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يف الصف الثامن بادلدرسة الثانوية   EVERYONE IS A TEACHER HEREطريقة 

كلية علم الًتبية والتدريس يف قسم تعليم   .)دراسة وصفية( اإلسالمية احلكومية بباوو جبارا
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 ادلشاىدة و طريقة التوثيق و طريقة اإلختبار. ويف حتليل البيانات اىل التحليل النوعي
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سل ادلعلومات و التالميذ كمستمع, والتالميذ كثري  األحيان خيرج يعمل ادلعلم على انو مر 

من الفصل وإصلاز حالة الفصل بسبب من التالميذ يتكلمون ويسرون جبانبو شيئا آخر م 
الرس, وكان بعض التالميذ ينعسون ويكسلون لدرس الدراسة وينعدم تفاعل فعالية 

 التالميذ عن الددروس 
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 زىرالدين ادلاجستري

مجيع األساتيذ يف قسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة واىل سوصلو اإلسالمية  .5
 احلكومية مسارانج

 مسارانجمجيع األقاريب احملبوبني يف  .6
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 الّرمحن الّرحيمبسم اهلل 

احلمد هلل رب العادلني، ضلمده سببحانو وتعباىل البذي يتصبف جبميبع الكمباالت. 
أشهد أن ال الو إال اهلل وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو أفضل ادلخلوقبات، وصبلى اهلل علبى 

 سيدنا وموالنا زلمد وعلى آلو وأصحابو أطباء القلوب وادلختار. 
تعلببببيم مهبببارة الكببببالم ى حتببببت ادلوضبببوع: قبببد أل الباحببببث كتببباب البحببببث العلمببب

يف الصببف الثببامن   EVERYONE IS A TEACHER HEREباسببتخدام طريقببة 
 )دراسة وصفية( بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بباوو جبارا

 ويشكر الباحث جلميع من يساعد على انتهاء ىذا البحث: 
فضببيلة الببدكتور راىارجببا ادلاجسببتري كعميببد كليببة الًتبيببة جامعببة وايل سببن و اإلسببالمية  .1

 .مسارانجاحلكومية 

فضببيلة الببدكتور امحببد امسعيببل ادلاجسببتري كببرئيس قسببم تعلببيم اللغببة العربيببة جبامعببة وايل  .2
 .مسارانجسن و اإلسالمية احلكومية 

يم اللغبة العربيبة جبامعبة وايل ادلاجسبتري ككاتبب قسبم التعلب تبيت  قبرة عبنيفضيلة السبيد  .3
 .مسارانجسن و اإلسالمية احلكومية 

فضبيلة السببيد الليبث عاسببقني ادلاجسببتري والسبيد امحببد زىرالبدين ادلاجسببتري كادلشببرفتني  .4
 الذان قد كانتا سللصتني إلرشاد الباحث يف كتابة ىذا البحث. 

ث إىل سبببيل العلبببم ادلدرسببني يف كليببة علببوم الًتبيببة والتببدريس البببذين قببد علمببوا الباحبب .5
  والعرفان.

أيب امحبببد امسبببوعي وأمبببي حسبببن الصببباحلة البببذين ربيبببا الباحبببث سللصبببا حبببىت يسبببتطيع  .6
 الباحث ينتهي كتابة ىذا البحث وحيصل درجة الليسانس.

 ط
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مجيببع أصببحايب يف كببل علببوم الًتبيببة وتببدريس جبامعببة وايل سببن و اإلسببالمية احلكوميببة  .7
البببذين  1311خاصبببة اإلخبببوان مبببن الطلببببة لقسبببم تعلبببيم اللغبببة العربيبببة سبببنة  مسبببارانج

 أعطوا النصائح وادلساعدة يف إمتام ىذا البحث.

والذي احملًتمني، وإخوان الذين قد ساعدوين ودعواين لنيل العلوم النافع يف الدنيا  .8
 واألخرة.

أحسنو وأن واهلل سبحانو وتعاىل يسألو الباحث دائما أن جيزيهم خري اجلزاء و 
 يكون ىذا البحث نافًعا ومفيدا لنا وأىلنا وديننا يف الّدارين، آمني.

ادلرسلني وخال النبّيني وعلى الو وأصحابو وصلى اهلل على سّيدنا زلّمد إمام 
  أمجعني وعلى التّابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الّدين.
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 األول الباب
 مقدمة

 المسألة خلفية .أ 

. اليومية احلياة يف دائما استخدامها تتم الىت التفاعل وسيلة ىي لغةال
 وظائف, لغة أية, للغة. وغَتىا واحملاضرة ,التجارية األعمال رلال يف كانت سواء
, التفكَت أداة اللغة األوىل: يلي ما أمهها ولعل, والباحثون العلماء رصدىا مهمة
 لغةال والثانية  .افكار من اإلنسان خاطر يف يدور عما التعبَت وسيلة أهنا كما

 واجلماعات األفراد نطاق يف وذلك ,الناس بُت والتفاىم االتصال وسيلة
 من النهى اوىل عند اللغة الرأي مث .ٔوالتعليم التعّلم أداة اللغة والثالثة.والشعوب

 من معُت قوم من ادلستخدمة الصوت مثال الرموز نظام يى اللغة يعٍت اإلندونيسيا
  .ٕوالتفاعل التواصل على الناس

 عند ومقدسة ورمسية روحية لغة وىي العامل يف اللغة احدى العربية وكانت
 .ٖمادلسل كل

 خالل من البشرية ادلواراد إمكانات لتطوير واعيا واحملاولة اجلهد ىي الًتبية
 الًتبية. ٗاإلمكانات لتطوير التعليم تصميم ينبغي, ولذلك. التعليمية العملية

