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الملخص

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية :املوضوع  
سمارانجاإلسالمية ب

نور فطريا راهايو: االسم
١٠٣٢١١٠٦٠: رقم الطالبة

برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة تنفيذكيف ) ١: (يهدف هذا البحث العلمي إىل إجابة املسألة
برنامج الفصل الثنائي ئقة يف تنفيذو العادافعةما العوامل ال) ٢(توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج؟ 

دور برنامج فصل ثنائي اللغة لتعليم اللغة ما ) ٣(؟للغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجا
؟العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج

: وقد قامت الباحثة جبمع البيانات باستخدام. هذا البحث حبث نوعي وصفي ألن موضوع دراسته ميداين
وقد قامت الباحثة بتحليل البيانات املتحصل عليها باستخدام . يقة املقابلة وطريقة املالحظة وطريقة التوثيقطر 

.منهج وصفي نوعي
:وأما النتائج هلذا البحث فهي

للغة العربية ،مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجيفالفصل الثنائي اللغة برنامجن تنفيذإ.١
وهذا . ال يف الكالميف الكتابة والقراءة واالستماعيزيداإلتقانهذايز خاصة،

إتقانيف ناقصون الطالب .وجيرى حىت اآلنم٢٠١١النتفيذ يبدأ من أول بناء هذه املدرسة وهو يف السنة 
رغم أن .الدينية فقط، وهو قليلاألنشطةيف تعليم اللغة العربية و الكالم ال يستخدم إال مهارة الكالم ألن 

كن أكثر هم قادرون على إعادة الكلمات أو اجلمل العربية الىت مهارة الكالم لإتقانيف ونالطالب ناقص
اللغة العربية مرحلة إتقانن إ.إليهمهيعلملغة العربية وذكر بعض األمساء الذيرف بالاتعالو هلماملعلميعلمها

نأ:وهو)Diebold(تعريف الثنائية اللغوية عند ديبولد ل، وهذا مناسب بتداءاالرحلة هو املالطالب ىلد
ثنائية ال تزال و. االبتداءرحلة امليف هي ثنائية اللغة اليت يواجهها الناس والتالميذ الذين يدرسون اللغة الثانية 

.مييل إىل هدف ديينههدفو.يف هذه املرحلة يف صورة بسيطة و يف مرحلة أدىناللغة
درسة اإلبتدائية التقليدية الذين مل يستطعوا أن يقرؤوا إدخال الطالب من املفهيعارضةفأما العوامل امل.٢

وهذه العوامل املعارضة أيضا . الوسائل التعليميةإتقان اللغة العربية وقلةوعى بأمهية ويكتبوا اللغة العربية، قلة 
املؤيدةالعوامل وأما .للغة، والسيما مدرسة جديدةافصل ثنائيتنفذ برنامج عندحتدث يف مدرسة أخرى

مدرسة توناس يف الفصل الثنائي اللغة برنامج فهي تؤيد مؤسسة املهاجرين بإحضار املتحدث األصلي وأن 
أن اآلباء به و هذا الربنامج يثري اهتمام املدرسة ألن نوعيةقوةهارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يؤدي إىل

.الربنامجهذا هدف وفر التسهيالت الكافية لتحقيق تاملدرسة
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. يدور برنامج الفصل الثنائي اللغة العربية يف هذه املدرسة على ترقية كفاءة الطالب يف استخدام وفهم اللغة العربية
ولكن بناء على البيانات وحتليلها أن هذا الدور مل ينجح بأن يكون ثالث فصول من أربع فصول ميلك نسبة 

والعوامل اليت تسبب على هذا أن أهداف التعليم واملعلم والطالب %. ٧٥عن النجاح الدراسي حتت مثوية
.وعملية التعليم وكلها ال يعمل على حد أعلى
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ABSTRAK

Judul : Implementasi Program Kelas Bilingual di SMP Tunas Harapan Semarang

Nama : Nur Fitria Rahayu

NIM : 103211060

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berikut: 1)
Bagaimana implementasi program bilingual di SMP Islam Tunas Harapan
Semarang? 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi program
kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang? 3) Apa peran implemen-
tasi program kelas bilingual terhadap pembelajaran bahasa arab di SMP Islam Tu-
nas Harapan Semarang?

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif karena
penelitiannya di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data
yang peneliti gunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini antara lain:
1. Program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang ini

dilaksanakan sejak berdirinya sekolah ini yaitu pada tahun 2011. Pelaksanaan
program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang khususnya
bilingual Arab menambah penguasaan bahasa Arab siswa walaupun
penguasaan tersebut lebih pada maharoh kitabah, qiro’ah dan istima’. Buku
mata pelajaran yang berbahasa Arab hanya buku pelajaran bahasa Arab saja.
Untuk maharoh kalam, siswa kurang menguasai karena hanya digunakan
ketika pembelajaran bahasa Arab dan kegiatan keagamaan dan itupun hanya
sedikit sekali. Walaupun demikian sebagian besar siswa mampu mengucapkan
kembali bahasa pengantar Arab yang diajarkan kepada mereka serta
berkenalan menggunakan bahasa Arab dan sebagian kata benda bahasa Arab
yang telah mereka pelajari. Tingkat penguasaan bahasa Arab mereka
merupakan tingkat penguasaan bahasa yang masih dasar, hal ini sesuai dengan
definisi yang diungkapkan Diebold yaitu: “Bilingualisme tingkat awal adalah
bilingualisme yang dialami oleh orang-orang, terutama oleh anak yang sedang
mempelajari bahasa kedua pada tahap permulaan. Pada tahap ini bilingualisme
masih sederhana dan dalam tingkat rendah. Tujuan program kelas bilingual
yang dilaksanakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang lebih condong
pada tujuan keagamaan.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang adalah input siswa dari SD reguler (umum) yang belum
biasa dengan membaca serta menulis bahasa arab, kurangnya kesadaran siswa
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akan pentingnya menguasai bahasa arab serta kurangnya alat peraga dan
media pembelajaran. Faktor penghambat ini juga biasa dialami oleh sekolah
lain yang menerapkan program kelas bilingual, terutama sekolah yang masih
baru berdiri. Faktor pendukungnya adalah dukungan dari yayasan Al-
Muhajirin sengan mendatangkan native speaker, program ini juga menjadi
daya jual sekolah karena banyak wali murid yang tertarik dengan program ini
dan sekolah juga menyediakan fasilitas yang cukup demi keberhasilan
program ini.

3. Program kelas bilingual pada sekolah ini berperan sebagai cara untuk
meningkatkan kemampuan berbahasa Arab siswa. Namun berdasarkan data
yang telah dianalisis, diketahui bahwa peran tersebut belum berhasil, yaitu 3
dari 4 kelas mempunyai prosentase kelulusan di bawah 75%. Hal ini
diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu tujuan belajar, guru, siswa dan proses
pembelajaran yang kurang dimaksimalkan.
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الشعار

الَيَُكلُِّف اهللاُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS.

Al-Baqoroh: 286)1

نْـَيا فـََعلَ  َوَمْن َأرَاَدُمهَا فـََعَلْيِه بِااْلعِْلمِ َوَمْن َأرَاَد اْآلِخَرَة فـََعلَْيِه بِااْلِعْلمِ ْيِه بِااْلِعْلمِ َمْن َأرَاَد الدُّ

Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajiblah baginya
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka

wajib baginya memiliki ilmu (HR. Turmudzi)

ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyiroh: 6)٢

1 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: CV Pener-
bit Dipenegoro, 2007), Hlm. 49

2 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan terjemahnya, Hlm. 596.
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اإلهداء

قد . تتم يف تصنيف البحث العلميهاتستطيع أناحثة نعما كثريا حىتاحلمد هللا الذى قد أعطا الب
:اجتهدت الباحثة ىف امتام هذا البحث العلمي فتهدي هذا البحث العلمي إىل

.كل وقت ومكاناينطيعو اينيسجعاين حببهما ويرمحو أمي الكرمية سوكريت، مها الذين يأيب الكرمي حممود.١
.يف إمتام حبثي العلميعاينيسجمرزوق و حممد لطيف اصطرب، الذين أخان الصغريان احملبوبان أمحد .٢
.العلميمتام هذا البحثإيف مران وعميت سونريت  وبنتهما مستفيدة، هم الذي يسجعوينععمي علي .٣
ونتور ومعهد جدار السالم فتوحية مبراجنجني ومعهد ذ املدرسة اإلبتدائية إنفار الغي واملدرسة الثانويةيكل أسات.٤

.اعلومهم ومعلوميعطويننهم الذي. قدسة  وجامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية بسمارانجامل

.معلومتهميعطوينو ينيرافقو أصدقائي الذين
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وتقديرشكركلمة

والصالة . والصحةى الباحثة بنعمة اإلميان واإلسالماحلمد اهللا والشكر هللا رب العاملني الذى أنعم عل
.له وصحبه أمجعنيآالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى والس

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية ":العنوانهذا البحث حتت كتابةالباحثةوقد متت
:من التايلإىلوالتقديرالشكرإلقاءالباحثيريدلذا".يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج

سوجنو اإلسالمية احلكومية وايلجبامعةالرتبية والتدريسعلومكليةكعميداملاجستري  راهرجوالسيدفضيلة .١
.مسارانج

و . م الرتبية والتعليمو فضيلة السيد أمحد إمساعيل احلاج املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية عل.٢
.ككاتبة هذا القسمدوي ماونيت املاجستريالسيدة 

اللذان قد شرفاين حىت متام كتابة هذا فضيلة السيد الليث عاشقني املاجستري والسيدة فينا سعادة املاجستري.٣
.البحث

.مجيع معلمي كلية علوم الرتبية والتدريس يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية بسمارانج.٤
.وية اإلسالمية بسمارانجاملدرسة توناس هارابان الثانمديرحبيب املاجستري كالسيد فضيلة.٥
.مجيع معلمي املدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج.٦
. املساعدة المتام هذا البحثعدة ين ومجيع إخويت وأصدقائي الذين قد أعطااوالدي.٧

نيآم.وسائر القراءأن يكون هذا البحث نافعا للباحثةعسى اهللا تعاىل اجلليل أن جيازيهم أحسن اجلزاء و 
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اعتماد املقابلة: ١امللحق 
يدنة البحث يف املالصور من عملي: ٢امللحق 
سؤال االمتحان نصف السنة للفصل السابع: ٣امللحق 
سؤال االمتحان نصف السنة للفصل الثامن: ٤امللحق 
قائمة إجابة سؤال االمتحان نصف السنة للفصل السابع: ٥امللحق 
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نثبة مثوية جناح الطالب: ١١امللحق 
الة تعيني املسرفرس: ١٢امللحق 
رسالة تعيني املسرف: ١٣امللحق 
رسالة دلت على أداء البحث: ١٤امللحق 
ترمجة الباحثة: ١٥امللحق 
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الباب األول
مقدمة

خلفية المسألة.أ
ىف يوم ما، ىف مكان ما، ىف فجر التاريخ، أتى اليوم الذى بدأت فيه الكائنات البشرية تتحدث إىل 

ومنذ ذلك الوقت وبسبب ظهور اللغة املنطوقة بدأ التاريخ اإلنساىن وبدأت . أشياء خمتلفةبعضها البعض ىف 
هذا الواقع . واللغة هي الواقع الذي منوه وتقدمه يتماشى مع منو الناس املستخدمني اللغة٣.الثقافة اإلنسانية

درين على إنتاج األعمال . اللغوي يزيد شدة كون الناس خملوقا مثقفا متدينا
٤العظيمة من ناحية العلوم والتكنولوجيا والفنون اليت ال ميكن فصلها عن دور اللغة املستخدمة،

.٥

وتلك العبارة فعل اللسان، قال ابن خلدون أن اللغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن مقصوده،
وتكون اللغة يف حياة الناس لديها وظيفة ال تقدر بثمن بأن كل ٦.

وهم يستخدمون اللغة لتعبري املشاعر أو الرجاء أو اإلرادة أو ٧.أعماهلم ال ميكن فصله عن وظائف اللغة
وميكن أن يتعلم . أو اإلرادة أو األفكار لدى اآلخريناألفكار أو عكسه لفهم ومعرفة املشاعر أو الرجاء

وبذلك، فإن اللغة لديها وظيفة كوسيلة لالتصال بني األفراد . الناس كل ما أجنز أسالفهم ومعاصريهم ويرثه
٨.والعلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافات

–منذ وقت طويل –ذا إن القدرة على استخدام اللغة هو أساس النجاح اإلنساىن، ولقد اعترب ه
فحىت وقت قريب، كان اإلنسان وحده هو الذى يعترب قادرا . السمة الىت متيز اإلنسان عن احليوانات األخرى

وقال اهللا تعاىل يف قرآنه الكرمي ٩.على استخدام نظم معقدة من األصوات واملعاىن الىت ندعوها لغتنا اإلنسانية
َخْلُق السَّمآَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكْم َو أَْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفْي َذِلَك َوِمْن آياَتِهِ :٢٢سورة الروم اآلية 
ويف عصر العوملة، فرضت األلفية الثالثة .بينت اآلية أن اهللا قد خلق عدد اللغات يف الدنيا. َآليَاٍت ِلْلَعاَلِمْينَ 

يعرفها، لتتسع نظرته، وتزداد خربته، وتتضاعف على إنسان أن يكون إنسانا مبقدار عدد اللغات الىت 
ويتعلق استمتاعه، مبا يسمعه أو يقرؤه، أو يشاهده، ألن  _ واملعلومات أساسية يف اختاذ القرار –معلوماته 

.٢١. ، ص)٢٠٠٢دار العرىب، : مصر(، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، ٣
4 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT.Remaja

Rosdakarya, 2011), Hlm. 8.
.٣٢. ، ص)١٩٩١دار النفائس، : بريوت(خصائص العربية و طريقة تدريسها، معروف، نييف حممود ٥
.١٦. ، صخصائص العربية و طريقة تدريسهانييف حممود معروف، ٦

7 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Hlm. 22.
8 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan Metode Pengembangan

Kompetensi, (Semarang: Walisongo Press, 2008), Hlm. 6.
.٢١. ص،تدريس فنون اللغة العربيةمدكور، على أمحد٩



٢

ومبقدارهم يستطعون على متباعة تطور العلم والتكنولوجيا يف ١٠. كل لغة يتم تعلمها هي خربة جديدة
.سني نوعية حياة اإلنسانويسرع هذا يف حت. العامل

١يف العادة يتساوى الناس يف طريقة تعلمهم للغة 
فبعضهم . . 

natural)، وتسمى هذه احلالة بالثنائية الطبيعية يكتسبها من البيت والشارع دون تعليم رمسي مدرسي

bilingualism) . ومن ناحية أخرى، نرى أن بعض الناس يتعلم اللغة الثانية تعلما رمسيا مدرسيا، أي أنه
artificial)يكتسب اللغة الثانية من خالل التعليم الرمسي، وتسمى هذه احلالة الثنائية االصتناعية 

bilingualism)..لواقع إن تعلم اللغة الثانية يف جو طبيعي يف البيت والشارع  أسرع وأفضل من ويف ا
ولكن ما احليلة إذا كانت اللغة الثانية التوجد يف البيت أو يف . تعلمها يف جو اصتناعي مثل جو غرفة الصف

١١.لصفالشارع مثل بالدنا إندونيسيا؟ يف هذه احلالة البد من تعلمها يف جو اصطناعي مثل جو غرفة ا

يقف هذا على أن املؤسسات التعليمية واملدارس خاصة تفعل جهودا لتحسني جودة تعليم اللغة 
تعليم اللغة األجنبية عملية معقدة مع . األجنبية يف املدرسة حبيث يقدر الطالب على إتقان اللغة األجنبية

لرئيسية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا العوامل ا١٢و.ويتأثر تعلم اللغة بعدة العوامل. عديد من الظواهر املعقدة
.باكتساب اللغة األجنبية هو لغة التعلم وعوامل التعليم اخلارجية وعوامل التعليم الداخلية واملتعلم

لغة التعليم واحدة من األعراض يبحث فيها كثريا عديدا من الباحثني ملعرفة اكتساب اللغة األجنبية 
هو اخلطأ الذى يعمله املتعلم ملراقبة عملية اكتساب اللغة لدىه حبيث و . ومن أعراض لغة التعليم اخلطأ. فيها

.ميكن للمعلم تطبيق مدخل التعليم أو التدريس املخصوص بعده
من . عوامل التعليم اخلارجية أو الداخلية هي اجلانب الذي ال يقل أمهية لفهم اكتساب اللغة

كل منهما يؤثر كثريا . التعليم الداخلية تأثري اللغة األوىلومن عوامل . عوامل التعليم اخلارجية البيئة والتفاعل
فإن املتعلمني . والعامل اآلخر الذى ال يقل أمهية هو املتعلم نفسه كفرد. على تطور اكتساب اللغة األجنبية

ولذلك فإن تعلم اللغة. خيتلف بعضهم عن اآلخرين باملتعلم اآلخر ولديهم اسرتاتيجيات التعلم املختلفة أيضا
وذلك ألن تعلم اللغة األجنبية حماولة لتكوين . األجنبية شيء ثقيل وممل وجيعل املتعلم يشعر باإلحباط أحيانا

احلال . وتأسيس احلال اجلديد لدى الشخص ليكون قادرا على التفاعل واالتصال مع صاحب اللغة األجنبية
األجنبية خمتلفة باللغة األوىل يف بعض اجلديد أي محل اللغة األجنبية لدى الشخص يكون فيه أن بعض اللغة

.االختالف بينهما إما من نظام الصوت أم املفردات أم احلروف و تركيب الكلمات١٣.اجلوانب

.٣٦٩. ، ص)٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : مصر(، املرجع يف تدريس اللغة العربيةعطا، إبراهيم حممد١٠
.٢٨-٢٧.، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )ة اللغةالثنائي(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على١١

12Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang
Press, 2009), Hlm. 17.

13 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran bahasa Arab, Hlm. 18.



٣

يبدأ تعلم اللغة األجنبية يف أي حال بعد أن يتم للشخص تقليد لغوي شخصي يغرز يف ذهنه 
ولذلك  فإنه عدة . للغة األجنبية اليت يدرسهاوحيتاج فيه التكييف ليكون مستعدا لقبول تقليد جديد من ا
منها أن يقوم بعض املدارس بتعليم اللغة ١٤.حيتاج دائما إىل حماوالت عديدة يف سعي تعلم اللغة األجنبية

.األجنبية مثل برنامج فصل ثنائي اللغة
ا أن الفصل هو غرفة يف املدرسة يتعلم فيه)KBBI(يف القاموس الكبري للغة اإلندونيسية 

يفهم من تعريف هذين املصطلحني ١٦.وثنائي اللغة هي شيء يتعلق باللغتني أو حيتوي عليهما١٥الطالب،
تنفذ املدرسة . أن املعىن من فصل ثنائي اللغة هو فصل يعد لعملية التعليم والتعلم الذي يستخدم لغتني

احلياة "يوجد يف الكتاب . ي اللغةالتعليم يف فصل ثنائي اللغة باستخدام منوذج أو عدة مناذج من تعليم ثنائ
:حملمد علي اخلويل عدة مناذج تنفيذ تعليم ثنائي اللغة يف الفصل وهي فيما يلي" ثنائية اللغة: مع لغتني

.تعليم مجيع الدروس باللغة األوىل وتعليم درس اللغة األجنبية باللغة الثانية.١
مثال ذلك تعليم املواد األدبية باللغة . غة الثانيةتعليم بعض املواد الدراسية باللغة األوىل وبعضها بالل.٢

.األوىل وتعليم املواد العلمية باللغة الثانية
.ختصيص اللغة األوىل للتعليم يف أيام معينة من األسبوع وختصيص الغة الثانية للتعليم يف أيام أخرى.٣
اللغة الثانية للتعليم من ختصيص اللغة األوىل للتعليم من بداية اليوم الدراسي إىل منتصفه وختصيص .٤

.١٧

وال ينفصل  عملية تعليم ثنائي اللغة يف الفصل عن اختيار الطرق التعليمية والوسائل . اليت تدرس يف املدرسة
الطريقة التعليمية تصبح أمرا مهما جدا مع أن . املناسبة من أجل حتقيق جناح تعليم اللغة األجنبيةالتعليمية

فإن الطرق التعليمية هي إجراءات لتحقيق األهداف املعينة وهي ١٨.هناك فرقا بني شخص وشخص آخر
يمية من أجل حتقيق أهداف وإن الوسائل التعليمية خمصوصة ملساعدة املعلم املواد التعل١٩.األهداف التعليمية

.كل هذا من أجل حتقيق أهداف تعليم اللغة األجنبية باستخدام برنامج فصل ثنائي اللغة٢٠.معينة يف التعليم
وإحدى املدارس يف إندونيسيا الىت تستخدم برنامج الفصل الثنائي اللغة هي مدرسة توناس هارابان 

قية الكفاءة اللغوية لدى الطالب استعدادا ملواجهة عصر الثانوية اإلسالمية بسمارانج وهذا يهدف إىل تر 
وهو نظام تنفذه املدرسة )full day school(هذه املدرسة من املدارس بنظام تعليمي يف يوم كامل . العوملة

14 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran bahasa Arab, Hlm. 19.
15 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 2005), Cet.III, Hlm. 530.
16 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 151.

.٣١. ، ص)الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على١٧
18 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan Metode Pengembangan

Kompetensi, Hlm. 32.
19 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan Metode Pengembangan

Kompetensi, Hlm. 37.
20 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Hlm. 269.
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بزيادة وقت التعلم أكثر مما يوجد يف املدرسة التقليدية بغرض أن ميكن الطالب أن خيالطوا برفقائهم املعادلني 
ويطبق هذه املدرسة نظام ثنائي اللغة الذى . ارهم حبيث ال خيتلف كثريا اللعب واألثر املأخوذ بأعمارهمأعم

واللغتان األجنبيتان . يستخدم طريقة االتصال بني الطالب واملعلم إثناء تعلم اللغة األجنبية وتعليمها
full(درسة تنفذ نظام تعليمي يف يوم كامل رغم أن امل. املستخدمتان فيها مها اللغة اإلجنليزية واللغة العربية

day school( ونظام ثنائي اللغة فتعليم اللغة األجنبية فيها اليزال تواجه املشكالت، وكذالك تعليم اللغة
.العربية

فالباحثة تريد أن تعرف عملية تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة ودوره لتعليم اللغة العربية لدي 
دور برنامج الفصل الثنائي "ن تبحثه حبثا علميا تاما وتعطي الباحثة عنوانا لبحثها وهو الطالب تفصيال بأ

".اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج
تحديد المسألة.ب

املذكورة حتدد الباحثة املسائل اليت حتتاج إىل إجابة عنها يف هذا البحث بناء على خلفية البحث
:وتأخذ مسألتني كما يلي

كيف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج؟.١
ما العوامل املؤيدة و املعارضة لتنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية .٢

اإلسالمية بسمارانج؟
ل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية ما دور برنامج الفص.٣

بسمارانج؟
أهداف البحث وفوائده.ج

تطبق الطرق املتنوعة لتحقيق أهدف تعليم اللغة األجنبية، منها التعليم باستخدام برنامج الفصل 
:وهلذا البحث وهي. الثنائي اللغة ويعود الطالب فيها على استماع إىل اللغة األجن

.معرفة تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج.١
معرفة العوامل املؤيدة و املعارضة اليت تواجهها مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية يف تنفيذ برنامج .٢

.فصل ثنائي اللغة
ة دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية معرف.٣

.بسمارانج
:وله منافع أيضا جيمعها الباحث يف نقطتني كما يلي

الفوائد النظرية.١
وية معرفة دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثان)أ

اإلسالمية بسمارانج
.زيادة خزينة األعمال العلمية من أجل تطوير العلوم)ب



٥

االفوائد العملية.٢
أن تكون نتائج هذا البحث مقرتحة ومعلومة إلكثار املعرفة لدى املؤسسات التعليمية يف تعليم )أ

ج فصل اللغة األجنبية اليت جيري تدريسها للطالب وخاصة املؤسسات التعليمية اليت لديها برنام
.ثنائي اللغة

أن يكون هذا البحث مفيدا إلكثار النظريات لدى معلمي اللغة األجنبية من جمال تعلميها يف )ب
.الفصل

أن تكون نتائج هذا البحث مفيدة كمعلومات لدى الباحث اآلخر الذي يتعلق حبثه العلمي بتعلم )ج
.ثنائي اللغة وتعليمه



٦



٧

الباب الثاني

الهيكل النظري

النظريالهيكل .د
تعريف ثنائية اللغة.١

Bilingualisme)لغة يتكون من كلمتني ) ثنائية اللغة"bi" معنها اثنان و"lingual" معناها
واصطالحا يف القاموس الكبري للغة اإلندونيسية هو استخدام لغتني أو ٢١.اللغة ومها من اللغة الالتينية

:علماء ثنائية اللغة مبا يليويعرف بعض ال٢٢.أكثر لناطق اللغة أو جمتمع ذو لغة

the pratice of alternately using two"إن ثناية اللغة هي )Weinreich(قال وينريخ )أ

languages"ومن هذا التعريف رأينا أن يف . أي عادة عن استخدام لغتني أو أكثر متبادال٢٣
يعين أن . وية بينهما

ولكن استخدام اللغة الثانية ال جيرى . اللغة الثانية ال يتقنها الناطق فصيحا كإتقانه يف االللغة األوىل
٢٤.إال نتيجة ملعرفة هذه اللغة فقط

native"إن ثناية اللغة هي )Blommfield(قال بلومفيلد )ب like control of two

languages"وال يوافق الناس على هذا التعريف ألن . ا معادال بينهماأي يتقن لغتني إتقان٢٥
فيه شرط يلزم باستخدام كل لغة يف أي حال بدقة أو فصاحة تتساوي مع دقة و فصاحة 

٢٦.ناطقها األصلي

إن ثنائية اللغة هي قدرة علي تكلم باستخدام لغتني جيدا سواء كان )Lado(قال الدو )ج
، فهذا يدل معرفة شخص عن اللغتني كيفما متساوي جيدها أو مقارب يف كل منهما

٢٧.مرحلتها

21Fatima El-Zahra, Bilingualitas, Bilingualisme dan diglosa,
http://www.academia.edu/7788034/Bilingualitas_Bilingualisme_dan_Diglosa_Catatan_Lama/,
17-04-2015.

22 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 151.
23 Aslinda dan Leni Syafyahya, Pengantar Sosiolinguistik, (Bandung: PT. Refika

Aditama, 2010), Hlm.23.
24Indra Purwanugraha, Kedwibahasaan dan Diglosa,

https://sungaibatinku.wordpress.com/2009/03/20/kedwibahasaan-dan-diglosia/, 15-04-2015.
25 Ofelia Garcia, Bilingual Education In The 21 St Century A Global Perspective,

(Singapore: Utopia Press, 2008), Hlm. .
26 Aslinda dan Leni Syafyahya, Pengantar Sosiolinguistik, Hlm. 23.
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)incipient bilingualism(عن ثنائية اللغة يف املرحلة األوىل )Diebold(قال ديبولد )د
وثنائية . ثنائية اللغة اليت يواجهها الناس والتالميذ الذين يدرسون اللغة الثانية يف املرحلة األوىل

.ة بسيطة و يف مرحلة أدىناللغة يف هذه املرحلة يف صور 
the alternative use of two or more"هي إن ثنائية اللغة )Mackey(قال ماكاي )ه

languages by the same individual"أي عادة شخص على استخدام لغتني أو ٢٨
أكثر ويف ثنائية اللغة مباحث مثال مبحث املرحلة اإلتقانية اليت تتكون من أربع مهارات وهي 

ستماع والكالم والكتابة والقراءة أو وظائف استخدام اللغة أو تبادل و تدخل من لغة ىف لغة اال
.أخرى

)و
٢٩.من درجات اإلتقان وألية مهارة من مهارات اللغة وألي هدف من األهداف

ويف . ق ىف تلك التعريفات يظهر من صعوبة معرفة حمدودات شخص كمستخدم ثنائية اللغةوالفر 
فإتقان . اليوم أن ثنائية اللغة تشمل على تعريف واسع وهو من إتقان اللغتني متاما حىت معرفة أقل عنهما

٣٠.هاتني اللغتني معلق بشدة حماولة يف استخدامهما

تعليم ثنائي اللغة.٢
ةتعليم ثنائي اللغ)أ

تعليم.١
التعليم هو عملية تتعلق بأنشطة التدريس اليت يفعلها املعلم يف عملية التعلم إلجياد 

م هو ٢٠٠٨التعليم يف القاموس الكبري للغة اإلندونيسية يف الطبعة الرابعة . أنشطة التعلم
عليم وقال حبر الدين إن الت. العملية والفعل وكيفية التعليم ليكون الطالب جيتهدون ىف التعلم

أنشطة التعليم أكثر من جمرد تعليم بل إنه جهود . عملية ملساعدة الطالب على تعلم جيد
.لتحميس ميل الطالب ودوافعهم وجعل أنشطتهم إكثر حركة

ماهية التعليم هي أنشطة التعليم اليت يعملها املعلم إىل حد أعلى ليكون الطالب الذين 
ا وبعبارة أخرى أن التعليم جهود يعملها املعلم خللق يدرسون املواد املعينة يعملون التعلم جيد

أما التعليم عند رشدى أمحد طعمية يف ٣١.أنشطة تعلم املادة املعينة املنضبطة لتحقيق أهداف
كتابه مرجع يف تعليم اللغة العربية للناتق بلغة أخرى فهو أنه عملية إعادة بناء اخلربة 

restructuringإنه . ها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيمالىت يكتسب املعلم بواسطت

28 Aslinda dan Leni Syafyahya, Pengantar Sosiolinguistik, Hlm. 24.
.١٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٢٩

30 Fatima El-Zahra, Bilingualitas, Bilingualisme dan diglosa, 17-04-2015.
31 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Hlm. 32.
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بعبارة أخرى هو جمموع األساليب الىت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم بكل 
٣٢.ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل إكسابه خربات تربوية معينة

ثنائي اللغة.٢
اطقني بلغات أخرى أن اصطالح ثنائى كتبت ىف كتاب املرجع ىف تعليم اللغة العربية للن

:اللغة  تنقسم األراء  إىل ثاللة آراء
قسم يرى أن كل من يتحدث لغتني أو جييد هلجتني كل منهما ذات :القسم األول

نظام خاص، مفردات وتراكيب ومفاهيم، يصبح ثنائى اللغة سواء تعلم هاتني اللغتني صغريا 
والعربة هنا بتعدد اللغات . هاتني اللغنني أو أحدمهاأو كبريا، وسواء كان يف جمتمع يتحدث 

خمتلفتني فهو ثنائى اللغة، وإذا كان يتحدث بثالث لغات فهو ثالثى اللغة، ويرى البعض أن 
٣٣.multilingualهو متعدد اللغات الفرد إذا كان جييد أكثر من ثالث لغات و 

أن احلالة الواحيدةالىت يطلق عليها اصطلح ثنائى اللغةهى حالة طفل :القسم الثانى
تتاح له فرصة االختالط مبتحدثى لغتيه سواء ولد ألبوين خمتلفى اللغات فيلتقط من كل منها 

. لغته أو عاش ىف سنواته األوىل من طفولته ىف جمتمع ثنائى اللغة
دير بالذكر أن الطفل الذى تتاح له إحدى هاتني الفرصتني جييد احلديث باللغتني وج

ذلك أن اهللا قد زود الوليد البشرى . 
بإمكانات فسيولوجية تبسر له عن طريق احملاكاة إتقان أي عدد من اللغات يستمع إليه ىف 

امللكة أن الطفل ىف مثل هذه احلاالت يعايش اللغتني ىف معظم طفولته، يضاف إىل هذه
أوقاته سواء باالستماع أو  باحملاكاة أو باملمارسة، فضال عن أن الطفل مل ترسخ لديه بعد 

٣٤.عادات لغوية خاصة تعوقه عن تعلم اجلديد

ىف لغة والرأي الثالث يربط بني اصطالح ثنائية اللغة ومستوىأداء الفرد :القسم الثالث
مثاال Sternويضرب شترين . وهو بذلك حيدد مستويات لثنائية اللغات. ثانية، غري لغةه األم

:على ذلك
.هو يتشدق بالفرنسية)أ

.هو يتكلم الفرنسية بطالقة)ب
.   يتساوى األمر عند ىف البيت، أن أحتدث بالفرنسية أو باإلجنليزية)ج

.١١٤. ، ص)٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : مصر(، املرجع يف تدريس اللغة العربيةعطا، إبراهيم حممد٣٢
٣٣ ٧٣-.، ص)٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : مصر(، املرجع يف تدريس اللغة العربيةعطا، إبراهيم حممد٣٣

.٧٣-.، ص)٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : مصر(، املرجع يف تدريس اللغة العربيةعطا، إبراهيم حممد٣٤
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. لغاتوتعترب هذه اجلمل الثالث عن مستويات لثنائية ال
٣٥.ثنائية اللغات ىف ضوء املفهوم الشائع لكلمة ثنائية اللغات

)Dr. Eti Nurhayati, M.Si(وقال الدكتورة ئييت نور حيايت املاجستري 
"psikologi pendidikan inovatif" أن مصطلح ثنائي اللغة أسند إىل من يستخدم

وثنائي اللغة يف ذلك الكتاب لقب ملن يستخدم لغتني أو . لغة األم ولغة سواهالغتني ومها ال
ويف القاموس الكبري للغة اإلندونيسية إن ثنائية ٣٦.أكثر خيتلف صوة نطقه ومفرداته وقواعده

اللغة تشمل على التعريفني فاألول قدرة على استخدام اللغتني جيدا والثاين ما يتعلق باللغتني 
٣٧.يهماأو يشمل عل

ويفهم من تعريف ثنائي ٣٨.والفصل هو غرفة يف املدرسة الىت يتعلم فيها الطالب
اللغة والفصل املذكور أن فصل ثنائي اللغة غرفة يستعد لعملية التعليم والتعلم باستخدم 

native(واللغتان املستخدمتان يف عملية التعليم والتعلم يف الغالب مها اللغة األم . اللغتني

language( و اللغة األجنبية)foreign language(.٣٩

مفهوم تعليم ثنائي اللغة.٣

وقد يستخدمه . لقد استخدم مصطلح تعليم ثنائي اللغة للداللة على معان خمتلفة
وهذا يعين أن كل مدرسة ال تعلم . البعض ليدل على أية مدرسة فيها لغتان ومنهما لغة أجنبية

وبذلك أن معظم برامج التعليم . أن فيها تعليم ثنائي اللغةاالللغة األوىل فقط وهذا يدل على
يف العامل يدخل يف هذا النوع ولو كان هذا ال يدرك يف مجيع البالد تعليم لغة أجنبية واحدة 

واملثال مجيع املدارس املتوسطة والعالية يف البالد العربية تدرس اللغة . أو أكثر يف مدارسها
٤٠.ية، يدل هذا املثال على تعليم ثنائي اللغة كما يف هذا التعريفاإلجنليزية أو اللغة الفرنس

ولكن بعض الباحثني يستخدم مصطلح تعليم ثنائي اللغة ليدل على شيء خمتلف من 
وعندهم أن املعىن من هذا املصطلح مدرسة تستخدم لغتني كواسطة للتعليم، . املعىن السابق

.٧٤-.، ص)٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : مصر(، املرجع يف تدريس اللغة العربيةعطا، إبراهيم حممد٣٥
36Eti Nurhayati, Psikologi Pendidikan Inovatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2011), Hlm.

30.
37 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 530.
38 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 151.
39 Lilik Wulandari, Skripsi: Pembelajaran Berbasis bilingual (studi kasus pembelajaran

PAI di Madrasah Aliyah Jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Tahun Ajaran
2007-2008), Hlm. 26.

