيها.
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 ةم ادلعلمة طريقة احملاضرة. تستخدستخدم ادلعلمويف تعليم الكتابة ت
ميذ القصص التال ون. ويصنعادلفعول بوطريقة احملاضرة لتقدًن ادلادة عن 

 ا.وهنمام الفصل وترجيمأنشطة اليومية مث يقرئون أ

من الشرح ادلذكور رأت الباحثة أن طريقة التعليم ادلستخدمة تناسب 
على  تعّلقعملية التعليم فيمن ية ادلراد ربقيقها. أما نتائج األىداف التعليم

 التالميذ.

 

 الوسائل التعليمية مناسب دبعايَت الكفاءة ادلطلوبة (4

تناسب األىداف ادلراد ربقيقها.  الوسائل اليت تستخدمها ادلعلمة
تسهل ىذا الوسائل للمعلمة تقدًن ادلواد، وتسهل التالميذ يف مشاركة 

 التعليم.

كتب وتستخدم السبورة لت كوسيلة مسعية،  ة صوهتا تخدم ادلعلمست
وبطاقات النص لتسهل  ستخدم البيئة ادلدرسية،وكذلك ت همة،ادلشياء األ
 ة الفائدةادلعلم ربصلبعض ادلفردات أو اجلملة العربية. و  يتعّلمونلتالميذ ا

 لتسهيل تقدًن ادلادة. ووخارج الفصل من األشياء ادلوجودة يف داخل

 

 يم التعليمتقو   ( ت

التقوًن مناسب دبعايَت الكفاءة ادلطلوبة. تفعل ادلعلمة تقوًن يف أنشطة 
اللغة العربية دبالحظة. تراقب ادلعلمة سلوك التالميذ عند الدعاء،  تعليم

 التالميذوموقفهم مع الزمالء، وموقفهم عند اتباع الدراسة. وتقوًن ادلعرفة 

والواجبات. تنفيده االختبارت التحريرية يف   باستخدام االختبارات التحريرية
كل هناية الدرس بشكل أسئلة أو التمرينات ادلوجودة يف كتاب التالميذ. 

بقياس قدرة التالميذ على سبثيل  وتقوًن ادلهارات التالميذ تفعلو ادلعلمة
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األنشطة التعليمية مثل يقرئون التالميذ النصوص أو تقدًن نتائج ادلناقشة أمام 
11.الفصل

 

 

 تعليم اللغة العربية عملية العوامل الّدافعة والعوامل المعرتلة في .2

 العوامل الّدافعة ( أ

إدارة  ةتلميذا يف الفصل، شلا يسهل للمعلم 29عدد التالميذ حوايل  (1
 الفصل الدراسي وإعطاء االىتمام التالميذ.

ا على ا أثر إجيايب يف عملية التعليم، وكذلك قدرهتمذل ادلعلمة وقدرهتا خربة (2
عرف ة أن تسهل للمعلمتكوين العالقة اجليدة بينا وبُت التالميذ شلا ت

 خصائص التالميذ.

ووسائل متنوعة يف كل زلاضرة. مثل طريقة  اطرق ةستخدم ادلعلمت (3
يقة القراءة اجلهرية، وطريقة احملاضرة، وطريقة اإلمالء، وطريقة ادلباشرة، وطر 

 عل التالميذ ال يشعرون بادللل.هبذه الطرق ذبادلناقشة. 

للتالميذ ذلم اىتمام عال يف مشاركة التعليم، وتنضح من نشاط التالميذ  (4
يف اتباع التعليم ويف الفرصة ادلتاحة لسؤال وجواب، يسأل التالميذ 

غَت عرفوا أو عن شيء األسئلة بنشاط عن ادلفردات اجلديدة اليت مل ي
 .واضح

م ة والتالميذ يف عملية التعلّ ساعد ادلعلمومرافق األخرى توجود ادلكتبة ب (5
 م.يوالتعل

 

 

 

                                                             
11

  2118اكتوبَت  16مقابلة مع معلم اللغة العربية يف   
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 العوامل ادلعرتلة  ( ب

صعوبات ادلعلمة يف إدارة الوقت التعليمي، ألن يف بعض األحيان  (1
ن ديك فصولُت. فال ةأو ثالث فاستكمال موضوع واحدا حيتاج إىل فصلُت

 للمعلمة ربقيق اذلدف يف حال ادلسألة دون االىتمام بفهم التالميذ.

ال يزال انضباط التالميذ ناقصا، بعضهم مل حيضر يف التعليم ومل يذاكر  (2
 الدروس إال قليال.

زال منخفضة، جيب أن ميذ يف تعليم اللغة العربية مامسؤولية بعض التال (3
 بإجبارىم أو بأمرىم.

 

 ج. نقائص البحث 

 أن تبحث الباحثة يف عملية تعليم اللغة العربية لتالميذ الفصل الثانية عشربعد 
العالية احلكومية  غرابوغان، وجدت الباحثة  1 ڠرايوڠكارمدرسة    قسم اللغة يف

يف حبثها. شلا أصبح من زبصيص وقت يف تنفيذ ىذا البحث إىل واحدة من  النقائص
نقصان الوقت ادلتوفر  وىذا النقصان ىي اليت تؤثر على نتائج البحث. النقائص

 . و مسافة ادلدرسة بعيدة جّدا دلشاىدة عملية التعليم القًتابو وقت االمتحان ادلدرسي
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امسالخ الباب  
 االختتام

 

 الصةالخ. أ
عشر قسم اللغة  ذ الفصل الثاينلتالمي لوصفيةا)دراسة  تعليم اللغة العربية عملية. 1

 (نݤروبوݤ العالية احلكومية 1 ڠرايوڠكار مدرسةيف 

 ىيالعالية احلكومية  1 ڠرايوڠكار يف مدرسةاملناىج الدراسية املستخدمة 

 .عشر الثاين للفصل (kurikulum 2013) 3112 املناىج

حلة التخطيط مر  عملية تعليم اللغة العربية ىي مراحل يف ةىناك ثالث
التقومي املستخدمة املعلمة ىي تقومي املوقف، وتقومي  وأنوعوالتنفيذ والتقومي. 

 املعارف، وتقومي املهارات.

املتنّوعة وىي طريقة احملاضرة، وطريقة اإلمالء،  الطرق تستخدم املعلمة
ة وطريقة املباشرة، وطريقة القراءة اجلهرية، وطريقة املناقشة. واستخدام اسًتاتيجي

وتقنيات التعليم املناسبة وىي األسئلة املتداولة، واملسرحية، وتكرار التوظيف. 
 ىذا مما جيعل التالميذ ال يشعرون بامللل.

 الوسائل الىت تستخدمها املعلمة يف درس اللغة العربية ىي السبورة،

واألشياء املوجودة  والشاشة، واحلاسوب، واملمسحة ، واملالحط، املعجم،و 
ل وحولو. ومن بني ىذه الوسائل  اختار املعلمة السبورة  والشاشة   داخل الفص

 كأىم وسيلة.

املفردات. ومن  فظعشر يرّكز على ح اللغة العربية يف الفصل الثاين تعليم
تعليم  دفع أنشطة .لتعليم كالم اللغة العربية التالميذ ناحية أخرى ترشد املعّلمة

محاسة عالية يف مشاركة  التالميذ لديهم مبشاركة التالميذ. يشارك اللغة العربية
تعليم اللغة العربية. يدل ىذا احلال بنشاط التالميذ يف إتباع التعليم. ويف الفرصة 
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وطرح التالميذ األسئلة من املفردات اجلديدة اليت مل يعرفوا أو  لسؤال وجواب،
امو موفق متفتوح على الرأي التالميذ بإخًت  املعلمة لكمت عن شيء غري واضح.

 ويؤكد املعلمة للتالميذ أن اللغة العربية سهال.

 يف عملية تعليم اللغة العربيةالعائقةة والعوامل الّدافع العوامل .3
 أ( العوامل الّدافعة

تلميذا يف الفصل، مما تسهل للمعلمة إدارة الفصل  32عدد التالميذ حوايل ( 1
 الدراسي وإعطاء االىتمام التالميذ.

وقدرة هلما أثر إجيايب يف عملية التعليم، وكذلك قدرهتا على خربة املعلمة ( 3
تكوين العالقة اجليدة بينو وبني التالميذ مما تسهل للمعلمة أن تعرف 

 خصائص التالميذ.
تستخدم املعلمة طرقا ووسائل متنوعة يف كل حماضرة. مثل طريقة احملاضرة، ( 2

اجلهرية، وطريقة املناقشة.  وطريقة اإلمالء، وطريقة املباشرة، وطريقة القراءة
 ىذا مما جيعل التالميذ ال يشعرون بامللل.