 زلاوالت وتنوعت ادلفهوم ىذا تناولت اليت التعريفات تعددت ىي اصطالحا
 ىذا ويستجيب, ادلختلفة الفكرية والتيارات وادلفكرين الباحثُت بتعدد حتديده

                                                           
 .ٖٔ. ص( ٜ٘ٛٔ, النفائس دار: بَتوت, )تدريسها وطرائق العربية خصائص, معروف زلمد نايف ٔ

2 Ulin Nuha, Metode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Jogjakarta: Diva Press, 2012), hlm. 30. 

( ٕٓٓٓ, العلمية الكتب دار: لبنان – بَتوت, )النحو قواعد يف الطالب مرجع, الدين مشس إبراىم ٖ
 ٕٓ. ص

4 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 1. 
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 طبيعة من كل إىل الباحثُت نظهرة باختالف تتصل نوعةمت عتبارات ال التعدد
 الّتعليم كلّ  ىو النشاط يتعلم. ٘.الًتبية ومضامُت, الًتبية الغايات وإىل, ادلتعلم
 يعٍت, النشاطب يدرسون الطالب حىت. النشاط لتدرس الطالب يهجر الذي

 لعملية دعوة الطالب, النشاط التعليم هبذا. التدرسون عملية على يهيمن
 طبيعة دوما او مواظب يعٍت النشاط. ٙنفسيّ  ولكن ذىٍتّ  فحسب ال, التدرسون

 .ٚبادرة
 ثٌّت  الذي بيئة خيًتع يتحّتم األستاذ إنّ   ُغِرض النشاط التعليم طريقة ىف

 اّلذين احلجة يبتغي مث احلجة عن يفصح و يتسأل يكون الطالب حىّت  رزين على
, معلوماتو يبٌت يف تتعلم من طالّنشا عملية يُقوِلب الّدرس. ادلسألة حللّ  حيتاجون

 يستغل على درس. ٛدلعلومات األستاذ زلاضرة يستلم الذي السلييّ  طريقة ليس
. القدمي الوقت اىل متجر يف على ينبغي الّدرس حاصل, العّلة عند الّسميع حاشة
, الّصُت بالد من معروف الفيلوسوف شعيي الذي ادلشهور الّشعر كان

 :لقا (konfiyus)كونفيوس
 (What I hear, I forget) سأنسى, تمسع ما
 (What I see, I remember) ذكرست, رأيت ما

                                                           
 للتنمية ادلعرفات دار :رياض) ,اتعمليةال و األصول اإلسالمية الًتبية ,العجمي السالم عبد زلّمد  ٘

 .ٖٕ  ص  ,( ٕٙٓٓ البشرية،
6 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi 

Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm.1.  
7 Pius A Partanto M. Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. 

(Surabaya: PT Arkola. 1994). hlm 17. 
8 Suparlan, et. al., PAIKEM Pembelajaran Aktif, Kreatif, Inovatif, 

Efektif, dan Menyenangkan , (Bandung : PT. Genesindo, 2008). hlm 70. 
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ٜ(What I do, I understand) سأفهم, ّملتع ما
 

 لدرس يستِجد   (Meil Siberman) سيلربمان ميل الغربية  لمأالع تعديل مث
 :يعٍت, النشاط

 نسيانس, مسعت ما

 سأفهم. اصدقائى مع أتاقش و أسأل, ورأيت, مسعت ما

 حذق و علوم على صلحي. عملت وما ,رأيت, مسعت ما

 .ٓٔسئاْتِقنو اآلخر اىل القيتو ما
 واإلرشاد للدفع ادلعلم هايواجه الىت الًتبية عملية ىو العربية اللغة تعليم إن

. سلبيا وإما إجيابيا إما العربية اللغة ىف التالميذ إىل اإلستطاعة وحفظ والًتقية
 والقراءة والكالم اإلستطاع من األربع ادلهارات إستيعاب لمهالتع واألىداف

 .ٔٔوالكتابة
 :ىي العربية اللغة تعليم وأىدف

 .عميقا فهما الصالة يف قرأه ما التلميذ ويعلم يفهم لكي .ٔ

 .بو يتعظ و ليهتدي قرأه ما يعرف حىت القرآن يقرأ أن التلميذ يستطيع لكي .ٕ

, هبا ادلألوفة الكتب يف اإلسالمية الدين علوم يفهم أن التلميذ يستطيع لكي .ٖ
 .ذلك وغَت, والفقو احلديث وعلوم التفسَت علوم مثل

                                                           
9 Mel Silberman, Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif , 

(Jogyakarta : Pustaka  Insan Madani, 2007). hlm 1-2 
10 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi 

Pembelajaran Aktif, hlm.1. 
11 Mulyadi Sumaryanto, dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada 

PTAI/IAIN, (Jakarta: Depag RI, 1976), hlm. 27 
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 ادلسلمُت مع تصالاإل هبا وينشئ ماىرا هبا دثيتح أن التلميذ يستطيع لكي .ٗ
 بل العلم سائر يف اإلسالم لغة حقيقة العربية اللغة ألن. البالد خارج يف

 .ٕٔاآلن عادلية لغة أصبحت

 أن ادلسلم يستطيع وال يةالعرب اللغة وتعّلم التعليم أمهية على دليل وذلك
 يكتب اإلسالم ادلصدر الن, هبا إال صحيحة معرفة وشريعتو وعقيدتو دينو يعرف
 ومفتاح العلوم مفتاح ألهنا اللغة ىذه يتعّلموا أن للمسلمُت فينبغي, العربية  باللغة
 .صحيحة معرفة يعرفوىا وأن الفقو