.١٥١. ، ص)١٩٨٨فوظة للمؤلف، مجع احلكوك تاحم: مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٠
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وال تدخل . واللغة الثانية لتعليم الدروس اآلدابيةمثل االللغة األوىل لتعليم الدروس العلمية 
٤١.برامج تعليم اللغة األجنبية يف هذا املصطلح من تعليم ثنائي اللغة

:ويرى البعض أن تعليم ثنائي اللغة جيب عليه أن يتضمن باملكونات اآلتية

رسية جيب على تعليم ثنائي اللغة تقدمي التعليمات والربامج التوعية واإلرشادات املد)أ(
وإذا كان الطالب ال يعرف اللغة األكثرية فيجب . للطالب اجلديد باللغة اليت يعرفها

.عليه تقدمي له اإلرشادات املدرسية بلغته وال بلغة تفرض عليه أو بلغة ال يعرفها
إذا كان الطالب ال يتقن أو ال يعرف اللغة األكثرية من اللغات الثانية فيجب على )ب(

األوىل مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة وال جيوز تعليمه املدرسة تعليمه بلغته
.باللغة الثانية قبل إتقانه مجيع مهارات االللغة األوىل

تعلم املدرسة الطالب املهارات األربعة من اللغة الثانية بعد إتقانه باملهارات األربعة من )ج(
.لغته األوىل

وال جيوز تعليمه باللغة . ملختلفة باللغة اليت يتقنهااتعلم املدرسة الطالب املواد التعليمية)د(
واألحسن تعليمه باالللغة األوىل اليت . الثانية إذا كان ضعيفا يف استخدام اللغة الثانية

.يتقنها
تبدأ املدرسة تعليم املواد التعليمية باستخدام اللغة الثانية تدرجييا وحسب تقدم الطالب )ه(

.يف اللغة الثانية
. ة بتقدمي برامج تتعلق بالثقافة األوىل من الطالب لتعزيز ثقته بنفسه وكرامته)و(

وهذا يعين أن املدرسة تقدم اللغتني والثقافتني فيكون التعليم فيها تعليم ثناين اللغة 
٤٢.وثنائي الثقافية معا

اللغةأهداف تعليم ثنائي)ب

ومن هذه . من األهداف
:األهداف ما يلي

يف بعض احلاالت يساعد تعليم ثنائي اللغة يف دمج األقليات واألفراد يف جمتمع الدمج،)أ(
فهو . األكثرية، إذ يقدم تعليم ثنائي اللغة فرصة نادرة لذلك عن طريق قبول الفرد على حاله

.١٥١. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤١
-١٥٦. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٢

١٥٩
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فماذا نفعل به؟ يقبله ). لغته األوىل الىت جاء (واقعيا ال يعرف سوى اللغة األوىل 
ويف أثناء ذلك، يعلمه اللغة . تعليم ثنائي اللغة على ما هو عليه ويعلمه بواسطة اللغة األوىل

وهكذا فإن تعليم ثنائي اللغة . بالتدريج سيتقن لغة الثاين). اليت هي لغة البلد املضيف(الثانية 
٤٣.يساعد هذا الفرد على التأقلم واالندماج التد

، بواسطة تعليم ثنائي اللغة تستطيع الدولة أن توحد األقليات املختلفة توحيد المجتمع)ب(
ولكن على اجلميع أن . فكل أقلية يسمح هلا باستخدام لغتها األوىل. وترضيها يف نفس الوقت

فتكون هذه اللغة . لةيتعلم لغة واحدة، هي اللغة الرمسية أو لغة األكثرية أو لغة حتددها الدو 
وهذا . لكل أقلية لغتها اخلاصة، ولكن هنا كمشرتكة. األخرية وسيلة توحيد جلميع األقليات

فكل مدرسة يف بلد ما تعلم بلغة حملية، ولكن على املدرسة . يتحقق بواسطة تعليم ثنائي اللغة
٤٤.مجيعا أن تعلم لغة أخرى معينة لتكون هذه اللغة املشاركة جلميع السكان

إنه يعين توفري . ، إن السماح لنظام تعليم ثنائي اللغة يغين البالد لغويااالتصال الخارجي)ج(
املاليني من الناس الذين يتقنون لغتني، وهذا يسهل اتصال السكان والبالد بالعامل اخلارجي 

. فاللغة تعين التقارب والتفاهم. لتحقيق مكاسب جتارية وسياسية واقتصادية وتفاوضية وثقافية
وبواسطة تعليم ثنائي اللغة حتافظ البالد على أعداد كبرية من ثنائي اللغة الذين يتقنون أنواعا 

٤٥.وهذا مكسب يف جمال االتصال والعالقات الدولية. خمتلفة من الثنائيات اللغوية

إرضاء األقليات)د(
يقدم تعليم ثنائي اللغة حال يرضى األقلية من ناحية ويرضي األكثرية من ناحية األقليات،

ويأيت هذا اإلرضاء يف . وهكذا ميكن جتنب قالقل واضرتابات أهلية خطرية العاقبة. أخرى
٤٦.إطار السيادة الوطنية ومن دون اإلخالل بوحدة البالد والعباد

ن يف بلد ما مئات األطفال الذين بلغو سن ، كما ذكرنا سابقا، إذا كاحل مشكالت تعليمية)ه(
التعليم وهم ال يعرفون سوى لغتهم األم وال يعرفون لغة التعليم يف مدارس األكثرية، فاحلل 

ر غري عادل هو إجبار هؤالء األطفال وهذا احلل هو البديل عن حل آخ. األكثرية تدرجييا
إن تعليم ثنائي اللغة ). اسبح أو اغرق(

١٥٧. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(حلياة مع لغتني ااخلويل، حممد على٤٣
١٥٧. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٤
١٥٧. ، ص)١٩٨٨فوظة للمؤلف، مجع احلكوك تاحم: مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٥
١٥٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٦
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إن تعليم ثنائي اللغة ). علمه السباحة فال يغرق(إىل مبدأ آخر هو ) اسبح أو اغرق(يغري مبدأ 
الطفل على النجاح والتحصيل 

٤٧.الدراسي، بدال من الفشل والرسوب والتسرب من املدرسة

، إن تعليم ثنائي اللغة ينطلق من مبدأ النظر إىل اللغات املختلفة يف بلد المساواة بين اللغات)و(
ما نظرة مساواة يف بعض احلاالت، على أساس أن اللغة األوىل ليست أفضل من لغة الثاىن 

دع اللغتني تعيشا معا يف كل مكان مبا يف ذلك املدرسة . لثاىن أفضل من اللغة األوىلوال لغة ا
٤٨.وغرفة الصف

، إن تعليم ثنائي اللغة يساعد على ازدهار تعلم اللغات املختلفة يف بلد مكاسب اقتصادية)ز(
وهذا بدوره يساعدهم يف . وهذا يعين توفر حشد كبري من أناس يعرفون عدة لغات. ما

وهذا مكسب اقتصادي لألفراد الذين . على وظائف داخل بالدهم وخارجهااحلصول 
٤٩.حيصلون على وظائف ومكسب للدولة اليت ينتمون إليها

ولدى سؤال مؤالف هذا . ، يف بعض احلاالت حيقق تعليم ثنائي اللغة روابط دينيةروابط دينية)ح(
ربية أو أسباب هذاالكتاب لعدد من معلمي العربية من غري العرب عن سبب تعلمهم الع

وهلذا . التعلم ذكر مجيعهم أن أحد األسباب بل وأمهها هو دافع فهم اإلسالم واالرتباط به
السبب ذاته يدخل تعليم العربية يف كثري من املدارس اخلاصة واحلكومية يف البالد اإلسالمية 

٥٠.. غري العربية

ا أرادت جهة ما فرض لغة ما، فما هو احلل الذي ال يستشري الناس؟ احلل ، إذفرض لغة ما)ط(
وهذا ما كانت تفعله كثري من الدول االستعمارية حني أرادت فرض . هو تعليم ثنائي اللغة

كانت تضيف لغتها إىل برامج التعليم فتجعل التعليم ثنائي . لغتها على الشعوب املستعَمرة
وكانت تتسلَّل تلك الدول عرب تعليم ثنائي اللغة للوصول . احملليةاللغة كيال تضر مبركز اللغة

٥١.إىل هدفها الكامل، فكانت بالتدريج تصل إىل قلب الوضع

، قد ُتدِخل مدرسة ما برنامج تعليم ثنائي اللغة من أجل اجتذاب خنبة من تعليم النخبة)ي(
فتجد . نياء أو كليهماالطالب أو خنبة من الناس، أي الجتذاب األذكياء أو الجتذاب األغ

١٥٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٧
١٥٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(مع لغتني احلياة اخلويل، حممد على٤٨
١٥٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٩
١٥٨. ، ص)١٩٨٨لمؤلف، مجع احلكوك تاحمفوظة ل: مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٠
١٥٩. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥١
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وهذا إغراء لبعض الناس وبعض . يف هذه املدرسة لغتني أو أكثر من اللغات العاملية املرموقة
الطبقات يف كل مكان، وخاصة فيما يعرف باملدارس الدولية اليت يقصدها أناس يقيمون يف 

٥٢.ختلفةبالد غري بالدهم، كما هو احلال مع أبناء الدبلوماسيني يف عواصم العامل امل

، بينما املدرسة تعلم الطفل بلغته األوىل وتسري األمور سريا حسنا هنا، يتاح إتاحة الفرصة)ك(
. للطفل الوقت الكايف لتعلم لغة الثاىن

فهو . دراسته وال يؤثر سلبيا على عالقاته االجتماعية أو حتصيله الدراسي أو حالته النفسية
يتقدم يف دراسته مع اللغة . يتعلم لغة الثاىن يف جو هادئ، غري مفعم بالتوتر أو اإلحباط

وهكذا فإن تعليم ثنائي اللغة يتيح الفرصة لتعلم لغة . األوىل ويف الوقت ذاته يتعلم لغة الثاىن
يساعد يف . الثاىن دون ضياع الوقت ودون اإلضرار بالفرد

تعلم الطفل لغة الثاىن، إذ يكتسب مهارة عامة يف تعلم اللغات من خالل تعلم اللغة األوىل 
.٥٣

برامج تعليم ثنائي اللغة)ج

وسنرى يف هذا . تعمل برامج تعليم ثنائي اللغة ضمن إطارات شديدة التنوع والتباين
.باينهااملبحث هذه األنواع من الربامج ومدى ت

:من حيث التوزيع الزماين، ميكن أن يتخذ الربامج أحد األشكال اآلتية

وهذا يعين أن احلصة األوىل يف . لغة األول و لغة الثاىن بالتناوب يف اليوم الدراسي الواحد)أ(
اجلدول الدراسي تكون مثال باالللغة األوىل واحلصة الثانية باللغة الثانية واحلصة الثالثة باالللغة 

.وىل وهكذااأل

يتم . اللغة األوىل يف النصف األول من اليوم الدراسي واللغة الثانية يف النصف الثاين منه)ب(
. التدريس يف احلصص الثالث األوىل باالللغة األوىل ويف احلصص الثالث التالية باللغة الثانية

وىل واألحد لغة الثاىن مثال السبت اللغة األ. اللغة األوىل ولغة الثاىن بالتناوب مع أيام األسبوع)ج(
وهذا يعين أن التدريس يكون طيلة ذلك اليوم . واإلثنني اللغة األوىل والثالثاء لغة الثاىن وهكاذا
.بلغة معينة ويف اليوم التاىل بلغة أخرى بالتناوب

.اللغة األوىل يف النصف األول من األسبوع ولغة الثاىن يف النصف الثاىن منه)د(

١٥٩. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٢
.١٥٩. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتنياخلويل، حممد على٥٣
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متفرقة يف اجلدول الدراسي األسبوعي واللغة الثانية يف الساعات اللغة األوىل يف ساعات)ه(
.األخرى حسب نسبة توزيع معينة

أي (ولغة الثانية للمواد الدراسية األخرى ) مثال مواد اجتماعية(اللغة األوىل ملواد دراسية معينة )و(
٥٤.أو بالعكس) العلوم وسواها

:ة الصف، تتنوع الربامج على الوجه التايلومن ناحية اللغات اليت تستخدم يف التعليم يف غرف

التعليم بالستخدام اللغة األوىل يف تدريس املواد، واستخدام لغة الثاىن لتعليم لغة الثاىن كلغة )أ(
.فقط

التعليم بالستخدام لغة الثاىن يف تدريس املواد، واستخدام اللغة األوىل لتعليم اللغة األوىل كلغة )ب(
.فقط

.تدريس بعض املواد، ولغة الثاىن للبعض اآلخراستخدام اللغة األوىل يف)ج(

أي يستخدم املعلم الواحد لغتني وهو يدّرس :استخدام لغة األول ولغة الثاىن لتدريس كل مادة)د(
٥٥.املادة الواحدة يف احلصة الواحدة

:من ناحية لغات الكتب الدراسية، تتنوع الربامج على هذا النحو

.ىل ماعدا كتب تعليم لغة الثاىنمجيع الكتب الدراسية باالللغة األو )أ(

.مجيع الكتب الدراسية باللغة الثانية ماعدا كتب تعليم اللغة األوىل)ب(

) يف املوضوعات األخرى(باالللغة األوىل وباقي الكتب ) يف موضوعات معينة(بعض الكتب )ج(
.باللغة الثاىن

يكون الطالب حرا يف و . كل كتاب دراسي تقدم طبعة منه باالللغة األوىل وطبعة باللغة الثاىن)د(
.٥٦

:من ناحية جتميع الطالب يف الصفوف، تتخذ الربامج أشكاال متنوعة منها

.جتميع الطالب الذين لغتهم األوىل هي اللغة األوىل يف صف واحد)أ(

.١٦٥. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٤
.١٦٧. ، ص)١٩٨٨، مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف: مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٥

١٥٧. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٦
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.جتميع الطالب الذين لغتهم األوىل هي لغة الثاىن يف صف واحد)ب(

أي الطالب الذين لغتهم األم : ج طالب اللغة األوىل مع طالب لغة الثاىن يف صف واحدمز )ج(
.هي اللغة األوىل مع الطالب الذين لغتهم األم هي لغة الثاىن

.جتميع الطالب الذين يعرفون اللغة األوىل ولغة الثاىن يف صف واحد، أي الطالب ثنائي اللغة)د(

مع طالب ثنائي اللغة ) اللغة األوىل أو لغة الثاىنيعرفون (جتميع الطالب أحاديي اللغة )ه(
٥٧).يعرفون اللغة األوىل ولغة الثاىن(

هدف برنامج تعليم ثنائي اللغة في بعض المدارس بإندونيسيا)د

يف املدارستحقيقها، مثل بعض حمددة لأهدافلديهاثنائي اللغة التعليمتعقداملدارس اليت
:وهي، إندونيسيا

١.Smart Eureka A national Plus School ، برامج ثنائي اللغة اليت تقام مناهلدف
:هويف هذه املدرسة

األطفال لكيال أفقإن اهلدف تشكيل : "قالت رئيسة هذه املدرسة روسديانينجسه
يكونوا مقلديني وال يرتكزوا على الكتاب ويكونوا ذكيني يف األفعال اليومية بتصرف معرفتهم 

٥٨."فيها وال يف الكتاب

وهو مدرس اللغة )Darfi Imanuel Bangun(باجنون اميانويلال درفق
ملواجهة وكوسيلةاملدرسةبيعقواتإحدى البرامج ثنائي اللغة إن يف هذه املدرسةاإلجنليزية 

".وسيلة لالتصالاللغة هيألنستقبل امل
لبدء درس امليستخدمهاو هي اللغة اإلجنليزيةتطبق  يف هذه املدرسةاليت اللغةو 

.٥٩للطالبأوامر بسيطةإعطاء و الدروس 

لرتقية هذه املدرسة احلكومية الثانية بكالتني، يستخدم تعليم ثنائي اللغة يف املدرسة الثانوية .٢
نوعية التعليم الوطين حىت ينتج املوارد البشرية املتقنات بعلوم وتكنولوجيا واملهرات يف االتصال 

٦٠.جنليزية خاصةباللغة األجنبية  واللغة اإل

.١٦٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٧
58 Yulianie Kasari, “Analisis Penenerapan Bilingual Class Guna Meningkatkan

Keterampilan Berbahasa Inggris Siswa (Studi Kasus di Smart Eureka A National Plus School-
Depok”, Hlm.50.

59 Yulianie Kasari, “Analisis Penenerapan Bilingual Class Guna Meningkatkan
Keterampilan Berbahasa Inggris Siswa (Studi Kasus di Smart Eureka A National Plus School-
Depok”, Hlm.51.
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تستخدم اللغة اإلجنليزية يف هذه املدرسة كلغة التعليم، وأما استخدامها يف الفصل فهو 
وامر للطالب وحني يذكر املصطلحات حني يبدأ املدرس دروسا وخيتتمها ويعطي األ

اإلندونيسية وحني يقدم الطالب املخصوصة يف املواد التعليمية اليت يشرح مفهومها باللغة 
٦١.وواج

جبوريسان فونوروجو، اهلدف من " اإلسالم"املدرسة العالية يف قسم الدينية يف معهد 

يستخدم اللغة ومها " تعليم دين اإلسالم"بالنشط والسلب، فكان تعليم الدروس يف ضمن 
٦٢.وتستخدم اللغة العربية كلغة التعليم. بية واللغة اإلندونيسيةاللغة العر 

الدراسة السابقة.ه
:وهي ثالث حبوث علمية كما يلي. درست الباحثة ثالثة مراجع كأساس للتفكري فتعتمد عليها

Implementasi pembelajaran bilingual sebagai wujud"البحث العلمي باملوضوع .١

rintisan sekolah bertaraf internasional di SMP Negeri 2 Klaten tahun

ajaran 2008/2009" سبالس مارت"وهو للطالبة من كلية التدريس وعلوم الرتبية يف جامعة "
)USM( عشت أنت"بسوراكارتا امسها ")K7405067( م٢٠٠٩يف عام.

ملدرسة املعدة املبحث ىف البحث السابق تنفيذ برنامج تعليم ثنائي اللغة كشكل من أشكال ا
الثانوية احلكومية بكالتني، واملعارضة اليت تواجه يف تنفيذ برنامج تعليم ٢ملستوى الدوىل يف املدرسة 

الثانوية احلكومية  بكالتني وهي مأخوذ حلل املعارضة يف تنفيذ ٢ثنائي اللغة، واجلهود من جهة املدرسة 
.عدة ملستوى الدوىلبرنامج تعلم ثنائي اللغة كشكل من أشكال املدرسة امل

وهذا البحث حبث نوعي وصفي كان عنده مصادر البيانات وهي املخربون واألماكن واألحداث 
snowball(وتقرير املخربين فيه باستخدام طريقة االختبار اجلليدية . واحملفوظات والوثائق

sampling( .ونتائجه . ليل الوثائقوأما طريقة مجع البيانات فيه فباستخدام املقابالت واملالحظة وحت
:فيما يلي

تنفيذ تعليم ثنائي اللغة كشكل من أشكال املدرسة املعدة ملستوى الدوىل يف املدرسة الثانوية )أ
.بكالتني٢احلكومية 

60 Istianti, “Implementasi pembelajaran bilingual sebagai wujud rintisan sekolah bertaraf
internasional di SMP Negeri 2 Klaten tahun ajaran 2008/2009”, Hlm.47.

61 Istianti, “Implementasi pembelajaran bilingual sebagai wujud rintisan sekolah bertaraf
internasional di SMP Negeri 2 Klaten tahun ajaran 2008/2009”, Hlm. 55.

62 Lilik Wulandari, “Pembelajaran Berbasis bilingual (studi kasus pembelajaran PAI di
Madrasah Aliyah Jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Tahun Ajaran 2007-
2008), Hlm.55.
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بكالتني ينفذ من خالل برنامج فصل ٢كان تعليم ثنائي اللغة يف املدرسة الثانوية احلكومية )١
)imersi(توى الدوىل وفصل املدرسة املعدة ملس)RSBI( . فصل)imersi( هو فصل

للطالب املتكلمني باللغة األوىل الىت ينالون مجيع أو بعض درسهم بوسيلة اللغة الثانية كلغة 
على أمر مباشر من وزارة الرتبية والثقافة يف جزيرة جاوى )imersi(فيجرى فصل .التعليم

تقرير باملدرسة املعدة ملستوى الدوىل وأما ال. أ.٠٠٤٩٠\٤٢٠الوسطى بناء على املرسوم رقم 
)RSBI( فهو بناء على أساس املرسوم من مدير التدريب للمدرسة الثانوية ومدير العام إلدارة

. ٢٠٠٧\KEP\٣ج\٥٤٣الرتبية االبتدائية والرتبية الثانوية ووزارة الرتبية الوطنية رقم 
الىت تعد الطالب مستندا (SSN)املدرسة املعدة ملستوى الدوىل هى املدرسة مبعيار وطين و 

(SNP)إىل املعيار الوطين الرتبوي 
.لديهم قوة التنافس الدولية

الثانوية احلكومية بكالتني هو حتصيل ٢الغرض من برنامج تعليم ثنائي اللغة يف املدرسة )٢
تكنولوجيا ويكونون ماهرين ىف االتصال باللغة األجنبية املوارد البشرية الذين يتقنون العلوم وال

.واللغة اإلجنليزية خاصة
اإلعداد لتنفيذ تعليم ثنائي اللغة يتكون من األنشطة وهي توظيف املعلمني واختيار الطالب )٣

.والسهوالت التعليمية واملنهج الدراسي والكتب الدراسية والتمويل والتعريض
.ة كان يتضمن على تطبيق الطريقة التعليمية وعملية التعليمالتنفيذ لتعليم ثنائي اللغ)٤
وهو يتكون من . التقييم من تنفيذ تعليم ثنائي اللغة كان يهدف ملعرفة مدى جناح الربنامج)٥

.تقييم الربامج وإجناز التعلم لدى الطالب
.تنيالثانوية احلكومية بكال٢كانت املعارضات يف تنفيذ برنامج ثنائي اللغة يف املدرسة )ب

.نقصان استعداد املعلمني يف تنفيذ عملية التعليم باستخدام اللغة اإلجنليزية كلغة التدريس)١
نقصان القدرة األساسية من اللغة اإلجنليزية لدى الطالب وخاصة طالب الصف السابع )٢

).RSBI(الملدرسة املعدة ملستوى الدوىل 
أنه ال بد هلم من إتقان املواد عبء التعلم الشديدة عند الطالب يف فصل ثنائي اللغة ب)٣

.التعليمية باستخدام اللغة اإلندونيسية واللغة اإلجنليزية
خاصة يف دروس العلوم ) imersi(الصعوبات يف أخذ املراجع باللغة اإلجنليزية ولفصل )٤

.االجتماعية والسيما درس اجلغرافيا والتاريخ
.بكالتني٢املدرسة الثانوية احلكومية اخلطوات حلل املعارضة يف تنفيذ برنامج ثنائي اللغة يف)ج

قامت املدرسة بتدريبا على معلمي الفصل الثنائي اللغة لتعلم اللغة اإلجنليزية ويتكون التدريب )١
.من التدريب قبل التعلم والتدريب أثناء عملية التعليم
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هة كانت مشكلة حمدودة القدرة األساسية عن اللغة اإلجنليزية حتل بطريقتني ومها من ج)٢
فكان ينبغي للمعلم تكثري األعمال يف تنفيذ تعلم ثنائي اللغة وللطالب . املعلمني والطالب

ويستخدم املعلم زيادة احلصة الدراسية لتقليل . إتباع إضافة اللغة اإلجنليزية خارج املدرسة
.

ب إجنليزية حيل بتوجيه من جهة املدرسة إىل املعلمني لبحث الكتب واشرتاؤها كان نقصان كت)٣
٦٣.أو استعارة املراجع للمواد التعليمية

Pembelajaran Berbasis bilingual (studi kasus"البحث العلمي باملوضوع .٢

pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah Jurusan keagamaan Pondok

Pesantren Al-Islam Joresan Tahun Ajaran 2007-2008)" وهو للطالبة من كلية
بفونوروجو امسها ليليك ووالنداري )STAIN(الرتبية يف جامعة اإلسالمية احلكومية 

)٢٤٣٠٤٢٠٥١.(
إن ما يبحث فيه التعلم بثنائي اللغة يف املدرسة العالية والسبب من استخدام اللغة األجنبية يف 

وإن نظام . م٢٠٠٨-٢٠٠٧عام " اإلسالمة جبورسان فونوروجو"الدينية معهد عملية التعليم عند قسم 
التقييم املستخدم يف التعليم باللغة األجنبية عند قسم الدينية من املدرسة العالية يف معهد اإلسالمية 

والفوائد يأخذها الطالب حني يتعلمون باللغة األجنبية يف قسم . م٢٠٠٨-٢٠٠٧جبورسان عام 
.م٢٠٠٨-٢٠٠٧ن املدرسة العالية يف املدرسة الداخلية اإلسالمية جبورسان عام الدينية م

هذا البحث حبث وصفي نوعي كان يستخدم ثالثة طرق جلمع البيانات وهي املقابالت 
والنتيجته تعرض سبب استخدام اللغة األجنبية يف التعلم وهو أن يقدر الطالب . واملالحظة والتوثيق
دينية ويصبح علماء واالتصال باللغة األجنبية ويقبلوا يف اجلامعة الىت تستخدم  اللغة على إتقان العلوم ال

واملواد التعليمية املستخدمة يف عملية التعلم والتعليم باللغة األجنبية يف هذه املدرسة العالية . األجنبية
ق التعليمية املستخدمة وأما الطر . فهي اليت وضعتها وزارة الشؤون الدينية وزيدت مواد أخرى من املعلم

وأما الوسائل التعليمية املستخدمة فهي . فهي طريقة مباشرة وطريقة املناقشة وطريقة السؤال واجلواب
وأما نظم التقييم املستخدم يف تعلم باللغة األجنبية فهو . السبورة والكراسة والكتب والقرآن الكرمي

أخوذة لدى الطالب يف التعلم الذي يستخدم اللغة واملنافع امل. االختبار الكتايب واالختبار الشفهي
.٦٤

63Istianti, “Implementasi pembelajaran bilingual sebagai wujud rintisan sekolah bertaraf
internasional di SMP Negeri 2 Klaten tahun ajaran 2008/2009”, Skripsi (Surakarta: mahasisiwi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2009).

64Lilik Wulandari, “Pembelajaran Berbasis bilingual (studi kasus pembelajaran PAI di
Madrasah Aliyah Jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Tahun Ajaran 2007-
2008), Skripsi (Ponorogo: Fakultas Tarbiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN),
2008).
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Penenerapan Bilingual Class Guna Meningkatkan"البحث العلمي باملوضوع .٣

Keterampilan Berbahasa Inggris Siswa (Studi Kasus di Smart Eureka A

National Plus School-Depok" وهو للطالبة من كلية علوم الرتبية والتدريس يف جامعة هداية
).١٠٨٠١٨٢٠٠٠٥٠(اهللا اإلسالمية احلكومية جباكرتا امسها يولياين كاساري 

جنليزية أوضح هذا البحث العلمي أن تنفيذ برنامج فصل ثنائي اللغة لتحسني مهارات اللغوية اإل
املدخل يف هذا البحث . بديبوك"Smart Eureka a National Plus School"لدى الطالب 

وطرق مجع البيانات املستخدمة هي املقابالت . هو مدخل نوعي بطريقة وصفية ودراسة احلالة
Smart Eureka"تدل نتيجته على أن إجراء تنفيذ برنامج فصل ثنائي اللغة يف . واملالحظة والتوثيق

A National Plus School" بديبوك يطبق ست جمموعات من الطبيعات يف كل درس باستخدم
التعليم والتعلم بطرق متنوعة تزيد محاسة الطالب يف التعلم واملهارات اللغوية الىت تشري . اللغة اإلجنليزية

باستخدام اللغة إليه قدرة الطالب على ذكر األمساء والصفات واألوامر البسيطة والتعبري عن آرائهم
٦٥.اإلجنليزية وقدرة على فهم األفالم اليت تستخدم اللغة اإلجنليزية

اإلطار التفكيري.و
حيدث يف عصر العوملة مثل اآلن التفاعل بني البلدين وهذا يشجع الناس ىف تعلم وإتقان اللغات واللغة 

. باعة تطور العلم والتكنولوجيا يف العاملفإن من يتعلم اللغة األجنبية ويتقنها يستطيع على مت. األجنبية خاصة
تعلم وإتقان اللغة األجنبية أمر أصعب للمتعلمني غري الناطقني . ويسرع هذا يف حتسني نوعية حياة اإلنسان

. بتلك اللغة
نامج فصل ثنائي اللغة كما يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج وهذه األجنبية منها بر 

ووحد من . املدرسة توفر بيئة لغوية يف الفصول حبيث يعرف الطالب اللغة األجنبية الىت تدرسها املدرسة
.الطالب فيهااللغتني الىت تدرسها هذه املدرسة، وهذا الربنامج له دور يف تعليم اللغة العربية لدى

حتدث يف تنفيذ برنامج فصل ثنائي اللغة مشكالت كثرية سواء كانت يف إعداده أوتنفيذه أوعمليته 
ولكن من جهة املدرسة حماولة لبحث حلول فضلى حلل هذه املشكالت من أجل حتقيق أهداف . أوتقييمه

بية كما علمها املعلم هلم يف تأدية هذا الربنامج وهي أن يكون الطالب قادرين على إتقان اللغة األجن
.املدرسة

65Yulianie Kasari, “Analisis Penenerapan Bilingual Class Guna Meningkatkan
Keterampilan Berbahasa Inggris Siswa (Studi Kasus di Smart Eureka A National Plus School-
Depok”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Kependidikan Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Hidayatullah, 2013).
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ثنائي اللغةالفصل البرنامج 

العربیةاللغةلتعلیماللغةالثنائيالفصلبرنامجدور

اللغة األجنبيةإتقان

املدرسة الثانوية اإلسالمية توناس هارابان
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الباب الثالث
مناهج البحث

البحثمناهج.أ
عنواإلجابةالبحثمسائلحللهاالالزمةوطريقتهالتحققكيفيةمنتتكونالبحثمناهج

.بحثالتنفيذكيفيةعلىالداللةتعطيالبحثمناهجإنأخرىوبعبارة. أسئلتها

البحثنوع.ب
يأخذماوهي٦٦األخبار،أواإلجياباتشكليفبياناتهألنالنوعيالبحثنوعمنالبحثهذا

حتليلطريقةباستخدامأخذهابعدالباحثةفيحللهاالبياناتمجعطريقةباستخدامالبحثمستجييبمن
٦٧.احملددةالبحثأسئلةعنجتيباليتالبحثنتيجةعلىالعمليةهذهحتصلمثالنوعيةالبيانات

العربیةاللغةلتعلیماللغةنائيالثصلالفبرامجدورتصفالبحثمن هذااملأخوذةالبيانات
)best(بيستقال. الوصفيالنوعيبالبحثفيسمىبسمارانجهارابانتوناساإلسالميةالثانويةاملدريةيف

أهدفالوصفيالبحثلتنفيذ. عليههواملوفقاوتفسريهالشيءلوصفيسعىحبثالوصفيالبحثإن
وصفالبحثهذامنوالغرض٦٨.صحيحامبحوثشيءوخصائصمنتظمااحلقائقوصفمنهارئيسية
.عليههوومباصحيحالتعليم اللغة العربيةنائي اللغةالثصلالفبرنامجدور

ووقتهالبحثمكان.ج
تبحث الباحثة حبثا نوعيا يف مدرسة  توناس هارابان ال

اتقان اللغة ليكون الطالب قادرين علىبرنامج الفصل الثنائي اللغةبإقامة اللغة العربيةمنهاأنباللغات
.العربية

عندماوسيتمتقريباأسبوعنييففإجراؤه. م٢٠١٥عامنوفمرب٢١التاريخيفالبحثجرىقد
.للحاجةوفقايتغريقداملقدرالوقتإنولذلك. البحثجنتائعلىالباحثةحتصل

البياناتمصادر.د
:يليفيماومصادرمهاثانويةوبياناتأوليةبياناتمنالبحثهلذاالبياناتتتكون

66 Yunita Rahmawati, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab,
(Semarang:  Walisongo Press, 2011), Hlm. 35.

67 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen
Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), Hlm. 14.

68 Yunita Rahmawati, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab,
Hlm. 37.
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شكليفيقابلهمأوباحثيالحظهموأشخاص٦٩حبثهباحثفيهيعملمكاناألوليةالبياناتمصدر)أ
اللغةدرسومعلمياملدرسةمديرفهيالبحثهلذااألوليةالبياناتدرمصافأما. أواألفعالالكالم

هذهمنوتأخذ. مدرسة  توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجيفالطالباألجنبية وبعض
مدرسة  توناس يفبرنامج الفصل الثنائي اللغةتنفيذكيفيةوهيالبحثهلذااألوليةالبياناتاملصادر

األوليةوالبيانات. ودوره لتعليم اللغة العربيةوحلولهومشكالتهلثانوية اإلسالمية بسمارانجهارابان ا
٧٠.السمعيةاألشرطةبواسطةأوالصورأوالفيديوأوالكتابةشكليفتسجل

ونشراتوتقاريركتبمثلسجالتأمأشخاصاكانسواءثاينطرفالثانويةالبياناتمصادر)ب
املدرسيةوالسجالتالكتبفهيالبحثهلذاالثانويةالبياناتمصادرفأما٧١.يتوثيقوكلهاوجمالت
برنامج الفصل الثنائي تنفيذوصفوهيالبحثهلذاالثانويةالبياناتاملصادروتأخذ. للبحثاملناسبة

.مدرسة  توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج ودوره لتعليم اللغة العربيةيفاللغة

البحثبؤرة.ه
اللغةلتعلیمبرنامج الفصل الثنائي اللغةدورعلىفتكزهالبحثتتوسعالأنالباحثةتريد
يواجههااليتواملشكالتدور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربيةبتعلقتةأنشطوكلالعربیة

.حللهاةاملدرسجهةمنواحللولبرنامج الفصل الثنائي اللغةتنفيذيفاملعلم

البياناتجمعطريقة.و
:هيالبحثهذايفاملطلوبةالبياناتعلىللحصولالبياناتمجعطريقة

املقابلة)أ
الذيهو)interviewer(املكسورةبالباءاملقابلومهاالطرفانيعملهمعنيلغرضحمادثةاملقابلة

املقابلة٧٢.جوابااألسئلةعنبجييالذيهو)interviewee(املفتوحةبالباءواملقابلاألسئلةيعطي
ولتسهيل املقابلة تريد الباحثة أن مباشرةالبياناتالكتسابجترىالبحثهذايفالبياناتحبثكطريقة

يف مدرسة توناس لتعليم اللغة العربية برنامج الفصل الثنائي اللغةتسئل األسئلة إىل من يتعلق بدور
:منهاهارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج، 

69 Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, (Bandung: PT.
Setia Perna Inves, 2006 ), Hlm. 79.

70 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remadja Karya ,1989),
Hlm. 112.

71 Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, Hlm. 79.
72 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Hlm. 135.
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تاريخ توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج، تسئله الباحثة لنيل املعلومات عنمدير املدرسة )١
ربنامج الفصل 

.املدرسةهذهيف الثنائي اللغة
لنيل املعلومات عن اسرتاجتية مستخدمة لتنفيذ برنامج الفصل معلم اللغة العربية، تسئله الباحثة )٢

.بتعليم اللغة العربية
ن تسئلهم الباحثة لنيل املعلومات عطالب مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج،)٣

.
املالحظة)ب

عمداالباحثةتبحثهاظواهرعنلبحثوهي٧٣البحث،مكانإىلبزيارةجترىاملالحظة
وحالة وتعليم اللغة العربيةاللغةثنائيفصليفةأنشطكلالبحثهذايفالباحثةوتالحظ٧٤.ومنهجيا

.رابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجبيئة لغوية يف مدرسة توناس ها
التوثيق)ج

والكتبونسخةمذكراتشكليفاملتغرياتأواألشياءحولالبياناتحبثالتوثيقطريقة
يفالطريقةهذهوتستخدم٧٥.ذلكوغرياالجتماعاتوحماضراملنقوشةواألحجاروالصحف

ثنائي الفصل البرنامج دور بوالتالميذ ومما تتعلقعن املعلمني املكتوبةالبياناتالكتسابالبحثهذا
والتسجيلواملذكراتمدرسة  توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجالعربیةاللغةلتعلیماللغة

.الباحثةفيهاتبحثحينما

البياناتصالحيةاختبار.ز
البياناتتباينالتحليلقبلبدوال. تلقائياحتليلهايكونالالنوعيالبحثمناملأخوذةالبيانات

يفالبياناتتفتيشوطرق. احملددةالبحثمسائلعناإلجابةمتكنأوالأمبالثقةجديرةهيهللتأكدها
:هيالنوعيالبحث

73 Yunita Rahmawati, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab,
Hlm. 35.

74 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1997), Hlm. 63.

75 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), hlm. 158.
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املشاركةمتديد)أ
. البياناتمجعيفتأثرلهالباحثمشاركة. البحثكأداةالنوعيالبحثيفالباحثيكون

مكانيفالباحثويقيم. البحثخلفيةمتديدإىلحتتاجولكنهاقصريقتو يفمشاركتهوليست
.ستشارك الباحثة هلذا البحث اسبوعني تقريبا٧٦.البحثأهدافينالحىتالبحث

املثابرةاملالحظة)ب
يركزمثالباحثيبحثهامبسائلجدامناسبةحالةيفوعناصرخصائصلنيلاملالحظةهذه

.العمقتعداملثابرةواملالحظةالنطاقيعداملشاركةمتديدإنأخرىوبعبارة. تفصيالعليهانفسه
مالحظة لتعليم اللغة العربية رنامج الفصل الثنائي اللغة دور وستالحظ الباحثة كل ما يتعلق بتنفيذ ب

.مثابرة
التثليث)ج

٧٧.هلاارنةمقأوللتباينالبياناتهذهخارجشيءباستخدامالبياناتتدقيقطريقةهو

.ستعقد الباحثة التثليث باستخدام البحوث العلمية األخرى املتعلقة ببخثها
املناقسةخاللمنباألشخاصالتفتيش)د

وهيالباحثةمبعرفةمعادلةعامةمعرفةلديهمنأواآلخرينالباحثنيمجعبطريقةالباحثةتفتش
الذيوالتحليلواآلراءوالتصوراإلدراككلحو أخرىمرةمعهمتتباينمثالباحثةتبحثهعمااملعرفة
.املناسبة هلذا البحثعلومة املتدقق الباحثة حبثها مع صديقتها الىت هلا .عملهجيرى

السلبيةاحلالةحتليل)ه
أواملعلوماتواجتاهبنمطتناسبالاليتواحلاالتاألمثلةمجعبطريقةالسلبيةاحلالةحتليلوتنفيذ

.حتلل الباحثة ببحث العلمي األخرى.املقارنةمادةوجتعلهاواستخدامهاعهامجمتاليتالبيانات
املراجعإكتفاء)و

الفيديوأوفيلماملثال. التقييمالحتياجاملكتوبةباالنتقاداتوتكييفلضبطكأداةاملفهومهذا
باالنتقاداتهاعلياحلصولمتاليتالنتائجملقارنةفراغوقتيفوينتفعالتسجيلكأداةيستخدموكله
البياناتالباحثةحتللحينمالالختباركمقياساستخدامهاميكناملسجلةاملوادإذن. مجعهامتاليت

.ستستعمل الباحثة تسجيل الذى تناله أثناء عملية البحث.وتفسرها
األعضاءتدقيق)ز

صحةالباحثةوتدققالبياناتمصادريكونوابأنيقبلونالذيناملشاركنيالباحثةجتمعأنهو
٧٨.وتفسريهاالبيانات
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البياناتتحليلطريقة.ح
عن طريقتقريرشكليفالعباراتأوالكلماتصورةعلىبياناتهألننوعيحبثالبحثهذا

موليونج. جليكسيقال. عليهااحلصولمتاليتالبياناتإىلاملستندالتحليلوهواالستقرائيالتفكري
)Lexy J. Moleong (وفئاتأمناطإىلالبياناتتركيبعمليةتفسريهاأوالنوعيةالبياناتحتليلإن

البياناتحتليلوطريقة٧٩.البياناتتطلبهاكماالفرضيةوحتدداملوضوعيوجدحىتاألساسيةالشرحووحدة
باخلطوات)Lexy J. Moleong(موليونج. جليكسيرأيمنالطريقةهيالبحثهذايفاملستخدمة

:التالية
امليداينالدفرتيفكتبتقداليتواملالحظاتاملقابالتمنوهيمصادرمنالبياناتمجيعمراجعة.١

.ذلكوغريوالصورالرمسيةوالوثائقالشخصيةوالوثائق
البياناتتبقىإىل حفظهاحيتاجاليتواألقوالوالعمليةاألساسيةاخلالصةجبعلالبياناتتنقيص.٢

.التقريريفاملنقوصة
.منقصةأومجلةوحداتيفالبياناتتنقيصنتائجبتركي.٣
.لفصلهاوفقاوحداتكلتفصيل.٤
.البياناتصحةحتليل.٥
٨٠.البياناتتفسري.٦

البحثهذايف"SWOT"حتليلاستخدم، "SWOT"وكذالك طريقة حتليل البيانات 
هارابان الثانوية مدرسة توناسيفاللغةالثنائيالفصلبرنامجلتنفيذووعيدوفرصةوضعفقوةملعرفة

وبذلك أن هذه املدرسة تستطيع رفع قوة و فرصة إىل حد أعلى وحينئذ تستطيع . اإلسالمية بسمارانج
.أيض نقص ضعف و وعيد يف هذا الربنامج

ثنائيفصلبتنفيذيتعلقماوهيالبحثهذابياناتلتحليلاخلطواتهذهالباحثةتستخدم
.ثانوية اإلسالمية بسمارانجمدرسة  توناس هارابان اليفاللغة

78 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), Hlm. 74.

79 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,
Hlm. 141.