للتالميذ هلم اىتمام عال يف مشاركة التعليم، وتنضح من نشاط التالميذ يف ( 4
اتباع التعليم ويف الفرصة املتاحة لسؤال وجواب، يسأل التالميذ األسئلة 

 ء غري واضح.بنشاط عن املفردات اجلديدة اليت مل يعرفوا أو عن شي
تساعد املعلمة والتالميذ يف عملية التعّلم  املكتبة مرافق األخرى بوجود(  5

 .والتعليم
 عائقةالعوامل ال  ( أ

يف إدارة الوقت التعليمي، ألن يف بعض األحيان  ةصعوبات املعلم (1
. فال ميكن فصولني ةأو ثالث فصلنيفاستكمال موضوع واحدا حيتاج إىل 

 ل املسألة دون االىتمام بفهم التالميذ.ادف يف ححتقيق اهل ةللمعلم
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قصا، بعضهم مل حيضر يف التعليم ومل يذاكر ال يزال انضباط التالميذ نا (3
 الدروس إال قليال.

زال منخفضة، جيب أن تالميذ يف تعليم اللغة العربية مامسؤولية بعض ال (2
 بإجبارىم أو بأمرىم.

 

 ب. االفتراحات
 لرئيس املدرسة. 1

دة تعليم اللغة العربية ويكمل وسائل التعليم بقصد النجاح يف حتقيق األىداف جو 
 التعليمية.

 . ملعّلم اللغة العربية3
 أ( إضافة حصة الدرس العربية خارج حصة الدرس،

 ب( حماولة إلضافة التسهيالت املستعملة يف التعليم،

 ت( إعطاء الدافع للتالميذ ليكون مسؤوال عن مهمة معينة.

 لتالميذ. ل2
 أ( جيب أن يكون التالميذ أكثر مسؤولية يف إكمال املهمات من املعلم،

 ب( جيب على التالميذ داعما التكرار وتعميق املواد اليت مت تقدميها من املعلم،

 ت( ينبغي التالميذ أن يكونوا أكثر انضباطا يف حضور الدروس،

 واصل مع اللغة العربية.ث( جيب أن املزيد من التالميذ ممارسة مرة أخرى يف الت
 

 ج. االختتام

احلمد هلل رب العاملني، فقد أمتت الباحثة ىذا الباحث حبثا كامال يف مخسة أبواب، وتدعو 
 .الباحثة اهلل تعاىل أن يكون ىذا البحث نافعا لسائر املهتمني بو والقارئني
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Karangrayung Kab. Grobogan 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Arab 

Kelas/ Semester : XII Bahasa / Ganjil 

Materi Pokok : مفعول به 

Waktu : 2 x 45 menit 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotongroyong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah. 

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

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 



 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

4.4.Mengungkapkan 

informasi secara 

tertulis tentang  (al-

maqashid) dan tujuan 

(al-ahdaf) dalam 

berbagai struktur 

bahasa sederhana 

secara tepat. 
 

4.4.1 Menyalin/menulis 

kosakata/kalimat-kalimat 

sesuai contoh dengan tepat 

dan benar 

4.4.2 Mengenal konsep struktur 

bahasa sederhana yang 

dipelajari secara tepat 

4.4.3 Membaca kalimat yang 

berstruktur bahasa sederhana 

yang dipelajari secara tepat 

4.4.4 Mengidentifikasi pola kalimat 

dalam teks 

4.5.  Menyusun teks 

sederhana tentang 

topik (al-maqashid) 

dan tujuan (al-ahdaf), 

dengan 

memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

sesuai konteks. 

4.5.1  Menyusun kata-kata menjadi 

kalimat sempurna  

4.5.2  Menyusun kalimat menjadi 

paragraf 

4.5.3   Menyusun kalimat dengan 

pola  tertentu sesuai struktur 

teks dan unsur kebahasaan 

yang benar 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Dalam suatu kegiatan pembelajaran diharapkan terhadap 

peserta didik : 

1. Menyalin/menulis kosakata/kalimat-kalimat sesuai 

contoh dengan tepat dan benar 

2. Mengenal konsep struktur bahasa sederhana yang 

dipelajari secara tepat 



 

3. Membaca kalimat yang berstruktur bahasa sederhana 

yang dipelajari secara tepat 

4. Mengidentifikasi pola kalimat dalam teks 

5. Menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna 

6. Menyusun kalimat menjadi paragraph 

7. Menyusun kalimat dengan pola  tertentu sesuai struktur 

teks dan unsur kebahasaan yang benar 

D. Materi Pembelajaran 

Maharah Kitabah (keterampilan Menyimak) tentang : 

 Adalah isim yang dibaca Nasab (fathah) dan dalam المفعول به

Jumlah Fi’liyyah jatuh setelah Fa’il. Hukum selamanya dibaca 

Fathah namun ketika Maf’ul Bih berupa Isim Jama’ Muannats 

Salim hukumnya diganti dengan (kasrah).  

 األمثلة :

 قشأعيًاىنراب .أ

 قثضدفاطَحاىذثو .ب

 اسرعاساىطاىةاىَجيح .ج

 ٌشتخاىساتقجائضج .د

 سذثدمشٌَحاىجشائذ .ه

 ٌثٍعاىقصاباىيذٌ .و

اىسَاواخ .ص هللا  contoh dari maf’ul bih yang dibaca) جعو

kasrah) 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

a. Teks interaksi transaksional sederhana secara lisan 

maupun tertulis untuk menyatakan materi tentang Maf’ul 



 

Bihi (مفعول به), dengan memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan 

b. Struktur teks 

c. Fungsi Sosial dan Unsur Kebahasaan: Kosa kata terkait 

Kata kerjayang relevan, Kata tanya yang relevan ,ucapan, 

intonasi, Ejaan dan tanda baca, Tulisan tangan (khat) 

2. Materi Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

Materi pembelajaran remedial merupakan 

penyederhanaan dari materi pembelajaran reguler sesuai IPK 

yang belum tercapai dari bahan ajar utama sedangkan materi 

pembelajaran pengayaan merupakan perluasan dan 

pendalaman materi dari IPK yang telah mencapai KKM. 

 

E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Pendekatan : Scientific Method 

2. Metode : Ceramah, Diskusi dan Studi Kasus 

F. Media Pembelajaran 

1. Laptop, Sound Aktif dan LCD Projector 

G. Sumber Belajar 

1. Buku siswa bahasa dan  sastra Arab kelas XII 

2. Internet  

3. Kitab-kitab yang  menyangkut materi 

 

 

 

 

 



 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PK/HOTS/ 

4C/ Literasi 

Kegiatan Pendahuluan  

1. Mengucapkan salam, berdoa, dan absensi 

kehadiran siswa 

2. Melakukan kegiatan apersepsi dari materi-materi 

yang permah disampaikan dalam pembelajaran 

3. Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

15 menit 

Kegiatan Inti  

5. Peserta didik diberi pertanyaan terkait materi 

tambahan yaitu tentang “ خرف جر"  

6. Peserta didik secara alami akan mencoba 

menjawab dengan diskusi tanpa disuruh 

7. Kemudian peserta didik akan menjawab secara 

kritis dari persoalan yang diberikan 

8. Peserta didik dibantu diarahkan oleh guru untuk 

menjawab soal teka-teki yang diberikan 

9. Kemudian peserta didik mempelajari materi baru 

setelah menjawab persoalan sedikit tentang 

huruf jer dan belajar tentang kaidah bahasa yang 

lain yaitu maf’ulbih(مفعول به) 

10. Peserta didik mempelajari tentang maf’ulbih dan 

guru hanya mengarahkan 

11. Peserta didik yang belum paham diperbolehkan 

untuk bertanya 

12. Kemudian peserta didik dibagi menjadi 4 

kelompok untuk mempermudah pembelajaran 

13. Peserta didik yang sudah dibagi kelompok diberi 

tugas untuk menuliskan contoh lain tentang 

maf’ulbih 

14. Peserta didik mendelegasikan 1 orang dari setiap 

kelompok untuk menuliskannya di papan tulis 

 

 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kegiatan Pembelajaran PK/HOTS/ 

4C/ Literasi 

Kegiatan Penutup  

15. Guru dan peserta didik merangkum dan 

mereview kembali pelajaran yang sudah 

dilakukan. 

16. Guru dan peserta didik melakukan refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.  

17. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dan 

menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya.  

18. Guru bersama peserta didik menutup pelajaran 

dengan mengucapkan do’a dan salam. 

15 menit 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Teknik 

1) Pengetahuan: Tertulis 

2) Afektif  

3) keterampilan 

2. Bentuk 

1) Pengetahuan: Pilihan Essay 

2) Afektif : Tertulis  

3) Keterampilan : tertulis 

3. Instrumen 

Instrumen Penilaian dan Kunci Jawaban terlampir. 