 الطريقة ًتعسل األستاذ يتعُّت  ,طبالنشا يتعليم الطالب يكون لكي
"  التعليم سيًتاتيجيةو . ٖٔاألعلى العلم معهم التالميذ يكون حىّت . ادلضبوطة

Everyone Is A Teacher Here  "(معلم ىو كل )يعتد بينهم مقاصيد عند 
 اىل يتسأل عن يتجّرأ اعتد يكون الطالب لكي. مبنفردا الّنشاط لدرس لبالطا

 خوف ال الطالب حىّت , التعلم عائداة يف والفكرة بقول يكاشف, اآلخر الطالب
 Everyone Is A"  التعليم سيًتاتيجية  منفعة انّ  حيث. خطاءىم على

Teacher Here  "(معلم ىو كل )ويسر   سنشاط   التعلم بيئة يتحّقق يعٍت.  
 كل من والفكرة بقول يكاشف ادلناقشة تسأل يف الطالب اجلرأة عن يًتعرع
 . اخلوف اإلحساس  عن الطالب من مفرّ  ال. التعلم

 ىو كل)"  Everyone Is A Teacher Here"  التعليم سيًتاتيجية
 كةار شم على جدو لي سديد الذين النشاط التعليم الطريقة كل يُ َقولب( معلم

 على لساعد الطالب كل اىل يكّسب سيًتاتيجية ىذا. مجيعهم مالقس أعطاء

                                                           
12 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab ,(Jakarta: 

PT.Hidakarya Agung, Cet. V, 1983), hlm 21-22. 
13 E, Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.104. 
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 بال ديسي الّرأي لتعبَت فاخلائ الطالب, سيًتاتيجيةاإل هبذا. اصدقائهم مع األستاذ
 ان راغب الكاتب, ذالك الّناحية دلسألةا مجيع كل من.ٗٔالّرأي ليكشف خوف
 Everyone طريقة باستخدام العربية اللغة تعليم عملية“ بادلوضوع لدراسة يتعّمل

Is A Teacher Here (SEMUA BISA MENJADI GURU) الصف يف 
 ". جبارا بباوو احلكومية اإلسالمية الثانوية بادلدرسة الثامن

 اىل حيضر و طالنشا يف التالميذ ويدتق يعٍت الطريقة هذذل عمليةال اىداف
 ٘ٔاألخطاء من خوف بال السؤال

 الثانوية لمدرسةل بالتالميذ لقاء و مقابلة حاصلة على اسًتاتيجي مث
 موجو   ىكذالك. قليل يعٍت ادلسائل ولوع انو, تغوه امسو جبارا بباوو احلكومية

 التعليم ابعاض: قال فار الع زين أستاذ و. فار الع زين األستاذ العربية اللغة ممعل
 مهارة مث. ادلعلم من زلاضرة بالطريقة يعٍت(  ةالتقليدي)  الطريقة يعتمد الفصل ىف

 من اجراء نالذي الطالب من صغَت و قليل السائل اىل الطالب ولوع و الطالب
 .السائل

 ينبغي و. األنسى اىل امسى ادلعلم من إستعالمات بالتسليم يتعلم 
 معلومات ليهتدي الطالب من النشاط شراكة الذين صحيح مرحلة ميّسر علينا

 .بالصحيح ادلسائل جياوب و اصدقائو مع مناقشة و جديدة
 حىت, ةسديد الطريقة خيًتع أن الزم معلم نشيطا يتعلم الطالب لكي 

, الطريقة باستخدام تالميذال تدريس رفعل حملاولة إحدى. للتعليم أعلى شوقا ديلك
Everyone Is A Teacher Here 

                                                           
14 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi 

Pembelajaran Aktif, , hlm.60. 
15 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, 

(Semarang: Rasail, 2011), hlm. 74. 
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 احدى يُ َقْوِلبُ  Everyone Is A Teacher Here التدريس طريقة 
 ىذهو . أعظائو بُت الفصل مشاركة وجديل صحيحل طبالنشا التدريس طريقة

 الطريقة ىذاو . بعضا بعضهم ليساعد الطالب لك مناسبقةاىل كسِّبُ ت الطريقة
 .التعليم لىع سُيحثّ  طالنشا يساىم ال الذي طالب

 األستاذ معلمو الذي الثامن للصاف الدورة قبل التعليم العملية تنفيذ
 ىو ادلدروسة ادلادة يبلغ قبل مرحلة. ٕٙٔٓ فرباير ٛٔ يوم يف العارف زين

 التالميذ دافع معرفة اىل الدورة قبل ةمرحل يهدف. والعنوان األسرة عن ادلادة
 everyone is a طريقة تركيب تنفيذ قبل الفصل يف العربية اللغة تعلم يف

teacher here.  
 الصف يف بالنشاط التعليم عملية يف وادلشاىدة ادلراقبة على بناء

 طريقة استخدام وتعليم التعلم عملية يف مستحق امحد األستاذ علمو الثامن
 .واجلواب السؤال وطريقة احملاضرة

 وورقة الباحث ديسكو الذي ادلشاىدة اداة باستخدام ادلشاىدة
 قدرة دلعرفة االختبار كبنود. التالميذ اىل لتوزيعو ادلعلم ديسكو الذي األسئلة
 everyone is a teacher طريقة تركيب التنفيذ قبل ادلادة فهم يف التالميذ

here بيةالعر  اللغة التعليم عملية يف. 
 ال والتعلم التعليم التعليمية عملية عند التالميذ حالة من وانطالقا