80 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Hlm. 190



٢٨



٢٩

الباب الرابع
وصيف البيانات وتحليلهات

وصيف البياناتت.أ
وصف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج.١

مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هي مدرسة خاصة وبناؤها جديد ومتر عملية 
تولوس هارابان الىت وقعت يف مسكن تولوس " املهاجرين"ة حتت رعاية مؤسس٢٠١١تعليمها منذ سنة 

.واليوم دخلت يف عامها الرابع. Cهارابان بلوك 
وعدد املعلمني فيها عشر معلمني، . البيهقي وهو مدير املدرسةحبيبترأس هذه املدرسة بأستاذ 

املدرسة مبوظف يف املاجسرت وتؤيد هذه حاصلوواحد منهم فهو الليسانستسع منهم احلاصلون يف
.شهادة تعليم القرآنوتعليم القرآن يدبر بثالثة معلمني و معهم . واحد

:  ملدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج مخس فصول بعدد الطالب لكل فصل
الفصل السابع أ خبمسة وعشرين طالبا و الفصل السابع ب بأربعة وعشرين طالبا و الفصل الثامن أ 

. رين طالبا والفصل الثامنب خبمسة وعشرين طالبا والفصل التاسع بتسعة وثالثني طالبابستة وعش
.طالبا١٣٩فجميع طالب هذه املدرسة 

أهداف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج.٢
ائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية والنتيجة من املقابلة عن أهداف تنفيذ برنامج الفصل الثن

غرس اإلسالمية بسمارانج هي أن أهداف من هذا التنفيذ يتوجه إىل أهداف بناء هذه املدرسة وهي 
قيمة التعليم يف مجيع قطاعات وخاصة قطاع التعليم الديين لتشكيل اجليل الذكي املتقني وتطور اإلبداع 

.لدى الطالب واإلمكانات يف العمل
مدرسة توناس هارابان الثانوية البيهقي املاجستري كمدير حبيبذلك البيان مناسب لقول السيد 

:اإلسالمية بسمارانج
٨١".من خالل إتقان اللغتني يرجى أن يساعد الطالب ليكونوا ناجحني يف الدنيا واآلخرة"

:يعزز هذا الرأي بقول السيد أمحد كمعلم اللغة العربية
:ج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هىإن أهداف من برنام"
مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج إلتقان اللغات املتنوعة، وهي اللغة تزويد طالب )أ

.اإلجنليزية واللغة العربية واللغة اجلوية
.ليواجهوا بتقدم الزمانمية بسمارانجمدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالإعداد طالب )ب
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مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج ليواصلوا إىل مرحلة التعليم تسهيل طالب )ج
٨٢."بعدها الىت تنفذ برنامج ثنائي اللغة أو ثالثي اللغة أو متعددة اللغات

ة اإلسالمية بسمارانجالتسهيالت يف الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوي.٣
املراد بتسهيالت هنا الوسائل الىت تكون حاجة لتنفيذ تعليم ثنائي اللغة، فإكمال الوسائل تؤثر إىل 

والفصول . وبوجود الوسائل احملتاجة ستسهل عملية التعليم وخاصة تعليم اللغة األجنبية. جناح الربنامج
ارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج مل تكن أحسن من الدراسية لربنامج الثنائي اللغة يف مدرسة توناس ه

ويف تنفيذ برنامج الفصل . الفصل التقليدية إال أن يف هذه الفصول استخدام اللغة األجنبية كلغة التعليم
.الثنائي اللغة يف هذه املدرسة يعلم ثالث لغات وهى اإلجنليزية والغربية واجلوية

يف توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج، تكمل املدرسة ولتسهيل النجاح تنفيذ تعليم اللغة
وهدف توفري هذه التسهيالت راحة . و تكييف اهلواء)LCD proyektor(جكتور فصوهلا بالبو 

. الطالب يف أثناء إجراء العملية التعليمية
.لوجياالتعلم من خالل تكنو مصدر

هج برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجامن.٤
املنهج املستخدم لتنفيذ الفصل . املناهج هى املراجع يف صناعة املنهج الدراسى وخطة الدرس

الرتبيةو الوطنية الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هى منهج من وزارة
الىت تركز على تعليم اللغة العربية ودين " املهاجرين"ملدينة مسارانج واملناهج الصادرة من مؤسسة 

تعليم دين اإلسالم وتعليم قراءة القرآن وحفظ السور : اإلسالم، ولتعليم دين اإلسالم يشمل على
اجلماعة و الدراسات اإلسالمية تركز إن عملية صالة . والدراسات اإلسالمية) ٣٠و٢٩اجلوز (القصرية 

.يف مسجد املهاجرين الذى وقع قريب من مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج
لتكون مراجع يف صناعة ٢٠١٣وتنفذ مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج املناهج 

ن يف استخدام اللغة اإلجنليزية واللغة العربية ومزية هذا الربنامج تتمك. املنهج الدراسى وخطة الدرس
:البيهقيحبيبواستخدام تلك اللغات يف وقت متفرق، قال األستاذ . واللغة اجلوية

أما . استخدام اللغة اإلجنليزية كلغة التعليم يف عملية تعليم اللغة اإلجنليزية يف الفصل ثنائي اللغة"
ء تعليم اللغة العربية واملعلم يسعى يف استخدامها حني تعقيد استخدام اللغة العربية كلغة التعليم أثنا

٨٣".الربامج اإلسالمية

:وقال األستاذ أمحد كمعلم اللغة العربية 
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:استخدام اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يف أحوال آتية"
English Funإلجنليزية وتنفيذ إضافة استخدام اللغة اإلجنليزية كلغة التعليم حني تعليم اللغة ا)أ

Club(EFC)
األنشطةاستخدام اللغة العربية حني تعليم اللغة و استخدامها كلغة التعليم حني تعود الطالب يف )ب

.الدينية كصالة الضحى واالحتفاالت
٨٤."واخلميسالثالثاءاستخدام اللغة اجلوية حني تعليم اللغة اجلوية ويستخدمها الطالب يف يوم )ج

وتنفذ املدرسة الفصل الثنائي اللغة لفصل السابع و الفصل الثامن فقط، تعمل هذا ألن يكون 
.االمتحانات الوطنيةاالستعدادا لطالب الفصل التاسع يف استقبال 

برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجوقت تعلم يف.٥
full day(هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج نظاما تعليميا يف يوم كامل وتنفذ مدرسة توناس 

school(ترى املدرسة أن الطالب . هو نظام املدرسة بتنفيذ وقت التعلم أكثر من املدرسة التقليدية
والنظر منه أن الطالب يستطيعون أن خيالطوا برفقائهم املعادلني. حيسنهم استفراق وقتهم يف املدرسة

األجهزة و تكنولوجي املعلوماتوبسبب سرعة تقدم . أعمارهم حبيث ال خيتلف كثريا اللعب من أعمارهم
وملواجهة اشتغال اآلباء الذين يعملون حىت . اإللكرتونية ينقص الطالب انضباطا يف قبول هذا التقدم

:يقع هذه احلاالتفيمكن أن) مثل أوقات املدرسة التقليدية(املساء، وإذا رجع الطالب أول الوقت 
هذا قد يؤدي إىل أن يشاهد الطالب الربامج التلفازية وبعضها غري مالئمة : الرجوع مباشرة)أ

.(playstation)باليستيشن بأعمارهم أو يلعب الطالب 
٨٥.هذا احلال يؤدى إىل القلق: الرجوع غري مباشرة)ب

نوية اإلسالمية بسمارانجتنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثا.٦
األنشطة يف الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج)أ

تبدأ األنشطة يف الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية 
معة والسبت يوم اجلو ١٥.٣٠إىل الساعة ٠٦.٤٠إىل اخلميس من الساعة االثننيبسمارانج يوم 

:برتتيبها فيما يلى١٢.٠٠وتنتهي يف الساعة ٠٦.٤٠ساعة تبدأ يف ال
ويوم استعمل هذا الوقت يف يوم االثنني للمراسم، ويوم الثالثاء: ٠٧.١٠-٠٦.٤٠الساعة )١

.السبت لعملية التعليماألربعاء حلفظ جز عم ويوم اجلمعة و 
.التعليميةاستعمل هذا الوقت للعملية : ٠٩.٠٥-٠٧.١٠الساعة )٢
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استعمل هذا الوقت يف يوم االثنني للعملية التعليمية، يف األيام : ٠٩.٢٠-٠٩.٠٥الساعة )٣
بناء على مالحظة الباحثة وجد أن . األخرى استعماله لصالة الضحى وقراءة األمساء احلسىن

اخلميس املعلم يستخدم اللغة العربية كاللغة املتوسطة إلعطاء األمر البسيط، واستعماهلا يف يوم
.فقط ألن املدبر ذلك اليوم معلم اللغة العرية

٠٩.٣٠الساعة )٤
".املهاجرين"تتخللها وقت راحة الطالب وإقامة الصالة الواجب يف مسجد 

س هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجتعليم اللغة العربية يف الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة تونا)ب
العملية التعليمية)١

وجناح تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية 
وذلك النجاح يشري إليه حتقيق . الفعالة والكافيةبسمارانج حيدد بتنفيذ عملية التعليم والتعلم 

عملية التعليم يف الفصل الثنائي و . معايري العمليةو حيقق معايري النجاح األدىن وهمؤشرات
اللغة مبدئه ال خيتلف كثريا عن عملية التعليم الفصل التقليدية يف مدارس األخرى، والفرق 

.بينهما يقع يف استخدام اللغة العربية كلغة التعليم
مباشرة يف الفصل بناء على املقابلة ومالحظة الباحثة الىت اتبعت عملية التعليم والتعلم 

 .
ويستخدم املعلم اللغة العربية كلغة التعليم حني يفتح الدرس بإعطاء التحية ويسأل الطالب 

.عن حاهلم، وإعطاء األوامر الباسطة إليهم وخيتتم املعلم الدرس
لغة العربية، يعلم األستاذ طالبه ليتحدثوا باللغة العربية باستخدام احلوار، قد وأما لدرس ال

، يعلم )AIESEC(يسيك يسمع املتحدث األصلى من خارج البالد الذى تظاف بآ
كما قال أستاذ . الطالب القراءة والكتابة والكالم واملفردات وقواعد النحو والصرف البسيطة

:أمحد
:ل الثنائي اللغة للغة العربية عن طريقتعلَّم الطالب يف الفص"
.تعود الطالب على الكالم باللغة العربية يف شكل احلوار والتحدث)أ(
استماع الطالب إىل املتحدث األصلى باللغة العربية مباشرة وهذا لتعليم مهارة )ب(

.االستماع
لقراءة يف الفصل الثنائي اللغة للغة العربية خاصة ينبغى لطالب أن يكونوا ماهرين يف ا)ج(

٨٦.والكتابة والكالم ويتقنوا املفردات والنحو والصرف البسيطة
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:البيهقيحبيبهذا يعززه قول األستاذ 
منطقة الشرق ضر املتحدث األصلى من حيضر املتحدث األصلى من أوربا، قد لكل سنة حي"

٨٧."ليأيد تعليم اللغة العربية

الذى يعلمهم املعلم فقط بل كذلك يف أثناء عملية التعليم، ال يتعلم الطالب الدرس 
يظهر ذلك من نتيجة مقابلة الباحثة مع بعض الطالب من الفصل . يتعلمون لغة التعليم

السابع والثامن بعد عملية التعليم، هم قادرين على إعادة الكلمات الىت استخدمها املعلم 
بع مل يتقنها ألنه رغم أن بعضا قليال من طالب الفصل السا. وإعادة الدرس الذى علمها هلم
ولتعليم املفردات املعلم يأمرهم املعلم أن يبحثوا عن معىن . ضعيف يف قرأة اللغة العربية

املفردات الىت مل يعرفها يف كتاب الدرس والقاموس، وإذا هم يشعرون بصعوبة فعليهم أن 
.يسألوا املعلم عن ذلك

طريقة التعليم)٢
عرف أن الطريقة الىت يف عملية تعليم اللغة يف الفصل بناء على املقابلة واملالحظة فالباحثة ت

الثنائى اللغة مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يف عدة طرق متنوعة 
يف . واستخدام هذه الطرق لتشويق اهتمام الطالب ومثال منها السؤل واجلواب ولعب الدور

(PAKEM)متعفعال واملالوبتكارىواالالنشطتعليماختيار طريقة التعليم يعتمد على
:أستاذ أمحدقال . الكفائة األساسيةواختيارها مناسبا ب

وخالقةالنشطالتعليمالطرق املستخدمة يف الفصل الثنائي اللغة طروق متنوعة يعتمد على "
٨٨"الكفائة األساسية املرجوةو مناسبا ب(PAKEM)ممتعةوفعالة و 

كتاب التعليم)٣
ستخدم يف عملية تعليم اللغة يف الفصل الثنائى اللغة مدرسة توناس كتاب التعليم امل

هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج متساو مع كتاب التعليم الذى يستخدمه الفصل 
واستخدم هذه املدرسة الكتاب املطبوع من ايرلنجا . التقليدية يف مدرسة أخرى

(Erlangga). واملقابلة مع أستاذ أمحد، وقال هذا التصويف مناسب ملالحظة الباحثة
:األستاذ

هو كتاب لتعليم اللغة العربية باملطبوع من ,لغة كتاب التعليم الذى مكتوب باللغة العربية "
"٨٩(Erlangga)ايرلنجا
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88 Hasil wawancara dengan Ustad Ahmadun, S.Pd.I selaku kepala pengajar Bahasa Arab
pada tanggal 26 Oktober 2015 pada pukul 09.30.

89 Hasil wawancara dengan Ustad Ahmadun, S.Pd.I selaku kepala pengajar Bahasa Arab
pada tanggal 26 Oktober 2015 pada pukul 09.30.



٣٤

تقومي برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج.٧
ومن . امج التعليم أمر مهم ألن بإقامة التقومي يعرف ننتيجة جناح الربنامجإن التقومي يف تنفيذ الربن

التقومي يعرف مزايا ونقائص الربنامج وميكن أن يبحث احللول منها لرتقية املزية والتحسن النقائص حىت 
.يكون تنفيذ النرنامج بعده أحسن من قبل

بان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يؤديه وتقومي برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارا
وتقوميه متساو مع تقومي التعليمية عموما، وهو اختبار القبلى و االختبار . معلم درس اللغة األجنبية

. االختبار البعدي هو إعطأ املعلم االواجبات املنزلية، امتحان نصف السنة وامتحان آخر السنة. البعدي
:وهذا مناسب لقول األستاذ أمحد

:طريقة التقومي  الربنامج الفصل الثنائي اللغة املستخدمة يف هذه املدرسة هى"
.االختبار االبتدائي، بإعطاء السؤل قبل أن يبدأ األستاذ املادة اجلديدة)أ

االختبار النهائي، بإعطاء الواجبات املنزلية، ، امتحان نصف السنة وامتحان آخر السنة وامتحان )ب
٩٠."النهائي

وثيق الذى مجعته الباحثة أن نتيجة طالب مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بناء على الت
.بسمارانج تصل إىل معايري النجاح األدىن

العوامل املعارضة يف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية .٨
بسمارانج

ية بسمارانج هى مدرسة جديدة ألن بنائها يف السنة مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالم
، وكل معلم وموظف فيها جيتهد يف تطوير املدرسة لتكون أجود من قبل وتطوير نوعية برنامج ٢٠١١

ويف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة حيدث املشكالت الىت تكون عوامل معارضة . فصل ثنائي اللغة
يستخلص منها أن وأستاذ أمحدالبيهقيحبيبتيجة املقابلة بأستاذ بناء على ن. للنجاح هذا الربنامج

:العوامل املعارضة الربنامج هى
قلة انضباط املعلمني يف استخدام اللغة)أ

يستخدمون أو، ال يدخلون األنشطة اليوميةيفاالندونيسيةاللغة ال يزالون يستخدموناملعلمون
.مع الطالبدثةيف احملاالعربية واللغة اللغة اإلجنليزية

قلة قدرة الطالب اجلدد يف اللغة العربية)ب
طالب جدد مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج جائو من املدرسة اإلبتدائية 

فلذلك، معلم اللغة العربية البد أن . التقليدية الذين مل يستطيعوا أن يقرؤوا ويكتبوا اللغة العربية
ألن الشرط األول ملن يريد أن يتقن اللغة فالبد . الكتابة يف اللغة العربيةجيتهد ليعلمهم القراءة و

.أن يقدر على القراءة و الكتابتها
90Hasil wawancara dengan Ustad Ahmadun, S.Pd.I selaku kepala pengajar Bahasa Arab
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قلة وعى الطالب بأمهية اإلتقان اللغة العربية)ج
مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج ال يفهمون منافع إتقان اللغة العربية، طالب 

وهم يظنون أن إتقان اللغة اإلجنيليزية أهم من إتقان اللغة العربية و يظنون أن اللغة اإلجنيليزية مفتاح 
حدى لغات العامل . لفتح نوافذ العامل

.وهذا احلال يؤدى إىل قلة املفردات الىت يتقنون الطالب. ومنافعها كبرية للمسلمني
قلة الوسائل التعليمية)د

إن مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هى مدرسة جديدة فلذلك الوسائل 
وال يوجد ) LCD proyektor(ربوجكتور التعليمية غري كاملة، ال يوجديف فصوهلا إال ال

.الوسائل األخرى
:ومن احللول الىت حتاول املدرسة حلل هذه املشكالت

نقص انضباط املعلمني يف استخدام اللغة هو أن يدعو مدير املدرسة جبميع املعلمني لاحلل )١
اإلجنيليزية واللغة العربية كلغة ليتشاوروا، ففي املشاورة يذكر املدير ويشجعهم الستخدام اللغة 

.لتعليما
احلل الذى حياوله املعلم لنقص قدرة الطالب جلدد يف اللغة العربية هو أن يعطىهم معلم اللغة )٢

.العربية زيادة التمرين
لنقص قلة وعى الطالب بأمهية اإلتقان اللغة العربية هو أن يفهم حياوله املعلماحلل الذى )٣

القرآن مضمون املعلم مجيع طالبه أن اللغة العربية هى لغة القرآن وبتعل
.ليكون امرشد للحياة

احلل الذى حياوله املعلم لنقص الوسائل التعليمية هو أن يصنع اجلدول الستعمال الوسائل )٤
التعليمية يف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية 

.بسمارانج
يذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية العوامل املؤيدة يف تنف.٩

بسمارانج
جبانب العوامل املعارضة يف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية 

رئيسية يف هذه اإلسالمية بسمارانج فيه العوامل املؤيدة الىت جتعل هذا الربنامج يكون إحدى الربامج ال
بناء على نتيجة املقابلة واملالحظة الباحثة تعرف منها العوامل املؤيدة يف تنفيذ برنامج الفصل . املدرسة

:الثنائي اللغة يف املدرسة وهى
تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية املهاجرينؤسسةتؤيد امل)أ

. املؤسسةأطلقتهكامال ألنه الربنامج الذى اإلسالمية بسمارانج تؤيدا  
وحتضر املؤسسة .يف مجيع أحناء العاملتبادل الطالبيفاملتحارك)AIESEC(يسيك مع آ
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املتحدث األصلي خصوصا من أوربا ملساعدة معلم اللغة اإلجنليزية واللغة العربية يف تدبري الطالب 
.بتلك اللغة جيداليستطيعوا أن يتصلوا

اآلباء الطالب املهتمون بربنامج الفصل الثنائي اللغة الذى تنفذه مدرسة توناس هارابان الثانوية )ب
.اإلسالمية بسمارانج

، )LCD proyektor(ربوجكتور الاملدرسة تؤيد تنفيذ هذا الربنامج وهى التسهيالت اليت توفرها)ج
.لراحة الطالب يف الفصلالتسهيالت درسة هذه شبكات الوى الفاي و تكييف اهلواء، توفر امل

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية .١٠
بسمارانج

. تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يستخدم برنامج الفصل الثنائي اللغة العربية كلغة التعليم
ن نصف السنة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية أن تنفيذ دور برنامج ويعرف بنتيجة االمتحا

الفصل الثنائي اللغة لدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة مل ينجح ألن عدة الطالب من كل فصل مل 
اح وكان واحد من الفصول تبلغ نتيجته إىل معاير النج. تبلغ نتيجتهم إىل معاير النجاح األدىن احملددة

.١١كما ذكر يف امللحق % ٨٠وهي % ٧٥األدىن ونسبتها زادت عن 

البياناتتحليل.ب
:بناء على البيانات املذكورة انتجت التحليل مما يلى

اهلدف من تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هو .١
وهو بإتقان اللغة يف . ع لدى الطالباإلبدا لتكوين جيل ذكي متقني وتطوير 

الفصل الثنائي اللغة يف املدرسة يكون الطالب أذكياء مبعلومات الىت سيناهلا من كتب اللغة اإلندونيسية 
واللغة اإلجنلزية واللغة العربية أو غريها ومتقني بالعلوم الدينية الىت تنال من املدرسة حىت هم يستطيعون 

.إبداعيتهم وإمكانيتهم البتكاروروا أن يط
التسهيالت التعليمية لدعم عملية التعليم .٢

شبكات ، )LCD proyektor(ربوجكتور تزودها املدرسة هى الوالتسهيالت التعليمية الىت. املدرسة
الوى الفاي و تكييف اهلواء، أن كل هذه التسهيالت التعليمية متساو مع التسهيالت التعليمية يف 

.الفصل الثنائي اللغة عموما سوى شبكات الوى الفاي
لتكون ٢٠١٣املنهج ج هى مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسماراناملنهج املستخدمة يف .٣

مرجعا يف صناعة منهج الدراسى وخطة الدرس بزيادة املناهج من مؤسسة املهاجرين مؤسسا على تعليم 
دين الإلسالم وتعليم اللغة العربية، وعملية تعليمها تستخدم ثالثة اللغات متبادلة وهى اإلجنليزية والعربية 
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فهذا الربنامج يكون زيادة . ع جدول عملية تعليمهاوجلوية كلغة التدريس ففي استخدامها مناسب  م
ويقصد هذا برنامج الفصل الثنائي . 

. اللغة لفصل السابع والثامن فقط
ذا وسبب ه)full day school(وقت التعلم الذى تنفذه املدرسة هو نظام تعليمي يف يوم كامل .٤

 .
.خيطئوا فيه وحتفظهم من األثار السيئة خارج بيئة املدرسة كلما ال يصاحبهم والداهم

يف تقليديةعملية التعليم الفصل المبدئه ال خيتلف كثريا عن لعملية التعليم يف الفصل الثنائي اللغة .٥
والفرق بينهما يف استخدام اللغة . من حيث التعليم، طروق التعليم وكتاب تعليمهامدرسة أخرى
. يف عملية تعليمها فقط)LCD proyektor(ربوجكتور الاستخداماإلجنليزية والعربية و األجنبية وهي

.كذالك كواسطة التعليمطول عملية التعليم يف الفصل الثنائي اللغة يتعلم الطالب اللغة كموادبل  
تقومي برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يؤديه معلم .٦

وعداء هذا التقومي ليعرف منه . االختبار انتهائيالدرس اللغة األجنبية باستخدام اختبار ابتدائي و
يؤديها معلم اللغة العربية حني امتحان نصف السنة ونتيجة التقومي الىت . اإلتقان اللغة لدى الطالب
معايري النجاح مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج تصل إىل تشري إىل أن نتيجة طالب 

.فهذا يعىن، أن معظم الطالب ناجحون يف إتقان اللغة العربية الىت يعلمهم املعلم. األدىن
الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية العوامل املعارضة يف تنفيذ برنامج.٧

بسمارانج هى أن الطالب اجلدد جائو من املدرسة اإلبتدائية التقليدية الذين مل يستطعوا أن يقرؤوا 
ضة وهذه العوامل املعار . ويكتبوا اللغة العربية، قلة وعى بأمهية إتقان اللغة العربية وقلة الوسائل التعليمية

.أيضا حتدث يف املداسة األخرى تنفذ برنامج الفصل الثنائي اللغة، والسيما املدرسة اجلديدة
بإحضار املتحدث " املهاجرين"جبانب العوامل املعارضة هناك العوامل املؤيدة، وهي تؤيد من مؤسسة .٨

بسمارانج يؤدي إىل األصلي وبرنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية 
كثريا من اآلباء املهتمني به واملدرسة توفر التسهيالت الكافية لتحقيق اهلدف هلذا املدرسة ألن  قوة نوعية
.الربنامج

بناء على البيانات الىت نالتها الباحثة يف ميدان تعرف أن لتنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف هذه .٩
:املدرسة هي

القوة)أ
.بإحضار املتحدث األصلي من خارج البالد" هاجرينامل"تؤيد مؤسسة )١
اإلجنيليزية واللغة العربية كلغة التعليميشجع املدير ويذكرهم الستخدام اللغة )٢
LCD(ربوجكتور توفر املدرسة التسهيالت التعليمية لنجاح هذا الربنامج وهى ال)٣

proyektor( ،شبكات الوى الفاي و تكييف اهلواء.
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٢٠١٣املنهج مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هى يف املنهج املستخدمة )٤
لتكون مرجعا يف صناعة منهج الدراسى وخطة الدرس بزيادة املناهج من مؤسسة املهاجرين 

.مؤسسا على تعليم دين الإلسالم وتعليم اللغة العربية
الضعف)ب

اإلسالمية بسمارانج متخرج يف قسم كان معلم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية)١
.تعليم دين اإلسالم وليس متخرج من قسم تعليم اللغة العربية

٢(.
قلة قدرة الطالب اجلدد يف اللغة العربية)٣
قلة وعى الطالب بأمهية اإلتقان اللغة العربية)٤
ة للغة العربيةقلة الوسائل التعليمي)٥
قلة التسهيالت يف الفصل اليت تستخدم لودع بضاء الطالب ألن جيعل الفصل غري مرتب )٦

.والطالب غري مرحيني
.حصة تعليم اللغة العربية لكل فصل حصتني فقط يف األسبوع)٧
.فالساعة مثانون دقائقا. حصة درس اللغة العربية يف األسبوع لكل فصل ساعتان فقط)٨
.ملستخدمة كلغة التعليم التزال قليلة جدااللغة العربية ا)٩

الفرصة)ج
كان مدير مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج ماهر باللغة العربية ومتخرج يف )١

.جبونتور"دار السالم"ببوجوجنورو وهو معهد لغوي كمعهد عصري " اإلسالم"املعهد 
).full day school(يوم كامل وقت التعلم الذى تنفذه املدرسة هو نظام تعليمي يف )٢
مناهج املؤسسة تعطي إىل املعلمني فرصة الستخدام اللغة العربية كلغة التعليم)٣

الوعيد)د
ال يقدم مدير املدرسة مثاال إىل املعلمني األخرين بأن يستخدموا اللغة العربية حني يتكلمون )١

.كلغة التعليمباألخرين ويعطوا اخلطبة ويتصلوا بالطالب ولو كانت اللغة العربية
قلة انضباط املعلمني يف استخدام اللغة)٢
ليسوا كل املعلمني ماهرون باللغة العربية)٣

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج لتعليم درس 
عيد يف تنفيذ هذا تلخص الباحثة هذا بناء على كثرة ضعف وو . اللغة العربية مل يتم إىل حد أعلى

وحتل املدرسة . ويأدي الضعف والوعيد إىل نقص قدرة الطالب على استخدام اللغة العربية. الربنامج
.حللهما



٣٩

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية .١٠
بسمارانج

. خدم برنامج الفصل الثنائي اللغة العربية كلغة التعليمتعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يست
ويعرف بنتيجة االمتحان نصف السنة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية أن تنفيذ دور برنامج 
الفصل الثنائي اللغة لدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة مل ينجح ألن عدة الطالب من كل فصل مل 

وكان واحد من الفصول تبلغ نتيجته إىل معاير النجاح . اير النجاح األدىن احملددةتبلغ نتيجتهم إىل مع
.١١كما ذكر يف امللحق % ٨٠وهي % ٧٥األدىن ونسبتها زادت عن 

:هذا الربنامج مل ينجح بسبب وجود العوامل التالية

أهداف تعليم اللغة العربية)أ
غة العربية لطالبه هي لفهم الدين فقطأهداف تعليم اللغة العربية احملددة من جهة معلم الل

معلم اللغة العربية)ب
ما كان معلم اللغة العربية يف هذه املدرسة متخرج يف قسم اللغة العربية ولكنه متخرج يف قسم تعليم 

واملعلم قليل يف اتقان وخلق بيئة دراسية مرتبة ومنظمة . دين اإلسالم وهو معلم درس اللغة العربية اجلديد
.يف الفصل

الطالب)ج
الطالب اجلدد الداخلون يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية مل يتعودوا على كتابة وقراءة 
اللغة العربية، إذن تعليم اللغة العربية الذي يعمل يف هذه املدرسة يبدأ من درس أدىن وهو تعريف 

الطالب على معرفة كثرة ونقص . األحرف اهلجائية إليهم سواء كان التعريف عن كتابتها أم نطقها
الفوائد يف اتقان اللغة العربية، وهذا على سبب نقص التشجيع ونقص معرفة عدة أهداف تعليم اللغة 

.العربية من املعلم
عملية التعليم)د

. استخدام اللغة العربية كلغة التعليم يف تنفيذ عملية التعليم يف الفصل الثنائي اللغة اليزال قيال
تخدمة يف تنشيط الطالب وهذا يسبب إىل أن يكون الطالب يبحثون النشاطات ونقص الطريقة املس

.األخرى



٤٠

محدودات البحث.ج
هذا البحث قد قامت به الباحثة مناسبا مبنهج البحث املقرر، ولكن هلذا البحث حمدود يف أدائه، الوقت 
تنفيذ برنامج فصل ثنائي اللغة 

فلذلك، هناك التعبري من البيانات غري  . يف املدرسة توناس هاربان بسمارانج كل الوقت املقرر ملعرفة دوره
.كامل



٤١

الباب الخامس
االختتام

وال متكن للباحثة أن . احلمد هللا الذي على مجيع عنايته وفضيلته حىت حتصل الباحثة على كتابة هذا البحث
ولعل أن . لبحثوضوع إلكمال هذا ااملتعد عن اخلطايا والنقائص يف حبثها، فرتجو النقود واالفرتحات املتعلقة بتب

.مجيع القراء احملبوبةيستفيد منه 
الخالصة.أ

:قامت به الباحثة، فتستخلص نتائج البحث مما يليالذياستنادا إىل البحث
للغة ،توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجمدرسةيفالفصل الثنائي اللغة برنامجن تنفيذإ

. ال يف الكالميف الكتابة والقراءة واالستماعيزيداإلتقانهذاالعربية خاصة،
.وجيرى حىت اآلنم٢٠١١وهذا النتفيذ يبدأ من أول بناء هذه املدرسة وهو يف السنة 

يف تعليم اللغة العربية الكالم ال يستخدم إال ة الكالم ألن مهار إتقانيف ناقصون الطالب 
.الدينية فقط، وهو قليلاألنشطةو 

كن أكثر هم قادرون على إعادة الكلمات أو مهارة الكالم لإتقانيف ونرغم أن الطالب ناقص
.إليهمهعلميلغة العربية وذكر بعض األمساء الذيرف بالاتعالو هلماملعلماجلمل العربية الىت يعلمها

، وهذا مناسب االبتداءرحلة هو املالطالب ىاللغة العربية لدمرحلة إتقانمن املذكور أن يعرف
ثنائية اللغة اليت يواجهها الناس والتالميذ الذين نأ:وهو)Diebold(تعريف الثنائية اللغوية عند ديبولد ل

يف هذه املرحلة يف صورة بسيطة و يف ثنائية اللغةال تزال و. االبتداءرحلة امليف هي يدرسون اللغة الثانية 
.مرحلة أدىن

مدرسة توناس هارابان الثانوية يفللغة العربيةالفصل الثنائي اللغة برنامجيف تنفيذأما اهلدف
.مييل إىل هدف ديينفهو اإلسالمية بسمارانج

الثانوية اإلسالمية بسمارانجمدرسة توناس هارابان فصل الثنائي اللغة يف وتوجد يف عملية برنامج 
.وعوامل مؤيدةمعارضة عوامل 

درسة اإلبتدائية التقليدية الذين مل يستطعوا أن إدخال الطالب من املفهيعارضةفأما العوامل امل
وهذه العوامل املعارضة. الوسائل التعليميةإتقان اللغة العربية وقلةوعى بأمهية يقرؤوا ويكتبوا اللغة العربية، قلة 

.اللغة، والسيما مدرسة جديدةفصل ثنائيتنفذ برنامج عندأيضا حتدث يف مدرسة أخرى
الفصل برنامج فهي تؤيد مؤسسة املهاجرين بإحضار املتحدث األصلي وأن املؤيدةالعوامل وأما 

هذا ألن املدرسة نوعيةقوةمدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يؤدي إىليف الثنائي اللغة 
.الربنامجهذا هدف توفر التسهيالت الكافية لتحقيق املدرسةأن اآلباء به و الربنامج يثري اهتمام 



٤٢

يدور برنامج الفصل الثنائي اللغة العربية يف هذه املدرسة على ترقية كفاءة الطالب يف استخدام 
ينجح بأن يكون ثالث فصول من أربع ولكن بناء على البيانات وحتليلها أن هذا الدور مل . وفهم اللغة العربية

والعوامل اليت تسبب على هذا أن أهداف التعليم %. ٧٥فصول ميلك نسبة مثوية عن النجاح الدراسي حتت 
.واملعلم والطالب وعملية التعليم وكلها ال يعمل على حد أعلى

اإلقتراحات.ب
دة التقييم لتحسني تنفيذ برنامج اقرتاحات ترجى أن تكون ماالنتائج السابقة، تعطى الباحثة بناء على 

:فصل ثنائي اللغة، وهي
أماكن يف العربيةاللغة باللغة اإلجنليزية و وسائل التعليق أو لوحة اللغويةتوفر ينبغى على املدرسة أن.١

.هاويتعودو عليالطالب يقرأ اسرتاتيجية حبيث 
اللغة الستخدام اللغة اإلجنليزية و للمعلمنيينبغى على مدير املدرسة أن يزيد التوجهات واالرشادات إىل .٢

بصناعة جدول الوقت الستخدام اللغة وجدول الكلمات تطبيقتهوميكن .لغة التعليم متبادالكالعربية
.املستخدمة للغة التعليم

دول وقت اللغة العربية كلغة التعليم متبادال، مناسبا جلاللغة اإلجنليزية و واأن يستخدماملعلمني ينبغى على .٣
.دام اللغة وجدول الكلمات املستخدمة الذى يصنعه مدير املدرسةاستخ

:علم اللغة العربيةمل.٤
ينبغى علي معلم اللغة العربية أن يستخدم طرق التعليم املتنوعة الىت دقيقة٤٠بتحصيص الوقت .أ

.وال ترتك بعضهممها تعليطا يفنشجتعل كل طالبه
غالق لفتح وإلأمر : استخدام اللغة العربية، مثال ذلكينبغى على معلم اللغة العربية أن يزيد أمره ب.ب

.بسيطة األخرىالوامر األالكتاب أو الكراسة و كل 
التحدث باللغة العربية حمادثة بسيطة ويتكلم على يعود طالبه ينبغى علي معلم اللغة العربية أن.ج

. قد علمهمكلمات العربية الىت الب
اإلختتام.ج

أشكر اهللا عّز وجّل الذي قد . على مجيع النعم اليت ال تعد وال حتصىحنمده. احلمد هللا رب العاملني
انعمين نعاما كثريا و توفيقا وفريا، وفّضلين علوما و فرصة باهرة حىت تستطيع الباحثة أن تتم هذا البحث حتت 

".رانجمدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمايفالفصل الثنائي اللغة برنامجتنفيذ" املوضوع
وهذ البحث العلمى بعيد . اإلنسان مكان اخلطأ والنسيان، كذالك الباحثة الضعيفة من اخلطإ والنسيان

فلذالك، ترجو الباحة . إما يف تركيب اللغة أو يف تركيب البحثهمن  الكمال، له النقائص يف كثري الناحية
سى أن يكون هذا البحث نافعا للقراء وع. االقرتاحات من من القراء الكرام لتحسني ولتكميل هذا البحث

.أمني يا رب العاملني. عامة وللباحثة خاصة
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Lampiran 1

PANDUAN INTERVIEW/WAWANCARA

I. WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH MTS ISLAM TUNAS
HARAPAN SEMARANG

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bilingual dan pembelajaran bilingual?
2. Menurut bapak/ibu, seberapa penting pembelajaran bilingual? Alasannya?
3. Berapa lama bapak/ibu menjadi kepala sekolah di SMP Islam Tunas

Harapan Semarang?
4. Sejak kapan program kelas bilingual diadakan di SMP Islam Tunas

Harapan Semarang?
5. Apa alasan dan tujuan diadakan program kelas bilingual di SMP Islam

Tunas Harapan Semarang?
6. Bahasa asing apa saja yang diajarkan dalam program kelas bilingual di

SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
7. Kapan bahasa asing digunakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?

Bahasa apa yang digunakan?
8. Apakah bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar pada setiap

mata pelajaran seperti pada program bilingual pada umumnya?
9. Apakah bahasa digunakan hanya pada pembelajaran bahasa asing saja?

10. Selain di kelas, adakah ektrakulikuler atau kegiatan di luar sekolah yang
berhubungan dengan program bilingual atau pembelajaran bahasa asing?

11. Apakah ada penanggung jawab khusus untuk program kelas bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan Semarang?

12. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kelas
bilingual?

13. Apa saja solusi yang telah diusahakan untuk mengatasi kendala-kendala
yang dihadapi?

II. WAWANCARA DENGAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM BI-
LINGUAL / PENGAJAR BAHASA ASING

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bilingual dan pembelajaran bilingual?
2. Menurut bapak/ibu, seberapa penting pembelajaran bilingual? Alasannya?
3. Berapa lama bapak/ibu menjadi penanggung jawab/pengajar kelas

bilingual SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
4. Apa alasan dan tujuan diadakan program kelas bilingual di SMP Islam

Tunas Harapan Semarang?
5. Bahasa asing apa saja yang diajarkan dalam program kelas bilingual di

SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
6. Kapan bahasa asing digunakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?

Bahasa apa yang digunakan?
7. Apakah ada buku pedoman khusus untuk pelaksanaan program bilingual

di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?



8. Apa saja persiapan yang bapak/ibu lakukan untuk kegiatan program
bilingual?

9. Apa bahasa buku pelajaran yang digunaka  dalam pelaksanaan program
kelas bilingual?

10. Apa saja metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di
kelas bilingual?

11. Apa saja yang diajarkan kepada siwa khususnya bahasa asing di kelas
bilingual SMP Islam Tunas Harapan Semarang?

12. Adakah tingkatan bahasa yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan
tingkatan kelasnya?

13. Menurut bapak/ibu, apakah siswa mampu mengaplikasikan bahasa yang
telah mereka pelajari? Kapan dan dimana mereka mengaplikasikannya?

14. Cara apa yang bapak/ibu pergunakan untuk mengevaluasi program
bilingual?

15. Apakah pembelajaran bilingual kepada siswa telah mencapai tujuannya?
16. Kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalam pelaksanaan program

kelas bilingual?
17. Apa solusi yang telah bapak/ibu usahakan untuk mengatasi kendala

tersebut?
18. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran bilingual di SMP

Islam Tunas Harapan?

III. WAWANCARA DENGAN SISWA SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
SEMARANG
1. Pernahkan anda belajar bahasa asing (bahasa arab) sebelum di SMP Islam

Tunas Harapan Semarang? Jika pernah dimana?
2. Bahasa asing apa yang diajarkan kepada anda di SMP Islam Tunas

Harapan Semarang?
3. Kapan anda diwajibkan menggunakan bahasa asing di SMP Islam Tunas

Harapan Semarang?
4. Kapan guru menggunakan bahasa asing?
5. Kelas berapakah anada?
6. Jawablah pertanyaan ini!

a. مااسمك؟
b. من أین أنت؟
c. Kata benda
d. Kata perintah
e. Kata sapaan

7. Kesulitan apa yang anda alami ketika belajar bahasa asing?

IV. JAWABAN HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN



1. Bilingual artinya dua bahasa. Pembelajaran bilingual artinya dengan
menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan Arab. Kedua bahasa itu
telah menjadi bahasa dunia.

2. Menguasai kedua bahasa itu sangat penting. Bahasa Inggris dipakai
sebegai bahasa komunikasi internasional. Sementara bahasa Arab
disamping sebagai bahasa internasional juga dipakai untuk memperdalam
agama Islam, karena Al-Qur’an dan Hadis yang merupakan dua kitab
panduan hidup umat Islam juga berbahasa Arab. Maka bagi pelajar Islam
menguasai bahasa Arab tidak kalah penting dengan menguasai bahasa
Inggris.

3. Saya menjadi kepala SMP Islam Tunas Harapan sejak Juli 2014
4. Sejak SMP Islam Tunas Harapan ini didirikan pada tahun 2011 langsung

menggunakan system bilingual. Hanya sampai saat ini masih dirasa belum
optimal, terutama praktek bahasa Arab dirasa masih sangat kurang.

5. Dengan menguasai dua bahasa itu diharapkan bisa membantu
mengantarkan para siswa untuk menjadi generasi yang sukses di dunia dan
akhirat.

6. Ada dua bahasa yang diharapakna untuk bisa dikuasai oleh para siswa.
Bahasa Inggris mendapat porsi yang lebih banyak daripada bahasa Arab,
karena bahasa Inggris lebih dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia
luar.

7. Bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran
untuk semua mata pelajaran di dalam kelas. Ada juga hari-hari khusus bagi
siswa wajib berbahasa Inggris dari pagi sampai jam pulang. Bahasa Arab
dipakai sebagai bahasa pengantarhanya pada pembelajaran bahasa arab
dan dalam acara-acara khusus keagamaan bahasa Arab diusahakan untuk
dipakai sebagai pengantar.

8. Untuk bahasa Inggris selain diajarkan di dalam kelas juga ada
ektrakurikuler bahasa Inggris. Setiap semester mendatangkan native
semester dari Eropa. Kadang-kadang native dari timur tengah sehingga
bisa mendukung pembelajaran bahasa Arab.

9. Penanggung jawab program bilingual adalah guru bahasa Inggris dan
Bahasa Arab.

10. Banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program bilingual.
Kendala terbesar justru datang dari para guru yang sering kurang disiplin
dalam berbahasa Inggris dan Arab. Kendala lain adalah siswa kurang
menguasai kosa kata Inggris maupun Arab.

11. Solusinya:
a. Sering mengumpulkan guru dalam rangka mengingatkan dan

menyemangati dalam menggunakan dua bahasa sebagai bahasa
pengantar dalam pembelajaran

b. Mewajibkan siswa untuk membawa kamus setiap hari, terutama pada
saat pembelajaran bahasa Inggris dan Arab

c. Pengumumam melalui pengeras susra menggunakan bahasa Inggris dan
Arab



V. DENGAN PENANGGUNG JAWAB/PENGAJAR BAHASA ASING
(BAHASA ARAB)
1. Bilingual menurut bahasa adalah dua bahasa, sedangkan pembelajaran

bilingual adalah  suatu sistem, rencana yang terdapat dalam kurikulum
dengan metode-metode tertentu dan penyampaian materi pelajaran dengan
menggunakan dua bahasa sebagai pengantar.

2. Pembelajaran bilingual di sekolah penting, karena:
a. Menjadi program unggulan sebuah sekolah.
b. Meningkatkan kompetensi antar siswa dalam satu sekolah dengan

sekolah yang lain.
c. Pembelajaran bilingual adalah sebuah tuntutan perkembangan zaman

di era globalisasi.
3. Pengajar bahasa arab mulai dari tahun ajaran 2015-2016.
4. Tujuan program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan adalah:

a. Membekali siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan terhadap
penguasaan berbagai bahasa, meliputi: bahasa Inggris, Arab dan Jawa
Kromo.

b. Mempersiapkan siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan menghadapi
perkembangan zaman.

c. Menghantarkan siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan ke jenjang
sekolah yang lebih tinggi (SLTA) yang memiliki program
bilingual/trilingual/multilingual.

d. Memacu kompetisi antar siswa, antar sekolah dan anatar siswa dalam
jenjang pendidikan.

5. Bahasa yang diajarkan dalm kelas bilingual adalah Bahasa Inggris, Bahasa
arab dan Bahasa Jawa Kromo.

6. Penggunaan bahasa asing di SMP Islam Tunas Harapan:
a. Bahasa Inggris digunakan ketika pelajaran Bahasa Inggris sebagai

bahasa pengantar dan pelaksanaan ektrakurikuler English Fun Club
(EFC)

b. Bahasa Arab digunakan ketika pelajaran Bahasa Arab dan Agama
sebagai bahasa pengantar serta ketika pembiasaan kegiatan agama
seperti sholat dhuha dan perayaan hari besar.

c. Bahasa Jawa Kromo digunakan ketika pelajaran bahasa jawa dan
diterapkan pada hari selasa dan kamis.

7. Persiapan yang saya lakukan adalah membuat kurikulum khusus program
bilingual untuk menjadi pijakan kegiatan program bilingual menggunakan
kurikulum 2013.

8. Bahasa buku pelajaran yang menggunakan bahasa arab adalah bahasa arab
itu sendiri dari penerbit erlangga.

9. Metode yang digunakan di kelas bilingual bervariasi mengacu pada
PAIKEM disesuaikan dengan KD yang diharapkan.

10. Yang diajarkan kepada anak di kelas bilingual untuk bahasa Arab adalah:
a. Membiasakan anak-anak berbicara bahasa arab dalam bentuk

percakapan (hiwar/ kalam/maharoh kalam)
b. Untuk maharoh istima’, mendengarkan langsung native speaker



berbahasa arab dari negara asing.
c. Dalam pembelajaran kelas bilingual khusus arab siswa dituntut mahir

dalam membaca, menulis, berbicara dan menguasai mufrodat serta
ilmu nahwu shorof yang sederhana.

11. Ada, tingkatan bahasa setiap kelas berbeda-beda sesuai dengan tingkattan
kelasnya dimulai dari mudah, sedang dan tinggi.