1. Penilaian Performansi 

a. Indikator Pembelajaran 

Menganalisis kaidah bahasa Arab yaitu مفعول به 

 



 

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

Pilihan Penilaian  

Skor 
Tepat Cukup Kurang 

Tidak  

tepat 

1 Ketepatan dalam 

memberikan contoh 

lain tentangمفعول به   

     

 

Rentang skor performansi 

No Keterangan Skor 

1 Tepat 4 

2 Cukup 3 

3 Kurang 2 

4 Tidak Tepat 1 

 

Pedoman penskoran : Nilai akhir = Jumlah nilai perolehan x 100 

         Jumlah skor maksimal 
  Skor maksimal 90 

 

2. Penilaian Sikap 

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

Pilihan Penilaian  

Skor Selalu Sering Kadang Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme 

dalam belajar 

     

2 Bertanggungjawab 

/peduli 

     

3 Percayadiri      

4 Menghargai orang lain      

5 Santun      

 

 

 

 

 



 

Rentang skor sikap 

No Keterangan Skor 

1 Selalu 76-100 

2 Sering 51-75 

3 Kadang 26-50 

4 Tidak Pernah 0-25 

 

Penskoran : Nilai =  Jumlah skor jawaban 

3. Penilaian Keterampilan 

No 
Aspek yang 

dinilai 

Pilihan Penilaian Skor 

Makhorijul 

Huruf 

Kaidah 

Nahwiyyah 
 

1 Keterampilan menulis    

 

Rentang skor performansi 

No Keterangan Skor 

1 Makhorijul Huruf  

2 Kaidah Nahwiyyah  

 

 

                          Mengetahui 

         Kepala SMAN 1 Karangrayung 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah       : SMA N 1 Karangrayung 

Mata Pelajaran     :  Bahasa Arab 

Materi Pokok     : Teks interaksi lisan dan tulis untuk menentukan 

ungkapan terkait maksud (al-maqashid) dan 

tujuan (al-ahdaf) melakukan suatu 

tindakan/kegiatan sesuai tema: الرّياضة البدنّية 

Kelas/Semester     : XII/Gasal 

Tahun Pelajaran   : 2018/2019 

Alokasi                   :  2 X 45 menit 

A. Kompetensi Inti 

Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2:  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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

procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4: Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 

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

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

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber 

lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 

 

 

 

 



 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK) 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3  Menentukan ungkapan 

terkait maksud (al-

maqashid) dan tujuan (al-

ahdaf) melakukan suatu 

tindakan/kegiatan, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan dari 

teks interaksi 

transaksional lisan dan 

tulis, sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

 

 

3.3.1 Menirukan langsung bunyi 

kataungkapan terkait maksud (al-

maqashid) dan tujuan (al-ahdaf)  

sesuai tema: الّرياضة البدنّية 
3.3.2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 

kata atau kalimat ungkapan 

terkait maksud (al-maqashid) dan 

tujuan (al-ahdaf)  sesuai 

tema: الّرياضة البدنّية 
3.3.3 Memperagakan bunyi kata atau 

kalimat ungkapan terkait maksud 

(al-maqashid) dan tujuan (al-

ahdaf)  sesuai tema: الّرياضة البدنّية 
3.3.4Mempraktikan teks bacaan berkaitan 

tema ungkapan terkait maksud 

(al-maqashid) dan tujuan (al-

ahdaf)  sesuai tema: الّرياضة البدنّية 
4.3 Menggunakan teks 

sederhana berisi ungkapan 

tindakan memberi dan 

meminta informasi terkait 

maksud (al-maqashid) dan 

tujuan (al-ahdaf) 

melakukan suatu 

tindakan/kegiatan, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

4.3.1   Menjelaskan teks interaksi lisan dan 

tulis  untuk menyatakan dan 

menanyakan sesuai tema:  الّرياضة
 البدنّية

4.3.3  Menyusun teks interaksi lisan dan 

tulis untuk menyatakan sesuai 

tema: الّرياضة البدنّية 
 

 

 

 

 

 

 



 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik di 

harapkan:  

1. Mampu menirukan bunyi atau mufrodat sesuai dengan 

tema. 

2. Mampu memperagakan bunyi kata yang diperdengarkan 

sesuai dengan tema. 

3. Mampu mempraktikan teks bacaan sesuai dengan tema.  

D. Materi Pembelajaran   

Maharah Qira’ah tentang: الرّياضة البدنّية 
 ادلفردات:

 المفردات المعاني, الصورة المفردات المعاني, الصورة

Berkata  يقول-قال  Mengajar  يعّلم-عّلم  

Menambah  يزيد-زاد  Kelas    الّصف 

Bersiap-siap يستعد-استعد  Bermain  يلعب-لعب  

Libur العطلة Tempat bermain ملعب 

Memuliakan  يشرف-شرف  

Rajin  نشاط 

Selesai  ينتهي-انتهى  

Ditetapkan  يعقد-عقد  

Minggu  األسبوع 

 
 



 

 مهارة القراءة
 *اقرأ وافهم النّص االتى قراءة جّيدة !

 الرّياضة البدنّية
عندنا درس الرّياضة البدنّية. األستاذ سامل يعّلمنا ىذا الّدرس كّل يوم السبت. يف      

ملعب ادلدرسة. الّطالب يلعبون كرة ذلك اليوم يذىب طالب الّصف الثّاين عشر اىل 
 القدم والطّالبات يلعنب كرة اليد.

األستاذ سامل يشرف على الّطالب وىم يلعبون بنشاط. األستاذ سامل يشرف على      
الطّالبات الاّلئى يلعنب بنشاط أيضا. انتهى وقت الرّياضة البدنّية. يرجعون من ادللعب 

أبنائي..., عسى اهلل أن يأيت لكم بالنجاح يف  وىم مسرورون, قال األستاذ سامل: يا
 مباراة كرة القدم اّليت ستعقد يف االسبوع احلاضر.

فقال مجيع الّطالب: امُت يا رّب العادلُت فزاد األستاذ : اذن, جيب علينا أن نستعّد      
 بأحسان االستعداد. 

 فقال مجيع الّطالب: ان شاء اهلل
األستاذ أنّنا سنعقد الرحلة اىل اجلبل يف أخربنا 

 العطلة القادمة بعد انتهائى ادلبارات
1. Materi Pembelajaran Reguler 

a. Teks  interaksi transaksional dan sederhana lisan dan 

meresponnya sesuai dengan tema: الرّياضة البدنّية 

b. Struktur teks 

c. Fungsi Sosial dan Unsur Kebahasaan: Kosa kata terkait tema 

olahraga, Kata kerja yang relevan, Kata tanya yang relevan, 

ucapan, tekanan kata, intonasi, Ejaan dan tanda baca, Tulisan 

tangan (khat). 



 

2. Materi Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

Materi pembelajaran remedial merupakan penyederhanaan 

dari materi pembelajaran reguler sesuai IPK yang belum 

tercapai dari bahan ajar utama sedangkan materi 

pembelajaran pengayaan merupakan perluasan dan 

pendalaman materi dari IPK yang telah mencapai KKM. 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Scientific Method 

2. Metode       : Drill dan Reading Aloud 

F. Media/Alat dan Sumber Belajar  

1. Media dan Alat Pembelajaran 

a. Powerpoint 

b. Papan tulis 

c. Laptop 

d. Alat peraga 

2. Sumber belajar 

a. Buku siswa Bahasa Arab Kelas XI 

b. Buku evaluasi pembelajaran Bahasa Arab 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama Maharah Qiroah: 

Kegiatan PK/HOTS/ 

4C/Literasi 

Alokasi  

Waktu 

Pendahuluan  a. Kegiatan Awal/Orientasi  

1. Mengucapkan salam dan berdoa 

bersama mengajak peserta didik 

mengucapkan 

 ىيا بنا نفتتح درسنا بالبسملو

2. Memeriksa kehadiran, kerapian 

 

 

 

 

 

 



 

berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran.  

3. Pemberian motivasi  

4. Penyampaian tujuan pembelajaran.  

 

 

 

15 menit 

Inti  b. Kegiatan Inti 

1. Mengamati  

1) Peserta didik mendengarkan 

mufrodat tentang: 

 الّرياضة البدنّية.
dan peserta didik menyimaknya. 

2) Peserta didik menyimak wacana 

sambil memperhatikan pelafalan dan 

intonasi mengenai: 

 الّرياضة البدنّية.
3) Peserta didik menirukan ujaran yang 

diperdengarkan tentang: 

 الّرياضة البدنّية
4) Setiap peserta didik membuat 

catatan tentang mufrodat baru dan 

sulit tentang: 

 الّرياضة البدنّية.
2. Menanya  

1) Peserta didik menjawab pertanyaan 

mufrodat yang belum diketahui 

tentang: 

البدنّية.الّرياضة   
2) Peserta didik menanyakan arti teks 

lisan yang di perdengarkan tentang  

 الّرياضة البدنّية.
3. Mengeksplorasi  

1) Peserta didik berebut menjawab 

pertanyaan untuk mendapatkan 

penghargaan / hadiah. 

2) Setiap peserta didik menulis kosa 

kata yang belum diketahui 

maknanya ketika bacaan sedang 

berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

 



 

4. Mengasosiasi  

1) Peserta didik membentuk 5 

kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 siswa. 