 ويستمع, ادلواد, تسليم وقت يف بنفسو ويتحدث, والنعاس, سلبية تزال
 .التعليم عملية يف ىذاالتلميذ وبسبب. ادلعلم يأمر حُت ويكتب التالميذ

 ادلعلم ِقبل من يؤيت قد أنو ولو آرائهم ان تعبَت عن التالميذ وخيش
 تقدير يف مناسبة ليست ألجلها والتعلم التعليم عملية وحيدث, مباشرة يؤمر

 التعليم عملية بطريقة
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 طريقة التغيَتات حول العربية اللغة درس وادلعلم الباحث باحث
 عملية يف التلميذ مجيع وبتظمن PAIKEM طريقة ىي تستخدم التعليم
 التعليم طريقة وتلك لتالميذا إجناز تزتاد ذلك وبتواقع. للنشا التعليم

everyone is a teacher here. 
 معلم كلهم   everyone is a teacher here سًتاتيجية

  مجيع مع يسهل سًتاتيجية ىذه. بادلشاركة القسم ىف التالميذ كلهم اىل مناسبا
 بالنشاط التعلم و تعليم جيعلون مث. التالميذ و ادلعلم

 التالميذ ولكن ادلعلم م زلاضرة يسامع ليس التالميذ, التعليم عملية يف
 جيعلون و ادلادة من التفاىم ايل مجيعهم وسهلون اصدقائهم مع الفصل يف معلم

 .اعماذلم من مسؤول
 

 المسألة تحديد .ب 

 Everyone Is A Teacher طريقة ستخدمبا الكالم مهارة تعليم كيف .1

Here ؟جبارا بباوو احلكومية ةاإلسالمي الثانوية بادلدرسة الثامن الصف يف 

 
 فوائده و البحث أهداف .ج 

 عملية ليعرف يعٍت البحث أىداف فهذا, األوىل سألةادل من انسى ال
 EVERYONE IS A TEACHER HERE طريقة باستخدام العربية اللغة تعليم

(SEMUA BISA MENJADI GURU) الثانوية بادلدرسة الثامن الصف يف 
 " جبارا وبباو  احلكومية اإلسالمية

 :يعٍت الطريقة ىذا باستخدام العربية اللغة تعليم اىداف اما
 بالنشاط التعليم عملية .ٔ

 التالميذ بالتفكَت الكالك مهارة الرتفاع .ٕ
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 فرحان  متنوعة العملية بيئة .ٖ

 ادلادة ليبلغ ادلعلم يسهل .ٗ

 مفردات زيادة .٘

 ندمي التالميذ و ادلعلم بُت .ٙ

 
  :يلي فيما فهي بحثال ىذا فوائد أماو 

 Everyone Is التعليم سيًتاتيجية يعرف ان يستطيع العام للمطالعو  للكاتب .ٔ

A Teacher Here ربيةعال اللغة بتعليم نافدا 

 للمعّلم .ٕ

 الطالب إىل السؤال هارةم إىل يؤدي الذي الّتعليم طريقة على وجد .أ 
 النشاط لتعليما يعٍت ٖٕٔٓ الدراسي كمنهج ديداجل الدراسي نهجبادل

 الطالب ذلك من ينتج الذي

 ادلناسبة الّتعليمية الطريقة إختيارواستخدام يف ادلعلم إبداع حتفيز .ب 

 ادلناسبة الّتعليمية الطريقة مإختيارواستخدا يف ادلهارات لتحسُت كالّدافع .ج 
 التعليم نوعية حتسُت أجلّ  من التعليم عملية تصميمو 

 Everyone Is A Teacher طريقة تركيب نفيذت أمهية عن ادلعلم شرح .د 

Here التالميذ تعلم دافع ترقية يف العربية اللغة لدرس 

 الميذتلل .ٖ

 ادلعلومات على للحصول وسيلة البحث ىذا جيعل ان التالميذ من يرجى .أ 
 طريقة بًتكيب للمتعلم الدوافع من تزيد ان شأاهلل فإن وادلدخالت

Everyone Is A Teacher Here العربية اللغة لدرس 

 تعلم انشطة و التفاىم زيادة و العربية اللغة تعليم ىف التالميذ دافع زيادة .ب 
 التالميذ
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 ادلشكلة كل ىف التفكَت مهارة تطوير .ج 

 للمدرسة .ٗ

 أداء يف وادلعلمُت التالميذ إمكانات حتسُت أجلّ  من ادلدرسة يف ادلسامهة .أ 
 التعليم عملية

 بًتكيب التالميذ تنمية يف ادلدرسة لرئيس وادلعلومات دخالتوادل وادلواو .ب 
  .Everyone Is A Teacher Here طريقة
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 الباب الثاني
 

 الهيكل النظري .أ 
 مهارة الكالم .1

وادلراد فيها االستطاعة.  1مهارة. –ؽلهر  –هر ادلهارة مصدر من م  
واما الكالم فهو قول. الكالم ُب اصول اللغة ىو األصوات ادلفيدة وُب 

. الكالم ىو النشاط اللغوي ادلهم ُب 2اصطالحا ىو اجلملة ادلركبة ادلفيدة
حياة اليوميةكان بو ػلاول ان يعرب عن كل ماخطر ببالو من اإلفكار 
والشفويا. دون التعبَت عن الشحص ال يعرف اإلنسان ما فكره وما شعره. 
والكالم ىو احدى ادلهارات اللغوية األربع الفعالية اإلنتاجية وىي مهارة 

كتابة والكالم. والكالم ىي تعترب من األعلية ادلهارات القراءة واإلستماع وال
بالنسبة اىل اللغة األجنبية وتعترب من اىم ادلهارات اللغوية.ألن الكالم جزء 
عملي الذي ؽلارسة ادلتعلم. فالكالم جزء أساسي ُب منهج تعليم اللغة 

ية العربية ويعترب قائما على ىذادليدان من اىم  اىداف تعليم اللغة األجنب
 3ذلك انو ؽلثل ُب الغالب اجلزء العملي والطبقي ُب تعليم اللغة.