12. Siswa mampu mengaplikasikan bahasa arab yang telah mereka pelajari
dan mereka mengaplikasikan kemampuannya tersebut ketika
pembelajaran bahasa arab, pendidikan agama islam dan kegiatan
pembiasaan keagamaan.

13. Cara mengevaluasi program bilingual dapat melalui:
a. Sebelum pembelajaran
b. Setelah pembelajaran, evaluasi yang diadakan setelah pembelajaran

antara lain: tugas harian, ulangan, Ujian Tengah Semester (UTS),
Ulangan Akhir Semester (UAS) dan UKK.

14. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah:
a. Input siswa berasal dari SD reguler (umum) yang belum memahami

atau belum biasa membaca dan menulis Bahasa Arab.
b. Kesadaran siswa bahwa Bahasa Arab adalah bahasa agama (bahasa

Al-Qur’an) masih kurang, mereka menganggap bahasa Inggris adalah
jendela dunia.

c. Ketersediaan alat peraga atau media pembelajaran belum maksimal.
15. Solusi yang telah diusahakan adalah:

a. Memberi tugas tambahan terhadap siswa yang kurang dalam
berbahasa Arab.

b. Menyadarkan pada seluruh siswa bahwa Bahasa Arab adalah Bahasa
Al-Qur’an dan dengan belajar Bahasa Arab akan memahami isi
kandungan Al-Qur’an sebagai pegangan hidup.

c. Mengagendakan pengadaan media pembelajaran dan alat peraga
dalam mengaplikasikan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan.

16. Faktor pendukung pelaksanaan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan adalah:
a. interen yayasan: program bilingual merupakan program yayasan

contoh dukungannya adalah menghadirkan native speaker dari negara
asing.

b. Masyarakat (wali murid) tertarik dengan adanya program bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan.

c. Fasilitas sangat mendukung terlaksananya program bilingual.

VI. DENGAN SISWA KELAS SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
1. Dengan kelas VII

a. Pernah, di SD Islam Tunas Harapan
b. Bahasa asing yang diajarkan Bahasa Inggris dan bahasa arab
c. Waktu pelajaran



d. Guru menggunakan bahasa asing waktu pelajaran
e. Menjawab pertanyaan:

سلم فوترىإمسي كوىن حلي: ماامسك؟.١
أنا من مسارنج: من أين أنت؟.٢
٣.Kata benda :كتاب، قلم، حقيبة، مكتب، كرسى
٤.Kata perintah :-
٥.Kata sapaan :-

f. Tidak tahu artinya dan kurang hafalan kosa kata.

2. Dengan kelas VIII
a. Pernah, Hj. Sri Isriati dan SD Islam Tunas Harapan
b. Bahasa yang diajarkan Bahasa Arab dan inggris
c. Ketika Daily Inggris kamis sore dan bahasa arab waktu pelajaran
d. Waktu pelajaran
e. Menjawab pertanyaan:

إمسى فضلى عني رمحن: ماامسك؟.١
أنا من مسارنج: من أين أنت؟.٢
٣.Kata benda :كتاب، مكتب، قلم، كراسة، كرسى
٤.Kata perintah :افتح كتابك
٥.Kata sapaan:صباح اخلري، كيف حالكم؟

f. Kesulitan berbicara bahasa arab, kosa kata kurang.



Lampiran 2

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

Wawancara Dengan Kepala Sekolah Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab

Kegiatan Belajar-Mengajar

Wawancara Dengan Siswi Kelas VII Wawancara Dengan Siswi Kelas VIII

Kegiatan Shalat Dluha di Masjid Al-Muhajirin



Bangunan Sekolah Buku Ajar Bahasa Arab



Lampiran 3

SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VII

YAYASAN AL MUHAJIRIN TULUS HARAPAN
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN

Jalan Tunas Harapan No. 1 Sendangmulyo Tembalang Semarang 50272 024 6704422

ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN  2015/2016

!، أو د أمام أصح إجابة على حرف أ، ب، ج) x(ضع عالمة الضرب 
Berilah tanda silang (x) pada huruf أ ,ب ,ج  atau  د di depan jawaban yang paling
benar!

ْنُدْوِنِسيِِّة  ١-١٥:ِإقْـَرْأ بِاللَُّغِة اْإلِ

Bacalah dengan ejaan bahasa Indonesia : 1-15

اَلدَّْرسُ .١
Addars.دAddarsi.جAddarsu. بAddarsa.أ

َاْألَوَّلُ .۲
Al awwal.دAl awwalu.جAl awwala. بAl awwali.أ

اَلتـََّعاُرفُ .۳
Atta’aruf.دAtta’arufa.جAtta’arufi. بAtta’arufu.أ

اَلسََّالُم َعَلْيُكمْ .٤
Asslamu ‘alaikum. بAssalam ‘alaik.أ

Alaik’.دAssalamu.ج

َوَعَلْيُكُم السََّالمْ .٥

LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas : VII (Tujuh)
Hari, tanggal : Jum’at, 9 Oktober 2015
Waktu : 09.30 – 11. 00



Wa’alaikum. بWa’alaikassalam.أ

Addars.دWa’alaikumussalam.ج

ِإْسِتَماعُ .٦

Istimaa’u.دIstimi.ج’Istimaa. بIstimaa’I.أ

َكَالمٌ .٧

Kalaaman.دKalaamun.جKalam. بKalem.أ

ِقرَأَةٌ .۸

Qiroatin.دQiroatan.جQiroatun. بQiroah.أ

ِكَتاَبةٌ .٩

Kitaabatin.دKitaabah.جKitaab. بKitaabatun.أ

تـَرِْكْيبٌ .١٠

Tarkiibin.دTarkiiban.جTarkiibun. بTarkiib.أ

َمتْرِيـَْناتُ .١١

Tajmahal.دTamriinaatu.جTamriin. بTamara.أ

تِْلِمْيذٌ .١۲

Tilmiidzun.دTilmidz.جTalaamidz. بTalia.أ

طَِبْيبٌ .١۳

Tobiibin.دTabanan.جTobiib. بTobiibun.أ

اَْلَمْدَرَسةُ .١٤

Alama.دAl madros.جAl madrosatu. بAl madar.أ

ُأْسَتاذٌ .١٥

Ustadzatun.دUstaadzun.جUstd. بHust.أ

١٦-۲٠ِإْخَتاْر َحْرَف اْألَوَِّل ِمْن 



Pilihlah huruf awal dari 16-20

َحَسنُ .١٦

ج. دن. جس. بح .أ

َأْمحَدَ .١٧

د. دم. جح. بء.أ

َعاِئَشةُ .١٨

ة.ع          د.ش             ج. ء             ب.أ

َحِبْيبٌ .١٩

ب.ي               د.ح             ج. ب        ب.أ

ِاْسمٌ .٢٠

م.س             د.ي             ج. ء             ب.أ
۲١-۲٥ِإْخَتاْر َحْرَف اْألَِخْيرة ِمْن 

Pilihlah huruf akhir dari no 21-25

َجَلسَ .۲١

ج.س           د.ض             ج. ل            ب.أ

َلةٌ . ۲۲ َليـْ

ة.ل          د.ي             ج. ل            ب.أ

َصَباحٌ .۲۳

ح.ا     د.ب             ج. ص             ب.أ

َجِدْيدٌ . ۲٤

د.ن      د.ي             ج. ج             ب.أ

َأخٌ . ۲٥

ال.خ            د.أ         ج. ء             ب.أ



?”arti kalimat “man antaَمْن اَْنَت ؟"َمْعَىن َكِلَمِة .۲٦

?siapa.د?siapamereka.ج?Siapaini. ب? siapa kamu.أ

"َما اْمسُِك؟"َمْعَىن َكِلَمِة .٢٧

?siapa.د?siapa punya nama.ج?Siapa ini. ب? siapa namamu.أ

"اْلَمْدَرَسُة اْلُمتَـَوسِّطَةُ "َمْعَىن َكِلَمِة .  ٢٨

SMA.دMTS.ج?SD. بSMP. أ

"َهْل اَْنِت ُاْسَتاَذٌة ؟"َمْعَىن َكِلَمةِ . ۲٩

Apakah kamu seorang guru pr. أ

Apakah kamu seorang guru lk.ب

Apakah kamu seorang dokter.ج

Apakahkamuseorangsiswa.د

"ِمْن أَْيَن أَْنَت؟"َمْعَىن َكِلَمِة . ۳٠

?Kamu berasal dari mana.أ

?Dari mana.ب

?Apakah kamu.ج

Apakah kamu seorang siswa.د

)۳١-۳٥:َأْمَألََهِذِه اْلِقَرَأِة ُكلَّ فـََراٍغ بِاْلكَلَمِةاْلُمَناِسَبةِ (

Isilah bacaan ini di setiap yang kosong dengan kalimat yang sesuai no 31-35

َجِدْيَدٌة ِىف ) ۳٤......  (أَنَا . اَْلُوْسَطى) ۳۳.....  (, ِمسَارَاْنجَ ) ۳۲......(أَنَا , َعاِئَشةُ ) ۳١.....(
ْسَالِميَّةِ ) ۳٥..........( اْلُمتَـَوِسَطِة اْإلِ

ُهوَ .دَحنْنُ .جأَنَا. بأَْنتَ .أ.  ۳١



ُمهَا.دُتَما      اَنْـ .جِمنْ . بأَْنتَ .أ. ۳۲

ُهوَ .دَحنُْن .جَجاَوى. بُسْورَبَايَا.أ. ۳۳

طَِبْيبٌ .دتِْلِمْيذٌ .جتِْلِمْيَذةٌ . بأَْنتَ .أ.۳٤

اَلسََّيارَةِ .داَْلَمْسِجدِ .جأَْلَمْدَرَسةِ . باَْلُمْشَتْسَفى.أ. ۳٥

!َأْهًال َوَسْهالً يَا َأِخيْ . ۳٦

َمْرَحًبا.دْهًال ِبكَ أَ .جيَا َأِخيْ . بأَْنتَ .أ

!اَلسََّالُم َعَلْيُكمْ . ۳٧

َوَرْمحَُة اهللاِ .دَوَعَلْيُكْم السََّالمُ .جَسالَمٌ . بَعَلْيكَ .أ

َما َهَذا؟. ۳٨

ُهَوتِْلِمْيذٌ .دَهَذا قـََلمٌ .جَهَذا َحَسنٌ . بَهِذِه أَِمَنةٌ .أ

َكْيَف َحاُلْك ؟. ۳٩

ُهوَ .أَنَا خبري َاحلَْْمُد لِلِه         د.جدٌ أَنَا ُحمَمَّ . بأَْنَت َماِهرٌ .أ

ِمْن أَْيَن أَْنَت ؟. ٤٠

ُهَوِمْن بَاْنُدوْنجَ .دأَنَا ِمْن َمسَارَاْنجَ .جأَنَا ِخبَْريٍ . أَْنَت ِمْن َجاَكْرَت   ب.أ

)٤١-٤٥: رَتََّب اْلَكِلَماتِ (

Mengurutkan kalimat no.: 41-45

سََّالمُ اَل-َعَلْيُكمْ .٤١

اَلسََّالُم َعَلْيُكمْ . دَوَرْمحَُة اِهللا . جاَلسََّالُم َعَلْيكَ . بَسَالٌم َعَلْيكَ . أ

اهللاِ -وَ -وَ -اَلسَّالَمُ -َعَلْيُكمْ -َرْمحَةُ .٤۲

ُهوَ .دَوالسََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اهللاِ .جأَنَا             . بأَْنَت .أ

ِىف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسِّطَةِ -ونَاْس َهارَفَاْن ِمسَارَاْنَج تُ -أَنَا-تِْلِمْيذٌ . ٤۳



أَنَا تِْلِمْيٌذ ِىف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسَِّطةِ .أ

َطِة  ُتونَاْس َهاَرفَاْن ِمسَارَاْنَج                               .ب أَنَا تِْلِمْيٌذ ِىف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسِّ

ٌذ ِىف اْلَمْدَرَسةِ أَنَا تِْلِميْ .ج

ِىف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسِّطَةِ .د

ِىف َهِذهِ -اْلَمْدَرَسةِ -أَنَا تِْلِمْيَذةٌ . ٤٤

أَنَا تِْلِمْيَذٌة ِىف َهِذِه اْلَمْدَرَسةِ .أ
أَنَا تِْلِمْيُذ ِىف اْلَمْدَرَسةِ . ب
َهِذِه اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسَِّطةِ .ج
تَـَوِسطَةِ ِىف اْلَمْدَرَسِة اْلمُ .د

َجِدْيدٌ -أَنَا-تِْلِمْيذٌ . ٤٥

أَنَا تِْلِمْيَذٌة ِىف َهِذِه اْلَمْدَرَسةِ .أ
أَنَا تِْلِمْيٌذ ِىف اْلَمْدَرَسةِ . ب
َهِذِه اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوِسَطةِ .ج
أَنَا تِْلِمْيٌذ َجِد ْيدٌ .د

....َأْلِعَبارَُة اْلُمَواِفَقُة لِلُصْورَِة السَّاِبَقِة ِهَي 
Pernyataan yang sesuaidengangambarberikutadalah……

٤٦.

اَلتـَّْعرِْيفُ .داَلتـََّفاَعلُ .جأَلتََّضاَربُ . بأَلتـََّعاُرفُ .أ

٤٧.

تِْلِمْيَذةٌ .دتِْلِمْيٌذ .جأَلتََّالِمْيُذ .بأَلتـََّعاُرفُ .أ



٤٨.

ُأْسَتاَذةٌ .دُأْسَتاذٌ .جأّلتََّالِمْيذُ . بأَلتـََّعاُرفُ .أ

٤٩.

ُأْسَتاَذةٌ .دتِْلِمْيذٌ .جأَلتََّالِمْيذُ . بأَلتـََّعاُرُف .أ

٥٠ .

َأْسَتاَذةٌ .دُأْسَتاذُ .جأَلتََّالِمْيذُ . بطَِبْيبٌ .أ



Lampiran 4

SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VIII

YAYASAN AL MUHAJIRIN TULUS HARAPAN
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN

Jalan Tunas Harapan No. 1 SendangmulyoTembalang Semarang  024 6704422

ULANGAN TENGAH SEMESTER 1
TahunPelajaran 2015/2016

Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas : VIII (Delapan)
Hari, tanggal :Jum’at, 9 Oktober 2015
Waktu : 09.30 – 11.00

!على حرف أ، ب، ج، أو د أمام أصح إجابة ) x(رب ضع عالمة الض
Berilah tanda silang (x) pada huruf أ ,ب ,ج  atau  د di depan jawaban yang paling
benar!

Apa arti......َما َمْعَىن السَّاَعةُ . ١ assa’atu

Zaman.دMasa.جJam. بWaktu.أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة اْلَواِحَدةُ .۲

Waktu pertama.جJam satu. بJam dua.أ

Al wahidatu.د

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة الثَّانَِيةُ . ۳

Zaman kedua.دJam dua.جJam satu. بMasa kedua.أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة اَلرَّاِبَعةُ .٤

Jam lima.دJam empat.جJam dua. بJam tiga.أ

َىن اَلسَّاَعُة السَّاِدَسةُ َما َمعْ . ٥



Jam enam.دJam empat.جJam tujuh. بJam lima.أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة الثَّاِمَنةُ .٦

Jam delapan.دJam enam.جJam lima. بJam sepuluh.أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة اْلَعاِشَرةُ .٧

Jam dua.دJam empat.جJam satu. بJam sepuluh.أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة الثَّانَِيَة َعْشَرةَ . ۸

Jam 20. دJam 10. جJam 11. بJam 12. أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة الثَّالَِثةُ . ٩

Jam 8. دJam 5. جJam 4. بJam 3. أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة اْخلَاِمَسةُ . ١٠

Jam. بJam 4. أ Jam 10. دJam 9. ج5

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة السَّابَِعةُ .١١

Jam 10. دJam 9. جJam 8. بJam 7. أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة التَّاِسَعةُ .١۲

Jam 9. دJam 3. جJam 2. بJam 1. أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة اْحلَاِديََة َعْشرَةَ .١۳

Jam 21. دJam 11. جJam 22. بJam 24. أ



......اَلسَّاَعةُ , َكِم السَّاَعُة َاْآلَن؟ اَْآلنَ .١٤

Jam berapa sekarang? Sekarang, jam….

اَلسَّاِبَعةُ .دَاْحلَاِدَيَة َعْشَرةَ .جاَلتَّاِسَعةُ . باَلثَّالَِثةُ .أ

......اَلسَّاَعةُ , َكِم السَّاَعُة َاْآلَن؟ اَْآلنَ .١٥

َاْحلَاِديََة َعْشرَةَ . داَلتَّاِسَعُة .جاَلسَّاِبَعُة . باَلرَّاِبَعةُ .أ

......اَلسَّاَعةُ , َكِم السَّاَعُة َاْآلَن؟ اَْآلنَ .١٦

اَلرَّاِبَعةُ .داَلسَّاِبَعةُ .جاَلثَّالَِثةُ . َاْحلَاِديََة َعْشَرَة  ب.أ

......اَلسَّاَعةُ , َكِم السَّاَعُة َاْآلَن؟ اَْآلنَ . ١٧

أَْلَواِحَدةُ .داَْلَعاِشَرةُ .جاَلسَّاِبَعةُ . باَلرَّاِبَعةُ .أ

......اَلسَّاَعةُ , َكِم السَّاَعُة َاْآلَن؟ اَْآلنَ . ١٨

أَْلَواِحَدةُ .داَْلَعاِشَرةُ .جاَلسَّاِبَعةُ . باَلرَّاِبَعةُ .أ

......َاجلُْْمَلُة الصَِّحْيَحُة ِمْن َهِذِه اجلَُْمِل ِهَي . ١٩

Kalimat yang benar dari beberapa kalimat ini adalah

َحنُْنَأقـُْوُم ِىف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة                                     . بأَنَا  أَقـُْوُم ِىف السَّاَعِة الرَّاِبَعةِ . أ

السَّاَعِة الرَّاِبَعِة                                     َهَذا  أَقـُْوُم ِىف . دُهَوأَقـُْوُم ِىف السَّاَعِة الرَّابَِعةِ . ج

.....ِممَّا يَِلي ُمجَْلٌة َصِحْيَحٌة ِهَي . ٢٠

Yang merupakan kalimat yang benar adalah

يـَتَـَناَوُل َحَسُن اْلُفُطْوَر ِىف السَّاَعِة السَّاِدَسِة َصَباًحا. أ

ِىف السَّاَعةِ اْلَواِحَدِة لَْيًال يـَتَـَناَوُل َحَسُن اْلُفُطْوَر . ب



يـَتَـَناَوُل َحَسُن اْلُفُطْوَر ِىف السَّاَعِة اْحلَاِديََة َعْشَرَة ُظْهرًا. ج

يـَتَـَناَوُل َحَسُن اْلُفُطْوَر ِىف السَّاَعِة الثَّانَِيَة َعْشَرَة ظُْهرًا             . د

نـَتَـَناَوُل اْلَغَداَء بـَْعَد َصَالِة الظُّْهرِ .۲١

.......اَلتـَّْرَمجَُة اجلَْيَِّدُة لِْلُجْمَلِة السَّاِبَقِة ِهَي 

Terjemah yang baik dari kalimat di bawah ini adalah

Kita makan siang setelah minum. أ

Kita makan siang setelah sholat. ب

Kita makan siang setelah sholat Zuhur. ج

Kita sholat setelah makan. د

.......اَلتـَّْرَمجَُة اْجلَيَِّدُة لِْلُجْمَلِة السَّاِبَقِة ِهيَ .   َفا ِطَمُة َتْكُتُب الدَّْرَس .۲۲

Fatimah sedang menulis pelajaran. أ

Fatimah sedang menyimak. ب

Fatimah sedang belajar. ج

Fatimah membaca pelajaran. د

.......لتـَّْرَمجَُة اجلَْيَِّدُة لِْلُجْمَلِة السَّاِبَقِة ِهيَ اَ .  أَقـُْوُم ِمَن النـَّْومِ .۲۳

Bangun dari tidur. بTidur dari bangun. أ

Jatuh bangun. دSaya bangun tidur. ج

.......اَلتـَّْرَمجَُة اجلَْيَِّدُة لِْلُجْمَلِة السَّاِبَقِة ِهيَ .َأْذَهُب ِإَىل اْلَمْدَرَسةِ . ۲٤

Pergike. أ madrasahب .Saya pergi kesekolah

Ke sekolah, saya pergi. دPergi ke sekolah, saya. ج

....اَلتـَّْرَمجَُة اْجلَيَِّدُة لِْلُجْمَلِة السَّاِبَقِة ِهيَ .  ُأَصلِّي الظُّْهَر ِىف السَّاَعِة الَثَّانَِيَة َعْشَرةَ .۲٥

Saya sholat dhuhur jam 11. بSaya sholat dhuhur jam 12. أ

Saya sholat dhuhur jam 13. دSaya sholat dhuhur jam 22. ج



۲٦-۳٠:اَْلِقَرَأةُ 

Bacaan untuk no: 26-30

.....َمْوُضْوُع َهِذِه اْلِقَرأَِة ِهيَ .۲٦

Judul bacaan ini adalah

اَْلَمْكَتبُ . دَحَسُن َوُأْسَرتُهُ . جَاْآلنَ .بَأْعَمالَُنا اْليَـْوِميَّةِ . أ

َحَسُن ؟(sarapan)ِىف َأيِّ َساَعٍة يـَتَـَناَوُل اْلُفُطْورِ .٢٧

ِىف السَّاَعِة السَّاِدَسِة َو النِّْصِف َصَباًحا         .  بِىف السَّاَعِة َصَباًحا. أ

اَلسَّاَعةُ . دِفىالنِّْصِف َصَباًحا. ج

؟(sarapan)اَلسَِّيَدُة َحِلْيَمُة اَْلُفُطْوَر (menyiapkan)دُّ َهْل تُعِ . ٢٨

َال، ُتِعدُّ السَِّيَدُة َحِلْيَمُة اَْلَغدآءَ . َال، ُتِعدُّ السَِّيَدُة َحِلْيَمُة اَْلَعَشاَء        ب. أ

السَِّيَدُة َحِلْيَمةُ نـََعْم، تُِعدُّ . نـََعْم، تُِعدُّ السَِّيَدُة َحِلْيَمُة اَْلُفُطْوَر      د. ج

" اَلسَّاَعُة ْاآلنَ "َمْعَىن َكِلَمِة .۲٩

Besok jam. دJam.جSekarang.  بSekarang jam. أ

"اَلسَّاِدَسُة َو النِّْصفُ "َمْعَىن َكِلَمِة . ۳٠

Enam. د06.30. جSetengah.  بSeparo jam. أ

)۳١-۳٥:اٍغ بِاْلكَلَمِة اْلُمَناِسَبةِ َأْمَألََهِذِه اْلِقَرَأِة ُكلَّ فـَرَ (
Isilah bacaan ini, setiap yang kosong dengan kalimat dibawah no.:31-35

ِيف ) ۳۳(.....َويـَتـََناَولُ , ِيف السَّاَعِةالرَّاِبَعِة  َوالنِّْصفِ ) ۳۲......(َوُيَصلِّي , الرَّابَِعةِ ) ۳۲.......( َحَسُن ِمَن النـَّْوِم ِىف ) ۳١.....(
.السَّاِدَسِةَوالنِّْصفِ ) ۳٥..........(ِإَىل اْلَمْدَرَسِةِىف ) ۳٤......  (ُمثَّ . السَّاَعِة السَّاِدَسةِ 

نـَُقْومُ . دتـَُقْومُ . جأَقـُْومُ . بيـَُقْومُ . أ. ۳١

َأْعَمالَُنا اْليَـْوِميَّةِ 
. َحَسُن اْآلَن يـَتَـَناَوُل اْلُفطُْوِر ِىف اْلبَـْيتِ . ُة اْآلَن السادسُة َو النِّْصُف َصَباًحااَلسَّاعَ 

َواُمُُّهَما َحِلْيَمُة تُِعدُّ اْلُفطُْوِر ِىف . َوأُْخُتُه َعاِئَشُة ُتَذاِكُر ُدُرْوَسَها ِىف اْلَفْصلِ 
. (dapur)اْلَمْطَبخِ 



نـَُقْومُ . دتـَُقْومُ . جأَلسَّاَعةِ . باْلبـَْيِت  . أ. ۳۲

اَْلَمْغِربَ . داَلصُّْبحَ . جاَْلَعْصرَ . باْلُفُطْوَر    . أ. ۳۳

َيْذَهبُ . ديـَُقْومُ . جيـَْرِجُع    . بيـَُقْوُم    . أ. ۳٤

نـَُقْومُ . دتـَُقْومُ . جأَقـُْوُم     . بالسَّاَعِة   . أ. ۳٥

ُرْونَ . ۳٦ ..............اْلِكَتَب ِىف (meminjam)اَلطََّالُب َيْسَتِعيـْ

اْلَمْلَعبِ . داْلَمْقَصفِ . جَمْكَتَبِة   الْ . باْلَفْصِل . أ

.بعد صالة العصرتـَْرِجُع الطَّالَِباُت ِإَىل بـَْيِتَها . ۳٧

harakat yang benar pada tulisan yang bergaris)......اَلشَّْكُل الصَِّحْيُح ِلَما َحتَْتُه اخلَْطُّ (

بـََعَدَصَالِة اْلَعْصِر              . بـُْعَدَصَالِة اْلَعْصِر              د. ْصِر         جبـَْعَدَصَالِة اْلعَ . بـَُعَد َصَالِة اْلَعْصِر    ب. أ

........َكِم السَّاَعُة اْآلَن؟ اَْآلَن اَلسَّاَعةُ . ۳٨

رُُبعُ .داَْرابـََعةُ . جَراِبَعةٌ . بالرَّابَِعُة . أ

؟(rajin)َهْل أَْنَت تِْلِمْيٌذ َنِشْيطٌ . ۳٩

نـََعْم، أَنَا تِْلِمْيٌذ ُجمَْتِهدٌ .نـََعْم، أَنَا تِْلِمْيٌذ َنِشْيٌط     د. َال، أَنَا تِْلِمْيٌذ َجِدْيٌد      ج. ، أَنَا تِْلِمْيٌذ َكْسَالٌن   بالَ . أ

الدَّْرَس؟(dimulai)ِىف َأيِّ َساَعٍة يـَْبَتِدُئ . ٤٠

ثَّانَِيَة َعْشَرةَ ِىف السَّاَعِة ال. بِىف السَّاَعِة السَّابَِعةِ . أ

ِىف السَّاَعِة اْلَعاِشرَةِ .دِىف السَّاَعِة الثَّانَِيةِ . ج

).…٤١mengurutkan kalimat no.:41-45-٤٥: رَتََّب اْلَكِلَماتِ (

ِإىلَ –اْلَمْسِجدِ –أَنَا –َأْذَهبُ .٤١

أَْذَهُب اْلَمْسِجدِ .دأَنَا َأْذَهبُ .ِإَىل اْلَمْسِجِد أَنَا َأُذَهُب ج. أَنَا َأْذَهُبِإَىل اْلَمْسِجِد  ب. أ

ِىف السَّاَعِة الثَّانَِيِة َعْشَرةَ –ُأَصلِّي –اَلظُّْهرَ . ٤۲

اَلظُّْهَر ُأَصلِّي ِىف السَّاَعِة الثَّانَِيَة َعْشَرةَ .  أ

ُأَصلِّي اَلظُّْهَر ِىف السَّاَعِة الثَّانَِيَة َعْشَرَة .ب

ْشَرَة ُأَصلِّي اَلظُّْهرَ ِىف السَّاَعِة الثَّانَِيَة عَ . ج



ُأَصلِّي اَلظُّْهرَ .د

ُرْوسَ .٤۳ ِىف السَّاَعِة الثَّاِمَنةِ -أُذاَِكُر –الدُّ

أَُذاِكُر الدُُّرْوَس ِىف السَّاَعِة الثَّاِمَنةِ .  أ

ُرْوَس      .ب ِىف السَّاَعِة الثَّاِمَنِة أَُذاِكُر الدُّ

أَُذاِكُر الدُُّرْوسَ . ج

اَعِة الثَّاِمَنةِ ِىف السَّ .د

َأْذَهبُ –ِإ َىل اْلَمْدَرَسةِ .٤٤

َأْذَهبُ . ِإ َىل اْلَمْدَرَسِة   د. َأْذَهُب  ِإ َىل اْلَمْدَرَسِة  ج. بِإ َىل اْلَمْدَرَسِة َأْذَهبُ .  أ

ُأَشاِهدُ –التِِّلِفزِيـُّْونَ .٤٥

ُأَشاِهدُ .دلتِِّلِفزِيـُّْوَن ُأَشاِهدُ ا. التِِّلِفزِيـُّْوَن    ج.ُأَشاِهُد التِِّلِفزِيـُّْوَن   ب.  أ

)٤٦-٥٠(أَْلِعَبارَُة اْلُمَواِفَقُة ِللصُّْورَِة السَّاِبَقِة ِهَي  
Pernyataan yang sesuai untuk gambar berikut adalah (46-50)

٤٦.
تَّاِسَعةُ اَلسَّاَعُة ال. اَلسَّاَعُة الرَّاِبَعُة                                     ب. أ

اَلسَّاَعُة اْخلَاِمَسةُ . اَلسَّاَعُة الثَّانَِيُة َو النِّْصُف                          د. ج

٤٧ .
اَلسَّاَعُة الرَّاِبَعةُ . اَلسَّاَعُة الثَّاِمَنُة                                     ب. أ

اَلسَّاَعُة السَّاِبَعةُ . داَلسَّاَعُة الثَّانَِيُة                          . ج

٤٨ .
اَلسَّاَعُة التَّاِسَعةُ . اَلسَّاَعُة الرَّاِبَعُة                                     ب. أ

اَلسَّاَعُة اْخلَاِمَسةُ . اَلسَّاَعُة الثَّانَِيُة َوالنِّْصُف                          د. ج



٤٩ .
اَلسَّاَعُة التَّاِسَعةُ . اِبَعُة                                     باَلسَّاَعُة الرَّ . أ

اَلسَّاَعُة اْخلَاِمَسةُ . اَلسَّاَعُة الثَّانَِيَة َعْشَرَة                               د. ج

٥٠ .
لتَّاِسَعةُ اَلسَّاَعُة ا. اَلسَّاَعُة الرَّاِبَعُة                                     ب. أ

اَلسَّاَعُة اْخلَاِمَسةُ . اَلسَّاَعُة الثَّانَِيُة َو النِّْصُف                          د. ج
.



Lampiran 5
KUNCI JAWABAN

SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VII

No Jawaban No Jawaban

1 B 26 A

2 C 27 A

3 A 28 A

4 B 29 A

5 C 30 A

6 D 31 B

7 C 32 B

8 C 33 B

9 A 34 B

10 B 35 B

11 C 36 C

12 D 37 C

13 A 38 C

14 B 39 C

15 C 40 C

16 D 41 D
17 D 42 C
18 C 43 B
19 B 44 A
20 A 45 D
21 C 46 A
22 D 47 B
23 D 48 C
24 D 49 D

25 C 50 A



Lampiran 6

KUNCI JAWABAN
SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VIII



Lampiran 7
DAFTAR NILAI

MID SEMESTER GASAL KELAS VII A

No No.
Induk Nama Nilai Ket

1 140147 Aditya Eka Putranto 90 L

2 140149 Ahmad Razzan 80 L

3 140150 Alenda Al Kautsar 82 L

4 140155 Ananda Restu 70 L

5 140157 Anisa Fatin Laila 100 L

6 140160 Bilqis Putri Hermawan 70 L

7 140161 Dean Muhammad Daffa' Karim 92 L

8 140163 Dhafin Fajri Ramadhani 90 L

9 140164 Dheio Sang Fajar 68 TL

10 140166 Dimas Anggitya Satrio Wicaksono 60 TL

11 140167 Dina Choirinnisa 90 L

12 140169 Fadhia Eka Putri 90 L

13 140170 Fahri Nur Fahrudin 70 L

14 140171 Fatimah Khansa Amany 100 L

15 140173 Gilang Ardiansyah Saputra 82 L

16 140175 Hanun Shaka Puspa 100 L

17 140178 Isa Maulana Shah 60 TL

18 140180 Luthfiah Nur Aziza 90 L
19 140181 Mar'atus Solekhah 90 L
20 140182 Muhammad Dinar Hernanda 70 L
21 140185 Naomi Aulia Fatihari 100 L
22 140190 Rizal Zulfikar Habibi 62 TL
23 140191 Salsa Aurellia Safira 90 L
24 140193 Syabanita Nurul Izzati 100 L
25 140195 Taufiq Figo Sheehan 60 TL

Lampiran 8
DAFTAR NILAI

MID SEMESTER GASAL KELAS VII B

No No.
Induk Nama Nilai Ket

1 140148 Ahmad Khalid Syaifullah 52 TL

2 140151 Alfenik Belfa Sahasika 80 L

3 140152 Alifia Putri Magfira Azzara 90 L

4 140153 Alya Putri Hapsari 90 L



5 140154 Amelia Puspitasari 82 L

6 140156 Andina Ceza Mawarni 80 L

7 140158 Anisa Indah Dianiati 84 L

8 140159 Arneta Diaz Apriliana 90 L

9 140162 Denisa Putri Hidayati 60 TL

10 140165 Diah Nuraini Hascaryaningtyas 54 TL

11 140168 Ervian Ilham Wicaksono 50 TL

12 140172 Firda Victiona Sefani 82 L

13 140174 Hadits Nurrafi Arrasyiid 64 TL

14 140176 Iqlima Nur Syabana 68 TL

15 140177 Irrin Azzahra 62 TL

16 140179 Kuni Chilyati Salma Putri 100 L
17 140183 Muhammad Kafi Rijal 82 L
18 140184 Muhammad Raihan Bintang 70 L
19 140186 Rahma 'Amalia 82 L
20 140187 Rakahera Valiant Arunata 60 TL
21 140188 Ramaja Putra Wijaya 70 L
22 140189 Rasyadan Faradhenta 62 TL
23 140192 Satria Putra Aprillianto 50 TL

24 140194 Syabilla Nimas 58 TL



Lampiran 9

DAFTAR NILAI
MID SEMESTER GASAL KELAS VIII A

No No. Induk Nama Nilai Ket

1 140117 Adrelano Akbar Nugroho 60 TL

2 140143 Alvian Ahmad Ramadhani 90 L

3 140142 Amanda Aulia Rahma 100 L

4 140120 Ananda Wahyu Bagaskara 70 L

5 140095 Aqilah Firdaus 78 L

6 140096 Berinda Luqmanita Izzeti 90 L

7 140122 Elma Laila Syahrani 80 L
8 140100 Fardhan Fahreza Maulana 60 TL

9 140123 Farida Rachmadian Aulia 100 L

10 140144 Faros Ahnaf Fawazi Wicaksono 80 L
11 140124 Farrel Yudha Aryaputra 54 TL

12 140104 Ima Bilqis Nur Afriliana 100 L

13 140127 M.Wibawa Laksana 64 TL
14 140130 Muchammad Aminudin 80 L
15 140106 Muhammad Multazam 80 L
16 140132 Na'imatul Lathifah Riany Savitri 64 TL
17 140109 Nandya Riris Haptari 62 TL
18 140133 Raden Rajasa Yodya Aloka 80 L
19 140135 Rakindra Cahya Satwika 62 TL
20 140136 Ramadito Herva Syachrizky 58 TL
21 140111 Rayhan Ilyas Annabil 100 L
22 140137 Rendi Indra Saputro 82 L
23 140138 Rendika Hafizh Hertomo 65 TL
24 140145 Evan Andeta 56 TL
25 140146 Muhammad Naufal Rizqullah 90 L



Lampiran 10
DAFTAR NILAI

MID SEMESTER GASAL KELAS VIII B

No
No.

Induk
Nama Nilai Ket

1 140093 Adytya Hendrawan 80 L
2 140118 Afidatun Khoirun Nisa' 70 L
3 140094 Airin Agasilva Khairisa 80 L
4 140119 Akmal jovan 62 TL
5 140121 Arsy Ladzilza 70 L
6 140097 Briyanto Pandit Sinung Raharjo 70 L
7 140099 Dwiky Al Muzzammil Kurniawan 64 TL
8 140101 Fatoni Putra Bahari 62 TL
9 140125 Fudla Ainun Rahmah 92 L

10 140102 Gilang Amar Ramadhan 80 L
11 140103 Ilham Daffa Maulana 74 L
12 140105 Ircham Maulana Fikro 80 L
13 140126 Lintang Triyani Nia Gusti 70 L
14 140128 Mochammad Azis Abidin 60 TL
15 140129 Mochammad Dandy Syahputra 62 TL
16 140107 Muhamad Nurhuda 70 L
17 140131 Muhammad Khawarizmi 60 TL
18 140108 Nabella Saskianza Zegusta 60 TL
19 140110 Pradea Siska Ainata Saputri 80 L
20 140112 Said Agil Muwafaq 62 TL
21 140113 Satrio Putra Wibowo 50 TL
22 140114 Shafira Adiatty Syahputri 60 TL
23 140115 Syahrizky Wahyu Wienarsa 54 TL
24 140116 Ukasyah Putra Firdaus 58 TL



Lampiran 11

PROSENTASE KELULUSAN SISWA

1. Jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus

No Kelas
Siswa

Jumlah
Lulus Tidak Lulus

1 7-A 20 5 25

2 7-B 13 11 24

3 8-A 15 10 25

4 8-B 12 12 24

Jumlah 60 38 98

2. Prosentase kelulusan kelas 7-A

Prosentase Kelulusan Kelas 7-A

Jumlah Siswa
Prosentase

Lulus Tidak Lulus
25 80% 20%

3. Prosentase kelulusan kelas 7-B
Prosentase Kelulusan Kelas 7-B

Jumlah Siswa
Prosentase

Lulus Tidak Lulus
24 54% 46%

4. Prosentase kelulusan kelas 8-A
Prosentase Kelulusan Kelas 8-A

Jumlah Siswa
Prosentase

Lulus Tidak Lulus
25 60% 40%

5. Prosentase kelulusan kelas 8-B
Prosentase Kelulusan Kelas 8-B

Jumlah Siswa
Prosentase

Lulus Tidak Lulus
24 50% 50%



Lampiran 12

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING



Lampiran 13
SURAT IJIN RISET



Lampiran 14

SURAT TANDA TELAH PENELITIAN



Lampiran 15

ةترجمة الباحث

نور فطريا راهايو: ةاسم الطالب
١٠٣٢١١٠٦٠: رقم الطلبة

١٩٨٩مارس١٢مسارانج، : احملل، تاريخ امليالد
٥٠١٩٢ب، مسارانج ١٢فالموجنان ساري رايا منرة : العنوان
العربيةتعليم اللغة\وم الرتبية والتدريسعل: القسم\الكلية

السيرة التربوية
م٢٠٠١سنة هافيةبسمارانج جاوى الوسطى ومتخرجفدوروجنانإنفار الغياملدرسة االبتدائية اإلسالمية .١
م٢٠٠٤سنة هافيةجاوى الوسطى ومتخرجدمياكبمراجننيفتوحيةواملدرسة الثانوية .٢
سنة هافيةومتخرجشرقيجاوى البنجاوي كارانج بايو ويدودارين معهد دار السالم غونطار الثالث للبناتو .٣

م٢٠٠٨
م٢٠١٥سنة هافيةيف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية بسمارانج ومتخرجكلية علوم الرتبية والتدريس.٤



أ

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية في مدرسة توناس هارابان الثانوية 
اإلسالمية بسمارانج

Dauru barnaamiji al-fashli ats-tsuna’iyu al-lughati lita’limi al-lughati Al-
‘Arabiyati fi madrasati Tunas Harapan ats-tsanawiyyati Al-Islamiyyati bi-

samaranji
(Peran program kelas bilingual terhadap pembelajaran bahasa Arab di SMP Islam

Tunas Harapan Semarang)

علميالبحث ال
Al-bahtsu al-‘ilmiyyu

إلكمال الشروط املقررة للحصولمقدم
Muqaddamun liikmali asy-syuruthi al-muqarrarati lilhusul

يف قسم تعليم اللغة العربية(S.1)على درجة الليسانس 
‘Ala darajati al-lisanis fi qismi ta’limi al-lughati Al-‘Arabiyyati

:إعداد
I’dadun

نور فطريا راهايو
Nur Fitria Rahayu

۱۰۳۲۱۱٠٦٠: رقم الطالبة
Raqmu ath-thalibati

كلية علوم التربية والتدريس
Kulliyatu ‘ulumu at-tarbiyyah wa at-tadris

اإلسالمية الحكومية" والي سونجو"جامعة 
Jamii’ah walii sunju Al-Islamiyyah al-hukumiyyah

سمارانج
Samaranji

٢٠١٥
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التصريح

:املوقعة التالية
نور فطريا راهايو: سم اال

١٠٣٢١١٠٦٠: رقم الطالبة 
تعليم اللغة العربية : القسم 

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان "العنوان صرح أن البحث العلمي بت
بحثي العلمي مع وسعي وأفكاري كليا إال ما يكون فيه مراجع أو الما حصل عليه " الثانوية اإلسالمية بسمارانج

.مصادر

٢٠١٥نوفمرب، ٢٠, مسارانج

نور فطريا راهايو
١٠٣٢١١٠٦٠
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تصحيح لجنة المناقشة



د
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األولموافقة المشرف

املعاىل
عميد كلية علم الرتبية و التعليم

جامعة وايل سوجنوا اإلسالمية احلكومية

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتة
.حتية طيبة وبعد

:بةبعد املالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة هذه الرسالة للطال
نور فطريا راهايو: االسم 

١٠٣٢١١٠٦٠:رقم الطالبة
دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية : "املوضوع

"بسمارانج

.ونرجوا من جلنة املناقشة أن تناقش هذه الرسالة بأسرع وقت ممكن وشكرا باهتمامكم
ليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم ع

املشرف األول

الليث عاشقني املاجستري
١٩٦٩٩٠٧٢٤١٩٩٩٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف 

د



د



ه

ثانيةالةموافقة المشرف



و
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الملخص

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية :املوضوع  
سمارانجاإلسالمية ب

نور فطريا راهايو: االسم
١٠٣٢١١٠٦٠: رقم الطالبة

برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة تنفيذكيف ) ١: (يهدف هذا البحث العلمي إىل إجابة املسألة
برنامج الفصل الثنائي ئقة يف تنفيذو العادافعةما العوامل ال) ٢(توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج؟ 

دور برنامج فصل ثنائي اللغة لتعليم اللغة ما ) ٣(؟للغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجا
؟العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج

: وقد قامت الباحثة جبمع البيانات باستخدام. هذا البحث حبث نوعي وصفي ألن موضوع دراسته ميداين
وقد قامت الباحثة بتحليل البيانات املتحصل عليها باستخدام . يقة املقابلة وطريقة املالحظة وطريقة التوثيقطر 

.منهج وصفي نوعي
:وأما النتائج هلذا البحث فهي

للغة العربية ،مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجيفالفصل الثنائي اللغة برنامجن تنفيذإ.١
وهذا . ال يف الكالميف الكتابة والقراءة واالستماعيزيداإلتقانهذايز خاصة،

إتقانيف ناقصون الطالب .وجيرى حىت اآلنم٢٠١١النتفيذ يبدأ من أول بناء هذه املدرسة وهو يف السنة 
رغم أن .الدينية فقط، وهو قليلاألنشطةيف تعليم اللغة العربية و الكالم ال يستخدم إال مهارة الكالم ألن 

كن أكثر هم قادرون على إعادة الكلمات أو اجلمل العربية الىت مهارة الكالم لإتقانيف ونالطالب ناقص
اللغة العربية مرحلة إتقانن إ.إليهمهيعلملغة العربية وذكر بعض األمساء الذيرف بالاتعالو هلماملعلميعلمها

نأ:وهو)Diebold(تعريف الثنائية اللغوية عند ديبولد ل، وهذا مناسب بتداءاالرحلة هو املالطالب ىلد
ثنائية ال تزال و. االبتداءرحلة امليف هي ثنائية اللغة اليت يواجهها الناس والتالميذ الذين يدرسون اللغة الثانية 

.مييل إىل هدف ديينههدفو.يف هذه املرحلة يف صورة بسيطة و يف مرحلة أدىناللغة
درسة اإلبتدائية التقليدية الذين مل يستطعوا أن يقرؤوا إدخال الطالب من املفهيعارضةفأما العوامل امل.٢

وهذه العوامل املعارضة أيضا . الوسائل التعليميةإتقان اللغة العربية وقلةوعى بأمهية ويكتبوا اللغة العربية، قلة 
املؤيدةالعوامل وأما .للغة، والسيما مدرسة جديدةافصل ثنائيتنفذ برنامج عندحتدث يف مدرسة أخرى

مدرسة توناس يف الفصل الثنائي اللغة برنامج فهي تؤيد مؤسسة املهاجرين بإحضار املتحدث األصلي وأن 
أن اآلباء به و هذا الربنامج يثري اهتمام املدرسة ألن نوعيةقوةهارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يؤدي إىل

.الربنامجهذا هدف وفر التسهيالت الكافية لتحقيق تاملدرسة
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. يدور برنامج الفصل الثنائي اللغة العربية يف هذه املدرسة على ترقية كفاءة الطالب يف استخدام وفهم اللغة العربية
ولكن بناء على البيانات وحتليلها أن هذا الدور مل ينجح بأن يكون ثالث فصول من أربع فصول ميلك نسبة 

والعوامل اليت تسبب على هذا أن أهداف التعليم واملعلم والطالب %. ٧٥عن النجاح الدراسي حتت مثوية
.وعملية التعليم وكلها ال يعمل على حد أعلى
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ABSTRAK

Judul : Implementasi Program Kelas Bilingual di SMP Tunas Harapan Semarang

Nama : Nur Fitria Rahayu

NIM : 103211060

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berikut: 1)
Bagaimana implementasi program bilingual di SMP Islam Tunas Harapan
Semarang? 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi program
kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang? 3) Apa peran implemen-
tasi program kelas bilingual terhadap pembelajaran bahasa arab di SMP Islam Tu-
nas Harapan Semarang?