2) Peserta didik mendapat membagi 5 

kertas yang berisi teks tentang 

olahraga.  

5. Mengkomunikasikan 

1) Perwakilan setiap kelompok untuk 

membacakan bagian teks dengan 

suara keras. 

2) Setiap kelompok menulis kosa kata 

yang belum diketahui maknanya 

ketika bacaan sedang berlangsung. 

3) Peserta didik membacakan kosa kata 

baru dengan keras secara bergantian. 

4) Peserta didik memberikan 

kesempatan kelompok lain untuk  

menjelaskan maknanya. 

5)  Peserta didik mendengarkan 

penjelasan arti mufrodat yang belum 

diketahui. 

6) Peserta didik diberi pertanyaan 

sesuai dengan tema. 

7) Peserta didik menjawab pertanyaan 

terkait dengan tema tentang: اىّشٌاضح

 اىثذنٍّح

 c. Kegiatan Akhir 
1. Peserta didik merangkum materi. 

2. Memberikan gambaran terkait materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

3. Menutup kegiatan pembelajaran dengan 

membaca hamdalah. 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Teknik: Tes dan Non tes 

2. Bentuk: Lisan, Observasi dan Praktik menulis teks sederhana 

3. Instrument  : Soal dan Pedoman Observasi 

4. Kunci jawaban dan Pedoman Penskoran 



 

Instrumen Penilaian Sikap 

 

Nama Satuan pendidikan : SMA Negeri 1 Karangrayung 

Tahun pelajaran      : 2018/2019 

Kelas/Semester      : XII / Semester I 

Mata Pelajaran   : Bahasa dan Sastra Arab 

a. Lembar penilaian sikap  

No  Aspek yang 

diobservasi 

Pilihan Jawaban Skor 

Selalu  Sering  Kadang-

kadang  

Tidak 

Pernah 

1 Antuisme 

dalam belajar 

     

2 Bertanggung 

jawab/peduli 

     

3 Percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

     

4 Menghargai 

orang lain 

     

5 Santun      

 JUMLAH      

 

Rentang Skor Sikap 

No  Keterangan Jumlah Skor 

1 Baik sekali/Selalu  76-100 

2 Baik/ Sering 51-75 

3 Cukup/ Kadang-kadang 26-50 

4 Cukup/ Tidak pernah 0-25 

 

 

 

 



 

b. Instrument Penilaian Kognitif 

No  Aspek yang dinilai Nilai Rentang Nilai 

1 Ketepatan Makhraj  50-100 

2 Ketepatan Pelafalan  60-100 

3 Arti Mufrodat  20-100 

4 Kelancaran   60-100 

 Jumlah    

 Rata-rata    

 

Nilai= Jumlah skor jawaban 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Karangrayung Kab. Grobogan 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Arab 

Kelas/ Semester : XII Bahasa / Ganjil 

Materi Pokok : اىشجاءواىذعاء 

(menyimak, menirukan dan melafalkan tema 

tentang : (a)Menyatakan harapan (الرجاء) , (b) 

doa ( )الدعاء  dan (c) ucapan selamat atas suatu 

kebahagiaan dan prestasi) 

Waktu  : 2 x 45 menit 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsifdan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora 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. 

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

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan IndikatorPencapaianKompetensi 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

3.1Memberi contoh 

ungkapan sederhana 

yang menyatakan 

harapan (الرجاء) atas 

suatu kebahagiaan dan 

prestasi, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan pada 

teks interaksi 

interpersonal lisan dan 

tulis, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

 

3.1.1 Menyimak ujaran bunyi, frasa 

dan kata dari contoh 

ungkapan sederhana yang 

menyatakan harapan (الرجاء) 
maupun ucapan do’a (الدعاء) 

atas suatukebahagiaan dan 

prestasi, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan pada teks 

interaksi interpersonal lisan 

dan tulis, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

3.1.2 Menggunakan ujaran bunyi, 

frasa atau kata dari contoh 

ungkapan sederhana yang 

menyatakan harapan (الرجاء) 
maupun ucapan do’a (الدعاء) 

atas suatu kebahagiaan dan 

prestasi, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan pada teks 

interaksi interpersonal lisan 

dan tulis, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

3.1.3 Mengidentifikasi dari ujaran 

kata, bunyi dan frasa dari 

contoh ungkapan sederhana 



 

yang menyatakan harapan 

 maupun ucapan do’a (الرجاء)

 atas suatu (الدعاء)

kebahagiaan dan prestasi, 

dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan pada 

teks interaksi interpersonal 

lisan dan tulis, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

 

4.1  Menggunakan teks 

sederhana berisi  

harapan (الرجاء)atas 

suatu kebahagiaan dan 

prestasi,  dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai 

konteks 

4.1.1  Mempraktekkan pelafalan 

dari teks sederhana berisi 

harapan (الرجاء) atas suatu 

kebahagiaan dan prestasi, 

dalam contoh lain dengan 

memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Dalam suatu kegiatan pembelajaran diharapkan terhadap peserta 

didik : 

1. Mampu melafalkan ujaran kata, bunyi atau frase sesuai tema 

2. Mampu memperagakan dari ujaran kata, bunyi atau frase 

sesuai tema 

3. Mampu mempraktekkan dan membuat contoh lain dari ujaran 

kata, bunyi atau frase sesuai tema 

 

 



 

D. Materi Pembelajaran 

Maharah Istima’ (keterampilan menyimak) tentang : 

 ”اىشجاءواىذعاء"

 الرجاء و الدعاء و كلمة السرور على مأثرة

 ادلفردات

 ادلعٌت ادلفردات
 Hobi ااذلواية ج اذلوايات

 Bermacam-macam متنوعة

 Membaca القراءة

 Menulis الكتابة

 Melukis الرسم

 Mengharap, berharap رجاء-يرجو-رجا

 Semoga عسى

 Senang فرحا-يفرح-فرح

 Berlatih ممارسة-ميارس-مارس

 Mengikuti مشاركة-يشارك-شارك

 Lukisan رسومة

 Keraguan/ penyesalan ندامة

 Olahraga الرياضة

 

              ىواية خالد
خالد طلب  ذكي, لو ىوايات متنوعة. فمن ىواياتو القراءة والرسم والكتابة. 
تعجبٍت تلك اذلوايات. أرجو منو أن يعلمٍت كيفية الرسم. يقراء خالد الكتب ادلختلفة 

إىل ادلكتبة ادلدرسة كل يوم ليقراء الكتب ويستعَتىا.  واجمللة العلمية. وىو يذىب



 

يطلب خالد من والده نقودا ليشًتي كتابا جديدا كل أسبوع. وىو اآلن ميلك مكتبة  
 كبَتة يف البيت. فيها رفوف توضع عليها كتب خمتلفة و مرتبة.

لو رسومة كثَتة. حيب خالد ايضا أن يرسم الناس واحليوانات وادلناظر اجلميلة. 
وىو حيصل على جائزة الرسم يف مسابقات كثَتة. وسوف يشارك خالديف 
مسابقاتالرمسيوم األحد ادلستقبل. عسى خالد أن يسعد و يفرح ىف تنفيذ ادلسابقة 
فيحصل على جائزة الرسم دون ندامة. ال ينسى خالد أن ميارس الرياضة كل يوم 

 قدم مع أصدقائو يف ادليدان.األحد صباحا. وىو حيب أن يلعب كرة ال
 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

a. Teks interaksi transaksional sederhana secara lisan 

maupun tertulis untuk menyatakan harapan (الرجاء) 

maupun ucapan do’a (الدعاء) atas suatu kebahagiaan dan 

prestasi, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan 

b. Struktur teks 

c. Fungsi Sosial dan Unsur Kebahasaan: Kosa kata 

terkaitpengharapan, Kata kerjayang relevan, Kata tanya 

yang relevanucapan, intonasi, Ejaan dan tanda baca, 

Tulisan tangan (khat) 

2. Materi Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

Materi pembelajaran remedial merupakan 

penyederhanaan dari materi pembelajaran reguler sesuai IPK 

yang belum tercapai dari bahan ajar utama sedangkan materi 



 

pembelajaran pengayaan merupakan perluasan dan 

pendalaman materi dari IPK yang telah mencapai KKM. 

 

E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Pendekatan : Scientific Method 

2. Metode: Al-Sam’iyyah Wa Al-Syafawiyyah  

         (Audio lingual Method) 

3. Strategi: true or false (shahih aw khotho’) 

 

F. Media Pembelajaran 

1. Laptop, Sound Aktif dan LCD Projector 

2. Power point dan media audio visual berupa videosesuai materi 

pembelajaran 

 

G. Sumber belajar 

1. Buku siswa bahasa dan  sastra Arab kelas XII 

2. Internet  

3. Kitab-kitab yang  menyangkut materi 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran PK/HOTS/ 

4C/ Literasi 

Kegiatan Pendahuluan  

1. Mengucapkan salam, berdoa, dan absensi 

kehadiran siswa 

2. Melakukan kegiatan apersepsi dari materi-materi 

yang permah disampaikan dalam pembelajaran 

3. Menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 

15 menit 



 

Kegiatan Pembelajaran PK/HOTS/ 

4C/ Literasi 

4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

Kegiatan Inti  

5. Peserta didik diberi mufrodat-mufrodat yang 

dibutuhkan sesuai tema الرجاء و الدعاءdalam 

sebuah slide power point 

6. Peserta didik diberi arahan untuk mencatat 

mufrodat-mufrodat yang sudah ditampilkan 

7. Peserta didik dibagi menjadi empat kelompok 

untuk mempermudah proses belajar peserta 

didik. 