                                                           
 .69, ص. تدريس اللغة العربية الدينيةامحد ابراىيم,  1
 .826( ص  2008ادلعجم الوسيط, )مصر عرب : ادلكتبة الشروف الدولية, 2

, ) ادلملكة العربية السعودية ام القرى تعليم اللغة العربية الناطقُت بلعات اخرىزلمود كامل الناقة,  3
 .151الفرصي ( ص 



00 

قال دوكتور رشدي أمحد طعيمة. الكالم ُب اللغة الثانية من ادلهارة   
غاية من غايات الدراسة اللغوية. وان كان ىو نفسو  دتثل األساسية اليت

 .4وسيلة اإلتصال مع األخرين
فكاننت مهارة الكالم ىي مهارة األساسية الثانية بعد مهارة   

 الم على احملادثة والتعبَت الشفهي.اإلستماع. ويشتمل مهارة الك
الكالم مهارة إنتاجية تتطلب من ادلعلم القدرة على استخدام 
األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب اجلمل الكلمات 

على التعبَت عما يريده  ادلتكلم ُب مرادف احلديث اي ان  تساعدحىت 
للمتكلم ٍب مضمونا للحديث   الكالم عبارة عمالية ادراكية تتضمن دافعا

كما ان الكالم يعترب عملية إنفعالية وإجتماعية, ومعٌت ىذا ان الكالم ىو 
عملية تبدأ وتنهي بادتام عملية إتصال صوتية مع متحدث من بناء اللغة 

 ُب مواقف اإلجتماعية.
 مهارة الكالم تعليم .2

. واصطالحا ىو إيصال ادللم 5من عّلم, يعّلم, تعليما. اى جعلو يعلم
العلم وادلعرفة اىل أذىان التالميذ بطريقة قوؽلة ىو طريقة االقتصادية الىت توفر 

 .6لكل من ادلعلم وادلتعلم الوقت واجلهد ُب سبيل احلصول اىل العلم وادلعرفة
التعليم ىو تغيَت معلم ذىن يطرأ على شيئ فاألخرى,  التعريفوَب 

 .7فبدل معاملو من حال اىل حال

                                                           
( ص  1889, ) مصر: جامعة منصورة, تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبارشدي امحد طعيمو,  4

160 
(, ط. احلادية والعريعون, ص. 2005, )بَتوت: دارادلشرف, نجد َب اللغة واألعالمادللويس معلوف,  5

526. 
 .120(, ص. 1983, ) مصر: دارادلعارف, التوجيو َب التدريس اللغة العربيةمود على السما,ى, زل 6
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والتعلم ؽلكن أن يفهم على  ( Muhibbin Syah )حملّّب شاح وفقا 
أهنا مرحلة التغبَت ُب مجيع اضلاء استقر سلوك الفرد نسبيا نتيجة للخربة 

 .8والتفاعل مع البيئة اليت تنطوي على العمليات ادلعرفة
لبحث غلرى ا , ؽلكن أن نستنتج أن الباحثومن التعريف السابق

سلوك الشخص عليو نتيجة حلقيقة أو التجارب اجلهود الرامية اىل تغيَت 
 السابقة اليت تؤّدي إىل ادلعرفة.

 مبادئ التعلم .1
يذ عملية التعلم والتعليم, يهتم ادلعلم ببعض مبادئ بتنفُب القيام 

 التعلم التالية:
أي درس يتعلمو التلميذ, وينبغي لو أن يتعلمو بنفسو وليس غَته.  .أ 

 لذلك, ينبغي أن يقوم التالميذبالعمل بنشاط.
 يتعلم كل التالميذ على مستوى قدرتو. .ب 
اشر ُب كل خطوة أثناء عملية يتعلم التالميذ عتدما يلقى التعزيز ادلب .ج 

 التعلم.
كل خطوة اليت يقوم هبا التلميذ جتعل عملية التعلم   ناإلتقان ادلثايل م .د 

 أكثر وضوحا.
يرقى دافع التلميذ عتدما كان يعطى ادلسؤولية الكاملة والثفة على  .ه 

 .9التعلم
                                                                                                                              

صر: دارادلعارف, , )مالًتبية وطروق التدريس, اجلزء األولصاحل عبد العزيز و عبد العزيز عبد اجمليد,  7
 .169(, ص. 1987

8 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet. 5, hlm 1. 