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif karena
penelitiannya di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data
yang peneliti gunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini antara lain:
1. Program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang ini

dilaksanakan sejak berdirinya sekolah ini yaitu pada tahun 2011. Pelaksanaan
program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan Semarang khususnya
bilingual Arab menambah penguasaan bahasa Arab siswa walaupun
penguasaan tersebut lebih pada maharoh kitabah, qiro’ah dan istima’. Buku
mata pelajaran yang berbahasa Arab hanya buku pelajaran bahasa Arab saja.
Untuk maharoh kalam, siswa kurang menguasai karena hanya digunakan
ketika pembelajaran bahasa Arab dan kegiatan keagamaan dan itupun hanya
sedikit sekali. Walaupun demikian sebagian besar siswa mampu mengucapkan
kembali bahasa pengantar Arab yang diajarkan kepada mereka serta
berkenalan menggunakan bahasa Arab dan sebagian kata benda bahasa Arab
yang telah mereka pelajari. Tingkat penguasaan bahasa Arab mereka
merupakan tingkat penguasaan bahasa yang masih dasar, hal ini sesuai dengan
definisi yang diungkapkan Diebold yaitu: “Bilingualisme tingkat awal adalah
bilingualisme yang dialami oleh orang-orang, terutama oleh anak yang sedang
mempelajari bahasa kedua pada tahap permulaan. Pada tahap ini bilingualisme
masih sederhana dan dalam tingkat rendah. Tujuan program kelas bilingual
yang dilaksanakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang lebih condong
pada tujuan keagamaan.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan Semarang adalah input siswa dari SD reguler (umum) yang belum
biasa dengan membaca serta menulis bahasa arab, kurangnya kesadaran siswa
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akan pentingnya menguasai bahasa arab serta kurangnya alat peraga dan
media pembelajaran. Faktor penghambat ini juga biasa dialami oleh sekolah
lain yang menerapkan program kelas bilingual, terutama sekolah yang masih
baru berdiri. Faktor pendukungnya adalah dukungan dari yayasan Al-
Muhajirin sengan mendatangkan native speaker, program ini juga menjadi
daya jual sekolah karena banyak wali murid yang tertarik dengan program ini
dan sekolah juga menyediakan fasilitas yang cukup demi keberhasilan
program ini.

3. Program kelas bilingual pada sekolah ini berperan sebagai cara untuk
meningkatkan kemampuan berbahasa Arab siswa. Namun berdasarkan data
yang telah dianalisis, diketahui bahwa peran tersebut belum berhasil, yaitu 3
dari 4 kelas mempunyai prosentase kelulusan di bawah 75%. Hal ini
diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu tujuan belajar, guru, siswa dan proses
pembelajaran yang kurang dimaksimalkan.



ي

الشعار

الَيَُكلُِّف اهللاُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS.

Al-Baqoroh: 286)1

نْـَيا فـََعلَ  َوَمْن َأرَاَدُمهَا فـََعَلْيِه بِااْلعِْلمِ َوَمْن َأرَاَد اْآلِخَرَة فـََعلَْيِه بِااْلِعْلمِ ْيِه بِااْلِعْلمِ َمْن َأرَاَد الدُّ

Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajiblah baginya
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka

wajib baginya memiliki ilmu (HR. Turmudzi)

ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyiroh: 6)٢

1 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: CV Pener-
bit Dipenegoro, 2007), Hlm. 49

2 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan terjemahnya, Hlm. 596.



ك



ك

اإلهداء

قد . تتم يف تصنيف البحث العلميهاتستطيع أناحثة نعما كثريا حىتاحلمد هللا الذى قد أعطا الب
:اجتهدت الباحثة ىف امتام هذا البحث العلمي فتهدي هذا البحث العلمي إىل

.كل وقت ومكاناينطيعو اينيسجعاين حببهما ويرمحو أمي الكرمية سوكريت، مها الذين يأيب الكرمي حممود.١
.يف إمتام حبثي العلميعاينيسجمرزوق و حممد لطيف اصطرب، الذين أخان الصغريان احملبوبان أمحد .٢
.العلميمتام هذا البحثإيف مران وعميت سونريت  وبنتهما مستفيدة، هم الذي يسجعوينععمي علي .٣
ونتور ومعهد جدار السالم فتوحية مبراجنجني ومعهد ذ املدرسة اإلبتدائية إنفار الغي واملدرسة الثانويةيكل أسات.٤

.اعلومهم ومعلوميعطويننهم الذي. قدسة  وجامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية بسمارانجامل

.معلومتهميعطوينو ينيرافقو أصدقائي الذين



ل



ل

وتقديرشكركلمة

والصالة . والصحةى الباحثة بنعمة اإلميان واإلسالماحلمد اهللا والشكر هللا رب العاملني الذى أنعم عل
.له وصحبه أمجعنيآالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى والس

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية ":العنوانهذا البحث حتت كتابةالباحثةوقد متت
:من التايلإىلوالتقديرالشكرإلقاءالباحثيريدلذا".يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج

سوجنو اإلسالمية احلكومية وايلجبامعةالرتبية والتدريسعلومكليةكعميداملاجستري  راهرجوالسيدفضيلة .١
.مسارانج

و . م الرتبية والتعليمو فضيلة السيد أمحد إمساعيل احلاج املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية عل.٢
.ككاتبة هذا القسمدوي ماونيت املاجستريالسيدة 

اللذان قد شرفاين حىت متام كتابة هذا فضيلة السيد الليث عاشقني املاجستري والسيدة فينا سعادة املاجستري.٣
.البحث

.مجيع معلمي كلية علوم الرتبية والتدريس يف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية بسمارانج.٤
.وية اإلسالمية بسمارانجاملدرسة توناس هارابان الثانمديرحبيب املاجستري كالسيد فضيلة.٥
.مجيع معلمي املدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج.٦
. املساعدة المتام هذا البحثعدة ين ومجيع إخويت وأصدقائي الذين قد أعطااوالدي.٧

نيآم.وسائر القراءأن يكون هذا البحث نافعا للباحثةعسى اهللا تعاىل اجلليل أن جيازيهم أحسن اجلزاء و 
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محتويات البحث
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قائمة المالحق

اعتماد املقابلة: ١امللحق 
يدنة البحث يف املالصور من عملي: ٢امللحق 
سؤال االمتحان نصف السنة للفصل السابع: ٣امللحق 
سؤال االمتحان نصف السنة للفصل الثامن: ٤امللحق 
قائمة إجابة سؤال االمتحان نصف السنة للفصل السابع: ٥امللحق 
قائمة إجابة سؤال االمتحان نصف السنة للفصل الثامن: ٦امللحق 
االمتحان نصف السنة للفصل السابع أقائمة نتيجة: ٧امللحق 
قائمة نتيجة االمتحان نصف السنة للفصل السابع ب: ٨امللحق 
قائمة نتيجة االمتحان نصف السنة للفصل الثامن أ: ٩امللحق 
قائمة نتيجة االمتحان نصف السنة للفصل الثامن ب: ١٠امللحق 
نثبة مثوية جناح الطالب: ١١امللحق 
الة تعيني املسرفرس: ١٢امللحق 
رسالة تعيني املسرف: ١٣امللحق 
رسالة دلت على أداء البحث: ١٤امللحق 
ترمجة الباحثة: ١٥امللحق 
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الباب األول
مقدمة

خلفية المسألة.أ
ىف يوم ما، ىف مكان ما، ىف فجر التاريخ، أتى اليوم الذى بدأت فيه الكائنات البشرية تتحدث إىل 

ومنذ ذلك الوقت وبسبب ظهور اللغة املنطوقة بدأ التاريخ اإلنساىن وبدأت . أشياء خمتلفةبعضها البعض ىف 
هذا الواقع . واللغة هي الواقع الذي منوه وتقدمه يتماشى مع منو الناس املستخدمني اللغة٣.الثقافة اإلنسانية

درين على إنتاج األعمال . اللغوي يزيد شدة كون الناس خملوقا مثقفا متدينا
٤العظيمة من ناحية العلوم والتكنولوجيا والفنون اليت ال ميكن فصلها عن دور اللغة املستخدمة،

.٥

وتلك العبارة فعل اللسان، قال ابن خلدون أن اللغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن مقصوده،
وتكون اللغة يف حياة الناس لديها وظيفة ال تقدر بثمن بأن كل ٦.

وهم يستخدمون اللغة لتعبري املشاعر أو الرجاء أو اإلرادة أو ٧.أعماهلم ال ميكن فصله عن وظائف اللغة
وميكن أن يتعلم . أو اإلرادة أو األفكار لدى اآلخريناألفكار أو عكسه لفهم ومعرفة املشاعر أو الرجاء

وبذلك، فإن اللغة لديها وظيفة كوسيلة لالتصال بني األفراد . الناس كل ما أجنز أسالفهم ومعاصريهم ويرثه
٨.والعلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافات

–منذ وقت طويل –ذا إن القدرة على استخدام اللغة هو أساس النجاح اإلنساىن، ولقد اعترب ه
فحىت وقت قريب، كان اإلنسان وحده هو الذى يعترب قادرا . السمة الىت متيز اإلنسان عن احليوانات األخرى

وقال اهللا تعاىل يف قرآنه الكرمي ٩.على استخدام نظم معقدة من األصوات واملعاىن الىت ندعوها لغتنا اإلنسانية
َخْلُق السَّمآَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكْم َو أَْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفْي َذِلَك َوِمْن آياَتِهِ :٢٢سورة الروم اآلية 
ويف عصر العوملة، فرضت األلفية الثالثة .بينت اآلية أن اهللا قد خلق عدد اللغات يف الدنيا. َآليَاٍت ِلْلَعاَلِمْينَ 

يعرفها، لتتسع نظرته، وتزداد خربته، وتتضاعف على إنسان أن يكون إنسانا مبقدار عدد اللغات الىت 
ويتعلق استمتاعه، مبا يسمعه أو يقرؤه، أو يشاهده، ألن  _ واملعلومات أساسية يف اختاذ القرار –معلوماته 

.٢١. ، ص)٢٠٠٢دار العرىب، : مصر(، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، ٣
4 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT.Remaja

Rosdakarya, 2011), Hlm. 8.
.٣٢. ، ص)١٩٩١دار النفائس، : بريوت(خصائص العربية و طريقة تدريسها، معروف، نييف حممود ٥
.١٦. ، صخصائص العربية و طريقة تدريسهانييف حممود معروف، ٦

7 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Hlm. 22.
8 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan Metode Pengembangan

Kompetensi, (Semarang: Walisongo Press, 2008), Hlm. 6.
.٢١. ص،تدريس فنون اللغة العربيةمدكور، على أمحد٩
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ومبقدارهم يستطعون على متباعة تطور العلم والتكنولوجيا يف ١٠. كل لغة يتم تعلمها هي خربة جديدة
.سني نوعية حياة اإلنسانويسرع هذا يف حت. العامل

١يف العادة يتساوى الناس يف طريقة تعلمهم للغة 
فبعضهم . . 

natural)، وتسمى هذه احلالة بالثنائية الطبيعية يكتسبها من البيت والشارع دون تعليم رمسي مدرسي

bilingualism) . ومن ناحية أخرى، نرى أن بعض الناس يتعلم اللغة الثانية تعلما رمسيا مدرسيا، أي أنه
artificial)يكتسب اللغة الثانية من خالل التعليم الرمسي، وتسمى هذه احلالة الثنائية االصتناعية 

bilingualism)..لواقع إن تعلم اللغة الثانية يف جو طبيعي يف البيت والشارع  أسرع وأفضل من ويف ا
ولكن ما احليلة إذا كانت اللغة الثانية التوجد يف البيت أو يف . تعلمها يف جو اصتناعي مثل جو غرفة الصف

١١.لصفالشارع مثل بالدنا إندونيسيا؟ يف هذه احلالة البد من تعلمها يف جو اصطناعي مثل جو غرفة ا

يقف هذا على أن املؤسسات التعليمية واملدارس خاصة تفعل جهودا لتحسني جودة تعليم اللغة 
تعليم اللغة األجنبية عملية معقدة مع . األجنبية يف املدرسة حبيث يقدر الطالب على إتقان اللغة األجنبية

لرئيسية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا العوامل ا١٢و.ويتأثر تعلم اللغة بعدة العوامل. عديد من الظواهر املعقدة
.باكتساب اللغة األجنبية هو لغة التعلم وعوامل التعليم اخلارجية وعوامل التعليم الداخلية واملتعلم

لغة التعليم واحدة من األعراض يبحث فيها كثريا عديدا من الباحثني ملعرفة اكتساب اللغة األجنبية 
هو اخلطأ الذى يعمله املتعلم ملراقبة عملية اكتساب اللغة لدىه حبيث و . ومن أعراض لغة التعليم اخلطأ. فيها

.ميكن للمعلم تطبيق مدخل التعليم أو التدريس املخصوص بعده
من . عوامل التعليم اخلارجية أو الداخلية هي اجلانب الذي ال يقل أمهية لفهم اكتساب اللغة

كل منهما يؤثر كثريا . التعليم الداخلية تأثري اللغة األوىلومن عوامل . عوامل التعليم اخلارجية البيئة والتفاعل
فإن املتعلمني . والعامل اآلخر الذى ال يقل أمهية هو املتعلم نفسه كفرد. على تطور اكتساب اللغة األجنبية

ولذلك فإن تعلم اللغة. خيتلف بعضهم عن اآلخرين باملتعلم اآلخر ولديهم اسرتاتيجيات التعلم املختلفة أيضا
وذلك ألن تعلم اللغة األجنبية حماولة لتكوين . األجنبية شيء ثقيل وممل وجيعل املتعلم يشعر باإلحباط أحيانا

احلال . وتأسيس احلال اجلديد لدى الشخص ليكون قادرا على التفاعل واالتصال مع صاحب اللغة األجنبية
األجنبية خمتلفة باللغة األوىل يف بعض اجلديد أي محل اللغة األجنبية لدى الشخص يكون فيه أن بعض اللغة

.االختالف بينهما إما من نظام الصوت أم املفردات أم احلروف و تركيب الكلمات١٣.اجلوانب

.٣٦٩. ، ص)٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : مصر(، املرجع يف تدريس اللغة العربيةعطا، إبراهيم حممد١٠
.٢٨-٢٧.، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )ة اللغةالثنائي(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على١١

12Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang
Press, 2009), Hlm. 17.

13 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran bahasa Arab, Hlm. 18.



٣

يبدأ تعلم اللغة األجنبية يف أي حال بعد أن يتم للشخص تقليد لغوي شخصي يغرز يف ذهنه 
ولذلك  فإنه عدة . للغة األجنبية اليت يدرسهاوحيتاج فيه التكييف ليكون مستعدا لقبول تقليد جديد من ا
منها أن يقوم بعض املدارس بتعليم اللغة ١٤.حيتاج دائما إىل حماوالت عديدة يف سعي تعلم اللغة األجنبية

.األجنبية مثل برنامج فصل ثنائي اللغة
ا أن الفصل هو غرفة يف املدرسة يتعلم فيه)KBBI(يف القاموس الكبري للغة اإلندونيسية 

يفهم من تعريف هذين املصطلحني ١٦.وثنائي اللغة هي شيء يتعلق باللغتني أو حيتوي عليهما١٥الطالب،
تنفذ املدرسة . أن املعىن من فصل ثنائي اللغة هو فصل يعد لعملية التعليم والتعلم الذي يستخدم لغتني

احلياة "يوجد يف الكتاب . ي اللغةالتعليم يف فصل ثنائي اللغة باستخدام منوذج أو عدة مناذج من تعليم ثنائ
:حملمد علي اخلويل عدة مناذج تنفيذ تعليم ثنائي اللغة يف الفصل وهي فيما يلي" ثنائية اللغة: مع لغتني

.تعليم مجيع الدروس باللغة األوىل وتعليم درس اللغة األجنبية باللغة الثانية.١
مثال ذلك تعليم املواد األدبية باللغة . غة الثانيةتعليم بعض املواد الدراسية باللغة األوىل وبعضها بالل.٢

.األوىل وتعليم املواد العلمية باللغة الثانية
.ختصيص اللغة األوىل للتعليم يف أيام معينة من األسبوع وختصيص الغة الثانية للتعليم يف أيام أخرى.٣
اللغة الثانية للتعليم من ختصيص اللغة األوىل للتعليم من بداية اليوم الدراسي إىل منتصفه وختصيص .٤

.١٧

وال ينفصل  عملية تعليم ثنائي اللغة يف الفصل عن اختيار الطرق التعليمية والوسائل . اليت تدرس يف املدرسة
الطريقة التعليمية تصبح أمرا مهما جدا مع أن . املناسبة من أجل حتقيق جناح تعليم اللغة األجنبيةالتعليمية

فإن الطرق التعليمية هي إجراءات لتحقيق األهداف املعينة وهي ١٨.هناك فرقا بني شخص وشخص آخر
يمية من أجل حتقيق أهداف وإن الوسائل التعليمية خمصوصة ملساعدة املعلم املواد التعل١٩.األهداف التعليمية

.كل هذا من أجل حتقيق أهداف تعليم اللغة األجنبية باستخدام برنامج فصل ثنائي اللغة٢٠.معينة يف التعليم
وإحدى املدارس يف إندونيسيا الىت تستخدم برنامج الفصل الثنائي اللغة هي مدرسة توناس هارابان 

قية الكفاءة اللغوية لدى الطالب استعدادا ملواجهة عصر الثانوية اإلسالمية بسمارانج وهذا يهدف إىل تر 
وهو نظام تنفذه املدرسة )full day school(هذه املدرسة من املدارس بنظام تعليمي يف يوم كامل . العوملة

14 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran bahasa Arab, Hlm. 19.
15 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 2005), Cet.III, Hlm. 530.
16 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 151.

.٣١. ، ص)الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على١٧
18 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan Metode Pengembangan

Kompetensi, Hlm. 32.
19 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan Metode Pengembangan

Kompetensi, Hlm. 37.
20 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Hlm. 269.
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بزيادة وقت التعلم أكثر مما يوجد يف املدرسة التقليدية بغرض أن ميكن الطالب أن خيالطوا برفقائهم املعادلني 
ويطبق هذه املدرسة نظام ثنائي اللغة الذى . ارهم حبيث ال خيتلف كثريا اللعب واألثر املأخوذ بأعمارهمأعم

واللغتان األجنبيتان . يستخدم طريقة االتصال بني الطالب واملعلم إثناء تعلم اللغة األجنبية وتعليمها
full(درسة تنفذ نظام تعليمي يف يوم كامل رغم أن امل. املستخدمتان فيها مها اللغة اإلجنليزية واللغة العربية

day school( ونظام ثنائي اللغة فتعليم اللغة األجنبية فيها اليزال تواجه املشكالت، وكذالك تعليم اللغة
.العربية

فالباحثة تريد أن تعرف عملية تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة ودوره لتعليم اللغة العربية لدي 
دور برنامج الفصل الثنائي "ن تبحثه حبثا علميا تاما وتعطي الباحثة عنوانا لبحثها وهو الطالب تفصيال بأ

".اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج
تحديد المسألة.ب

املذكورة حتدد الباحثة املسائل اليت حتتاج إىل إجابة عنها يف هذا البحث بناء على خلفية البحث
:وتأخذ مسألتني كما يلي

كيف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج؟.١
ما العوامل املؤيدة و املعارضة لتنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية .٢

اإلسالمية بسمارانج؟
ل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية ما دور برنامج الفص.٣

بسمارانج؟
أهداف البحث وفوائده.ج

تطبق الطرق املتنوعة لتحقيق أهدف تعليم اللغة األجنبية، منها التعليم باستخدام برنامج الفصل 
:وهلذا البحث وهي. الثنائي اللغة ويعود الطالب فيها على استماع إىل اللغة األجن

.معرفة تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج.١
معرفة العوامل املؤيدة و املعارضة اليت تواجهها مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية يف تنفيذ برنامج .٢

.فصل ثنائي اللغة
ة دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية معرف.٣

.بسمارانج
:وله منافع أيضا جيمعها الباحث يف نقطتني كما يلي

الفوائد النظرية.١
وية معرفة دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثان)أ

اإلسالمية بسمارانج
.زيادة خزينة األعمال العلمية من أجل تطوير العلوم)ب
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االفوائد العملية.٢
أن تكون نتائج هذا البحث مقرتحة ومعلومة إلكثار املعرفة لدى املؤسسات التعليمية يف تعليم )أ

ج فصل اللغة األجنبية اليت جيري تدريسها للطالب وخاصة املؤسسات التعليمية اليت لديها برنام
.ثنائي اللغة

أن يكون هذا البحث مفيدا إلكثار النظريات لدى معلمي اللغة األجنبية من جمال تعلميها يف )ب
.الفصل

أن تكون نتائج هذا البحث مفيدة كمعلومات لدى الباحث اآلخر الذي يتعلق حبثه العلمي بتعلم )ج
.ثنائي اللغة وتعليمه
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الباب الثاني

الهيكل النظري

النظريالهيكل .د
تعريف ثنائية اللغة.١

Bilingualisme)لغة يتكون من كلمتني ) ثنائية اللغة"bi" معنها اثنان و"lingual" معناها
واصطالحا يف القاموس الكبري للغة اإلندونيسية هو استخدام لغتني أو ٢١.اللغة ومها من اللغة الالتينية

:علماء ثنائية اللغة مبا يليويعرف بعض ال٢٢.أكثر لناطق اللغة أو جمتمع ذو لغة

the pratice of alternately using two"إن ثناية اللغة هي )Weinreich(قال وينريخ )أ

languages"ومن هذا التعريف رأينا أن يف . أي عادة عن استخدام لغتني أو أكثر متبادال٢٣
يعين أن . وية بينهما

ولكن استخدام اللغة الثانية ال جيرى . اللغة الثانية ال يتقنها الناطق فصيحا كإتقانه يف االللغة األوىل
٢٤.إال نتيجة ملعرفة هذه اللغة فقط

native"إن ثناية اللغة هي )Blommfield(قال بلومفيلد )ب like control of two

languages"وال يوافق الناس على هذا التعريف ألن . ا معادال بينهماأي يتقن لغتني إتقان٢٥
فيه شرط يلزم باستخدام كل لغة يف أي حال بدقة أو فصاحة تتساوي مع دقة و فصاحة 

٢٦.ناطقها األصلي

إن ثنائية اللغة هي قدرة علي تكلم باستخدام لغتني جيدا سواء كان )Lado(قال الدو )ج
، فهذا يدل معرفة شخص عن اللغتني كيفما متساوي جيدها أو مقارب يف كل منهما

٢٧.مرحلتها

21Fatima El-Zahra, Bilingualitas, Bilingualisme dan diglosa,
http://www.academia.edu/7788034/Bilingualitas_Bilingualisme_dan_Diglosa_Catatan_Lama/,
17-04-2015.

22 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 151.
23 Aslinda dan Leni Syafyahya, Pengantar Sosiolinguistik, (Bandung: PT. Refika

Aditama, 2010), Hlm.23.
24Indra Purwanugraha, Kedwibahasaan dan Diglosa,

https://sungaibatinku.wordpress.com/2009/03/20/kedwibahasaan-dan-diglosia/, 15-04-2015.
25 Ofelia Garcia, Bilingual Education In The 21 St Century A Global Perspective,

(Singapore: Utopia Press, 2008), Hlm. .
26 Aslinda dan Leni Syafyahya, Pengantar Sosiolinguistik, Hlm. 23.
27 Chaedar Alwasilah, Pengantar sosiologi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1993), Hlm.

107.
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)incipient bilingualism(عن ثنائية اللغة يف املرحلة األوىل )Diebold(قال ديبولد )د
وثنائية . ثنائية اللغة اليت يواجهها الناس والتالميذ الذين يدرسون اللغة الثانية يف املرحلة األوىل

.ة بسيطة و يف مرحلة أدىناللغة يف هذه املرحلة يف صور 
the alternative use of two or more"هي إن ثنائية اللغة )Mackey(قال ماكاي )ه

languages by the same individual"أي عادة شخص على استخدام لغتني أو ٢٨
أكثر ويف ثنائية اللغة مباحث مثال مبحث املرحلة اإلتقانية اليت تتكون من أربع مهارات وهي 

ستماع والكالم والكتابة والقراءة أو وظائف استخدام اللغة أو تبادل و تدخل من لغة ىف لغة اال
.أخرى

)و
٢٩.من درجات اإلتقان وألية مهارة من مهارات اللغة وألي هدف من األهداف

ويف . ق ىف تلك التعريفات يظهر من صعوبة معرفة حمدودات شخص كمستخدم ثنائية اللغةوالفر 
فإتقان . اليوم أن ثنائية اللغة تشمل على تعريف واسع وهو من إتقان اللغتني متاما حىت معرفة أقل عنهما

٣٠.هاتني اللغتني معلق بشدة حماولة يف استخدامهما

تعليم ثنائي اللغة.٢
ةتعليم ثنائي اللغ)أ

تعليم.١
التعليم هو عملية تتعلق بأنشطة التدريس اليت يفعلها املعلم يف عملية التعلم إلجياد 

م هو ٢٠٠٨التعليم يف القاموس الكبري للغة اإلندونيسية يف الطبعة الرابعة . أنشطة التعلم
عليم وقال حبر الدين إن الت. العملية والفعل وكيفية التعليم ليكون الطالب جيتهدون ىف التعلم

أنشطة التعليم أكثر من جمرد تعليم بل إنه جهود . عملية ملساعدة الطالب على تعلم جيد
.لتحميس ميل الطالب ودوافعهم وجعل أنشطتهم إكثر حركة

ماهية التعليم هي أنشطة التعليم اليت يعملها املعلم إىل حد أعلى ليكون الطالب الذين 
ا وبعبارة أخرى أن التعليم جهود يعملها املعلم خللق يدرسون املواد املعينة يعملون التعلم جيد

أما التعليم عند رشدى أمحد طعمية يف ٣١.أنشطة تعلم املادة املعينة املنضبطة لتحقيق أهداف
كتابه مرجع يف تعليم اللغة العربية للناتق بلغة أخرى فهو أنه عملية إعادة بناء اخلربة 

restructuringإنه . ها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيمالىت يكتسب املعلم بواسطت

28 Aslinda dan Leni Syafyahya, Pengantar Sosiolinguistik, Hlm. 24.
.١٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٢٩

30 Fatima El-Zahra, Bilingualitas, Bilingualisme dan diglosa, 17-04-2015.
31 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Hlm. 32.
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بعبارة أخرى هو جمموع األساليب الىت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم بكل 
٣٢.ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل إكسابه خربات تربوية معينة

ثنائي اللغة.٢
اطقني بلغات أخرى أن اصطالح ثنائى كتبت ىف كتاب املرجع ىف تعليم اللغة العربية للن

:اللغة  تنقسم األراء  إىل ثاللة آراء
قسم يرى أن كل من يتحدث لغتني أو جييد هلجتني كل منهما ذات :القسم األول

نظام خاص، مفردات وتراكيب ومفاهيم، يصبح ثنائى اللغة سواء تعلم هاتني اللغتني صغريا 
والعربة هنا بتعدد اللغات . هاتني اللغنني أو أحدمهاأو كبريا، وسواء كان يف جمتمع يتحدث 

خمتلفتني فهو ثنائى اللغة، وإذا كان يتحدث بثالث لغات فهو ثالثى اللغة، ويرى البعض أن 
٣٣.multilingualهو متعدد اللغات الفرد إذا كان جييد أكثر من ثالث لغات و 

أن احلالة الواحيدةالىت يطلق عليها اصطلح ثنائى اللغةهى حالة طفل :القسم الثانى
تتاح له فرصة االختالط مبتحدثى لغتيه سواء ولد ألبوين خمتلفى اللغات فيلتقط من كل منها 

. لغته أو عاش ىف سنواته األوىل من طفولته ىف جمتمع ثنائى اللغة
دير بالذكر أن الطفل الذى تتاح له إحدى هاتني الفرصتني جييد احلديث باللغتني وج

ذلك أن اهللا قد زود الوليد البشرى . 
بإمكانات فسيولوجية تبسر له عن طريق احملاكاة إتقان أي عدد من اللغات يستمع إليه ىف 

امللكة أن الطفل ىف مثل هذه احلاالت يعايش اللغتني ىف معظم طفولته، يضاف إىل هذه
أوقاته سواء باالستماع أو  باحملاكاة أو باملمارسة، فضال عن أن الطفل مل ترسخ لديه بعد 

٣٤.عادات لغوية خاصة تعوقه عن تعلم اجلديد

ىف لغة والرأي الثالث يربط بني اصطالح ثنائية اللغة ومستوىأداء الفرد :القسم الثالث
مثاال Sternويضرب شترين . وهو بذلك حيدد مستويات لثنائية اللغات. ثانية، غري لغةه األم

:على ذلك
.هو يتشدق بالفرنسية)أ

.هو يتكلم الفرنسية بطالقة)ب
.   يتساوى األمر عند ىف البيت، أن أحتدث بالفرنسية أو باإلجنليزية)ج

.١١٤. ، ص)٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : مصر(، املرجع يف تدريس اللغة العربيةعطا، إبراهيم حممد٣٢
٣٣ ٧٣-.، ص)٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : مصر(، املرجع يف تدريس اللغة العربيةعطا، إبراهيم حممد٣٣

.٧٣-.، ص)٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : مصر(، املرجع يف تدريس اللغة العربيةعطا، إبراهيم حممد٣٤
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. لغاتوتعترب هذه اجلمل الثالث عن مستويات لثنائية ال
٣٥.ثنائية اللغات ىف ضوء املفهوم الشائع لكلمة ثنائية اللغات

)Dr. Eti Nurhayati, M.Si(وقال الدكتورة ئييت نور حيايت املاجستري 
"psikologi pendidikan inovatif" أن مصطلح ثنائي اللغة أسند إىل من يستخدم

وثنائي اللغة يف ذلك الكتاب لقب ملن يستخدم لغتني أو . لغة األم ولغة سواهالغتني ومها ال
ويف القاموس الكبري للغة اإلندونيسية إن ثنائية ٣٦.أكثر خيتلف صوة نطقه ومفرداته وقواعده

اللغة تشمل على التعريفني فاألول قدرة على استخدام اللغتني جيدا والثاين ما يتعلق باللغتني 
٣٧.يهماأو يشمل عل

ويفهم من تعريف ثنائي ٣٨.والفصل هو غرفة يف املدرسة الىت يتعلم فيها الطالب
اللغة والفصل املذكور أن فصل ثنائي اللغة غرفة يستعد لعملية التعليم والتعلم باستخدم 

native(واللغتان املستخدمتان يف عملية التعليم والتعلم يف الغالب مها اللغة األم . اللغتني

language( و اللغة األجنبية)foreign language(.٣٩

مفهوم تعليم ثنائي اللغة.٣

وقد يستخدمه . لقد استخدم مصطلح تعليم ثنائي اللغة للداللة على معان خمتلفة
وهذا يعين أن كل مدرسة ال تعلم . البعض ليدل على أية مدرسة فيها لغتان ومنهما لغة أجنبية

وبذلك أن معظم برامج التعليم . أن فيها تعليم ثنائي اللغةاالللغة األوىل فقط وهذا يدل على
يف العامل يدخل يف هذا النوع ولو كان هذا ال يدرك يف مجيع البالد تعليم لغة أجنبية واحدة 

واملثال مجيع املدارس املتوسطة والعالية يف البالد العربية تدرس اللغة . أو أكثر يف مدارسها
٤٠.ية، يدل هذا املثال على تعليم ثنائي اللغة كما يف هذا التعريفاإلجنليزية أو اللغة الفرنس

ولكن بعض الباحثني يستخدم مصطلح تعليم ثنائي اللغة ليدل على شيء خمتلف من 
وعندهم أن املعىن من هذا املصطلح مدرسة تستخدم لغتني كواسطة للتعليم، . املعىن السابق

.٧٤-.، ص)٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : مصر(، املرجع يف تدريس اللغة العربيةعطا، إبراهيم حممد٣٥
36Eti Nurhayati, Psikologi Pendidikan Inovatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2011), Hlm.

30.
37 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 530.
38 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 151.
39 Lilik Wulandari, Skripsi: Pembelajaran Berbasis bilingual (studi kasus pembelajaran

PAI di Madrasah Aliyah Jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Tahun Ajaran
2007-2008), Hlm. 26.