8. Peserta didik diperlihatkan video (audio visual) 

tentang teks bacaan dengan tema الرجاء و الدعاء 
9. Peserta didik diinstruksikan untuk melafalkan 

dari video yang sudah ditampilkan dengan 

melafalkan per kalimat. 

10. Peserta didik diberi soal untuk menguji 

pemahaman terhadap materi 

11. Peserta didik diberi waktu untuk berdiskusi dan 

juga mengerjakan dari soal yang sudah dibagikan 

sesuai tema الرجاء و الدعاء 
12. Kemudian dari kelompok yang ada wajib 

mendelegasikan minimal satu orang untuk 

membacakan jawaban yang sudah dikerjakan. 

13. Kelompok yang lain menyimak dan juga dapat 

menginstruksi apabila jawaban dari delegasi 

kelompok lain yang dirasa kurang benar. 

14. Kemudian setelah semua kelompok selesai 

mendelegasikan anggotanya maka jawaban 

dikumpulkan dan dikoreksi oleh guru. 

 

 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup  

15. Guru dan peserta didik merangkum dan 

mereview kembali pelajaran yang sudah 

dilakukan. 

15 Menit 



 

Kegiatan Pembelajaran PK/HOTS/ 

4C/ Literasi 

16. Kemudian guru memberikan tugas rumah ( 
الرجاء  yang berkaitan dengan tema (الواجبات المنزلى
 و الدعاء

17. Guru dan peserta didik melakukan refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.  

18. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dan 

menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya.  

19. Guru bersama peserta didik menutup pelajaran 

dengan mengucapkan do’a dan salam. 

 

 

I. PenilaianHasilPembelajaran 

1. Teknik 

1) Pengetahuan: Tertulis 

2) Afektif  

3) Keterampilan 

2. Bentuk 

1) Pengetahuan: PilihanEssay 

2) Afektif : Tertulis 

3) Keterampilan : Tertulis 

3. Instrumen 

Instrumen Penilaian dan Kunci Jawaban terlampir. 

1. Penilaian Performansi 

a. Indikator Pembelajaran 

Menganalisis kata, frasa dan kalimat bahasa arab dari 

teksخاىذ اىهىاٌاخyang dibacakan guru 



 

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

Pilihan Penilaian  

Skor 
Tepat Cukup Kurang 

Tidak  

tepat 

1 Ketepatan dalam 

menangkap kata, 

frasa dan kalimat 

     

 

Rentang skor performansi 

No Keterangan Skor 

1 Tepat 4 

2 Cukup 3 

3 Kurang 2 

4 TidakTepat 1 

 

Pedoman penskoran :Nilai akhir = Jumlah nilai perolehan x100 

                      Jumlah skor maksimal 

Skor maksimal 90 

2. Penilaian Sikap 

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

Pilihan Penilaian 
 

Skor Selalu Sering Kadang 
Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam 

belajar 

     

2 Bertanggung jawab / 

peduli 

     

3 Percaya diri      

4 Menghargai orang 

lain 

     

5 Santun      

 
Rentang skor sikap 

No Keterangan Skor 

1 Selalu 76-100 

2 Sering 51-75 

3 Kadang 26-50 

4 Tidak Pernah 0-25 



 

Penskoran :Nilai =  Jumlah skor jawaban 

 

3. Penilaian Keterampilan  

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

Pilihan Penilaian  

Skor 
Tepat Cukup Kurang 

Tidak 

tepat 

1 Ketepatan dalam 

menuliskan sesuatu 

yang diperdengarkan 

     

 
Rentang skor 

No Keterangan Skor 

1 Tepat 4 

2 Cukup 3 

3 Kurang 2 

4 Tidak Tepat 1 

 

Pedoman penskoran :Nilai akhir = Jumlah nilai perolehan x100 
           Jumlah skor maksimal 

Skor maksimal 90 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah    : SMA Negeri 1 Karangrayung 

Mata Pelajaran     :  Bahasa Arab 

Materi Pokok    : Teks cerita (al-qashash) tentang: الرحلة الى بونتشاك بوجور  

Kelas/Semester     : XII/Gasal  

Tahun Pelajaran   : 2017/2018  

Alokasi                : 2 X 45 menit  

A. Kompetensi Inti 

Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI2  :  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 :  Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual dan procedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 :  Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 

dalam sudut pandang/teori. 

 

 

 

 

 



 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK) 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

4.1.  Mendemonstrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang topik al-qashas 

dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

4.2.  Menunjukkan contoh 

ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan 

dan merespon tentang al-

qashas dengan 

memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai 

konteks. 

4.3. Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana 

tentang al-qashas  

 

 

4.1.1 Menghafalkan ungkapan 

sederhana 

4.1.2 Melakukan tanya jawab 

sesuai contoh ungkapan 

yang diprogramkan 

dengan benar 

4.2.1 Memperagakan ungkapan 

sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan 

dan merespon dalam teks 

dialog baik tanpa teks 

(hafalan) atau dengan teks 

4.2.2 Memperagakan teks hiwar 

dengan tepat 

4.3.1    Menceritakan kembali 

tema yang dipelajari 

menggunakan ungkapan 

sederhana dengan baik 

dan benar 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik di harapkan:  

1. Menghafal ungkapan sederhana 

2. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang 

diprogramkan dengan benar 

3. Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon dalam teks dialog baik tanpa teks 

(hafalan) atau dengan teks 



 

4. Memperagakan teks hiwar dengan tepat 

5. Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan 

ungkapan sederhana dengan baik dan benar  

D. Materi Pembelajaran   

Maharah kalam tentang: (Terlampir) 

 الرحلة اىل بونتشاك بوجور
 المفردات

Berkelok-kelok  ُمْلت ِويَّة 
Mengambil   ذ ي ْأُخذُ -أ خ   

The الشَّاى 
Gambar 

 
 الصُّو رِ 

Berkeliling  

 
 ُمْست ِديْ ر ة  

Berjalan   ُر  ت ِسي ْ
Lereng-lereng  ِالسُُّفْوح 

Kanvas  ف  ن ِّيَّة 
Sungai    ن  ْهر 
Hutan  الغ اب ات 
Daerah  ادلِْنط ق ة 

Menawan sekali ر اِئع ة  ِلْلغ اي ة 
 

 مهارة الكالم
 * اجر احلوار االتى مع أصحابك!

 الرحلة اىل بونتشاك بوجور
 خالد: يا فوزى ىذه ىي الصور اّلىت أخذناىا يف بونتشاك؟

ىذه ادلنطقة رائعة للغايةفوزى: عظيم ,   



 

 خالد: انظر اىل ىذه الطريق وىي ملتوية مستديرة
 فوزى: ىذه الّصورة أخذناىا من فوق اجلبل

 خالد: ىذه سيّارات تسَت بُت الّسفوح اخلضراء
 فوزى: تذّكرت أّن ىذه مزارع الّشاى
 خالد: ما أمجل مناظر الطّبيعة ىنا!

 فوزى: كأّّنا لوحات فنّ يّة
ّنر ىو جيري حتت الغاباتخالد:وىذا   

 فوزى: ما أمجل ىذه ادلناظرا!
كتابة-يكتب-كتب*المصدر:  

قراءة-يقرأ-قرأ  
فتحا-يفتح-فتح              
أكل-يأكل-أكل              

 

3. Materi Pembelajaran Reguler 

a. Teks lisan dan tulisan Teks cerita (al-qashash) untuk 

menceritakan dan menjelaskan suatu cerita tentang: 

 الرحلة اىل بونتشاك بوجور

b. Struktur teks 

c. Fungsi Sosial dan Unsur Kebahasaan: Kosa kata terkait 

perjalanan ke puncak bogor, Kata kerja yang relevan, 

Kata tanya yang relevan, ucapan, tekanan kata, intonasi, 

Ejaan dan tanda baca, Tulisan tangan (khat). 

4. Materi Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 



 

Materi pembelajaran remedial merupakan penyederhanaan 

dari materi pembelajaran reguler sesuai IPK yang belum 

tercapai dari bahan ajar utama sedangkan materi 

pembelajaran pengayaan merupakan perluasan dan 

pendalaman materi dari IPK yang telah mencapai KKM. 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Scientific Method. 