9 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2008).hlm. 16.  
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 الكالم خصائص التعلم .2
 وأما خصائص التعلم فهي كما يلي:

 التغيَتات بوعي. .أ 
 ظيفية.الالتغيَتات ُب التعلم و  .ب 
 ُب التعلم اإلغلايب ونشاط   التغيَتات .ج 
 التغيَتات ُب التعلم ليست مؤقتة. .د 
 ُب التعلم ادلوجوىة التغيَتات .ه 
 .10التغيَتات تشمل مجيع جوانب السلوك .و 

حدى اللغات الرمسية َب األمم ادلتحدة وادلنطمات اللغة العربية من إ
واليونيسف  (UNESCO)ظمة اليونسكو الدولية التابعة ذلا, مثل من

(UNICEF) يضا َب منظمات إفليمية مهمة. مثل وغَتىا. فاظلا يستعمل أ
منظمة الواحدة األفريقية ورابطة العامل اإلسالمى. وكذالك ُب مؤدترات دول 

 .11عدم اإلضلياز مؤدترات الدول اإلسالمية وغَتعلا
وىي لغة ادلرنة, ويظهر ذلك من طواعية األلفاظ للداللة على ادلعا,ى. 
وطواعية العربية تتمثل َب ظاىرٌب الًتادف واإلشتقاق بصفة خاصة, وَب 

 .12قدرهتا على استيعاب ادلولد وادلعرب والدخيل بصفة عامة
حدى ىي من إ وادلراد باللغة العربية ىنا ىي مادة اللغة العربية الىت

 ىل الوسائل التعليمية.بادلدارس وبادلعاىد الىت حتتاج إ ادلواد الدراسية

                                                           
10 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2001), hlm 73. 
عربية للنطقُت باللغاتاألخرى, )رياض: عمادة على زلمد القسمى, اجتاىات حديثة َب التعليم ال 11

 .45(, ص.1979شؤون ادلكتبات, 
 .47(, ص. 1997, )القاىرة: دارالفكر العرىب,تدريس فنون اللغةالعربيةعلى امحد مدكور,  12
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 أىداف تعليم مهارة الكالم .3
راض اليت غلب أن يعمل مبا فيو ادلدرس على حتقيقها خاصة ُب من أىم األغ

 مراحل التعليم العام كما يلي:
 تطوير وعي الطفل بالكلمات الشفوية كو حدات لغوية. .أ 
 إثراء ثروية اللفظية الشفوية. .ب 
 تقومي روابط ادلعٌت عنده. .ج 
 دتكنو من تشكيل اجلمل وتركيبها. .د 
 نظيم األفكار ُب وحدة اللغوية.تنمية القدرة على ت .ه 
 حتسُت ىجاءه ونطقو.  .و 
 13استخدامو لتعبَت القصص ادلسلي .ز 

من البيان السابق, تعرف ان أغراض مهارة الكالم كثَتة منها تطوير 
ة كوحدات لغوية اي يلفظ تلميذ الكلمات وعي الطفل بالكلمات الشفوي

شفويا بصوت عال, وإثراء ثروية اللفظية الشفوية, وتقومي روابط ادلعٌت عنده, 
ودتكينة من تشكيل اجلمل وتركيبها مبعٌت يستطيع التلميذ أن غلعل اجلمل 
ادلفيدة الصحيحة وتركيبها, وتنمية القدرة على تنظيم األفكار ُب وحدة 

ر التلميذ على توحيد األفكار واآلراء ُب ذىن واللسان, اللغوية أي يقد
 وحتسُت ونطق التعبَتات اللغوية, واستخدامها للتعبَت القصصي.

 ما قال زلمود السمان إن اغراض مهارة الكالم ىي كما يلي:
تزويد تالميذ بألفاظ وأساليب ومبعان وأفكار, وتعويدىم ترتيب وربط  .أ 

 األفكار بعضها ببعض.

                                                           
 .95-94, ) القاىرة: دارالسواف, سنة ( ص تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مذكور,  13
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عويد التالميذ إجادة النطق, وطالقة اللسان, ودتثيل ادلعاين والوقوف ت .ب 
 بنجاح ُب مواقف اخلطابة هتيب.

 معاجلة عيوب التالميذ النفسية كاخلوف والتعلم. .ج 
 14تربية أذواق التالميذ, وتقوية ملكة التخيل فيهم. .د 

 وقال عبد العليم إبراىيم إن إلغراض من درس التعبَت ىو كما يلي:
دتكُت التالميذ من التعبَت عما ُب نفوسهم, أو عما يشاىدونو, بعبارة  .أ 

 سليمة صحيحة.
 توسيع دائرة افكارىم. .ب 
 مبا يعوزىم من ادلفرادات والًتاكيب. تزويدىم .ج 
 لتفكَت ادلنطوقي, وترتيب األفكار, وربط بعضها ببعض.ا تعويدىم .د 
اعدادىم للمواقف احليوية اليت تتطلب فصاحة للسان, والقدرة على  .ه 

 .15اإلرجتال
 ىناك اىداف اخرى فهي كما يلي:

دلتعلم اصوات اللغة العربية وان يؤدي انواع النرب والتغميم أن ينطق ا .أ 
 ادلختلفة وذلك بطريقة مقبولة من ابناءالعربية.

 ان ينطق األصوات ادلتجاوة وادلتشاهبة. .ب 
 ان يدرق الفرق ُب النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة. .ج 
 اسبة.ان يعرب عن افكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلن .د 
ان يعرب عن افكاره مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكليمة ُب العربية  .ه 

 خاصة ُب لغة الكالم.

                                                           
 ة: دارادلعارف, بدون تاريح(, ) القاىر مشكالت التعليم اللغة العربية لغَت العربيل احلديث,  14
 . 13(, ص  1983) القاىرة: دارادلعارف, التوجيو ُب تدريس اللغة العربية, زلمد علي السمان,  15
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ان يستخدم بعض خصائص اللغة ُب التعبَت الشفوي مثل التذكَت  .و 
والتأنيث ودتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت ذلك شلا يلزم 

 ادلتكلم بالعربية.
وة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجة وقدراتو, ان يكتسب ثر  .ز 

 وان يستخدم ىذه الثروة ُب ادتام عمليات اتصال عصرية.
ان يستخدم بعض اشكال الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسب لعمره ومستواه  .ح 

اإلجتماعي وطبيعة عملو, وان يكتسب بعض ادلعلومات األساسية عن 
 الًتاث العريب واإلسالمي.