.١٥١. ، ص)١٩٨٨فوظة للمؤلف، مجع احلكوك تاحم: مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٠
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وال تدخل . واللغة الثانية لتعليم الدروس اآلدابيةمثل االللغة األوىل لتعليم الدروس العلمية 
٤١.برامج تعليم اللغة األجنبية يف هذا املصطلح من تعليم ثنائي اللغة

:ويرى البعض أن تعليم ثنائي اللغة جيب عليه أن يتضمن باملكونات اآلتية

رسية جيب على تعليم ثنائي اللغة تقدمي التعليمات والربامج التوعية واإلرشادات املد)أ(
وإذا كان الطالب ال يعرف اللغة األكثرية فيجب . للطالب اجلديد باللغة اليت يعرفها

.عليه تقدمي له اإلرشادات املدرسية بلغته وال بلغة تفرض عليه أو بلغة ال يعرفها
إذا كان الطالب ال يتقن أو ال يعرف اللغة األكثرية من اللغات الثانية فيجب على )ب(

األوىل مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة وال جيوز تعليمه املدرسة تعليمه بلغته
.باللغة الثانية قبل إتقانه مجيع مهارات االللغة األوىل

تعلم املدرسة الطالب املهارات األربعة من اللغة الثانية بعد إتقانه باملهارات األربعة من )ج(
.لغته األوىل

وال جيوز تعليمه باللغة . ملختلفة باللغة اليت يتقنهااتعلم املدرسة الطالب املواد التعليمية)د(
واألحسن تعليمه باالللغة األوىل اليت . الثانية إذا كان ضعيفا يف استخدام اللغة الثانية

.يتقنها
تبدأ املدرسة تعليم املواد التعليمية باستخدام اللغة الثانية تدرجييا وحسب تقدم الطالب )ه(

.يف اللغة الثانية
. ة بتقدمي برامج تتعلق بالثقافة األوىل من الطالب لتعزيز ثقته بنفسه وكرامته)و(

وهذا يعين أن املدرسة تقدم اللغتني والثقافتني فيكون التعليم فيها تعليم ثناين اللغة 
٤٢.وثنائي الثقافية معا

اللغةأهداف تعليم ثنائي)ب

ومن هذه . من األهداف
:األهداف ما يلي

يف بعض احلاالت يساعد تعليم ثنائي اللغة يف دمج األقليات واألفراد يف جمتمع الدمج،)أ(
فهو . األكثرية، إذ يقدم تعليم ثنائي اللغة فرصة نادرة لذلك عن طريق قبول الفرد على حاله

.١٥١. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤١
-١٥٦. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٢

١٥٩
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فماذا نفعل به؟ يقبله ). لغته األوىل الىت جاء (واقعيا ال يعرف سوى اللغة األوىل 
ويف أثناء ذلك، يعلمه اللغة . تعليم ثنائي اللغة على ما هو عليه ويعلمه بواسطة اللغة األوىل

وهكذا فإن تعليم ثنائي اللغة . بالتدريج سيتقن لغة الثاين). اليت هي لغة البلد املضيف(الثانية 
٤٣.يساعد هذا الفرد على التأقلم واالندماج التد

، بواسطة تعليم ثنائي اللغة تستطيع الدولة أن توحد األقليات املختلفة توحيد المجتمع)ب(
ولكن على اجلميع أن . فكل أقلية يسمح هلا باستخدام لغتها األوىل. وترضيها يف نفس الوقت

فتكون هذه اللغة . لةيتعلم لغة واحدة، هي اللغة الرمسية أو لغة األكثرية أو لغة حتددها الدو 
وهذا . لكل أقلية لغتها اخلاصة، ولكن هنا كمشرتكة. األخرية وسيلة توحيد جلميع األقليات

فكل مدرسة يف بلد ما تعلم بلغة حملية، ولكن على املدرسة . يتحقق بواسطة تعليم ثنائي اللغة
٤٤.مجيعا أن تعلم لغة أخرى معينة لتكون هذه اللغة املشاركة جلميع السكان

إنه يعين توفري . ، إن السماح لنظام تعليم ثنائي اللغة يغين البالد لغويااالتصال الخارجي)ج(
املاليني من الناس الذين يتقنون لغتني، وهذا يسهل اتصال السكان والبالد بالعامل اخلارجي 

. فاللغة تعين التقارب والتفاهم. لتحقيق مكاسب جتارية وسياسية واقتصادية وتفاوضية وثقافية
وبواسطة تعليم ثنائي اللغة حتافظ البالد على أعداد كبرية من ثنائي اللغة الذين يتقنون أنواعا 

٤٥.وهذا مكسب يف جمال االتصال والعالقات الدولية. خمتلفة من الثنائيات اللغوية

إرضاء األقليات)د(
يقدم تعليم ثنائي اللغة حال يرضى األقلية من ناحية ويرضي األكثرية من ناحية األقليات،

ويأيت هذا اإلرضاء يف . وهكذا ميكن جتنب قالقل واضرتابات أهلية خطرية العاقبة. أخرى
٤٦.إطار السيادة الوطنية ومن دون اإلخالل بوحدة البالد والعباد

ن يف بلد ما مئات األطفال الذين بلغو سن ، كما ذكرنا سابقا، إذا كاحل مشكالت تعليمية)ه(
التعليم وهم ال يعرفون سوى لغتهم األم وال يعرفون لغة التعليم يف مدارس األكثرية، فاحلل 

ر غري عادل هو إجبار هؤالء األطفال وهذا احلل هو البديل عن حل آخ. األكثرية تدرجييا
إن تعليم ثنائي اللغة ). اسبح أو اغرق(

١٥٧. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(حلياة مع لغتني ااخلويل، حممد على٤٣
١٥٧. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٤
١٥٧. ، ص)١٩٨٨فوظة للمؤلف، مجع احلكوك تاحم: مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٥
١٥٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٦



١٣

إن تعليم ثنائي اللغة ). علمه السباحة فال يغرق(إىل مبدأ آخر هو ) اسبح أو اغرق(يغري مبدأ 
الطفل على النجاح والتحصيل 

٤٧.الدراسي، بدال من الفشل والرسوب والتسرب من املدرسة

، إن تعليم ثنائي اللغة ينطلق من مبدأ النظر إىل اللغات املختلفة يف بلد المساواة بين اللغات)و(
ما نظرة مساواة يف بعض احلاالت، على أساس أن اللغة األوىل ليست أفضل من لغة الثاىن 

دع اللغتني تعيشا معا يف كل مكان مبا يف ذلك املدرسة . لثاىن أفضل من اللغة األوىلوال لغة ا
٤٨.وغرفة الصف

، إن تعليم ثنائي اللغة يساعد على ازدهار تعلم اللغات املختلفة يف بلد مكاسب اقتصادية)ز(
وهذا بدوره يساعدهم يف . وهذا يعين توفر حشد كبري من أناس يعرفون عدة لغات. ما

وهذا مكسب اقتصادي لألفراد الذين . على وظائف داخل بالدهم وخارجهااحلصول 
٤٩.حيصلون على وظائف ومكسب للدولة اليت ينتمون إليها

ولدى سؤال مؤالف هذا . ، يف بعض احلاالت حيقق تعليم ثنائي اللغة روابط دينيةروابط دينية)ح(
ربية أو أسباب هذاالكتاب لعدد من معلمي العربية من غري العرب عن سبب تعلمهم الع

وهلذا . التعلم ذكر مجيعهم أن أحد األسباب بل وأمهها هو دافع فهم اإلسالم واالرتباط به
السبب ذاته يدخل تعليم العربية يف كثري من املدارس اخلاصة واحلكومية يف البالد اإلسالمية 

٥٠.. غري العربية

ا أرادت جهة ما فرض لغة ما، فما هو احلل الذي ال يستشري الناس؟ احلل ، إذفرض لغة ما)ط(
وهذا ما كانت تفعله كثري من الدول االستعمارية حني أرادت فرض . هو تعليم ثنائي اللغة

كانت تضيف لغتها إىل برامج التعليم فتجعل التعليم ثنائي . لغتها على الشعوب املستعَمرة
وكانت تتسلَّل تلك الدول عرب تعليم ثنائي اللغة للوصول . احملليةاللغة كيال تضر مبركز اللغة

٥١.إىل هدفها الكامل، فكانت بالتدريج تصل إىل قلب الوضع

، قد ُتدِخل مدرسة ما برنامج تعليم ثنائي اللغة من أجل اجتذاب خنبة من تعليم النخبة)ي(
فتجد . نياء أو كليهماالطالب أو خنبة من الناس، أي الجتذاب األذكياء أو الجتذاب األغ

١٥٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٧
١٥٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(مع لغتني احلياة اخلويل، حممد على٤٨
١٥٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٤٩
١٥٨. ، ص)١٩٨٨لمؤلف، مجع احلكوك تاحمفوظة ل: مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٠
١٥٩. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥١
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وهذا إغراء لبعض الناس وبعض . يف هذه املدرسة لغتني أو أكثر من اللغات العاملية املرموقة
الطبقات يف كل مكان، وخاصة فيما يعرف باملدارس الدولية اليت يقصدها أناس يقيمون يف 

٥٢.ختلفةبالد غري بالدهم، كما هو احلال مع أبناء الدبلوماسيني يف عواصم العامل امل

، بينما املدرسة تعلم الطفل بلغته األوىل وتسري األمور سريا حسنا هنا، يتاح إتاحة الفرصة)ك(
. للطفل الوقت الكايف لتعلم لغة الثاىن

فهو . دراسته وال يؤثر سلبيا على عالقاته االجتماعية أو حتصيله الدراسي أو حالته النفسية
يتقدم يف دراسته مع اللغة . يتعلم لغة الثاىن يف جو هادئ، غري مفعم بالتوتر أو اإلحباط

وهكذا فإن تعليم ثنائي اللغة يتيح الفرصة لتعلم لغة . األوىل ويف الوقت ذاته يتعلم لغة الثاىن
يساعد يف . الثاىن دون ضياع الوقت ودون اإلضرار بالفرد

تعلم الطفل لغة الثاىن، إذ يكتسب مهارة عامة يف تعلم اللغات من خالل تعلم اللغة األوىل 
.٥٣

برامج تعليم ثنائي اللغة)ج

وسنرى يف هذا . تعمل برامج تعليم ثنائي اللغة ضمن إطارات شديدة التنوع والتباين
.باينهااملبحث هذه األنواع من الربامج ومدى ت

:من حيث التوزيع الزماين، ميكن أن يتخذ الربامج أحد األشكال اآلتية

وهذا يعين أن احلصة األوىل يف . لغة األول و لغة الثاىن بالتناوب يف اليوم الدراسي الواحد)أ(
اجلدول الدراسي تكون مثال باالللغة األوىل واحلصة الثانية باللغة الثانية واحلصة الثالثة باالللغة 

.وىل وهكذااأل

يتم . اللغة األوىل يف النصف األول من اليوم الدراسي واللغة الثانية يف النصف الثاين منه)ب(
. التدريس يف احلصص الثالث األوىل باالللغة األوىل ويف احلصص الثالث التالية باللغة الثانية

وىل واألحد لغة الثاىن مثال السبت اللغة األ. اللغة األوىل ولغة الثاىن بالتناوب مع أيام األسبوع)ج(
وهذا يعين أن التدريس يكون طيلة ذلك اليوم . واإلثنني اللغة األوىل والثالثاء لغة الثاىن وهكاذا
.بلغة معينة ويف اليوم التاىل بلغة أخرى بالتناوب

.اللغة األوىل يف النصف األول من األسبوع ولغة الثاىن يف النصف الثاىن منه)د(

١٥٩. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٢
.١٥٩. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتنياخلويل، حممد على٥٣
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متفرقة يف اجلدول الدراسي األسبوعي واللغة الثانية يف الساعات اللغة األوىل يف ساعات)ه(
.األخرى حسب نسبة توزيع معينة

أي (ولغة الثانية للمواد الدراسية األخرى ) مثال مواد اجتماعية(اللغة األوىل ملواد دراسية معينة )و(
٥٤.أو بالعكس) العلوم وسواها

:ة الصف، تتنوع الربامج على الوجه التايلومن ناحية اللغات اليت تستخدم يف التعليم يف غرف

التعليم بالستخدام اللغة األوىل يف تدريس املواد، واستخدام لغة الثاىن لتعليم لغة الثاىن كلغة )أ(
.فقط

التعليم بالستخدام لغة الثاىن يف تدريس املواد، واستخدام اللغة األوىل لتعليم اللغة األوىل كلغة )ب(
.فقط

.تدريس بعض املواد، ولغة الثاىن للبعض اآلخراستخدام اللغة األوىل يف)ج(

أي يستخدم املعلم الواحد لغتني وهو يدّرس :استخدام لغة األول ولغة الثاىن لتدريس كل مادة)د(
٥٥.املادة الواحدة يف احلصة الواحدة

:من ناحية لغات الكتب الدراسية، تتنوع الربامج على هذا النحو

.ىل ماعدا كتب تعليم لغة الثاىنمجيع الكتب الدراسية باالللغة األو )أ(

.مجيع الكتب الدراسية باللغة الثانية ماعدا كتب تعليم اللغة األوىل)ب(

) يف املوضوعات األخرى(باالللغة األوىل وباقي الكتب ) يف موضوعات معينة(بعض الكتب )ج(
.باللغة الثاىن

يكون الطالب حرا يف و . كل كتاب دراسي تقدم طبعة منه باالللغة األوىل وطبعة باللغة الثاىن)د(
.٥٦

:من ناحية جتميع الطالب يف الصفوف، تتخذ الربامج أشكاال متنوعة منها

.جتميع الطالب الذين لغتهم األوىل هي اللغة األوىل يف صف واحد)أ(

.١٦٥. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٤
.١٦٧. ، ص)١٩٨٨، مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف: مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٥

١٥٧. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٦
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.جتميع الطالب الذين لغتهم األوىل هي لغة الثاىن يف صف واحد)ب(

أي الطالب الذين لغتهم األم : ج طالب اللغة األوىل مع طالب لغة الثاىن يف صف واحدمز )ج(
.هي اللغة األوىل مع الطالب الذين لغتهم األم هي لغة الثاىن

.جتميع الطالب الذين يعرفون اللغة األوىل ولغة الثاىن يف صف واحد، أي الطالب ثنائي اللغة)د(

مع طالب ثنائي اللغة ) اللغة األوىل أو لغة الثاىنيعرفون (جتميع الطالب أحاديي اللغة )ه(
٥٧).يعرفون اللغة األوىل ولغة الثاىن(

هدف برنامج تعليم ثنائي اللغة في بعض المدارس بإندونيسيا)د

يف املدارستحقيقها، مثل بعض حمددة لأهدافلديهاثنائي اللغة التعليمتعقداملدارس اليت
:وهي، إندونيسيا

١.Smart Eureka A national Plus School ، برامج ثنائي اللغة اليت تقام مناهلدف
:هويف هذه املدرسة

األطفال لكيال أفقإن اهلدف تشكيل : "قالت رئيسة هذه املدرسة روسديانينجسه
يكونوا مقلديني وال يرتكزوا على الكتاب ويكونوا ذكيني يف األفعال اليومية بتصرف معرفتهم 

٥٨."فيها وال يف الكتاب

وهو مدرس اللغة )Darfi Imanuel Bangun(باجنون اميانويلال درفق
ملواجهة وكوسيلةاملدرسةبيعقواتإحدى البرامج ثنائي اللغة إن يف هذه املدرسةاإلجنليزية 

".وسيلة لالتصالاللغة هيألنستقبل امل
لبدء درس امليستخدمهاو هي اللغة اإلجنليزيةتطبق  يف هذه املدرسةاليت اللغةو 

.٥٩للطالبأوامر بسيطةإعطاء و الدروس 

لرتقية هذه املدرسة احلكومية الثانية بكالتني، يستخدم تعليم ثنائي اللغة يف املدرسة الثانوية .٢
نوعية التعليم الوطين حىت ينتج املوارد البشرية املتقنات بعلوم وتكنولوجيا واملهرات يف االتصال 

٦٠.جنليزية خاصةباللغة األجنبية  واللغة اإل

.١٦٨. ، ص)١٩٨٨مجع احلكوك تاحمفوظة للمؤلف، : مكة(، )الثنائية اللغة(احلياة مع لغتني اخلويل، حممد على٥٧
58 Yulianie Kasari, “Analisis Penenerapan Bilingual Class Guna Meningkatkan

Keterampilan Berbahasa Inggris Siswa (Studi Kasus di Smart Eureka A National Plus School-
Depok”, Hlm.50.

59 Yulianie Kasari, “Analisis Penenerapan Bilingual Class Guna Meningkatkan
Keterampilan Berbahasa Inggris Siswa (Studi Kasus di Smart Eureka A National Plus School-
Depok”, Hlm.51.
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تستخدم اللغة اإلجنليزية يف هذه املدرسة كلغة التعليم، وأما استخدامها يف الفصل فهو 
وامر للطالب وحني يذكر املصطلحات حني يبدأ املدرس دروسا وخيتتمها ويعطي األ

اإلندونيسية وحني يقدم الطالب املخصوصة يف املواد التعليمية اليت يشرح مفهومها باللغة 
٦١.وواج

جبوريسان فونوروجو، اهلدف من " اإلسالم"املدرسة العالية يف قسم الدينية يف معهد 

يستخدم اللغة ومها " تعليم دين اإلسالم"بالنشط والسلب، فكان تعليم الدروس يف ضمن 
٦٢.وتستخدم اللغة العربية كلغة التعليم. بية واللغة اإلندونيسيةاللغة العر 

الدراسة السابقة.ه
:وهي ثالث حبوث علمية كما يلي. درست الباحثة ثالثة مراجع كأساس للتفكري فتعتمد عليها

Implementasi pembelajaran bilingual sebagai wujud"البحث العلمي باملوضوع .١

rintisan sekolah bertaraf internasional di SMP Negeri 2 Klaten tahun

ajaran 2008/2009" سبالس مارت"وهو للطالبة من كلية التدريس وعلوم الرتبية يف جامعة "
)USM( عشت أنت"بسوراكارتا امسها ")K7405067( م٢٠٠٩يف عام.

ملدرسة املعدة املبحث ىف البحث السابق تنفيذ برنامج تعليم ثنائي اللغة كشكل من أشكال ا
الثانوية احلكومية بكالتني، واملعارضة اليت تواجه يف تنفيذ برنامج تعليم ٢ملستوى الدوىل يف املدرسة 

الثانوية احلكومية  بكالتني وهي مأخوذ حلل املعارضة يف تنفيذ ٢ثنائي اللغة، واجلهود من جهة املدرسة 
.عدة ملستوى الدوىلبرنامج تعلم ثنائي اللغة كشكل من أشكال املدرسة امل

وهذا البحث حبث نوعي وصفي كان عنده مصادر البيانات وهي املخربون واألماكن واألحداث 
snowball(وتقرير املخربين فيه باستخدام طريقة االختبار اجلليدية . واحملفوظات والوثائق

sampling( .ونتائجه . ليل الوثائقوأما طريقة مجع البيانات فيه فباستخدام املقابالت واملالحظة وحت
:فيما يلي

تنفيذ تعليم ثنائي اللغة كشكل من أشكال املدرسة املعدة ملستوى الدوىل يف املدرسة الثانوية )أ
.بكالتني٢احلكومية 

60 Istianti, “Implementasi pembelajaran bilingual sebagai wujud rintisan sekolah bertaraf
internasional di SMP Negeri 2 Klaten tahun ajaran 2008/2009”, Hlm.47.

61 Istianti, “Implementasi pembelajaran bilingual sebagai wujud rintisan sekolah bertaraf
internasional di SMP Negeri 2 Klaten tahun ajaran 2008/2009”, Hlm. 55.

62 Lilik Wulandari, “Pembelajaran Berbasis bilingual (studi kasus pembelajaran PAI di
Madrasah Aliyah Jurusan keagamaan Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Tahun Ajaran 2007-
2008), Hlm.55.
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بكالتني ينفذ من خالل برنامج فصل ٢كان تعليم ثنائي اللغة يف املدرسة الثانوية احلكومية )١
)imersi(توى الدوىل وفصل املدرسة املعدة ملس)RSBI( . فصل)imersi( هو فصل

للطالب املتكلمني باللغة األوىل الىت ينالون مجيع أو بعض درسهم بوسيلة اللغة الثانية كلغة 
على أمر مباشر من وزارة الرتبية والثقافة يف جزيرة جاوى )imersi(فيجرى فصل .التعليم

تقرير باملدرسة املعدة ملستوى الدوىل وأما ال. أ.٠٠٤٩٠\٤٢٠الوسطى بناء على املرسوم رقم 
)RSBI( فهو بناء على أساس املرسوم من مدير التدريب للمدرسة الثانوية ومدير العام إلدارة

. ٢٠٠٧\KEP\٣ج\٥٤٣الرتبية االبتدائية والرتبية الثانوية ووزارة الرتبية الوطنية رقم 
الىت تعد الطالب مستندا (SSN)املدرسة املعدة ملستوى الدوىل هى املدرسة مبعيار وطين و 

(SNP)إىل املعيار الوطين الرتبوي 
.لديهم قوة التنافس الدولية

الثانوية احلكومية بكالتني هو حتصيل ٢الغرض من برنامج تعليم ثنائي اللغة يف املدرسة )٢
تكنولوجيا ويكونون ماهرين ىف االتصال باللغة األجنبية املوارد البشرية الذين يتقنون العلوم وال

.واللغة اإلجنليزية خاصة
اإلعداد لتنفيذ تعليم ثنائي اللغة يتكون من األنشطة وهي توظيف املعلمني واختيار الطالب )٣

.والسهوالت التعليمية واملنهج الدراسي والكتب الدراسية والتمويل والتعريض
.ة كان يتضمن على تطبيق الطريقة التعليمية وعملية التعليمالتنفيذ لتعليم ثنائي اللغ)٤
وهو يتكون من . التقييم من تنفيذ تعليم ثنائي اللغة كان يهدف ملعرفة مدى جناح الربنامج)٥

.تقييم الربامج وإجناز التعلم لدى الطالب
.تنيالثانوية احلكومية بكال٢كانت املعارضات يف تنفيذ برنامج ثنائي اللغة يف املدرسة )ب

.نقصان استعداد املعلمني يف تنفيذ عملية التعليم باستخدام اللغة اإلجنليزية كلغة التدريس)١
نقصان القدرة األساسية من اللغة اإلجنليزية لدى الطالب وخاصة طالب الصف السابع )٢

).RSBI(الملدرسة املعدة ملستوى الدوىل 
أنه ال بد هلم من إتقان املواد عبء التعلم الشديدة عند الطالب يف فصل ثنائي اللغة ب)٣

.التعليمية باستخدام اللغة اإلندونيسية واللغة اإلجنليزية
خاصة يف دروس العلوم ) imersi(الصعوبات يف أخذ املراجع باللغة اإلجنليزية ولفصل )٤

.االجتماعية والسيما درس اجلغرافيا والتاريخ
.بكالتني٢املدرسة الثانوية احلكومية اخلطوات حلل املعارضة يف تنفيذ برنامج ثنائي اللغة يف)ج

قامت املدرسة بتدريبا على معلمي الفصل الثنائي اللغة لتعلم اللغة اإلجنليزية ويتكون التدريب )١
.من التدريب قبل التعلم والتدريب أثناء عملية التعليم



١٩

هة كانت مشكلة حمدودة القدرة األساسية عن اللغة اإلجنليزية حتل بطريقتني ومها من ج)٢
فكان ينبغي للمعلم تكثري األعمال يف تنفيذ تعلم ثنائي اللغة وللطالب . املعلمني والطالب

ويستخدم املعلم زيادة احلصة الدراسية لتقليل . إتباع إضافة اللغة اإلجنليزية خارج املدرسة
.

ب إجنليزية حيل بتوجيه من جهة املدرسة إىل املعلمني لبحث الكتب واشرتاؤها كان نقصان كت)٣
٦٣.أو استعارة املراجع للمواد التعليمية

Pembelajaran Berbasis bilingual (studi kasus"البحث العلمي باملوضوع .٢

pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah Jurusan keagamaan Pondok

Pesantren Al-Islam Joresan Tahun Ajaran 2007-2008)" وهو للطالبة من كلية
بفونوروجو امسها ليليك ووالنداري )STAIN(الرتبية يف جامعة اإلسالمية احلكومية 

)٢٤٣٠٤٢٠٥١.(
إن ما يبحث فيه التعلم بثنائي اللغة يف املدرسة العالية والسبب من استخدام اللغة األجنبية يف 

وإن نظام . م٢٠٠٨-٢٠٠٧عام " اإلسالمة جبورسان فونوروجو"الدينية معهد عملية التعليم عند قسم 
التقييم املستخدم يف التعليم باللغة األجنبية عند قسم الدينية من املدرسة العالية يف معهد اإلسالمية 

والفوائد يأخذها الطالب حني يتعلمون باللغة األجنبية يف قسم . م٢٠٠٨-٢٠٠٧جبورسان عام 
.م٢٠٠٨-٢٠٠٧ن املدرسة العالية يف املدرسة الداخلية اإلسالمية جبورسان عام الدينية م

هذا البحث حبث وصفي نوعي كان يستخدم ثالثة طرق جلمع البيانات وهي املقابالت 
والنتيجته تعرض سبب استخدام اللغة األجنبية يف التعلم وهو أن يقدر الطالب . واملالحظة والتوثيق
دينية ويصبح علماء واالتصال باللغة األجنبية ويقبلوا يف اجلامعة الىت تستخدم  اللغة على إتقان العلوم ال

واملواد التعليمية املستخدمة يف عملية التعلم والتعليم باللغة األجنبية يف هذه املدرسة العالية . األجنبية
ق التعليمية املستخدمة وأما الطر . فهي اليت وضعتها وزارة الشؤون الدينية وزيدت مواد أخرى من املعلم

وأما الوسائل التعليمية املستخدمة فهي . فهي طريقة مباشرة وطريقة املناقشة وطريقة السؤال واجلواب
وأما نظم التقييم املستخدم يف تعلم باللغة األجنبية فهو . السبورة والكراسة والكتب والقرآن الكرمي

أخوذة لدى الطالب يف التعلم الذي يستخدم اللغة واملنافع امل. االختبار الكتايب واالختبار الشفهي
.٦٤
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Penenerapan Bilingual Class Guna Meningkatkan"البحث العلمي باملوضوع .٣

Keterampilan Berbahasa Inggris Siswa (Studi Kasus di Smart Eureka A

National Plus School-Depok" وهو للطالبة من كلية علوم الرتبية والتدريس يف جامعة هداية
).١٠٨٠١٨٢٠٠٠٥٠(اهللا اإلسالمية احلكومية جباكرتا امسها يولياين كاساري 

جنليزية أوضح هذا البحث العلمي أن تنفيذ برنامج فصل ثنائي اللغة لتحسني مهارات اللغوية اإل
املدخل يف هذا البحث . بديبوك"Smart Eureka a National Plus School"لدى الطالب 

وطرق مجع البيانات املستخدمة هي املقابالت . هو مدخل نوعي بطريقة وصفية ودراسة احلالة
Smart Eureka"تدل نتيجته على أن إجراء تنفيذ برنامج فصل ثنائي اللغة يف . واملالحظة والتوثيق

A National Plus School" بديبوك يطبق ست جمموعات من الطبيعات يف كل درس باستخدم
التعليم والتعلم بطرق متنوعة تزيد محاسة الطالب يف التعلم واملهارات اللغوية الىت تشري . اللغة اإلجنليزية

باستخدام اللغة إليه قدرة الطالب على ذكر األمساء والصفات واألوامر البسيطة والتعبري عن آرائهم
٦٥.اإلجنليزية وقدرة على فهم األفالم اليت تستخدم اللغة اإلجنليزية

اإلطار التفكيري.و
حيدث يف عصر العوملة مثل اآلن التفاعل بني البلدين وهذا يشجع الناس ىف تعلم وإتقان اللغات واللغة 

. باعة تطور العلم والتكنولوجيا يف العاملفإن من يتعلم اللغة األجنبية ويتقنها يستطيع على مت. األجنبية خاصة
تعلم وإتقان اللغة األجنبية أمر أصعب للمتعلمني غري الناطقني . ويسرع هذا يف حتسني نوعية حياة اإلنسان

. بتلك اللغة
نامج فصل ثنائي اللغة كما يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج وهذه األجنبية منها بر 

ووحد من . املدرسة توفر بيئة لغوية يف الفصول حبيث يعرف الطالب اللغة األجنبية الىت تدرسها املدرسة
.الطالب فيهااللغتني الىت تدرسها هذه املدرسة، وهذا الربنامج له دور يف تعليم اللغة العربية لدى

حتدث يف تنفيذ برنامج فصل ثنائي اللغة مشكالت كثرية سواء كانت يف إعداده أوتنفيذه أوعمليته 
ولكن من جهة املدرسة حماولة لبحث حلول فضلى حلل هذه املشكالت من أجل حتقيق أهداف . أوتقييمه

بية كما علمها املعلم هلم يف تأدية هذا الربنامج وهي أن يكون الطالب قادرين على إتقان اللغة األجن
.املدرسة

65Yulianie Kasari, “Analisis Penenerapan Bilingual Class Guna Meningkatkan
Keterampilan Berbahasa Inggris Siswa (Studi Kasus di Smart Eureka A National Plus School-
Depok”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Kependidikan Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Hidayatullah, 2013).
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ثنائي اللغةالفصل البرنامج 

العربیةاللغةلتعلیماللغةالثنائيالفصلبرنامجدور

اللغة األجنبيةإتقان

املدرسة الثانوية اإلسالمية توناس هارابان



٢٢



٢٣

الباب الثالث
مناهج البحث

البحثمناهج.أ
عنواإلجابةالبحثمسائلحللهاالالزمةوطريقتهالتحققكيفيةمنتتكونالبحثمناهج

.بحثالتنفيذكيفيةعلىالداللةتعطيالبحثمناهجإنأخرىوبعبارة. أسئلتها

البحثنوع.ب
يأخذماوهي٦٦األخبار،أواإلجياباتشكليفبياناتهألنالنوعيالبحثنوعمنالبحثهذا

حتليلطريقةباستخدامأخذهابعدالباحثةفيحللهاالبياناتمجعطريقةباستخدامالبحثمستجييبمن
٦٧.احملددةالبحثأسئلةعنجتيباليتالبحثنتيجةعلىالعمليةهذهحتصلمثالنوعيةالبيانات

العربیةاللغةلتعلیماللغةنائيالثصلالفبرامجدورتصفالبحثمن هذااملأخوذةالبيانات
)best(بيستقال. الوصفيالنوعيبالبحثفيسمىبسمارانجهارابانتوناساإلسالميةالثانويةاملدريةيف

أهدفالوصفيالبحثلتنفيذ. عليههواملوفقاوتفسريهالشيءلوصفيسعىحبثالوصفيالبحثإن
وصفالبحثهذامنوالغرض٦٨.صحيحامبحوثشيءوخصائصمنتظمااحلقائقوصفمنهارئيسية
.عليههوومباصحيحالتعليم اللغة العربيةنائي اللغةالثصلالفبرنامجدور

ووقتهالبحثمكان.ج
تبحث الباحثة حبثا نوعيا يف مدرسة  توناس هارابان ال

اتقان اللغة ليكون الطالب قادرين علىبرنامج الفصل الثنائي اللغةبإقامة اللغة العربيةمنهاأنباللغات
.العربية

عندماوسيتمتقريباأسبوعنييففإجراؤه. م٢٠١٥عامنوفمرب٢١التاريخيفالبحثجرىقد
.للحاجةوفقايتغريقداملقدرالوقتإنولذلك. البحثجنتائعلىالباحثةحتصل

البياناتمصادر.د
:يليفيماومصادرمهاثانويةوبياناتأوليةبياناتمنالبحثهلذاالبياناتتتكون

66 Yunita Rahmawati, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab,
(Semarang:  Walisongo Press, 2011), Hlm. 35.
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Hlm. 37.
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شكليفيقابلهمأوباحثيالحظهموأشخاص٦٩حبثهباحثفيهيعملمكاناألوليةالبياناتمصدر)أ
اللغةدرسومعلمياملدرسةمديرفهيالبحثهلذااألوليةالبياناتدرمصافأما. أواألفعالالكالم

هذهمنوتأخذ. مدرسة  توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجيفالطالباألجنبية وبعض
مدرسة  توناس يفبرنامج الفصل الثنائي اللغةتنفيذكيفيةوهيالبحثهلذااألوليةالبياناتاملصادر

األوليةوالبيانات. ودوره لتعليم اللغة العربيةوحلولهومشكالتهلثانوية اإلسالمية بسمارانجهارابان ا
٧٠.السمعيةاألشرطةبواسطةأوالصورأوالفيديوأوالكتابةشكليفتسجل

ونشراتوتقاريركتبمثلسجالتأمأشخاصاكانسواءثاينطرفالثانويةالبياناتمصادر)ب
املدرسيةوالسجالتالكتبفهيالبحثهلذاالثانويةالبياناتمصادرفأما٧١.يتوثيقوكلهاوجمالت
برنامج الفصل الثنائي تنفيذوصفوهيالبحثهلذاالثانويةالبياناتاملصادروتأخذ. للبحثاملناسبة

.مدرسة  توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج ودوره لتعليم اللغة العربيةيفاللغة

البحثبؤرة.ه
اللغةلتعلیمبرنامج الفصل الثنائي اللغةدورعلىفتكزهالبحثتتوسعالأنالباحثةتريد
يواجههااليتواملشكالتدور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربيةبتعلقتةأنشطوكلالعربیة

.حللهاةاملدرسجهةمنواحللولبرنامج الفصل الثنائي اللغةتنفيذيفاملعلم

البياناتجمعطريقة.و
:هيالبحثهذايفاملطلوبةالبياناتعلىللحصولالبياناتمجعطريقة

املقابلة)أ
الذيهو)interviewer(املكسورةبالباءاملقابلومهاالطرفانيعملهمعنيلغرضحمادثةاملقابلة

املقابلة٧٢.جوابااألسئلةعنبجييالذيهو)interviewee(املفتوحةبالباءواملقابلاألسئلةيعطي
ولتسهيل املقابلة تريد الباحثة أن مباشرةالبياناتالكتسابجترىالبحثهذايفالبياناتحبثكطريقة

يف مدرسة توناس لتعليم اللغة العربية برنامج الفصل الثنائي اللغةتسئل األسئلة إىل من يتعلق بدور
:منهاهارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج، 

69 Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, (Bandung: PT.
Setia Perna Inves, 2006 ), Hlm. 79.

70 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remadja Karya ,1989),
Hlm. 112.

71 Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, Hlm. 79.
72 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Hlm. 135.
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تاريخ توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج، تسئله الباحثة لنيل املعلومات عنمدير املدرسة )١
ربنامج الفصل 

.املدرسةهذهيف الثنائي اللغة
لنيل املعلومات عن اسرتاجتية مستخدمة لتنفيذ برنامج الفصل معلم اللغة العربية، تسئله الباحثة )٢

.بتعليم اللغة العربية
ن تسئلهم الباحثة لنيل املعلومات عطالب مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج،)٣

.
املالحظة)ب

عمداالباحثةتبحثهاظواهرعنلبحثوهي٧٣البحث،مكانإىلبزيارةجترىاملالحظة
وحالة وتعليم اللغة العربيةاللغةثنائيفصليفةأنشطكلالبحثهذايفالباحثةوتالحظ٧٤.ومنهجيا

.رابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجبيئة لغوية يف مدرسة توناس ها
التوثيق)ج

والكتبونسخةمذكراتشكليفاملتغرياتأواألشياءحولالبياناتحبثالتوثيقطريقة
يفالطريقةهذهوتستخدم٧٥.ذلكوغرياالجتماعاتوحماضراملنقوشةواألحجاروالصحف

ثنائي الفصل البرنامج دور بوالتالميذ ومما تتعلقعن املعلمني املكتوبةالبياناتالكتسابالبحثهذا
والتسجيلواملذكراتمدرسة  توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجالعربیةاللغةلتعلیماللغة

.الباحثةفيهاتبحثحينما

البياناتصالحيةاختبار.ز
البياناتتباينالتحليلقبلبدوال. تلقائياحتليلهايكونالالنوعيالبحثمناملأخوذةالبيانات

يفالبياناتتفتيشوطرق. احملددةالبحثمسائلعناإلجابةمتكنأوالأمبالثقةجديرةهيهللتأكدها
:هيالنوعيالبحث

73 Yunita Rahmawati, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab,
Hlm. 35.

74 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1997), Hlm. 63.

75 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), hlm. 158.
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املشاركةمتديد)أ
. البياناتمجعيفتأثرلهالباحثمشاركة. البحثكأداةالنوعيالبحثيفالباحثيكون

مكانيفالباحثويقيم. البحثخلفيةمتديدإىلحتتاجولكنهاقصريقتو يفمشاركتهوليست
.ستشارك الباحثة هلذا البحث اسبوعني تقريبا٧٦.البحثأهدافينالحىتالبحث

املثابرةاملالحظة)ب
يركزمثالباحثيبحثهامبسائلجدامناسبةحالةيفوعناصرخصائصلنيلاملالحظةهذه

.العمقتعداملثابرةواملالحظةالنطاقيعداملشاركةمتديدإنأخرىوبعبارة. تفصيالعليهانفسه
مالحظة لتعليم اللغة العربية رنامج الفصل الثنائي اللغة دور وستالحظ الباحثة كل ما يتعلق بتنفيذ ب

.مثابرة
التثليث)ج

٧٧.هلاارنةمقأوللتباينالبياناتهذهخارجشيءباستخدامالبياناتتدقيقطريقةهو

.ستعقد الباحثة التثليث باستخدام البحوث العلمية األخرى املتعلقة ببخثها
املناقسةخاللمنباألشخاصالتفتيش)د

وهيالباحثةمبعرفةمعادلةعامةمعرفةلديهمنأواآلخرينالباحثنيمجعبطريقةالباحثةتفتش
الذيوالتحليلواآلراءوالتصوراإلدراككلحو أخرىمرةمعهمتتباينمثالباحثةتبحثهعمااملعرفة
.املناسبة هلذا البحثعلومة املتدقق الباحثة حبثها مع صديقتها الىت هلا .عملهجيرى

السلبيةاحلالةحتليل)ه
أواملعلوماتواجتاهبنمطتناسبالاليتواحلاالتاألمثلةمجعبطريقةالسلبيةاحلالةحتليلوتنفيذ

.حتلل الباحثة ببحث العلمي األخرى.املقارنةمادةوجتعلهاواستخدامهاعهامجمتاليتالبيانات
املراجعإكتفاء)و

الفيديوأوفيلماملثال. التقييمالحتياجاملكتوبةباالنتقاداتوتكييفلضبطكأداةاملفهومهذا
باالنتقاداتهاعلياحلصولمتاليتالنتائجملقارنةفراغوقتيفوينتفعالتسجيلكأداةيستخدموكله
البياناتالباحثةحتللحينمالالختباركمقياساستخدامهاميكناملسجلةاملوادإذن. مجعهامتاليت

.ستستعمل الباحثة تسجيل الذى تناله أثناء عملية البحث.وتفسرها
األعضاءتدقيق)ز

صحةالباحثةوتدققالبياناتمصادريكونوابأنيقبلونالذيناملشاركنيالباحثةجتمعأنهو
٧٨.وتفسريهاالبيانات

76 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), Hlm. 72.

77 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Hlm. 178.
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البياناتتحليلطريقة.ح
عن طريقتقريرشكليفالعباراتأوالكلماتصورةعلىبياناتهألننوعيحبثالبحثهذا

موليونج. جليكسيقال. عليهااحلصولمتاليتالبياناتإىلاملستندالتحليلوهواالستقرائيالتفكري
)Lexy J. Moleong (وفئاتأمناطإىلالبياناتتركيبعمليةتفسريهاأوالنوعيةالبياناتحتليلإن

البياناتحتليلوطريقة٧٩.البياناتتطلبهاكماالفرضيةوحتدداملوضوعيوجدحىتاألساسيةالشرحووحدة
باخلطوات)Lexy J. Moleong(موليونج. جليكسيرأيمنالطريقةهيالبحثهذايفاملستخدمة

:التالية
امليداينالدفرتيفكتبتقداليتواملالحظاتاملقابالتمنوهيمصادرمنالبياناتمجيعمراجعة.١

.ذلكوغريوالصورالرمسيةوالوثائقالشخصيةوالوثائق
البياناتتبقىإىل حفظهاحيتاجاليتواألقوالوالعمليةاألساسيةاخلالصةجبعلالبياناتتنقيص.٢

.التقريريفاملنقوصة
.منقصةأومجلةوحداتيفالبياناتتنقيصنتائجبتركي.٣
.لفصلهاوفقاوحداتكلتفصيل.٤
.البياناتصحةحتليل.٥
٨٠.البياناتتفسري.٦

البحثهذايف"SWOT"حتليلاستخدم، "SWOT"وكذالك طريقة حتليل البيانات 
هارابان الثانوية مدرسة توناسيفاللغةالثنائيالفصلبرنامجلتنفيذووعيدوفرصةوضعفقوةملعرفة

وبذلك أن هذه املدرسة تستطيع رفع قوة و فرصة إىل حد أعلى وحينئذ تستطيع . اإلسالمية بسمارانج
.أيض نقص ضعف و وعيد يف هذا الربنامج

ثنائيفصلبتنفيذيتعلقماوهيالبحثهذابياناتلتحليلاخلطواتهذهالباحثةتستخدم
.ثانوية اإلسالمية بسمارانجمدرسة  توناس هارابان اليفاللغة

78 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), Hlm. 74.

79 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,
Hlm. 141.