2. Metode       : Drill dan Ta’bir Musowwar 

F. Media/Alat dan Sumber Belajar  

1. Media dan Alat Pembelajaran 

a. Powerpoint 

b. Papan tulis 

c. Laptop 

d. Alat peraga 

2. Sumber belajar 

c. Buku siswa Bahasa Arab Kelas XII 

d. Www.Youtube.com 

e. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan PK/HOTS/4C/Literasi Alokasi  

Waktu 

Pendahuluan  a. Kegiatan Awal/Orientasi  

1. Mengucapkan salam dan berdoa 

bersama mengajak peserta didik 

mengucapkan 

 ىيا بنا نفتتح درسنا بالبسملو

2. Memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, posisi tempat duduk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/


 

disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran.  

3. Pemberian motivasi. 

4. Penyampaiantujuan pembelajaran.  

 

 

15 menit 

Inti  b. Kegiatan Inti 

1. Mengamati  

1) Peserta didik membacakan 

mufrodat tentang: 

 الرحلة اىل بونتشاك بوجور
dan peserta didik lainnya 

menyimak. 

2) Peserta didik menyimak layar 

proyektor sambil memperhtatika 

pelafalan dan intonasi mengenai: 

 الرحلة اىل بونتشاك بوجور
3) Peserta didik menirukan ujaran 

yang diperdengarkan tentang: 

 الرحلة اىل بونتشاك بوجور
4) Setiap peserta didik membuat 

catatan tentang mufrodat baru 

dan sulit tentang: 

 الرحلة اىل بونتشاك بوجور
2. Menanya  

1) Menanyakan mufrodat yang 

belum diketahui tentang: 

 الرحلة اىل بونتشاك بوجور
2) Peserta didik menanyakan arti 

teks lisan yang di perdengarkan 

tentang: 

 الرحلة اىل بونتشاك بوجور
3. Mengeksplorasi  

1) Pemberian pertanyaan 

secara lisan dan 

beberapa peserta didik 

berebut menjawab untuk 

mendapatkan 

 

60 menit 



 

penghargaan / hadiah. 

2) Peserta didik menjawab 

pertanyaan terkait dengan 

wacana yang di perdengarkan 

tentang: 

 الرحلة اىل بونتشاك بوجور
4. Mengasosiasi  

1) Peserta didik membentuk 

kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari 5-6 siswa. 

2) Setiap kelompok mendapatkan 

kertas dan setiap kelompok 

menulis kalimat  yang sesuai 

dengan apa yang diamati peserta 

didik terhadap gambar. 

5. Mengkomunikasikan 

1) Perwakilan setiap kelompok 

untuk maju kedepan kelas dan 

membacakan hasil diskusi. 

2) Peserta didik melafalkan dan 

mendeskripsikan gambaryang 

diamati. 

Penutup  c. Kegiatan Akhir 
1. Peserta didik merangkum materi. 

2. Memberikan gambaran terkait 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

3. Menutup kegiatan pembelajaran 

dengan membaca hamdalah. 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Teknik        : Tes dan Non tes 



 

2. Bentuk        : Lisan, Observasi dan Praktik menulis teks 

sederhana 

3. Instrument  : Soal dan Pedoman Observasi 

4. Kunci jawaban dan Pedoman Penskoran 

Instrumen Penilaian Sikap 

 

Nama Satuan pendidikan: SMA Negeri 1 Karangrayung 

Tahun pelajaran     : 2018/2019 

Kelas/Semester     : XII/ Semester I 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Arab 

c. Lembar penilaian sikap  

No  Aspek yang 

diobservasi 

Pilihan Jawaban Skor 

Selalu  Sering  Kadang- 

kadang  

Tidak  

Pernah 

1 Antuisme dalam 

belajar 

     

2 Bertanggung 

jawab/peduli 

     

3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

     

4 Menghargai orang lain      

5 santun      

 JUMLAH      

 

Rentang Skor Sikap 

No  Keterangan Jumlah Skor 

1 Baik sekali/Selalu  76-100 

2 Baik/ Sering 51-75 

3 Cukup/ Kadang-kadang 26-50 

4 Cukup/ Tidak pernah 0-25 

 

 



 

d. Instrument Penilaian Praktik 

No  Aspek Yang Dinilai  Skor 

1 Kesesuaian Pengucapan: 

a. Sesuai dan tepat 

b. Cukup sesuai dan cukup tepat 

c. Kurang sesuai dan kurang tepat 

 
 

1-4 

4 

3 

2 

 
 

2 Intonasi dan Lahjah: 

Tepat 

Cukup tepat 

Kurang tepat 

 
 

1-4 

4 

3 

2 

 
 

3 Mufrodat : 

a.Mempunyai mufrodat yang banyak 

b. Cukup mempunyai mufrodat 
 

1-4 

4 

3 
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SILABUS BAHASA DAN SASTRA ARAB 

 

Nama Sekolah     : SMA N 1 Karangrayung 

Mata Pelajaran      :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester     : XII Bahasa/Gasal 

Tahun Pelajaran   : 2018/2019 

Alokasi                 :  4 Jam Pelajaran/Minggu 

Kelas XII 

KI.1 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI.2 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lengkungan social dan dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI.3 

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual, 

konseptual, prosedual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan  

KI.4  

Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

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

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

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 

dalam sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

3.1 Memberi contoh 

ungkapan 

sederhana yang 

menyatakan 

harapan (roja’) 

atas suatu 

kebahagiaan 

Menyatakan harapan, 

doa dan ucapan 

selamat atas suatu 

kebahagiaan dan 

prestasi 

 

 Fungsi sosial 

Menyaksikan, menyimak, 

meniru, dan berpartisipasi 

dalam interaksi yang 

melibatkan tindakan untuk 

menyatakan harapan, doa 

dan ucapan selamat atas 

suatu kebahagiaan dan 



 

dan prestasi, 

dengan 

memperhatikan 

fungsi sosial, 

struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaan 

pada teks 

interaksi 

interpersonal 

lisan dan tulis, 

sesuai dengan 

konteks 

penggunaannya 

 

4.1 Menggunakan 

teks sederhana 

berisi  harapan 

(roja’) atas 

suatu 

kebahagiaan 

dan prestasi,  

dengan 

memperhatikan 

fungsi sosial, 

struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaan 

yang benar dan 

sesuai konteks  

Menjaga hubungan 

interpersonal 

dengan guru dan 

teman 

 Struktur  teks  

 Raja’ 

Contoh 

 

أدَذ:أسجىكىشًء

 عيىخٍشٌجشي

 دَذاُ:أسجىمزىل



دٍَذ:دصيدعيى

اىفائضاألوهفًٍساتقح

اىخطاتحاىعشتٍح.

نثٍو:تاسكهللافً

نجادلفًذيلاىَساتقح

.

 Unsur kebahasaan 

(1) Kosa kata: ,أسجى

 تاسكهللاأوٍثشوك

(2) Tata bahasa: 

huruf jar. 

(3) Ucapan, tekanan 

kata, intonasi  

(4) Ejaan dan tanda 

baca 

(5) Tulisan tangan 

 

prestasi, dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaannya yang 

sesuai dengan konteks  

 

 

Bertanya dan 

mempertanyakan hal-hal 

yang terkait dengan interaksi 

yang melibatkan tindakan 

untuk menyatakan harapan, 

doa dan ucapan selamat atas 

suatu kebahagiaan dan 

prestasi 

 

 Melakukan tindakanuntuk 

menyatakan harapan, doa 

dan ucapan selamat atas 

suatukebahagiaan dan 

prestasi serta meresponnya 

dengan tujuan tertentu 

yang berfungsi dalam 

kehidupan di sekolah dan 

masyarakat 

 Membahas pengalaman 

belajar berinteraksi yang 

melibatkan tindakan untuk 

menyatakan harapan, doa 

dan ucapan selamat atas 

suatukebahagiaan dan 

prestasi 

3.2  Menyatakan 

kembali 

ungkapan 

sederhana 

terkait 

persetujuan 

(muwafaqah), 

dengan 

memperhatikan 

Menyatakan 

persetujuan 

(muwafaqah) 

 

 Fungsi sosial  

Menyatakan rencana, 

menyarankan, 

menghargai, 

memberikan kritik, 

Menyaksikan, menyimak, 

meniru, dan berpartisipasi 

dalam interaksi yang 

melibatkan tindakan untuk 

mengungkapkan maksud, 

tujuan, persetujuan 

melakukan suatu tindakan/ 

kegiatandengan 

memperhatikan fungsi 



 

fungsi sosial, 

struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaan dari 

teks interaksi 

transaksional 

lisan dan tulis, 

sesuai dengan 

konteks 

penggunaannya 

 

4.2 Menggunakan 

teks sederhana 

berisi ungkapan 

tindakan 

memberi dan 

meminta 

informasi 

terkait 

persetujuan 

(muwafaqah) 

melakukan 

suatu 

tindakan/kegiat

an, dengan 

memperhatikan 

fungsi sosial, 

struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaan 

yang benar dan 

sesuai konteks 

menjaga hubungan 

interpersonal. 