 ان يعرب عن النفسو تعبَتا واضحا ومفهوما ُب مواقف احلديث البسيطة .ط 
ان يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرابط  .ي 

 16لفًتات زمنية مقبولة
 

 أقسام مهارة الكالم .4
رأى األستاذ امحد عبد اهلل البشَت ُب اقسام مهارة الكالم على انو 

 قسمان:
 احملادثة .أ 

واذا نظرنا اىل احملادثة ُب ادلدرسة ُب مرحلة التعليم األساسي, صلد 
. 17مل ُب اللغة العربيةان تدريسها ال تعتدى ادلسائل اخلاصة بتكوين اجل

وذلا اىداف ىدفها الرئيس ان نعود التلميذات التعبَت الصحيح باللغة 
                                                           

: ) السعودية تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات األخرى اسسية مداخلية طرق تدريسية,زلمود كامل الناقة,  16
 158-157( ص  1985جامعة ام القرى, 

, )شللكة السعودية: مكتبة الفالح, بدون التاريح( ص تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مذكور,  17
96. 
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الصحيحة ونزودىم ببعض الكلمات والتعبَتات اليت تالئم طفولتهم مند 
 صف ما يشاىدونو من حيوان او صور او حوليهم.رهبم علال و 

. ومن ىنا 18واحملادثة ىي الكالم ُب موقوف اإلتصالية غَت معدة
تعتربطريقة السؤال واجلواب من انسب الطرق وابسطها واكثر ما فعالية ُب 

جرى ُب عادة ان يبتدا ادلعلم استخدام ىذا تدريس احملادثة. وكما 
األسلوب بأسئلة منو وغجابة قصَتة من التلميذات. ومع ظلو قدرة 
التلميذات على االستجابة للمواقف الشفوية ينتقل ادلعلم اىل مراحل 
األكثر تقدما. فينتقل من السههل اىل الصعب ومواقف الصغَتة اىل 

 ان تتحول األسئلة واإلجابة اىل مواقف الكبَتة اليت يستحرق وقائق اىل
مواقف كالمية حقيقة تقوم على احلوريُت شحصُت. حىت ان يعود ادلتكلم 

 والسامع التعبَت الصحيحة باللغة الصحيحة. 
 التعبَت الشفوي .ب 

كان وىو وسيلة التفاىم بُت الناس ووسيلة عرض افكارىم 
عربية مجيعا زمشاعررىم وىواذلذف الذي هتذف اليو موضوعة اللغة ال

وتسعى لتجويده. والتعبَت لفظ االبانة واألفصاح عما ػلول ُب خاطر 
اإلنسان من األفكار ومشاعر واحاسيس حبيث يفهمو االخرون. 
واصطالحا ىو العمل ادلدرس ادلنهجي الذي يسَت وفق خطة متكاملة 
للحصول بالطلبة اىل ادلستوى ؽلكنو من ترمجة افكاره ومشاعره واحاسيس 

 .19ىداتو وخربتو احلياتو وكتابو بلغة سليمة وفق نسق فكرى معُتومشا

                                                           
 .267بَتوت: ص  ادلوجو العملى دلدرس اللغة العربية,بد توفيق اذلاشم,  18
 203) ليبانون: مصدر دار النفائس ( ص  خصائص العربية وطرئق تدريسها,نايف زلمد معروف,  19
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وإذا كان التعبَت الشفوي ىو التعبَت عن النفسي بالوصف او بالرد 
رلالت تعليم  او بادلناظرة ُب موضوعات يقوم ادلعلم بإعدادىا. وىو من

 مهارة الكالم وىو على نوعُت تعبَت مصور وتعبَت حر.
اما التعبَت ادلصور ىو الوسيلة لزيادة القدرة التعبَتية عند دراسُت 
وذلك بتقدير صورة فيها بعض ادلناظر,ٍب تقدم ذلم اسئلة غليبون عليها 

ة وبعد هناية األسئلة ؽلكنهم التحدث عما شاىووه. واما التعبَت احلر ى
التعبَت الذي بقوم بو التدرسون بعد قراءة عبارة من الكتاب ٍب يقول 
األخرى مواقف او غَت مواقف مع التعليل وتسَت ىناك احملادثة مواجهة 
موافقة مبا قراءه الدارسون. للتعبَت صور كثَتة اي للتعبَت اللشفهي نعرض 

 بعضها فيما يلي:
 يةاستخدام القصص ُب التعبَت بالصورة اآلت .أ 

 أ.أ. تكميل القصة الناقصة
 أ.ب. تطويل القصة القصَتة

أ.ج. سرد القصة ادلسوعة وغَتىا وتعبَت القصة من خَت الوسيلة 
لتدريب الطالب على التعبَت. ألهنم ؽليلون بفطرهتم إليها وال 

 .20ؽليلون مسعها ُب اي وقت
 حتدث الطلبة عن حياهتم ونشاطهم اليومي دخل الفصل أو خارجو .ب 
 حياة: طبيعتها واعمال الناس فيها .ج 
ادلوضوعات اخللقية اإلجتماعية الوطنية اإلقتصادية والسياسية وغَتىا  .د 

 . من الصور اليت يستطيع الدارسون أن تستخدمون ُب التعبَت

                                                           
دارادلعلرف, بدون التاريح(, ص. ) مصر: ادلوجة الفٍت دلدرس اللغة العربية, بد العاليم ابراىيم,   20

158 . 
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 اجلوانب ادلهمة ُب تعليم الكالم .5
 النطق .أ 