80 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Hlm. 190
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الباب الرابع
وصيف البيانات وتحليلهات

وصيف البياناتت.أ
وصف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج.١

مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هي مدرسة خاصة وبناؤها جديد ومتر عملية 
تولوس هارابان الىت وقعت يف مسكن تولوس " املهاجرين"ة حتت رعاية مؤسس٢٠١١تعليمها منذ سنة 

.واليوم دخلت يف عامها الرابع. Cهارابان بلوك 
وعدد املعلمني فيها عشر معلمني، . البيهقي وهو مدير املدرسةحبيبترأس هذه املدرسة بأستاذ 

املدرسة مبوظف يف املاجسرت وتؤيد هذه حاصلوواحد منهم فهو الليسانستسع منهم احلاصلون يف
.شهادة تعليم القرآنوتعليم القرآن يدبر بثالثة معلمني و معهم . واحد

:  ملدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج مخس فصول بعدد الطالب لكل فصل
الفصل السابع أ خبمسة وعشرين طالبا و الفصل السابع ب بأربعة وعشرين طالبا و الفصل الثامن أ 

. رين طالبا والفصل الثامنب خبمسة وعشرين طالبا والفصل التاسع بتسعة وثالثني طالبابستة وعش
.طالبا١٣٩فجميع طالب هذه املدرسة 

أهداف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج.٢
ائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية والنتيجة من املقابلة عن أهداف تنفيذ برنامج الفصل الثن

غرس اإلسالمية بسمارانج هي أن أهداف من هذا التنفيذ يتوجه إىل أهداف بناء هذه املدرسة وهي 
قيمة التعليم يف مجيع قطاعات وخاصة قطاع التعليم الديين لتشكيل اجليل الذكي املتقني وتطور اإلبداع 

.لدى الطالب واإلمكانات يف العمل
مدرسة توناس هارابان الثانوية البيهقي املاجستري كمدير حبيبذلك البيان مناسب لقول السيد 

:اإلسالمية بسمارانج
٨١".من خالل إتقان اللغتني يرجى أن يساعد الطالب ليكونوا ناجحني يف الدنيا واآلخرة"

:يعزز هذا الرأي بقول السيد أمحد كمعلم اللغة العربية
:ج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هىإن أهداف من برنام"
مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج إلتقان اللغات املتنوعة، وهي اللغة تزويد طالب )أ

.اإلجنليزية واللغة العربية واللغة اجلوية
.ليواجهوا بتقدم الزمانمية بسمارانجمدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالإعداد طالب )ب

81 Hasil wawancara dengan Ustad Habib Baihaqi, M.S.I selaku Kepala Sekolah pada
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مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج ليواصلوا إىل مرحلة التعليم تسهيل طالب )ج
٨٢."بعدها الىت تنفذ برنامج ثنائي اللغة أو ثالثي اللغة أو متعددة اللغات

ة اإلسالمية بسمارانجالتسهيالت يف الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوي.٣
املراد بتسهيالت هنا الوسائل الىت تكون حاجة لتنفيذ تعليم ثنائي اللغة، فإكمال الوسائل تؤثر إىل 

والفصول . وبوجود الوسائل احملتاجة ستسهل عملية التعليم وخاصة تعليم اللغة األجنبية. جناح الربنامج
ارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج مل تكن أحسن من الدراسية لربنامج الثنائي اللغة يف مدرسة توناس ه

ويف تنفيذ برنامج الفصل . الفصل التقليدية إال أن يف هذه الفصول استخدام اللغة األجنبية كلغة التعليم
.الثنائي اللغة يف هذه املدرسة يعلم ثالث لغات وهى اإلجنليزية والغربية واجلوية

يف توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج، تكمل املدرسة ولتسهيل النجاح تنفيذ تعليم اللغة
وهدف توفري هذه التسهيالت راحة . و تكييف اهلواء)LCD proyektor(جكتور فصوهلا بالبو 

. الطالب يف أثناء إجراء العملية التعليمية
.لوجياالتعلم من خالل تكنو مصدر

هج برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجامن.٤
املنهج املستخدم لتنفيذ الفصل . املناهج هى املراجع يف صناعة املنهج الدراسى وخطة الدرس

الرتبيةو الوطنية الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هى منهج من وزارة
الىت تركز على تعليم اللغة العربية ودين " املهاجرين"ملدينة مسارانج واملناهج الصادرة من مؤسسة 

تعليم دين اإلسالم وتعليم قراءة القرآن وحفظ السور : اإلسالم، ولتعليم دين اإلسالم يشمل على
اجلماعة و الدراسات اإلسالمية تركز إن عملية صالة . والدراسات اإلسالمية) ٣٠و٢٩اجلوز (القصرية 

.يف مسجد املهاجرين الذى وقع قريب من مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج
لتكون مراجع يف صناعة ٢٠١٣وتنفذ مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج املناهج 

ن يف استخدام اللغة اإلجنليزية واللغة العربية ومزية هذا الربنامج تتمك. املنهج الدراسى وخطة الدرس
:البيهقيحبيبواستخدام تلك اللغات يف وقت متفرق، قال األستاذ . واللغة اجلوية

أما . استخدام اللغة اإلجنليزية كلغة التعليم يف عملية تعليم اللغة اإلجنليزية يف الفصل ثنائي اللغة"
ء تعليم اللغة العربية واملعلم يسعى يف استخدامها حني تعقيد استخدام اللغة العربية كلغة التعليم أثنا

٨٣".الربامج اإلسالمية

:وقال األستاذ أمحد كمعلم اللغة العربية 

82 Hasil wawancara dengan Ustad Ahmadun, S.Pd.I selaku kepala pengajar Bahasa Arab
pada tanggal 26 Oktober 2015 pada pukul 09.30.
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:استخدام اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يف أحوال آتية"
English Funإلجنليزية وتنفيذ إضافة استخدام اللغة اإلجنليزية كلغة التعليم حني تعليم اللغة ا)أ

Club(EFC)
األنشطةاستخدام اللغة العربية حني تعليم اللغة و استخدامها كلغة التعليم حني تعود الطالب يف )ب

.الدينية كصالة الضحى واالحتفاالت
٨٤."واخلميسالثالثاءاستخدام اللغة اجلوية حني تعليم اللغة اجلوية ويستخدمها الطالب يف يوم )ج

وتنفذ املدرسة الفصل الثنائي اللغة لفصل السابع و الفصل الثامن فقط، تعمل هذا ألن يكون 
.االمتحانات الوطنيةاالستعدادا لطالب الفصل التاسع يف استقبال 

برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجوقت تعلم يف.٥
full day(هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج نظاما تعليميا يف يوم كامل وتنفذ مدرسة توناس 

school(ترى املدرسة أن الطالب . هو نظام املدرسة بتنفيذ وقت التعلم أكثر من املدرسة التقليدية
والنظر منه أن الطالب يستطيعون أن خيالطوا برفقائهم املعادلني. حيسنهم استفراق وقتهم يف املدرسة

األجهزة و تكنولوجي املعلوماتوبسبب سرعة تقدم . أعمارهم حبيث ال خيتلف كثريا اللعب من أعمارهم
وملواجهة اشتغال اآلباء الذين يعملون حىت . اإللكرتونية ينقص الطالب انضباطا يف قبول هذا التقدم

:يقع هذه احلاالتفيمكن أن) مثل أوقات املدرسة التقليدية(املساء، وإذا رجع الطالب أول الوقت 
هذا قد يؤدي إىل أن يشاهد الطالب الربامج التلفازية وبعضها غري مالئمة : الرجوع مباشرة)أ

.(playstation)باليستيشن بأعمارهم أو يلعب الطالب 
٨٥.هذا احلال يؤدى إىل القلق: الرجوع غري مباشرة)ب

نوية اإلسالمية بسمارانجتنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثا.٦
األنشطة يف الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج)أ

تبدأ األنشطة يف الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية 
معة والسبت يوم اجلو ١٥.٣٠إىل الساعة ٠٦.٤٠إىل اخلميس من الساعة االثننيبسمارانج يوم 

:برتتيبها فيما يلى١٢.٠٠وتنتهي يف الساعة ٠٦.٤٠ساعة تبدأ يف ال
ويوم استعمل هذا الوقت يف يوم االثنني للمراسم، ويوم الثالثاء: ٠٧.١٠-٠٦.٤٠الساعة )١

.السبت لعملية التعليماألربعاء حلفظ جز عم ويوم اجلمعة و 
.التعليميةاستعمل هذا الوقت للعملية : ٠٩.٠٥-٠٧.١٠الساعة )٢
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٣٢

استعمل هذا الوقت يف يوم االثنني للعملية التعليمية، يف األيام : ٠٩.٢٠-٠٩.٠٥الساعة )٣
بناء على مالحظة الباحثة وجد أن . األخرى استعماله لصالة الضحى وقراءة األمساء احلسىن

اخلميس املعلم يستخدم اللغة العربية كاللغة املتوسطة إلعطاء األمر البسيط، واستعماهلا يف يوم
.فقط ألن املدبر ذلك اليوم معلم اللغة العرية

٠٩.٣٠الساعة )٤
".املهاجرين"تتخللها وقت راحة الطالب وإقامة الصالة الواجب يف مسجد 

س هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجتعليم اللغة العربية يف الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة تونا)ب
العملية التعليمية)١

وجناح تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية 
وذلك النجاح يشري إليه حتقيق . الفعالة والكافيةبسمارانج حيدد بتنفيذ عملية التعليم والتعلم 

عملية التعليم يف الفصل الثنائي و . معايري العمليةو حيقق معايري النجاح األدىن وهمؤشرات
اللغة مبدئه ال خيتلف كثريا عن عملية التعليم الفصل التقليدية يف مدارس األخرى، والفرق 

.بينهما يقع يف استخدام اللغة العربية كلغة التعليم
مباشرة يف الفصل بناء على املقابلة ومالحظة الباحثة الىت اتبعت عملية التعليم والتعلم 

 .
ويستخدم املعلم اللغة العربية كلغة التعليم حني يفتح الدرس بإعطاء التحية ويسأل الطالب 

.عن حاهلم، وإعطاء األوامر الباسطة إليهم وخيتتم املعلم الدرس
لغة العربية، يعلم األستاذ طالبه ليتحدثوا باللغة العربية باستخدام احلوار، قد وأما لدرس ال

، يعلم )AIESEC(يسيك يسمع املتحدث األصلى من خارج البالد الذى تظاف بآ
كما قال أستاذ . الطالب القراءة والكتابة والكالم واملفردات وقواعد النحو والصرف البسيطة

:أمحد
:ل الثنائي اللغة للغة العربية عن طريقتعلَّم الطالب يف الفص"
.تعود الطالب على الكالم باللغة العربية يف شكل احلوار والتحدث)أ(
استماع الطالب إىل املتحدث األصلى باللغة العربية مباشرة وهذا لتعليم مهارة )ب(

.االستماع
لقراءة يف الفصل الثنائي اللغة للغة العربية خاصة ينبغى لطالب أن يكونوا ماهرين يف ا)ج(

٨٦.والكتابة والكالم ويتقنوا املفردات والنحو والصرف البسيطة
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٣٣

:البيهقيحبيبهذا يعززه قول األستاذ 
منطقة الشرق ضر املتحدث األصلى من حيضر املتحدث األصلى من أوربا، قد لكل سنة حي"

٨٧."ليأيد تعليم اللغة العربية

الذى يعلمهم املعلم فقط بل كذلك يف أثناء عملية التعليم، ال يتعلم الطالب الدرس 
يظهر ذلك من نتيجة مقابلة الباحثة مع بعض الطالب من الفصل . يتعلمون لغة التعليم

السابع والثامن بعد عملية التعليم، هم قادرين على إعادة الكلمات الىت استخدمها املعلم 
بع مل يتقنها ألنه رغم أن بعضا قليال من طالب الفصل السا. وإعادة الدرس الذى علمها هلم
ولتعليم املفردات املعلم يأمرهم املعلم أن يبحثوا عن معىن . ضعيف يف قرأة اللغة العربية

املفردات الىت مل يعرفها يف كتاب الدرس والقاموس، وإذا هم يشعرون بصعوبة فعليهم أن 
.يسألوا املعلم عن ذلك

طريقة التعليم)٢
عرف أن الطريقة الىت يف عملية تعليم اللغة يف الفصل بناء على املقابلة واملالحظة فالباحثة ت

الثنائى اللغة مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يف عدة طرق متنوعة 
يف . واستخدام هذه الطرق لتشويق اهتمام الطالب ومثال منها السؤل واجلواب ولعب الدور

(PAKEM)متعفعال واملالوبتكارىواالالنشطتعليماختيار طريقة التعليم يعتمد على
:أستاذ أمحدقال . الكفائة األساسيةواختيارها مناسبا ب

وخالقةالنشطالتعليمالطرق املستخدمة يف الفصل الثنائي اللغة طروق متنوعة يعتمد على "
٨٨"الكفائة األساسية املرجوةو مناسبا ب(PAKEM)ممتعةوفعالة و 

كتاب التعليم)٣
ستخدم يف عملية تعليم اللغة يف الفصل الثنائى اللغة مدرسة توناس كتاب التعليم امل

هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج متساو مع كتاب التعليم الذى يستخدمه الفصل 
واستخدم هذه املدرسة الكتاب املطبوع من ايرلنجا . التقليدية يف مدرسة أخرى

(Erlangga). واملقابلة مع أستاذ أمحد، وقال هذا التصويف مناسب ملالحظة الباحثة
:األستاذ

هو كتاب لتعليم اللغة العربية باملطبوع من ,لغة كتاب التعليم الذى مكتوب باللغة العربية "
"٨٩(Erlangga)ايرلنجا
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٣٤

تقومي برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج.٧
ومن . امج التعليم أمر مهم ألن بإقامة التقومي يعرف ننتيجة جناح الربنامجإن التقومي يف تنفيذ الربن

التقومي يعرف مزايا ونقائص الربنامج وميكن أن يبحث احللول منها لرتقية املزية والتحسن النقائص حىت 
.يكون تنفيذ النرنامج بعده أحسن من قبل

بان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يؤديه وتقومي برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارا
وتقوميه متساو مع تقومي التعليمية عموما، وهو اختبار القبلى و االختبار . معلم درس اللغة األجنبية

. االختبار البعدي هو إعطأ املعلم االواجبات املنزلية، امتحان نصف السنة وامتحان آخر السنة. البعدي
:وهذا مناسب لقول األستاذ أمحد

:طريقة التقومي  الربنامج الفصل الثنائي اللغة املستخدمة يف هذه املدرسة هى"
.االختبار االبتدائي، بإعطاء السؤل قبل أن يبدأ األستاذ املادة اجلديدة)أ

االختبار النهائي، بإعطاء الواجبات املنزلية، ، امتحان نصف السنة وامتحان آخر السنة وامتحان )ب
٩٠."النهائي

وثيق الذى مجعته الباحثة أن نتيجة طالب مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بناء على الت
.بسمارانج تصل إىل معايري النجاح األدىن

العوامل املعارضة يف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية .٨
بسمارانج

ية بسمارانج هى مدرسة جديدة ألن بنائها يف السنة مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالم
، وكل معلم وموظف فيها جيتهد يف تطوير املدرسة لتكون أجود من قبل وتطوير نوعية برنامج ٢٠١١

ويف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة حيدث املشكالت الىت تكون عوامل معارضة . فصل ثنائي اللغة
يستخلص منها أن وأستاذ أمحدالبيهقيحبيبتيجة املقابلة بأستاذ بناء على ن. للنجاح هذا الربنامج

:العوامل املعارضة الربنامج هى
قلة انضباط املعلمني يف استخدام اللغة)أ

يستخدمون أو، ال يدخلون األنشطة اليوميةيفاالندونيسيةاللغة ال يزالون يستخدموناملعلمون
.مع الطالبدثةيف احملاالعربية واللغة اللغة اإلجنليزية

قلة قدرة الطالب اجلدد يف اللغة العربية)ب
طالب جدد مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج جائو من املدرسة اإلبتدائية 

فلذلك، معلم اللغة العربية البد أن . التقليدية الذين مل يستطيعوا أن يقرؤوا ويكتبوا اللغة العربية
ألن الشرط األول ملن يريد أن يتقن اللغة فالبد . الكتابة يف اللغة العربيةجيتهد ليعلمهم القراءة و

.أن يقدر على القراءة و الكتابتها
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٣٥

قلة وعى الطالب بأمهية اإلتقان اللغة العربية)ج
مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج ال يفهمون منافع إتقان اللغة العربية، طالب 

وهم يظنون أن إتقان اللغة اإلجنيليزية أهم من إتقان اللغة العربية و يظنون أن اللغة اإلجنيليزية مفتاح 
حدى لغات العامل . لفتح نوافذ العامل

.وهذا احلال يؤدى إىل قلة املفردات الىت يتقنون الطالب. ومنافعها كبرية للمسلمني
قلة الوسائل التعليمية)د

إن مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هى مدرسة جديدة فلذلك الوسائل 
وال يوجد ) LCD proyektor(ربوجكتور التعليمية غري كاملة، ال يوجديف فصوهلا إال ال

.الوسائل األخرى
:ومن احللول الىت حتاول املدرسة حلل هذه املشكالت

نقص انضباط املعلمني يف استخدام اللغة هو أن يدعو مدير املدرسة جبميع املعلمني لاحلل )١
اإلجنيليزية واللغة العربية كلغة ليتشاوروا، ففي املشاورة يذكر املدير ويشجعهم الستخدام اللغة 

.لتعليما
احلل الذى حياوله املعلم لنقص قدرة الطالب جلدد يف اللغة العربية هو أن يعطىهم معلم اللغة )٢

.العربية زيادة التمرين
لنقص قلة وعى الطالب بأمهية اإلتقان اللغة العربية هو أن يفهم حياوله املعلماحلل الذى )٣

القرآن مضمون املعلم مجيع طالبه أن اللغة العربية هى لغة القرآن وبتعل
.ليكون امرشد للحياة

احلل الذى حياوله املعلم لنقص الوسائل التعليمية هو أن يصنع اجلدول الستعمال الوسائل )٤
التعليمية يف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية 

.بسمارانج
يذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية العوامل املؤيدة يف تنف.٩

بسمارانج
جبانب العوامل املعارضة يف تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية 

رئيسية يف هذه اإلسالمية بسمارانج فيه العوامل املؤيدة الىت جتعل هذا الربنامج يكون إحدى الربامج ال
بناء على نتيجة املقابلة واملالحظة الباحثة تعرف منها العوامل املؤيدة يف تنفيذ برنامج الفصل . املدرسة

:الثنائي اللغة يف املدرسة وهى
تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية املهاجرينؤسسةتؤيد امل)أ

. املؤسسةأطلقتهكامال ألنه الربنامج الذى اإلسالمية بسمارانج تؤيدا  
وحتضر املؤسسة .يف مجيع أحناء العاملتبادل الطالبيفاملتحارك)AIESEC(يسيك مع آ



٣٦

املتحدث األصلي خصوصا من أوربا ملساعدة معلم اللغة اإلجنليزية واللغة العربية يف تدبري الطالب 
.بتلك اللغة جيداليستطيعوا أن يتصلوا

اآلباء الطالب املهتمون بربنامج الفصل الثنائي اللغة الذى تنفذه مدرسة توناس هارابان الثانوية )ب
.اإلسالمية بسمارانج

، )LCD proyektor(ربوجكتور الاملدرسة تؤيد تنفيذ هذا الربنامج وهى التسهيالت اليت توفرها)ج
.لراحة الطالب يف الفصلالتسهيالت درسة هذه شبكات الوى الفاي و تكييف اهلواء، توفر امل

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية .١٠
بسمارانج

. تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يستخدم برنامج الفصل الثنائي اللغة العربية كلغة التعليم
ن نصف السنة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية أن تنفيذ دور برنامج ويعرف بنتيجة االمتحا

الفصل الثنائي اللغة لدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة مل ينجح ألن عدة الطالب من كل فصل مل 
اح وكان واحد من الفصول تبلغ نتيجته إىل معاير النج. تبلغ نتيجتهم إىل معاير النجاح األدىن احملددة

.١١كما ذكر يف امللحق % ٨٠وهي % ٧٥األدىن ونسبتها زادت عن 

البياناتتحليل.ب
:بناء على البيانات املذكورة انتجت التحليل مما يلى

اهلدف من تنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هو .١
وهو بإتقان اللغة يف . ع لدى الطالباإلبدا لتكوين جيل ذكي متقني وتطوير 

الفصل الثنائي اللغة يف املدرسة يكون الطالب أذكياء مبعلومات الىت سيناهلا من كتب اللغة اإلندونيسية 
واللغة اإلجنلزية واللغة العربية أو غريها ومتقني بالعلوم الدينية الىت تنال من املدرسة حىت هم يستطيعون 

.إبداعيتهم وإمكانيتهم البتكاروروا أن يط
التسهيالت التعليمية لدعم عملية التعليم .٢

شبكات ، )LCD proyektor(ربوجكتور تزودها املدرسة هى الوالتسهيالت التعليمية الىت. املدرسة
الوى الفاي و تكييف اهلواء، أن كل هذه التسهيالت التعليمية متساو مع التسهيالت التعليمية يف 

.الفصل الثنائي اللغة عموما سوى شبكات الوى الفاي
لتكون ٢٠١٣املنهج ج هى مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسماراناملنهج املستخدمة يف .٣

مرجعا يف صناعة منهج الدراسى وخطة الدرس بزيادة املناهج من مؤسسة املهاجرين مؤسسا على تعليم 
دين الإلسالم وتعليم اللغة العربية، وعملية تعليمها تستخدم ثالثة اللغات متبادلة وهى اإلجنليزية والعربية 



٣٧

فهذا الربنامج يكون زيادة . ع جدول عملية تعليمهاوجلوية كلغة التدريس ففي استخدامها مناسب  م
ويقصد هذا برنامج الفصل الثنائي . 

. اللغة لفصل السابع والثامن فقط
ذا وسبب ه)full day school(وقت التعلم الذى تنفذه املدرسة هو نظام تعليمي يف يوم كامل .٤

 .
.خيطئوا فيه وحتفظهم من األثار السيئة خارج بيئة املدرسة كلما ال يصاحبهم والداهم

يف تقليديةعملية التعليم الفصل المبدئه ال خيتلف كثريا عن لعملية التعليم يف الفصل الثنائي اللغة .٥
والفرق بينهما يف استخدام اللغة . من حيث التعليم، طروق التعليم وكتاب تعليمهامدرسة أخرى
. يف عملية تعليمها فقط)LCD proyektor(ربوجكتور الاستخداماإلجنليزية والعربية و األجنبية وهي

.كذالك كواسطة التعليمطول عملية التعليم يف الفصل الثنائي اللغة يتعلم الطالب اللغة كموادبل  
تقومي برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يؤديه معلم .٦

وعداء هذا التقومي ليعرف منه . االختبار انتهائيالدرس اللغة األجنبية باستخدام اختبار ابتدائي و
يؤديها معلم اللغة العربية حني امتحان نصف السنة ونتيجة التقومي الىت . اإلتقان اللغة لدى الطالب
معايري النجاح مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج تصل إىل تشري إىل أن نتيجة طالب 

.فهذا يعىن، أن معظم الطالب ناجحون يف إتقان اللغة العربية الىت يعلمهم املعلم. األدىن
الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية العوامل املعارضة يف تنفيذ برنامج.٧

بسمارانج هى أن الطالب اجلدد جائو من املدرسة اإلبتدائية التقليدية الذين مل يستطعوا أن يقرؤوا 
ضة وهذه العوامل املعار . ويكتبوا اللغة العربية، قلة وعى بأمهية إتقان اللغة العربية وقلة الوسائل التعليمية

.أيضا حتدث يف املداسة األخرى تنفذ برنامج الفصل الثنائي اللغة، والسيما املدرسة اجلديدة
بإحضار املتحدث " املهاجرين"جبانب العوامل املعارضة هناك العوامل املؤيدة، وهي تؤيد من مؤسسة .٨

بسمارانج يؤدي إىل األصلي وبرنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية 
كثريا من اآلباء املهتمني به واملدرسة توفر التسهيالت الكافية لتحقيق اهلدف هلذا املدرسة ألن  قوة نوعية
.الربنامج

بناء على البيانات الىت نالتها الباحثة يف ميدان تعرف أن لتنفيذ برنامج الفصل الثنائي اللغة يف هذه .٩
:املدرسة هي

القوة)أ
.بإحضار املتحدث األصلي من خارج البالد" هاجرينامل"تؤيد مؤسسة )١
اإلجنيليزية واللغة العربية كلغة التعليميشجع املدير ويذكرهم الستخدام اللغة )٢
LCD(ربوجكتور توفر املدرسة التسهيالت التعليمية لنجاح هذا الربنامج وهى ال)٣

proyektor( ،شبكات الوى الفاي و تكييف اهلواء.



٣٨

٢٠١٣املنهج مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج هى يف املنهج املستخدمة )٤
لتكون مرجعا يف صناعة منهج الدراسى وخطة الدرس بزيادة املناهج من مؤسسة املهاجرين 

.مؤسسا على تعليم دين الإلسالم وتعليم اللغة العربية
الضعف)ب

اإلسالمية بسمارانج متخرج يف قسم كان معلم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية)١
.تعليم دين اإلسالم وليس متخرج من قسم تعليم اللغة العربية

٢(.
قلة قدرة الطالب اجلدد يف اللغة العربية)٣
قلة وعى الطالب بأمهية اإلتقان اللغة العربية)٤
ة للغة العربيةقلة الوسائل التعليمي)٥
قلة التسهيالت يف الفصل اليت تستخدم لودع بضاء الطالب ألن جيعل الفصل غري مرتب )٦

.والطالب غري مرحيني
.حصة تعليم اللغة العربية لكل فصل حصتني فقط يف األسبوع)٧
.فالساعة مثانون دقائقا. حصة درس اللغة العربية يف األسبوع لكل فصل ساعتان فقط)٨
.ملستخدمة كلغة التعليم التزال قليلة جدااللغة العربية ا)٩

الفرصة)ج
كان مدير مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج ماهر باللغة العربية ومتخرج يف )١

.جبونتور"دار السالم"ببوجوجنورو وهو معهد لغوي كمعهد عصري " اإلسالم"املعهد 
).full day school(يوم كامل وقت التعلم الذى تنفذه املدرسة هو نظام تعليمي يف )٢
مناهج املؤسسة تعطي إىل املعلمني فرصة الستخدام اللغة العربية كلغة التعليم)٣

الوعيد)د
ال يقدم مدير املدرسة مثاال إىل املعلمني األخرين بأن يستخدموا اللغة العربية حني يتكلمون )١

.كلغة التعليمباألخرين ويعطوا اخلطبة ويتصلوا بالطالب ولو كانت اللغة العربية
قلة انضباط املعلمني يف استخدام اللغة)٢
ليسوا كل املعلمني ماهرون باللغة العربية)٣

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج لتعليم درس 
عيد يف تنفيذ هذا تلخص الباحثة هذا بناء على كثرة ضعف وو . اللغة العربية مل يتم إىل حد أعلى

وحتل املدرسة . ويأدي الضعف والوعيد إىل نقص قدرة الطالب على استخدام اللغة العربية. الربنامج
.حللهما



٣٩

دور برنامج الفصل الثنائي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية .١٠
بسمارانج

. خدم برنامج الفصل الثنائي اللغة العربية كلغة التعليمتعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يست
ويعرف بنتيجة االمتحان نصف السنة يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية أن تنفيذ دور برنامج 
الفصل الثنائي اللغة لدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة مل ينجح ألن عدة الطالب من كل فصل مل 

وكان واحد من الفصول تبلغ نتيجته إىل معاير النجاح . اير النجاح األدىن احملددةتبلغ نتيجتهم إىل مع
.١١كما ذكر يف امللحق % ٨٠وهي % ٧٥األدىن ونسبتها زادت عن 

:هذا الربنامج مل ينجح بسبب وجود العوامل التالية

أهداف تعليم اللغة العربية)أ
غة العربية لطالبه هي لفهم الدين فقطأهداف تعليم اللغة العربية احملددة من جهة معلم الل

معلم اللغة العربية)ب
ما كان معلم اللغة العربية يف هذه املدرسة متخرج يف قسم اللغة العربية ولكنه متخرج يف قسم تعليم 

واملعلم قليل يف اتقان وخلق بيئة دراسية مرتبة ومنظمة . دين اإلسالم وهو معلم درس اللغة العربية اجلديد
.يف الفصل

الطالب)ج
الطالب اجلدد الداخلون يف مدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية مل يتعودوا على كتابة وقراءة 
اللغة العربية، إذن تعليم اللغة العربية الذي يعمل يف هذه املدرسة يبدأ من درس أدىن وهو تعريف 

الطالب على معرفة كثرة ونقص . األحرف اهلجائية إليهم سواء كان التعريف عن كتابتها أم نطقها
الفوائد يف اتقان اللغة العربية، وهذا على سبب نقص التشجيع ونقص معرفة عدة أهداف تعليم اللغة 

.العربية من املعلم
عملية التعليم)د

. استخدام اللغة العربية كلغة التعليم يف تنفيذ عملية التعليم يف الفصل الثنائي اللغة اليزال قيال
تخدمة يف تنشيط الطالب وهذا يسبب إىل أن يكون الطالب يبحثون النشاطات ونقص الطريقة املس

.األخرى



٤٠

محدودات البحث.ج
هذا البحث قد قامت به الباحثة مناسبا مبنهج البحث املقرر، ولكن هلذا البحث حمدود يف أدائه، الوقت 
تنفيذ برنامج فصل ثنائي اللغة 

فلذلك، هناك التعبري من البيانات غري  . يف املدرسة توناس هاربان بسمارانج كل الوقت املقرر ملعرفة دوره
.كامل



٤١

الباب الخامس
االختتام

وال متكن للباحثة أن . احلمد هللا الذي على مجيع عنايته وفضيلته حىت حتصل الباحثة على كتابة هذا البحث
ولعل أن . لبحثوضوع إلكمال هذا ااملتعد عن اخلطايا والنقائص يف حبثها، فرتجو النقود واالفرتحات املتعلقة بتب

.مجيع القراء احملبوبةيستفيد منه 
الخالصة.أ

:قامت به الباحثة، فتستخلص نتائج البحث مما يليالذياستنادا إىل البحث
للغة ،توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانجمدرسةيفالفصل الثنائي اللغة برنامجن تنفيذإ

. ال يف الكالميف الكتابة والقراءة واالستماعيزيداإلتقانهذاالعربية خاصة،
.وجيرى حىت اآلنم٢٠١١وهذا النتفيذ يبدأ من أول بناء هذه املدرسة وهو يف السنة 

يف تعليم اللغة العربية الكالم ال يستخدم إال ة الكالم ألن مهار إتقانيف ناقصون الطالب 
.الدينية فقط، وهو قليلاألنشطةو 

كن أكثر هم قادرون على إعادة الكلمات أو مهارة الكالم لإتقانيف ونرغم أن الطالب ناقص
.إليهمهعلميلغة العربية وذكر بعض األمساء الذيرف بالاتعالو هلماملعلماجلمل العربية الىت يعلمها

، وهذا مناسب االبتداءرحلة هو املالطالب ىاللغة العربية لدمرحلة إتقانمن املذكور أن يعرف
ثنائية اللغة اليت يواجهها الناس والتالميذ الذين نأ:وهو)Diebold(تعريف الثنائية اللغوية عند ديبولد ل

يف هذه املرحلة يف صورة بسيطة و يف ثنائية اللغةال تزال و. االبتداءرحلة امليف هي يدرسون اللغة الثانية 
.مرحلة أدىن

مدرسة توناس هارابان الثانوية يفللغة العربيةالفصل الثنائي اللغة برنامجيف تنفيذأما اهلدف
.مييل إىل هدف ديينفهو اإلسالمية بسمارانج

الثانوية اإلسالمية بسمارانجمدرسة توناس هارابان فصل الثنائي اللغة يف وتوجد يف عملية برنامج 
.وعوامل مؤيدةمعارضة عوامل 

درسة اإلبتدائية التقليدية الذين مل يستطعوا أن إدخال الطالب من املفهيعارضةفأما العوامل امل
وهذه العوامل املعارضة. الوسائل التعليميةإتقان اللغة العربية وقلةوعى بأمهية يقرؤوا ويكتبوا اللغة العربية، قلة 

.اللغة، والسيما مدرسة جديدةفصل ثنائيتنفذ برنامج عندأيضا حتدث يف مدرسة أخرى
الفصل برنامج فهي تؤيد مؤسسة املهاجرين بإحضار املتحدث األصلي وأن املؤيدةالعوامل وأما 

هذا ألن املدرسة نوعيةقوةمدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمارانج يؤدي إىليف الثنائي اللغة 
.الربنامجهذا هدف توفر التسهيالت الكافية لتحقيق املدرسةأن اآلباء به و الربنامج يثري اهتمام 



٤٢

يدور برنامج الفصل الثنائي اللغة العربية يف هذه املدرسة على ترقية كفاءة الطالب يف استخدام 
ينجح بأن يكون ثالث فصول من أربع ولكن بناء على البيانات وحتليلها أن هذا الدور مل . وفهم اللغة العربية

والعوامل اليت تسبب على هذا أن أهداف التعليم %. ٧٥فصول ميلك نسبة مثوية عن النجاح الدراسي حتت 
.واملعلم والطالب وعملية التعليم وكلها ال يعمل على حد أعلى

اإلقتراحات.ب
دة التقييم لتحسني تنفيذ برنامج اقرتاحات ترجى أن تكون ماالنتائج السابقة، تعطى الباحثة بناء على 

:فصل ثنائي اللغة، وهي
أماكن يف العربيةاللغة باللغة اإلجنليزية و وسائل التعليق أو لوحة اللغويةتوفر ينبغى على املدرسة أن.١

.هاويتعودو عليالطالب يقرأ اسرتاتيجية حبيث 
اللغة الستخدام اللغة اإلجنليزية و للمعلمنيينبغى على مدير املدرسة أن يزيد التوجهات واالرشادات إىل .٢

بصناعة جدول الوقت الستخدام اللغة وجدول الكلمات تطبيقتهوميكن .لغة التعليم متبادالكالعربية
.املستخدمة للغة التعليم

دول وقت اللغة العربية كلغة التعليم متبادال، مناسبا جلاللغة اإلجنليزية و واأن يستخدماملعلمني ينبغى على .٣
.دام اللغة وجدول الكلمات املستخدمة الذى يصنعه مدير املدرسةاستخ

:علم اللغة العربيةمل.٤
ينبغى علي معلم اللغة العربية أن يستخدم طرق التعليم املتنوعة الىت دقيقة٤٠بتحصيص الوقت .أ

.وال ترتك بعضهممها تعليطا يفنشجتعل كل طالبه
غالق لفتح وإلأمر : استخدام اللغة العربية، مثال ذلكينبغى على معلم اللغة العربية أن يزيد أمره ب.ب

.بسيطة األخرىالوامر األالكتاب أو الكراسة و كل 
التحدث باللغة العربية حمادثة بسيطة ويتكلم على يعود طالبه ينبغى علي معلم اللغة العربية أن.ج

. قد علمهمكلمات العربية الىت الب
اإلختتام.ج

أشكر اهللا عّز وجّل الذي قد . على مجيع النعم اليت ال تعد وال حتصىحنمده. احلمد هللا رب العاملني
انعمين نعاما كثريا و توفيقا وفريا، وفّضلين علوما و فرصة باهرة حىت تستطيع الباحثة أن تتم هذا البحث حتت 

".رانجمدرسة توناس هارابان الثانوية اإلسالمية بسمايفالفصل الثنائي اللغة برنامجتنفيذ" املوضوع
وهذ البحث العلمى بعيد . اإلنسان مكان اخلطأ والنسيان، كذالك الباحثة الضعيفة من اخلطإ والنسيان

فلذالك، ترجو الباحة . إما يف تركيب اللغة أو يف تركيب البحثهمن  الكمال، له النقائص يف كثري الناحية
سى أن يكون هذا البحث نافعا للقراء وع. االقرتاحات من من القراء الكرام لتحسني ولتكميل هذا البحث

.أمني يا رب العاملني. عامة وللباحثة خاصة
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Lampiran 1

PANDUAN INTERVIEW/WAWANCARA

I. WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH MTS ISLAM TUNAS
HARAPAN SEMARANG

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bilingual dan pembelajaran bilingual?
2. Menurut bapak/ibu, seberapa penting pembelajaran bilingual? Alasannya?
3. Berapa lama bapak/ibu menjadi kepala sekolah di SMP Islam Tunas

Harapan Semarang?
4. Sejak kapan program kelas bilingual diadakan di SMP Islam Tunas

Harapan Semarang?
5. Apa alasan dan tujuan diadakan program kelas bilingual di SMP Islam

Tunas Harapan Semarang?
6. Bahasa asing apa saja yang diajarkan dalam program kelas bilingual di

SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
7. Kapan bahasa asing digunakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?

Bahasa apa yang digunakan?
8. Apakah bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar pada setiap

mata pelajaran seperti pada program bilingual pada umumnya?
9. Apakah bahasa digunakan hanya pada pembelajaran bahasa asing saja?

10. Selain di kelas, adakah ektrakulikuler atau kegiatan di luar sekolah yang
berhubungan dengan program bilingual atau pembelajaran bahasa asing?

11. Apakah ada penanggung jawab khusus untuk program kelas bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan Semarang?

12. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kelas
bilingual?

13. Apa saja solusi yang telah diusahakan untuk mengatasi kendala-kendala
yang dihadapi?

II. WAWANCARA DENGAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM BI-
LINGUAL / PENGAJAR BAHASA ASING

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bilingual dan pembelajaran bilingual?
2. Menurut bapak/ibu, seberapa penting pembelajaran bilingual? Alasannya?
3. Berapa lama bapak/ibu menjadi penanggung jawab/pengajar kelas

bilingual SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
4. Apa alasan dan tujuan diadakan program kelas bilingual di SMP Islam

Tunas Harapan Semarang?
5. Bahasa asing apa saja yang diajarkan dalam program kelas bilingual di

SMP Islam Tunas Harapan Semarang?
6. Kapan bahasa asing digunakan di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?

Bahasa apa yang digunakan?
7. Apakah ada buku pedoman khusus untuk pelaksanaan program bilingual

di SMP Islam Tunas Harapan Semarang?



8. Apa saja persiapan yang bapak/ibu lakukan untuk kegiatan program
bilingual?

9. Apa bahasa buku pelajaran yang digunaka  dalam pelaksanaan program
kelas bilingual?

10. Apa saja metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di
kelas bilingual?

11. Apa saja yang diajarkan kepada siwa khususnya bahasa asing di kelas
bilingual SMP Islam Tunas Harapan Semarang?

12. Adakah tingkatan bahasa yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan
tingkatan kelasnya?

13. Menurut bapak/ibu, apakah siswa mampu mengaplikasikan bahasa yang
telah mereka pelajari? Kapan dan dimana mereka mengaplikasikannya?

14. Cara apa yang bapak/ibu pergunakan untuk mengevaluasi program
bilingual?

15. Apakah pembelajaran bilingual kepada siswa telah mencapai tujuannya?
16. Kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalam pelaksanaan program

kelas bilingual?
17. Apa solusi yang telah bapak/ibu usahakan untuk mengatasi kendala

tersebut?
18. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran bilingual di SMP

Islam Tunas Harapan?

III. WAWANCARA DENGAN SISWA SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
SEMARANG
1. Pernahkan anda belajar bahasa asing (bahasa arab) sebelum di SMP Islam

Tunas Harapan Semarang? Jika pernah dimana?
2. Bahasa asing apa yang diajarkan kepada anda di SMP Islam Tunas

Harapan Semarang?
3. Kapan anda diwajibkan menggunakan bahasa asing di SMP Islam Tunas

Harapan Semarang?
4. Kapan guru menggunakan bahasa asing?
5. Kelas berapakah anada?
6. Jawablah pertanyaan ini!

a. مااسمك؟
b. من أین أنت؟
c. Kata benda
d. Kata perintah
e. Kata sapaan

7. Kesulitan apa yang anda alami ketika belajar bahasa asing?

IV. JAWABAN HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN



1. Bilingual artinya dua bahasa. Pembelajaran bilingual artinya dengan
menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan Arab. Kedua bahasa itu
telah menjadi bahasa dunia.

2. Menguasai kedua bahasa itu sangat penting. Bahasa Inggris dipakai
sebegai bahasa komunikasi internasional. Sementara bahasa Arab
disamping sebagai bahasa internasional juga dipakai untuk memperdalam
agama Islam, karena Al-Qur’an dan Hadis yang merupakan dua kitab
panduan hidup umat Islam juga berbahasa Arab. Maka bagi pelajar Islam
menguasai bahasa Arab tidak kalah penting dengan menguasai bahasa
Inggris.

3. Saya menjadi kepala SMP Islam Tunas Harapan sejak Juli 2014
4. Sejak SMP Islam Tunas Harapan ini didirikan pada tahun 2011 langsung

menggunakan system bilingual. Hanya sampai saat ini masih dirasa belum
optimal, terutama praktek bahasa Arab dirasa masih sangat kurang.

5. Dengan menguasai dua bahasa itu diharapkan bisa membantu
mengantarkan para siswa untuk menjadi generasi yang sukses di dunia dan
akhirat.

6. Ada dua bahasa yang diharapakna untuk bisa dikuasai oleh para siswa.
Bahasa Inggris mendapat porsi yang lebih banyak daripada bahasa Arab,
karena bahasa Inggris lebih dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia
luar.

7. Bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran
untuk semua mata pelajaran di dalam kelas. Ada juga hari-hari khusus bagi
siswa wajib berbahasa Inggris dari pagi sampai jam pulang. Bahasa Arab
dipakai sebagai bahasa pengantarhanya pada pembelajaran bahasa arab
dan dalam acara-acara khusus keagamaan bahasa Arab diusahakan untuk
dipakai sebagai pengantar.

8. Untuk bahasa Inggris selain diajarkan di dalam kelas juga ada
ektrakurikuler bahasa Inggris. Setiap semester mendatangkan native
semester dari Eropa. Kadang-kadang native dari timur tengah sehingga
bisa mendukung pembelajaran bahasa Arab.

9. Penanggung jawab program bilingual adalah guru bahasa Inggris dan
Bahasa Arab.

10. Banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program bilingual.
Kendala terbesar justru datang dari para guru yang sering kurang disiplin
dalam berbahasa Inggris dan Arab. Kendala lain adalah siswa kurang
menguasai kosa kata Inggris maupun Arab.

11. Solusinya:
a. Sering mengumpulkan guru dalam rangka mengingatkan dan

menyemangati dalam menggunakan dua bahasa sebagai bahasa
pengantar dalam pembelajaran

b. Mewajibkan siswa untuk membawa kamus setiap hari, terutama pada
saat pembelajaran bahasa Inggris dan Arab

c. Pengumumam melalui pengeras susra menggunakan bahasa Inggris dan
Arab



V. DENGAN PENANGGUNG JAWAB/PENGAJAR BAHASA ASING
(BAHASA ARAB)
1. Bilingual menurut bahasa adalah dua bahasa, sedangkan pembelajaran

bilingual adalah  suatu sistem, rencana yang terdapat dalam kurikulum
dengan metode-metode tertentu dan penyampaian materi pelajaran dengan
menggunakan dua bahasa sebagai pengantar.

2. Pembelajaran bilingual di sekolah penting, karena:
a. Menjadi program unggulan sebuah sekolah.
b. Meningkatkan kompetensi antar siswa dalam satu sekolah dengan

sekolah yang lain.
c. Pembelajaran bilingual adalah sebuah tuntutan perkembangan zaman

di era globalisasi.
3. Pengajar bahasa arab mulai dari tahun ajaran 2015-2016.
4. Tujuan program kelas bilingual di SMP Islam Tunas Harapan adalah:

a. Membekali siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan terhadap
penguasaan berbagai bahasa, meliputi: bahasa Inggris, Arab dan Jawa
Kromo.

b. Mempersiapkan siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan menghadapi
perkembangan zaman.

c. Menghantarkan siswa siswi SMP Islam Tunas Harapan ke jenjang
sekolah yang lebih tinggi (SLTA) yang memiliki program
bilingual/trilingual/multilingual.

d. Memacu kompetisi antar siswa, antar sekolah dan anatar siswa dalam
jenjang pendidikan.

5. Bahasa yang diajarkan dalm kelas bilingual adalah Bahasa Inggris, Bahasa
arab dan Bahasa Jawa Kromo.

6. Penggunaan bahasa asing di SMP Islam Tunas Harapan:
a. Bahasa Inggris digunakan ketika pelajaran Bahasa Inggris sebagai

bahasa pengantar dan pelaksanaan ektrakurikuler English Fun Club
(EFC)

b. Bahasa Arab digunakan ketika pelajaran Bahasa Arab dan Agama
sebagai bahasa pengantar serta ketika pembiasaan kegiatan agama
seperti sholat dhuha dan perayaan hari besar.

c. Bahasa Jawa Kromo digunakan ketika pelajaran bahasa jawa dan
diterapkan pada hari selasa dan kamis.