 Struktur teks 

Memulai 

مٍفإرانعقذٍساتقحمراتح

 اىذناٌحفًاىسنحاىقادٍح؟

Merespon 

(Responding) 

هزهاقرشاح -
ٍَراصجذا!

أناٍىافق -
 القرشادل.

 

 Unsur 

kebahasaan 

(1) Kata  tanya مٍف

.... ؟  إرا  

(2) Kata kerja أوافق 

(3) Ucapan, tekanan 

kata, intonasi  

(4) Ejaan dan tanda 

baca 

(3) Tulisan tangan 

 

 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaannya yang 

sesuai dengan konteks  

 

 

Bertanya dan 

mempertanyakan hal-hal 

yang terkait dengan interaksi 

yang melibatkan tindakan 

untuk mengungkapkan 

maksud, tujuan, persetujuan 

melakukan suatu 

tindakan/kegiatan 

 

 

 Malakukan tindakan untuk 

mengungkapkan maksud, 

tujuan, persetujuan, 

melakukan suatu 

tindakanyang berfungsi 

dalam kehidupan di 

sekolah dan masyarakat. 

 Membahas pengalaman 

belajar berinteraksi yang 

mengungkapkan maksud, 

tujuan, persetujuan 

melakukan suatu 

tindakan/kegiatan 

3.3 Menentukan 

ungkapan 

terkait maksud 

(al-maqashid) 

dan tujuan (al-

ahdaf) 

melakukan 

suatu 

tindakan/kegiat

Mengungkapkan 

maksud dan tujuan, 

melakukan 

tindakan/kegiatan 

 Fungsi sosial  

Menjaga hubungan 

interpersonal. 

 Struktur teks 

(1) Menyebutkan 

Menyaksikan, menyimak, 

meniru, dan berpartisipasi 

dalam interaksi yang 

melibatkan tindakan untuk 

mengungkapkan maksud, 

tujuan untuk melakukan 

suatu tindakan/ 

kegiatandengan 

memperhatikan fungsi 



 

an, dengan 

memperhatikan 

fungsi sosial, 

struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaan dari 

teks interaksi 

transaksional 

lisan dan tulis, 

sesuai dengan 

konteks 

penggunaannya. 

 

4.3 Menggunakan 

teks sederhana 

berisi ungkapan 

tindakan 

memberi dan 

meminta 

informasi 

terkait maksud 

(al-maqashid) 

dan tujuan (al-

ahdaf) 

melakukan 

suatu 

tindakan/kegiat

an, dengan 

memperhatikan 

fungsi sosial, 

struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaan 

yang benar dan 

sesuai konteks 

maksud suatu 

tindakan 

(2) Menyebutkan 

informasi rinci 

tentang tujuan 

dan maksud 

tindakan 

 Unsur 

kebahasaan 

(1) Ungkapan dan 

kosa kata yang 

lazim untuk 

mengungkapka

n maksud dan 

tujuan suatu 

tindakan/ 

kegiatan 

(2) Tata bahasa: 

kata Tanya. 

(3) Ucapan, 

tekanan kata, 

intonasi 

(4) Ejaan dan 

tanda baca 

(5) Tulisan tangan 

 

 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaannya yang 

sesuai dengan konteks 

 

 

Bertanya dan 

mempertanyakan hal-hal 

yang terkait dengan interaksi 

yang melibatkan tindakan 

untuk mengungkapkan 

maksud, tujuan, persetujuan 

melakukan suatu 

tindakan/kegiatan 

 

 

 Malakukan tindakan untuk 

mengungkapkan maksud 

dan tujuan melakukan 

suatu tindakanyang 

berfungsi dalam 

kehidupan di sekolah dan 

masyarakat. 

 Membahas pengalaman 

belajar berinteraksi yang 

mengungkapkan maksud 

dan tujuan melakukan 

suatu tindakan/kegiatan 

3.4 Membedakan 

ungkapan 

sederhana 

terkait 

menyuruh (al-

amr) dan 

Menyuruh dan 

melarang melakukan 

suatu 

tindakan/kegiatan 

 Fungsi sosial  

Hubungan 

Membaca dan berpartisipasi 

dalam interaksi untuk 

memahami informasi dalam 

dialog dan Teks yang berisi 

kalimat perintah dan 

larangan sesuai 



 

melarang (al-

nahyu) 

melakukan 

suatu 

tindakan/kegiat

an, dengan 

memperhatikan 

fungsi sosial, 

struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaan dari 

teks interaksi 

transaksional 

lisan dan tulis, 

sesuai dengan 

konteks 

penggunaannya 

 

4.4 Menggunakan 

teks sederhana 

berisi ungkapan 

menyuruh (al-

amr) dan 

melarang (al-

nahyu) 

melakukan 

suatu 

tindakan/kegiat

an, dengan 

mem-

perhatikan 

fungsi sosial, 

struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaan 

sesuai konteks 

interpersonal yang 

menjadikan 

komunikasi sebagai 

alat saling 

mengingatkan 

 Struktur teks 

(gagasan utama dan 

informasi rinci) 

Ungkapan perintah 

dan larangan 

Contoh : 

 انظشإىىاألٍاً!

 اقشأمراتل!

الذزهثىدذك!

الذرأخشفٍذضىسدساسرل!

 Unsur 

kebahasaan 

(1) Tata bahasa: 

fi’il amr dan 

nahyi 

(2) Ungkapan dan 

kosa kata yang 

lazim 

digunakan 

(3) Ucapan, 

tekanan kata, 

intonasi 

(4) Ejaan dan 

tanda baca 

(5) Tulisan tangan 

denganfungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur 

kebahasaannya yang sesuai 

dengan konteks  

 

 

Bertanya dan 

mempertanyakan hal-hal 

yang terkait dengan interaksi 

untuk memahami informasi 

dalam teks dan dialog yang 

berisi kalimat perintah dan 

larangan. 

 

 

Melakukan dialog dengan 

teman dengan menggunakan 

kalimat perintah dan 

larangan yang terkait dengan 

kehidupan di sekolah dan 

masyarakat 

 

3.5 Menentukan isi 

teks cerita (al-

qashash) 

pendek dan 

sederhana, 

Teks cerita (al-

qashash)  

 Fungsi sosial  

Menceritakan dan 

menjelaskan suatu 

Menyaksikan, menyimak, 

meniru, dan berpartisipasi 

dalam interaksi yang 

melibatkan tindakan untuk 

meminta dan memberi 



 

dengan 

memperhatikan 

fungsi sosial, 

struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaan, 

sesuai dengan 

konteks 

penggunaannya. 

 

4.5 Menjelaskan teks 

naratif 

sederhana 

secara lisan dan 

tulis, terkait 

teks cerita (al-

qashash) 

dengan 

memperhatikan 

fungsi sosial, 

struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaan 

sesuai konteks  

cerita. 

 Struktur teks 

Teks cerita bahasa 

Arab sederhana 

 Unsur kebahasaan 

(1) Tata Bahasa: 

Masdar 

(2) Ucapan, 

tekanan kata, 

intonasi,  

 

(3) Ejaan dan 

tanda baca 

(4) Tulisan tangan 

 

 

informasi terkait cerita 

dalam suatu teks dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaannya 

yang sesuai dengan 

konteks 

 

Bertanya dan 

mempertanyakan hal-hal 

yang terkait dengan 

interaksi yang melibatkan 

tindakan untuk untuk 

memahami suatu teks 

cerita 

melakukan tindakan 

meminta dan memberi 

informasi terkait cerita 

dalam teksyang berfungsi 

dalam kehidupan di 

sekolah dan masyarakat. 

 Membahas pengalaman 

belajar berinteraksi untuk 

meminta dan memberi 

informasi terkait suatu 

teks  

3.6 Membedakan 

iklan (al-i’lan) 

produk dan 

jasa, sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya. 

 

4.6 Menentukan 

informasi dalam 

teks iklan (al-

i’lan) dengan 

memperhatikan 

fungsi sosial, 

struktur teks, 

dan unsur 

Meminta dan 

memberi informasi 

terkait iklan (i’lan) 

produk dan jasa. 

 

 Fungsi sosial  

Melaporkan, 

menceritakan, dan 

menjelaskan 

 Struktur teks 

Teks berbahasa 

Arab yang berisi 

iklan atau 

pengumuman. 

 Unsur kebahasaan 

Membaca, mendengarkan 

dan berpartisipasi dalam 

interaksi untuk memahami 

informasi dalam iklan 

dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, 

dan unsur kebahasaannya 

yang sesuai dengan konteks.  

 

 

Bertanya dan 

mempertanyakan hal-hal 

yang terkait dengan interaksi 

untuk memahami informasi 

pada iklan 



 

kebahasaan, 

secara benar 

dan sesuai 

konteks  

(1) Mufrad, 

mutsanna, dan 

jamak. 