7. Persiapan yang saya lakukan adalah membuat kurikulum khusus program
bilingual untuk menjadi pijakan kegiatan program bilingual menggunakan
kurikulum 2013.

8. Bahasa buku pelajaran yang menggunakan bahasa arab adalah bahasa arab
itu sendiri dari penerbit erlangga.

9. Metode yang digunakan di kelas bilingual bervariasi mengacu pada
PAIKEM disesuaikan dengan KD yang diharapkan.

10. Yang diajarkan kepada anak di kelas bilingual untuk bahasa Arab adalah:
a. Membiasakan anak-anak berbicara bahasa arab dalam bentuk

percakapan (hiwar/ kalam/maharoh kalam)
b. Untuk maharoh istima’, mendengarkan langsung native speaker



berbahasa arab dari negara asing.
c. Dalam pembelajaran kelas bilingual khusus arab siswa dituntut mahir

dalam membaca, menulis, berbicara dan menguasai mufrodat serta
ilmu nahwu shorof yang sederhana.

11. Ada, tingkatan bahasa setiap kelas berbeda-beda sesuai dengan tingkattan
kelasnya dimulai dari mudah, sedang dan tinggi.

12. Siswa mampu mengaplikasikan bahasa arab yang telah mereka pelajari
dan mereka mengaplikasikan kemampuannya tersebut ketika
pembelajaran bahasa arab, pendidikan agama islam dan kegiatan
pembiasaan keagamaan.

13. Cara mengevaluasi program bilingual dapat melalui:
a. Sebelum pembelajaran
b. Setelah pembelajaran, evaluasi yang diadakan setelah pembelajaran

antara lain: tugas harian, ulangan, Ujian Tengah Semester (UTS),
Ulangan Akhir Semester (UAS) dan UKK.

14. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah:
a. Input siswa berasal dari SD reguler (umum) yang belum memahami

atau belum biasa membaca dan menulis Bahasa Arab.
b. Kesadaran siswa bahwa Bahasa Arab adalah bahasa agama (bahasa

Al-Qur’an) masih kurang, mereka menganggap bahasa Inggris adalah
jendela dunia.

c. Ketersediaan alat peraga atau media pembelajaran belum maksimal.
15. Solusi yang telah diusahakan adalah:

a. Memberi tugas tambahan terhadap siswa yang kurang dalam
berbahasa Arab.

b. Menyadarkan pada seluruh siswa bahwa Bahasa Arab adalah Bahasa
Al-Qur’an dan dengan belajar Bahasa Arab akan memahami isi
kandungan Al-Qur’an sebagai pegangan hidup.

c. Mengagendakan pengadaan media pembelajaran dan alat peraga
dalam mengaplikasikan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan.

16. Faktor pendukung pelaksanaan program bilingual di SMP Islam Tunas
Harapan adalah:
a. interen yayasan: program bilingual merupakan program yayasan

contoh dukungannya adalah menghadirkan native speaker dari negara
asing.

b. Masyarakat (wali murid) tertarik dengan adanya program bilingual di
SMP Islam Tunas Harapan.

c. Fasilitas sangat mendukung terlaksananya program bilingual.

VI. DENGAN SISWA KELAS SMP ISLAM TUNAS HARAPAN
1. Dengan kelas VII

a. Pernah, di SD Islam Tunas Harapan
b. Bahasa asing yang diajarkan Bahasa Inggris dan bahasa arab
c. Waktu pelajaran



d. Guru menggunakan bahasa asing waktu pelajaran
e. Menjawab pertanyaan:

سلم فوترىإمسي كوىن حلي: ماامسك؟.١
أنا من مسارنج: من أين أنت؟.٢
٣.Kata benda :كتاب، قلم، حقيبة، مكتب، كرسى
٤.Kata perintah :-
٥.Kata sapaan :-

f. Tidak tahu artinya dan kurang hafalan kosa kata.

2. Dengan kelas VIII
a. Pernah, Hj. Sri Isriati dan SD Islam Tunas Harapan
b. Bahasa yang diajarkan Bahasa Arab dan inggris
c. Ketika Daily Inggris kamis sore dan bahasa arab waktu pelajaran
d. Waktu pelajaran
e. Menjawab pertanyaan:

إمسى فضلى عني رمحن: ماامسك؟.١
أنا من مسارنج: من أين أنت؟.٢
٣.Kata benda :كتاب، مكتب، قلم، كراسة، كرسى
٤.Kata perintah :افتح كتابك
٥.Kata sapaan:صباح اخلري، كيف حالكم؟

f. Kesulitan berbicara bahasa arab, kosa kata kurang.



Lampiran 2

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

Wawancara Dengan Kepala Sekolah Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab

Kegiatan Belajar-Mengajar

Wawancara Dengan Siswi Kelas VII Wawancara Dengan Siswi Kelas VIII

Kegiatan Shalat Dluha di Masjid Al-Muhajirin



Bangunan Sekolah Buku Ajar Bahasa Arab



Lampiran 3

SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VII

YAYASAN AL MUHAJIRIN TULUS HARAPAN
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN

Jalan Tunas Harapan No. 1 Sendangmulyo Tembalang Semarang 50272 024 6704422

ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN  2015/2016

!، أو د أمام أصح إجابة على حرف أ، ب، ج) x(ضع عالمة الضرب 
Berilah tanda silang (x) pada huruf أ ,ب ,ج  atau  د di depan jawaban yang paling
benar!

ْنُدْوِنِسيِِّة  ١-١٥:ِإقْـَرْأ بِاللَُّغِة اْإلِ

Bacalah dengan ejaan bahasa Indonesia : 1-15

اَلدَّْرسُ .١
Addars.دAddarsi.جAddarsu. بAddarsa.أ

َاْألَوَّلُ .۲
Al awwal.دAl awwalu.جAl awwala. بAl awwali.أ

اَلتـََّعاُرفُ .۳
Atta’aruf.دAtta’arufa.جAtta’arufi. بAtta’arufu.أ

اَلسََّالُم َعَلْيُكمْ .٤
Asslamu ‘alaikum. بAssalam ‘alaik.أ

Alaik’.دAssalamu.ج

َوَعَلْيُكُم السََّالمْ .٥

LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas : VII (Tujuh)
Hari, tanggal : Jum’at, 9 Oktober 2015
Waktu : 09.30 – 11. 00



Wa’alaikum. بWa’alaikassalam.أ

Addars.دWa’alaikumussalam.ج

ِإْسِتَماعُ .٦

Istimaa’u.دIstimi.ج’Istimaa. بIstimaa’I.أ

َكَالمٌ .٧

Kalaaman.دKalaamun.جKalam. بKalem.أ

ِقرَأَةٌ .۸

Qiroatin.دQiroatan.جQiroatun. بQiroah.أ

ِكَتاَبةٌ .٩

Kitaabatin.دKitaabah.جKitaab. بKitaabatun.أ

تـَرِْكْيبٌ .١٠

Tarkiibin.دTarkiiban.جTarkiibun. بTarkiib.أ

َمتْرِيـَْناتُ .١١

Tajmahal.دTamriinaatu.جTamriin. بTamara.أ

تِْلِمْيذٌ .١۲

Tilmiidzun.دTilmidz.جTalaamidz. بTalia.أ

طَِبْيبٌ .١۳

Tobiibin.دTabanan.جTobiib. بTobiibun.أ

اَْلَمْدَرَسةُ .١٤

Alama.دAl madros.جAl madrosatu. بAl madar.أ

ُأْسَتاذٌ .١٥

Ustadzatun.دUstaadzun.جUstd. بHust.أ

١٦-۲٠ِإْخَتاْر َحْرَف اْألَوَِّل ِمْن 



Pilihlah huruf awal dari 16-20

َحَسنُ .١٦

ج. دن. جس. بح .أ

َأْمحَدَ .١٧

د. دم. جح. بء.أ

َعاِئَشةُ .١٨

ة.ع          د.ش             ج. ء             ب.أ

َحِبْيبٌ .١٩

ب.ي               د.ح             ج. ب        ب.أ

ِاْسمٌ .٢٠

م.س             د.ي             ج. ء             ب.أ
۲١-۲٥ِإْخَتاْر َحْرَف اْألَِخْيرة ِمْن 

Pilihlah huruf akhir dari no 21-25

َجَلسَ .۲١

ج.س           د.ض             ج. ل            ب.أ

َلةٌ . ۲۲ َليـْ

ة.ل          د.ي             ج. ل            ب.أ

َصَباحٌ .۲۳

ح.ا     د.ب             ج. ص             ب.أ

َجِدْيدٌ . ۲٤

د.ن      د.ي             ج. ج             ب.أ

َأخٌ . ۲٥

ال.خ            د.أ         ج. ء             ب.أ



?”arti kalimat “man antaَمْن اَْنَت ؟"َمْعَىن َكِلَمِة .۲٦

?siapa.د?siapamereka.ج?Siapaini. ب? siapa kamu.أ

"َما اْمسُِك؟"َمْعَىن َكِلَمِة .٢٧

?siapa.د?siapa punya nama.ج?Siapa ini. ب? siapa namamu.أ

"اْلَمْدَرَسُة اْلُمتَـَوسِّطَةُ "َمْعَىن َكِلَمِة .  ٢٨

SMA.دMTS.ج?SD. بSMP. أ

"َهْل اَْنِت ُاْسَتاَذٌة ؟"َمْعَىن َكِلَمةِ . ۲٩

Apakah kamu seorang guru pr. أ

Apakah kamu seorang guru lk.ب

Apakah kamu seorang dokter.ج

Apakahkamuseorangsiswa.د

"ِمْن أَْيَن أَْنَت؟"َمْعَىن َكِلَمِة . ۳٠

?Kamu berasal dari mana.أ

?Dari mana.ب

?Apakah kamu.ج

Apakah kamu seorang siswa.د

)۳١-۳٥:َأْمَألََهِذِه اْلِقَرَأِة ُكلَّ فـََراٍغ بِاْلكَلَمِةاْلُمَناِسَبةِ (

Isilah bacaan ini di setiap yang kosong dengan kalimat yang sesuai no 31-35

َجِدْيَدٌة ِىف ) ۳٤......  (أَنَا . اَْلُوْسَطى) ۳۳.....  (, ِمسَارَاْنجَ ) ۳۲......(أَنَا , َعاِئَشةُ ) ۳١.....(
ْسَالِميَّةِ ) ۳٥..........( اْلُمتَـَوِسَطِة اْإلِ

ُهوَ .دَحنْنُ .جأَنَا. بأَْنتَ .أ.  ۳١



ُمهَا.دُتَما      اَنْـ .جِمنْ . بأَْنتَ .أ. ۳۲

ُهوَ .دَحنُْن .جَجاَوى. بُسْورَبَايَا.أ. ۳۳

طَِبْيبٌ .دتِْلِمْيذٌ .جتِْلِمْيَذةٌ . بأَْنتَ .أ.۳٤

اَلسََّيارَةِ .داَْلَمْسِجدِ .جأَْلَمْدَرَسةِ . باَْلُمْشَتْسَفى.أ. ۳٥

!َأْهًال َوَسْهالً يَا َأِخيْ . ۳٦

َمْرَحًبا.دْهًال ِبكَ أَ .جيَا َأِخيْ . بأَْنتَ .أ

!اَلسََّالُم َعَلْيُكمْ . ۳٧

َوَرْمحَُة اهللاِ .دَوَعَلْيُكْم السََّالمُ .جَسالَمٌ . بَعَلْيكَ .أ

َما َهَذا؟. ۳٨

ُهَوتِْلِمْيذٌ .دَهَذا قـََلمٌ .جَهَذا َحَسنٌ . بَهِذِه أَِمَنةٌ .أ

َكْيَف َحاُلْك ؟. ۳٩

ُهوَ .أَنَا خبري َاحلَْْمُد لِلِه         د.جدٌ أَنَا ُحمَمَّ . بأَْنَت َماِهرٌ .أ

ِمْن أَْيَن أَْنَت ؟. ٤٠

ُهَوِمْن بَاْنُدوْنجَ .دأَنَا ِمْن َمسَارَاْنجَ .جأَنَا ِخبَْريٍ . أَْنَت ِمْن َجاَكْرَت   ب.أ

)٤١-٤٥: رَتََّب اْلَكِلَماتِ (

Mengurutkan kalimat no.: 41-45

سََّالمُ اَل-َعَلْيُكمْ .٤١

اَلسََّالُم َعَلْيُكمْ . دَوَرْمحَُة اِهللا . جاَلسََّالُم َعَلْيكَ . بَسَالٌم َعَلْيكَ . أ

اهللاِ -وَ -وَ -اَلسَّالَمُ -َعَلْيُكمْ -َرْمحَةُ .٤۲

ُهوَ .دَوالسََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اهللاِ .جأَنَا             . بأَْنَت .أ

ِىف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسِّطَةِ -ونَاْس َهارَفَاْن ِمسَارَاْنَج تُ -أَنَا-تِْلِمْيذٌ . ٤۳



أَنَا تِْلِمْيٌذ ِىف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسَِّطةِ .أ

َطِة  ُتونَاْس َهاَرفَاْن ِمسَارَاْنَج                               .ب أَنَا تِْلِمْيٌذ ِىف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسِّ

ٌذ ِىف اْلَمْدَرَسةِ أَنَا تِْلِميْ .ج

ِىف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسِّطَةِ .د

ِىف َهِذهِ -اْلَمْدَرَسةِ -أَنَا تِْلِمْيَذةٌ . ٤٤

أَنَا تِْلِمْيَذٌة ِىف َهِذِه اْلَمْدَرَسةِ .أ
أَنَا تِْلِمْيُذ ِىف اْلَمْدَرَسةِ . ب
َهِذِه اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسَِّطةِ .ج
تَـَوِسطَةِ ِىف اْلَمْدَرَسِة اْلمُ .د

َجِدْيدٌ -أَنَا-تِْلِمْيذٌ . ٤٥

أَنَا تِْلِمْيَذٌة ِىف َهِذِه اْلَمْدَرَسةِ .أ
أَنَا تِْلِمْيٌذ ِىف اْلَمْدَرَسةِ . ب
َهِذِه اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوِسَطةِ .ج
أَنَا تِْلِمْيٌذ َجِد ْيدٌ .د

....َأْلِعَبارَُة اْلُمَواِفَقُة لِلُصْورَِة السَّاِبَقِة ِهَي 
Pernyataan yang sesuaidengangambarberikutadalah……

٤٦.

اَلتـَّْعرِْيفُ .داَلتـََّفاَعلُ .جأَلتََّضاَربُ . بأَلتـََّعاُرفُ .أ

٤٧.

تِْلِمْيَذةٌ .دتِْلِمْيٌذ .جأَلتََّالِمْيُذ .بأَلتـََّعاُرفُ .أ



٤٨.

ُأْسَتاَذةٌ .دُأْسَتاذٌ .جأّلتََّالِمْيذُ . بأَلتـََّعاُرفُ .أ

٤٩.

ُأْسَتاَذةٌ .دتِْلِمْيذٌ .جأَلتََّالِمْيذُ . بأَلتـََّعاُرُف .أ

٥٠ .

َأْسَتاَذةٌ .دُأْسَتاذُ .جأَلتََّالِمْيذُ . بطَِبْيبٌ .أ



Lampiran 4

SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VIII

YAYASAN AL MUHAJIRIN TULUS HARAPAN
SMP ISLAM TUNAS HARAPAN

Jalan Tunas Harapan No. 1 SendangmulyoTembalang Semarang  024 6704422

ULANGAN TENGAH SEMESTER 1
TahunPelajaran 2015/2016

Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas : VIII (Delapan)
Hari, tanggal :Jum’at, 9 Oktober 2015
Waktu : 09.30 – 11.00

!على حرف أ، ب، ج، أو د أمام أصح إجابة ) x(رب ضع عالمة الض
Berilah tanda silang (x) pada huruf أ ,ب ,ج  atau  د di depan jawaban yang paling
benar!

Apa arti......َما َمْعَىن السَّاَعةُ . ١ assa’atu

Zaman.دMasa.جJam. بWaktu.أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة اْلَواِحَدةُ .۲

Waktu pertama.جJam satu. بJam dua.أ

Al wahidatu.د

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة الثَّانَِيةُ . ۳

Zaman kedua.دJam dua.جJam satu. بMasa kedua.أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة اَلرَّاِبَعةُ .٤

Jam lima.دJam empat.جJam dua. بJam tiga.أ

َىن اَلسَّاَعُة السَّاِدَسةُ َما َمعْ . ٥



Jam enam.دJam empat.جJam tujuh. بJam lima.أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة الثَّاِمَنةُ .٦

Jam delapan.دJam enam.جJam lima. بJam sepuluh.أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة اْلَعاِشَرةُ .٧

Jam dua.دJam empat.جJam satu. بJam sepuluh.أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة الثَّانَِيَة َعْشَرةَ . ۸

Jam 20. دJam 10. جJam 11. بJam 12. أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة الثَّالَِثةُ . ٩

Jam 8. دJam 5. جJam 4. بJam 3. أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة اْخلَاِمَسةُ . ١٠

Jam. بJam 4. أ Jam 10. دJam 9. ج5

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة السَّابَِعةُ .١١

Jam 10. دJam 9. جJam 8. بJam 7. أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة التَّاِسَعةُ .١۲

Jam 9. دJam 3. جJam 2. بJam 1. أ

َما َمْعَىن اَلسَّاَعُة اْحلَاِديََة َعْشرَةَ .١۳

Jam 21. دJam 11. جJam 22. بJam 24. أ



......اَلسَّاَعةُ , َكِم السَّاَعُة َاْآلَن؟ اَْآلنَ .١٤

Jam berapa sekarang? Sekarang, jam….

اَلسَّاِبَعةُ .دَاْحلَاِدَيَة َعْشَرةَ .جاَلتَّاِسَعةُ . باَلثَّالَِثةُ .أ

......اَلسَّاَعةُ , َكِم السَّاَعُة َاْآلَن؟ اَْآلنَ .١٥

َاْحلَاِديََة َعْشرَةَ . داَلتَّاِسَعُة .جاَلسَّاِبَعُة . باَلرَّاِبَعةُ .أ

......اَلسَّاَعةُ , َكِم السَّاَعُة َاْآلَن؟ اَْآلنَ .١٦

اَلرَّاِبَعةُ .داَلسَّاِبَعةُ .جاَلثَّالَِثةُ . َاْحلَاِديََة َعْشَرَة  ب.أ

......اَلسَّاَعةُ , َكِم السَّاَعُة َاْآلَن؟ اَْآلنَ . ١٧

أَْلَواِحَدةُ .داَْلَعاِشَرةُ .جاَلسَّاِبَعةُ . باَلرَّاِبَعةُ .أ

......اَلسَّاَعةُ , َكِم السَّاَعُة َاْآلَن؟ اَْآلنَ . ١٨

أَْلَواِحَدةُ .داَْلَعاِشَرةُ .جاَلسَّاِبَعةُ . باَلرَّاِبَعةُ .أ

......َاجلُْْمَلُة الصَِّحْيَحُة ِمْن َهِذِه اجلَُْمِل ِهَي . ١٩

Kalimat yang benar dari beberapa kalimat ini adalah

َحنُْنَأقـُْوُم ِىف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة                                     . بأَنَا  أَقـُْوُم ِىف السَّاَعِة الرَّاِبَعةِ . أ

السَّاَعِة الرَّاِبَعِة                                     َهَذا  أَقـُْوُم ِىف . دُهَوأَقـُْوُم ِىف السَّاَعِة الرَّابَِعةِ . ج

.....ِممَّا يَِلي ُمجَْلٌة َصِحْيَحٌة ِهَي . ٢٠

Yang merupakan kalimat yang benar adalah

يـَتَـَناَوُل َحَسُن اْلُفُطْوَر ِىف السَّاَعِة السَّاِدَسِة َصَباًحا. أ

ِىف السَّاَعةِ اْلَواِحَدِة لَْيًال يـَتَـَناَوُل َحَسُن اْلُفُطْوَر . ب



يـَتَـَناَوُل َحَسُن اْلُفُطْوَر ِىف السَّاَعِة اْحلَاِديََة َعْشَرَة ُظْهرًا. ج

يـَتَـَناَوُل َحَسُن اْلُفُطْوَر ِىف السَّاَعِة الثَّانَِيَة َعْشَرَة ظُْهرًا             . د

نـَتَـَناَوُل اْلَغَداَء بـَْعَد َصَالِة الظُّْهرِ .۲١

.......اَلتـَّْرَمجَُة اجلَْيَِّدُة لِْلُجْمَلِة السَّاِبَقِة ِهَي 

Terjemah yang baik dari kalimat di bawah ini adalah

Kita makan siang setelah minum. أ

Kita makan siang setelah sholat. ب

Kita makan siang setelah sholat Zuhur. ج

Kita sholat setelah makan. د

.......اَلتـَّْرَمجَُة اْجلَيَِّدُة لِْلُجْمَلِة السَّاِبَقِة ِهيَ .   َفا ِطَمُة َتْكُتُب الدَّْرَس .۲۲

Fatimah sedang menulis pelajaran. أ

Fatimah sedang menyimak. ب

Fatimah sedang belajar. ج

Fatimah membaca pelajaran. د

.......لتـَّْرَمجَُة اجلَْيَِّدُة لِْلُجْمَلِة السَّاِبَقِة ِهيَ اَ .  أَقـُْوُم ِمَن النـَّْومِ .۲۳

Bangun dari tidur. بTidur dari bangun. أ

Jatuh bangun. دSaya bangun tidur. ج

.......اَلتـَّْرَمجَُة اجلَْيَِّدُة لِْلُجْمَلِة السَّاِبَقِة ِهيَ .َأْذَهُب ِإَىل اْلَمْدَرَسةِ . ۲٤

Pergike. أ madrasahب .Saya pergi kesekolah

Ke sekolah, saya pergi. دPergi ke sekolah, saya. ج

....اَلتـَّْرَمجَُة اْجلَيَِّدُة لِْلُجْمَلِة السَّاِبَقِة ِهيَ .  ُأَصلِّي الظُّْهَر ِىف السَّاَعِة الَثَّانَِيَة َعْشَرةَ .۲٥

Saya sholat dhuhur jam 11. بSaya sholat dhuhur jam 12. أ

Saya sholat dhuhur jam 13. دSaya sholat dhuhur jam 22. ج



۲٦-۳٠:اَْلِقَرَأةُ 

Bacaan untuk no: 26-30

.....َمْوُضْوُع َهِذِه اْلِقَرأَِة ِهيَ .۲٦

Judul bacaan ini adalah

اَْلَمْكَتبُ . دَحَسُن َوُأْسَرتُهُ . جَاْآلنَ .بَأْعَمالَُنا اْليَـْوِميَّةِ . أ

َحَسُن ؟(sarapan)ِىف َأيِّ َساَعٍة يـَتَـَناَوُل اْلُفُطْورِ .٢٧

ِىف السَّاَعِة السَّاِدَسِة َو النِّْصِف َصَباًحا         .  بِىف السَّاَعِة َصَباًحا. أ

اَلسَّاَعةُ . دِفىالنِّْصِف َصَباًحا. ج

؟(sarapan)اَلسَِّيَدُة َحِلْيَمُة اَْلُفُطْوَر (menyiapkan)دُّ َهْل تُعِ . ٢٨

َال، ُتِعدُّ السَِّيَدُة َحِلْيَمُة اَْلَغدآءَ . َال، ُتِعدُّ السَِّيَدُة َحِلْيَمُة اَْلَعَشاَء        ب. أ

السَِّيَدُة َحِلْيَمةُ نـََعْم، تُِعدُّ . نـََعْم، تُِعدُّ السَِّيَدُة َحِلْيَمُة اَْلُفُطْوَر      د. ج

" اَلسَّاَعُة ْاآلنَ "َمْعَىن َكِلَمِة .۲٩

Besok jam. دJam.جSekarang.  بSekarang jam. أ

"اَلسَّاِدَسُة َو النِّْصفُ "َمْعَىن َكِلَمِة . ۳٠

Enam. د06.30. جSetengah.  بSeparo jam. أ

)۳١-۳٥:اٍغ بِاْلكَلَمِة اْلُمَناِسَبةِ َأْمَألََهِذِه اْلِقَرَأِة ُكلَّ فـَرَ (
Isilah bacaan ini, setiap yang kosong dengan kalimat dibawah no.:31-35

ِيف ) ۳۳(.....َويـَتـََناَولُ , ِيف السَّاَعِةالرَّاِبَعِة  َوالنِّْصفِ ) ۳۲......(َوُيَصلِّي , الرَّابَِعةِ ) ۳۲.......( َحَسُن ِمَن النـَّْوِم ِىف ) ۳١.....(
.السَّاِدَسِةَوالنِّْصفِ ) ۳٥..........(ِإَىل اْلَمْدَرَسِةِىف ) ۳٤......  (ُمثَّ . السَّاَعِة السَّاِدَسةِ 

نـَُقْومُ . دتـَُقْومُ . جأَقـُْومُ . بيـَُقْومُ . أ. ۳١

َأْعَمالَُنا اْليَـْوِميَّةِ 
. َحَسُن اْآلَن يـَتَـَناَوُل اْلُفطُْوِر ِىف اْلبَـْيتِ . ُة اْآلَن السادسُة َو النِّْصُف َصَباًحااَلسَّاعَ 

َواُمُُّهَما َحِلْيَمُة تُِعدُّ اْلُفطُْوِر ِىف . َوأُْخُتُه َعاِئَشُة ُتَذاِكُر ُدُرْوَسَها ِىف اْلَفْصلِ 
. (dapur)اْلَمْطَبخِ 



نـَُقْومُ . دتـَُقْومُ . جأَلسَّاَعةِ . باْلبـَْيِت  . أ. ۳۲

اَْلَمْغِربَ . داَلصُّْبحَ . جاَْلَعْصرَ . باْلُفُطْوَر    . أ. ۳۳

َيْذَهبُ . ديـَُقْومُ . جيـَْرِجُع    . بيـَُقْوُم    . أ. ۳٤

نـَُقْومُ . دتـَُقْومُ . جأَقـُْوُم     . بالسَّاَعِة   . أ. ۳٥

ُرْونَ . ۳٦ ..............اْلِكَتَب ِىف (meminjam)اَلطََّالُب َيْسَتِعيـْ

اْلَمْلَعبِ . داْلَمْقَصفِ . جَمْكَتَبِة   الْ . باْلَفْصِل . أ

.بعد صالة العصرتـَْرِجُع الطَّالَِباُت ِإَىل بـَْيِتَها . ۳٧

harakat yang benar pada tulisan yang bergaris)......اَلشَّْكُل الصَِّحْيُح ِلَما َحتَْتُه اخلَْطُّ (

بـََعَدَصَالِة اْلَعْصِر              . بـُْعَدَصَالِة اْلَعْصِر              د. ْصِر         جبـَْعَدَصَالِة اْلعَ . بـَُعَد َصَالِة اْلَعْصِر    ب. أ

........َكِم السَّاَعُة اْآلَن؟ اَْآلَن اَلسَّاَعةُ . ۳٨

رُُبعُ .داَْرابـََعةُ . جَراِبَعةٌ . بالرَّابَِعُة . أ

؟(rajin)َهْل أَْنَت تِْلِمْيٌذ َنِشْيطٌ . ۳٩

نـََعْم، أَنَا تِْلِمْيٌذ ُجمَْتِهدٌ .نـََعْم، أَنَا تِْلِمْيٌذ َنِشْيٌط     د. َال، أَنَا تِْلِمْيٌذ َجِدْيٌد      ج. ، أَنَا تِْلِمْيٌذ َكْسَالٌن   بالَ . أ

الدَّْرَس؟(dimulai)ِىف َأيِّ َساَعٍة يـَْبَتِدُئ . ٤٠

ثَّانَِيَة َعْشَرةَ ِىف السَّاَعِة ال. بِىف السَّاَعِة السَّابَِعةِ . أ

ِىف السَّاَعِة اْلَعاِشرَةِ .دِىف السَّاَعِة الثَّانَِيةِ . ج

).…٤١mengurutkan kalimat no.:41-45-٤٥: رَتََّب اْلَكِلَماتِ (

ِإىلَ –اْلَمْسِجدِ –أَنَا –َأْذَهبُ .٤١

أَْذَهُب اْلَمْسِجدِ .دأَنَا َأْذَهبُ .ِإَىل اْلَمْسِجِد أَنَا َأُذَهُب ج. أَنَا َأْذَهُبِإَىل اْلَمْسِجِد  ب. أ

ِىف السَّاَعِة الثَّانَِيِة َعْشَرةَ –ُأَصلِّي –اَلظُّْهرَ . ٤۲

اَلظُّْهَر ُأَصلِّي ِىف السَّاَعِة الثَّانَِيَة َعْشَرةَ .  أ

ُأَصلِّي اَلظُّْهَر ِىف السَّاَعِة الثَّانَِيَة َعْشَرَة .ب

ْشَرَة ُأَصلِّي اَلظُّْهرَ ِىف السَّاَعِة الثَّانَِيَة عَ . ج



ُأَصلِّي اَلظُّْهرَ .د

ُرْوسَ .٤۳ ِىف السَّاَعِة الثَّاِمَنةِ -أُذاَِكُر –الدُّ

أَُذاِكُر الدُُّرْوَس ِىف السَّاَعِة الثَّاِمَنةِ .  أ

ُرْوَس      .ب ِىف السَّاَعِة الثَّاِمَنِة أَُذاِكُر الدُّ

أَُذاِكُر الدُُّرْوسَ . ج

اَعِة الثَّاِمَنةِ ِىف السَّ .د

َأْذَهبُ –ِإ َىل اْلَمْدَرَسةِ .٤٤

َأْذَهبُ . ِإ َىل اْلَمْدَرَسِة   د. َأْذَهُب  ِإ َىل اْلَمْدَرَسِة  ج. بِإ َىل اْلَمْدَرَسِة َأْذَهبُ .  أ

ُأَشاِهدُ –التِِّلِفزِيـُّْونَ .٤٥

ُأَشاِهدُ .دلتِِّلِفزِيـُّْوَن ُأَشاِهدُ ا. التِِّلِفزِيـُّْوَن    ج.ُأَشاِهُد التِِّلِفزِيـُّْوَن   ب.  أ

)٤٦-٥٠(أَْلِعَبارَُة اْلُمَواِفَقُة ِللصُّْورَِة السَّاِبَقِة ِهَي  
Pernyataan yang sesuai untuk gambar berikut adalah (46-50)

٤٦.
تَّاِسَعةُ اَلسَّاَعُة ال. اَلسَّاَعُة الرَّاِبَعُة                                     ب. أ

اَلسَّاَعُة اْخلَاِمَسةُ . اَلسَّاَعُة الثَّانَِيُة َو النِّْصُف                          د. ج

٤٧ .
اَلسَّاَعُة الرَّاِبَعةُ . اَلسَّاَعُة الثَّاِمَنُة                                     ب. أ

اَلسَّاَعُة السَّاِبَعةُ . داَلسَّاَعُة الثَّانَِيُة                          . ج

٤٨ .
اَلسَّاَعُة التَّاِسَعةُ . اَلسَّاَعُة الرَّاِبَعُة                                     ب. أ

اَلسَّاَعُة اْخلَاِمَسةُ . اَلسَّاَعُة الثَّانَِيُة َوالنِّْصُف                          د. ج



٤٩ .
اَلسَّاَعُة التَّاِسَعةُ . اِبَعُة                                     باَلسَّاَعُة الرَّ . أ

اَلسَّاَعُة اْخلَاِمَسةُ . اَلسَّاَعُة الثَّانَِيَة َعْشَرَة                               د. ج

٥٠ .
لتَّاِسَعةُ اَلسَّاَعُة ا. اَلسَّاَعُة الرَّاِبَعُة                                     ب. أ

اَلسَّاَعُة اْخلَاِمَسةُ . اَلسَّاَعُة الثَّانَِيُة َو النِّْصُف                          د. ج
.



Lampiran 5
KUNCI JAWABAN

SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VII

No Jawaban No Jawaban

1 B 26 A

2 C 27 A

3 A 28 A

4 B 29 A

5 C 30 A

6 D 31 B

7 C 32 B

8 C 33 B

9 A 34 B

10 B 35 B

11 C 36 C

12 D 37 C

13 A 38 C

14 B 39 C

15 C 40 C

16 D 41 D
17 D 42 C
18 C 43 B
19 B 44 A
20 A 45 D
21 C 46 A
22 D 47 B
23 D 48 C
24 D 49 D

25 C 50 A



Lampiran 6

KUNCI JAWABAN
SOAL MID SEMESTER GASAL KELAS VIII



Lampiran 7
DAFTAR NILAI

MID SEMESTER GASAL KELAS VII A

No No.
Induk Nama Nilai Ket

1 140147 Aditya Eka Putranto 90 L

2 140149 Ahmad Razzan 80 L

3 140150 Alenda Al Kautsar 82 L

4 140155 Ananda Restu 70 L

5 140157 Anisa Fatin Laila 100 L

6 140160 Bilqis Putri Hermawan 70 L

7 140161 Dean Muhammad Daffa' Karim 92 L

8 140163 Dhafin Fajri Ramadhani 90 L

9 140164 Dheio Sang Fajar 68 TL

10 140166 Dimas Anggitya Satrio Wicaksono 60 TL

11 140167 Dina Choirinnisa 90 L

12 140169 Fadhia Eka Putri 90 L

13 140170 Fahri Nur Fahrudin 70 L

14 140171 Fatimah Khansa Amany 100 L

15 140173 Gilang Ardiansyah Saputra 82 L

16 140175 Hanun Shaka Puspa 100 L

17 140178 Isa Maulana Shah 60 TL

18 140180 Luthfiah Nur Aziza 90 L
19 140181 Mar'atus Solekhah 90 L
20 140182 Muhammad Dinar Hernanda 70 L
21 140185 Naomi Aulia Fatihari 100 L
22 140190 Rizal Zulfikar Habibi 62 TL
23 140191 Salsa Aurellia Safira 90 L
24 140193 Syabanita Nurul Izzati 100 L
25 140195 Taufiq Figo Sheehan 60 TL

Lampiran 8
DAFTAR NILAI

MID SEMESTER GASAL KELAS VII B

No No.
Induk Nama Nilai Ket

1 140148 Ahmad Khalid Syaifullah 52 TL

2 140151 Alfenik Belfa Sahasika 80 L

3 140152 Alifia Putri Magfira Azzara 90 L

4 140153 Alya Putri Hapsari 90 L



5 140154 Amelia Puspitasari 82 L

6 140156 Andina Ceza Mawarni 80 L

7 140158 Anisa Indah Dianiati 84 L

8 140159 Arneta Diaz Apriliana 90 L

9 140162 Denisa Putri Hidayati 60 TL

10 140165 Diah Nuraini Hascaryaningtyas 54 TL

11 140168 Ervian Ilham Wicaksono 50 TL

12 140172 Firda Victiona Sefani 82 L

13 140174 Hadits Nurrafi Arrasyiid 64 TL

14 140176 Iqlima Nur Syabana 68 TL

15 140177 Irrin Azzahra 62 TL

16 140179 Kuni Chilyati Salma Putri 100 L
17 140183 Muhammad Kafi Rijal 82 L
18 140184 Muhammad Raihan Bintang 70 L
19 140186 Rahma 'Amalia 82 L
20 140187 Rakahera Valiant Arunata 60 TL
21 140188 Ramaja Putra Wijaya 70 L
22 140189 Rasyadan Faradhenta 62 TL
23 140192 Satria Putra Aprillianto 50 TL

24 140194 Syabilla Nimas 58 TL



Lampiran 9

DAFTAR NILAI
MID SEMESTER GASAL KELAS VIII A

No No. Induk Nama Nilai Ket

1 140117 Adrelano Akbar Nugroho 60 TL

2 140143 Alvian Ahmad Ramadhani 90 L

3 140142 Amanda Aulia Rahma 100 L

4 140120 Ananda Wahyu Bagaskara 70 L

5 140095 Aqilah Firdaus 78 L

6 140096 Berinda Luqmanita Izzeti 90 L

7 140122 Elma Laila Syahrani 80 L
8 140100 Fardhan Fahreza Maulana 60 TL

9 140123 Farida Rachmadian Aulia 100 L

10 140144 Faros Ahnaf Fawazi Wicaksono 80 L
11 140124 Farrel Yudha Aryaputra 54 TL

12 140104 Ima Bilqis Nur Afriliana 100 L

13 140127 M.Wibawa Laksana 64 TL
14 140130 Muchammad Aminudin 80 L
15 140106 Muhammad Multazam 80 L
16 140132 Na'imatul Lathifah Riany Savitri 64 TL
17 140109 Nandya Riris Haptari 62 TL
18 140133 Raden Rajasa Yodya Aloka 80 L
19 140135 Rakindra Cahya Satwika 62 TL
20 140136 Ramadito Herva Syachrizky 58 TL
21 140111 Rayhan Ilyas Annabil 100 L
22 140137 Rendi Indra Saputro 82 L
23 140138 Rendika Hafizh Hertomo 65 TL
24 140145 Evan Andeta 56 TL
25 140146 Muhammad Naufal Rizqullah 90 L



Lampiran 10
DAFTAR NILAI

MID SEMESTER GASAL KELAS VIII B

No
No.

Induk
Nama Nilai Ket

1 140093 Adytya Hendrawan 80 L
2 140118 Afidatun Khoirun Nisa' 70 L
3 140094 Airin Agasilva Khairisa 80 L
4 140119 Akmal jovan 62 TL
5 140121 Arsy Ladzilza 70 L
6 140097 Briyanto Pandit Sinung Raharjo 70 L
7 140099 Dwiky Al Muzzammil Kurniawan 64 TL
8 140101 Fatoni Putra Bahari 62 TL
9 140125 Fudla Ainun Rahmah 92 L

10 140102 Gilang Amar Ramadhan 80 L
11 140103 Ilham Daffa Maulana 74 L
12 140105 Ircham Maulana Fikro 80 L
13 140126 Lintang Triyani Nia Gusti 70 L
14 140128 Mochammad Azis Abidin 60 TL
15 140129 Mochammad Dandy Syahputra 62 TL
16 140107 Muhamad Nurhuda 70 L
17 140131 Muhammad Khawarizmi 60 TL
18 140108 Nabella Saskianza Zegusta 60 TL
19 140110 Pradea Siska Ainata Saputri 80 L
20 140112 Said Agil Muwafaq 62 TL
21 140113 Satrio Putra Wibowo 50 TL
22 140114 Shafira Adiatty Syahputri 60 TL
23 140115 Syahrizky Wahyu Wienarsa 54 TL
24 140116 Ukasyah Putra Firdaus 58 TL



Lampiran 11

PROSENTASE KELULUSAN SISWA

1. Jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus

No Kelas
Siswa

Jumlah
Lulus Tidak Lulus

1 7-A 20 5 25

2 7-B 13 11 24

3 8-A 15 10 25

4 8-B 12 12 24

Jumlah 60 38 98

2. Prosentase kelulusan kelas 7-A

Prosentase Kelulusan Kelas 7-A

Jumlah Siswa
Prosentase

Lulus Tidak Lulus
25 80% 20%

3. Prosentase kelulusan kelas 7-B
Prosentase Kelulusan Kelas 7-B

Jumlah Siswa
Prosentase

Lulus Tidak Lulus
24 54% 46%

4. Prosentase kelulusan kelas 8-A
Prosentase Kelulusan Kelas 8-A

Jumlah Siswa
Prosentase

Lulus Tidak Lulus
25 60% 40%

5. Prosentase kelulusan kelas 8-B
Prosentase Kelulusan Kelas 8-B

Jumlah Siswa
Prosentase

Lulus Tidak Lulus
24 50% 50%



Lampiran 12

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING



Lampiran 13
SURAT IJIN RISET



Lampiran 14

SURAT TANDA TELAH PENELITIAN



Lampiran 15

ةترجمة الباحث

نور فطريا راهايو: ةاسم الطالب
١٠٣٢١١٠٦٠: رقم الطلبة

١٩٨٩مارس١٢مسارانج، : احملل، تاريخ امليالد
٥٠١٩٢ب، مسارانج ١٢فالموجنان ساري رايا منرة : العنوان
العربيةتعليم اللغة\وم الرتبية والتدريسعل: القسم\الكلية

السيرة التربوية
م٢٠٠١سنة هافيةبسمارانج جاوى الوسطى ومتخرجفدوروجنانإنفار الغياملدرسة االبتدائية اإلسالمية .١
م٢٠٠٤سنة هافيةجاوى الوسطى ومتخرجدمياكبمراجننيفتوحيةواملدرسة الثانوية .٢
سنة هافيةومتخرجشرقيجاوى البنجاوي كارانج بايو ويدودارين معهد دار السالم غونطار الثالث للبناتو .٣

م٢٠٠٨
م٢٠١٥سنة هافيةيف جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية بسمارانج ومتخرجكلية علوم الرتبية والتدريس.٤