(2) Ucapan, 

tekanan kata, 

intonasi,  

(3) Ejaan dan 

tanda baca 

(4) Tulisan tangan 

 

 

 

Menyampaikan kesimpulan 

terkait fungsi sosial, unsur 

kebahasaan pada 

iklandengan tujuan tertentu 

yang berfungsi dalam 

kehidupan  di sekolah dan 

masyarakat. 

Membahas pengalaman 

belajar berinteraksi untuk 

menyatakan dan 

menanyakan  informasi pada 

iklan produk barang dan jasa 

3.7 Menyatakan 

kembali kisah-

kisah teladan 

dalam bahasa 

Arab sangat 

sederhanadenga

n memahami 

fungsi sosial 

dan unsur 

kebahasaan. 

 

4.7 Menjelaskan 

teks-teks kisah 

teladan dalam 

bahasa Arab 

sangat 

sederhana 

dengan 

memperhatikan 

fungsi sosial 

dan unsur 

kebahasaan 

Teks kisah-kisah 

teladan  

 Fungsi sosial  

mengajarkan nilai-

nilai luhur melalui 

kisah teladan 

 Struktur teks 

(gagasan utama dan 

informasi rinci) 

(1) Memperkenalkan 

tokoh, tempat, 

waktu, terjadinya 

kisah (orientasi) 

(2) Memberikan 

penilaian 

(evaluasi) 

tentang situasi 

dan kondisi 

terjadinya 

cerita. 

(3) Memaparkan 

krisis yang 

terjadi terhadap 

tokoh utama 

(komplikasi) 

(4) Memaparkan 

akhir kisah, di 

Membaca, mendengarkan 

dan berpartisipasi dalam 

interaksi untuk memahami 

informasi dalam  teks kisah 

teladan,dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaannya yang 

sesuai dengan konteks. 

 

 

Bertanya dan 

mempertanyakan hal-hal 

yang terkait dengan 

interaksi untuk memahami 

informasi dalam teks 

tentang kisah teladan. 

 

 

Menceritakan kembali cerita 

yang sudah dipelajari 

sebelumnya. 

Membahas pengalaman 

belajar, berinteraksi untuk 

memahami informasi dalam 

teks naratif cerita rakyat 



 

mana krisis 

berakhir 

(resolusi) 

dengan bahagia 

atau sedih 

(5) Memberikan 

alasan atau 

komentar 

umum 

(reorientasi), 

opsional 

 Unsur kebahasaan 

(1) Tata bahasa: 

Tasybih 

(2) Kalimat 

langsung dan 

tidak langsung 

(3) Kosa kata: 

tokoh orang, 

binatang dalam 

fabel, tempat 

dan benda-

benda terkait 

tokoh 

(4) Ucapan, 

tekanan kata, 

intonasi 

(5) Ejaan dan 

tanda baca 

(6) Tulisan tangan 
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 الملحق األول
PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepala sekolah  

1. Kapan SMA Negeri 1 Karangrayung didirikan? 

2. Apa latar belakang didirikannya SMA Negeri 1 

Karangrayung? 

3. Apa tujuan didirikannya SMA Negeri 1 Karangrayung? 

4. Apa visi dan misi SMA Negeri 1 Karangrayung? 

5. Bagaimana keadaan umum lingkungan SMA Negeri 1 

Karangrayung 

 

B. Guru bahasa Arab 

1. Berapa kali pembelajaran bahasa Arab dalam 

seminggu? 

2. Bagaimana perkembangan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab? 

3. Apakah hasil yang diperoleh siswa sudah memenuhi 

tujuan pembelajaran bahasa Arab? 

4. Berapa KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mata 

pelajaran bahasa Arab di sekolah ini? 

5. Apakah hasil yang diperoleh siswa sudah memenuhi 

KKM? 

6. Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab? 

7. Bagaimana cara guru memotivasi siswa untuk belajar 

bahasa Arab? 

8. Apa kurikulum yang digunakan guru? 

9. Apa saja yang disiapkan guru sebelum pembelajaran 

bahasa Arab dilaksanakan? 



 

10. Apakah guru membuat RPP sebelum mengajar? 

11. Buku apa saja yang digunakan guru sebagai sumber 

belajar mata pelajaran bahasa Arab? 

12. Apakah buku yang digunakan sudah mencakup materi 

dalam silabus pembelajaran bahasa Arab? 

13. Materi apa saja yang diberikan guru kepada siswa? 

14. Menurut guru, materi apa saja yang sulit dipahami bagi 

siswa? 

15. Menurut guru, materi apa saja yang mudah dipahami 

bagi siswa? 

16. Metode apa saja yang digunakan guru dalam 

pembelajaran? 

17. Apakah guru menggunakan beberapa metode yang 

bervariasi dalam 1x pertemuan? 

18. Hambatan apa saja yang ditemui dalam menerapkan 

metode yang dipilih? 

19. Apakah guru menggunakan beberapa media yang 

bervariasi dalam 1x pertemuan? 

20. Menurut guru, media apa saja yang disukai siswa? 

21. Di awal pembelajaran, apakah guru mengingatkan siswa 

tentang pelajaran minggu lalu? 

22. Apakah guru melakukan evaluasi materi minggu lalu? 

23. Apakah guru menyebutkan tujuan pembelajaran? 

24. Bagaimana cara guru menciptakan kondisi kelas yang 

optimal? 

25. Apakah guru melibatkan siswa untuk aktif saat 

pembelajaran? 

26. Apakah guru memberikan evaluasi setelah pembelajaran 

berakhir? 



 

27. Bagaimana cara guru untuk menilai sikap siswa saat 

pembelajaran? 

28. Bagaimana cara guru untuk menilai pengetahuan siswa 

saat pembelajaran? 

29. Bagaimana cara guru untuk menilai keterampilan siswa 

saat pembelajaran? 

30. Apa bentuk tugas yang diberikan kepada siswa di dalam 

kelas? 

31. Apa bentuk tugas pekerjaan rumah (PR) yang diberikan 

kepada siswa? 

32. Menurut guru, faktor apa saja yang menjadi pendukung 

dalam proses pembelajaran bahasa Arab? 

33. Menurut guru, faktor apa saja yang menjadi penghambat 

dalam proses pembelajaran bahasa Arab? 

 

C. Siswa-siswi jurusan bahasa 

1. Menurut siswa, bagaimana pembelajaran bahasa 

Arab di SMA Negeri 1 Karangrayung, 

menyenangkan atau membosankan? 

2. Motivasi apa yang diberikan guru kepada siswa 

untuk belajar bahasa Arab? 

3. Buku apa saja yang menjadi sumber belajar siswa? 

4. Menurut siswa, apakah guru menguasai materi 

pelajaran bahasa Arab? 

5. Materi apa saja yang menurut siswa sulit? 

6. Materi apa saja yang menurut siswa mudah? 

7. Metode apa saja yang digunakan guru dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

8. Bagaimana pendapat siswa mengenai metode yang 

digunakan guru bahasa Arab? 



 

9. Apakah guru cukup menguasai penerapan metode 

tersebut? 

10. Apakah guru bahasa Arab menggunakan alat 

peraga/media ketika menyampaikan materi? 

11. Apakah siswa memperhatikan guru ketika 

pembelajaran berlangsung? 

12. Media apa saja yang digunakan guru dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

13. Media pembelajaran apa saja yang disukai oleh 

siswa? 

14. Apakah guru bahasa Arab mengajak siswa untuk 

aktif saat pembelajaran? 

15. Apakah guru memberikan evaluasi setelah 

pembelajaran berakhir? 

16. Apakah siswa mendapat tugas di dalam kelas? 

17. Apakah siswa mendapat tugas pekerjaan rumah 

(PR)? 
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 السيرة الذاتية . أ
 : لؤلؤ نور اذلداية   االسم

  ٕٕٕٖٓٙٓٓٗٔ:   رقم الطالبة 
 إندونيسيا  -امفريت منطقة بريبس جوى الوسطى ڳ:    العنوان 

 : كلية علوم الًتبية والتدريس / قسم تعليم اللغة العربية  الكلية / القسم 
 83ٕٖ٘ٗٔٓٓٔ8٘ٓ:   رقم اذلاتف 

 nlulu362@gmail.com:   الربيد اإللكًتوين 
 
 

 السيرة التربوية . ب
 التربية الرسمية .1

   8ٕٓٓبريبس، خترج يف سنة   ٖٔادلدرسة االبتدائية احلكومية  ( أ
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية موديل بريبس، خترج يف سنة  ( ب

ٕٓٔٔ 
 ٕٗٔٓبريبس، خترج يف سنة  ٔادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  ( ت

 الرسميةالتربية غير  .2
 ادلدرسة الدينية انظم نور اذلدى بريبس ( أ

 ڠمسارا ڠوسووايل ادلعهاد  ( ب
 ڠمسارا ادلعهاد ادلعروفية ( ت

 