من اىم ىذه اجلوانب الصوٌب أن اعلية الكربى لتعليم النطق 
منذ البداية تعليما صحيحا. فالنطق اثر عناصر اللغة صعوبة ُب تغيَته 

 وتصحيحو بعد تعليمو بشكل خاطئ.
وليكن واضحا ُب االذىان انو ليس ادلطلوب ُب النطق 

امل وتام. أي يسيطرة على النظام الصوٌب للغة سيطرة  الدراس بشكل
متحدثيها. ولكن السيطرة ىنا تغٍت القدرة على اخراج األصوات 
بالشكل اليت ؽلكن ادلتعلم من ابناء اللغة بصرف النظر عن الدقة 

 الكاملة ُب اخراج اصواهتم.
 ادلفردات .ب 

وقت ان ادلفردات ىي ادوات محل ادلعٌت اما اهنا ُب ذات ال
وسائل للتفكَت, فبادلفردات يستطيع ادلتكلم ان يفكر ٍب يًتجم فكره 

. وعادة ما تكتسب ادلفردات ُب اللغة 21اىل ادلات حتمل ما يريد
اع والقراءة, ٍب األجنبية من خالل مهارة اإلستقبال وىي اإلستم

تاءٌب مهارة الكالم والكتابة فتفسحان ُب اجملال تنميتهما والتدريب 
على استخدامها, معٌت ان ىذا الكلمات ال تعليم اال من خالل 
السابق, اي من خالل استخدامها ُب موافق شفوية او 
موضوعاتللقراءة,  ولذالك يفصل تقدمي الكلمات للمدراسُت من 

مون فيها حبيث تتناول ىذه ادلوضوعات خالل موضوعات يتكل

                                                           
ه ( ص 1413) دمشقس: اليو تربية جامعة, ُب طرائق تدريس اللغة العربية, محد امحد سيد,  21

161. 
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جوانب مهمة من حياهتم. وىناك كثَت من اخلربة والطرق اليت ؽلكن 
استخدامها ُب تنمية ادلفردات لتطوير القدرة على الكالم لدى 
الدرسُت, من ذلك طرح رلموعات اىل اسئلة واألجوبة, وتقدمي موافق 

الدرسُت, منحورية وقصصية تدور كلها حول موافق من حيات 
وخَتات اجتماعية داخا الفصول وذلك ادلدرسة مثل ادلناقشة االمة 
واستقبال الضيوف واجلامالت واستخدام األدواة ادلدرسة,وؽلكن ايضا 
استخدام بعض القوائم ادلفردات الشائعة وعندما يلم الدراس 
مبجموعة كبَتة من الكلمات على ادلعلم ان يساعده على أعادة 

 رى ُب مواقف شفهية مشاهبة لتلك اليت جاءت.توظيفها مرة أخ
 القواعد .ج 

كثَتا ما يهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية االشارة اىل 
القواعد, بل نرى بعضهم ينكرىا دتاما. اما متعلم اللغة األجنبية اثَت 
ما يصرحون أن القواعد ليست ضرورية ُب تعليم استخدام اللغة,اي 

. ومهما يكن ال مر فثمت حقيقة 22للغةليست ضرورية للتحدث با
ال ؽلكن انكارىا وىي أن اللغة حتكمها مسموعة من اليت ينبغي أن 

يعرفها الراغيب ُب تعلمها يعرفها جيد ادلتكلم هبا واليت غليب ايضا ان 
سواء ٍب ذلك وقت مكرب او وقت متاخر. وسوء ًب بواعي او بغَت 
وعي.وضلن اذا نقرر ىذا اظلا نقره وضلن واعون دتاما بان صعوبات 
تدريس القواعد ال حتل وال يتم التغلب عليها يتجاىل ادلشكالت 

 فالقواعد شيئ ضروري لتعليم مهارة اللغة.
                                                           

, ) ادلملكة العربية السعودية: جامعة ام تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات لغرىزلمود كامل الناقة,  22
 163م ( ص 1985القرى, 
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.... 

 دلؤثرة ُب تعليم مهارة الكالمالعوامل ا .1
عدة عوامل ينبغي ان يراعيها ُب عملية التعليم, واهنا تؤثر إصلاز  ىناك

عملية العليم وذلا دور عظيم ُب تعيُت فعالية التعليم وتعلمها. وترتبط تلك 
العوامل ارتباطا وثيقا ويتعلق بعضها على بعض من انواع العوامل ادلوجدة ُب 

, وىي: ادلعلم, وادلتعلم, واىداف التعليم, و وسائل عملية التعليم عامة
التعليمية والبيئة احمليطة هبا. وطذلك ُب تعليم مهارة الكالم العوامل وادلؤثرة 

 ا ُب تعليمها على النحو التالية:ُب ارتفاع النتيجة واطلفاظه

 ادلعلم .أ 
ينبغي للعلم ُب تعليم مهارة الكالم لو الكفاءة ُب تلك 

ألنو كيف يستطيع ان يعامل الطلبة مهارة الكالم مع انو ال ادلهارة, 
يستوىل مهارتو, وينبغي ان تكون لو الصفات اآلتية: الصفات العقلية 
يعٍت استعداد طبيعي للمهنة وذكاع فطرييمكنو من حسن التصرف ُب 
التخطيط واتنفيذ والتقومي, وفيما يعرض لو من مشكالت وما اكثرىا, 

اىل مفكر وعقل مدير وػلتاج اىل ذوق يصوغ ما  الن التدريس ػلتاج
 ؽليلو الذىن والعقل ضياغة جذابة زلببة.

ٍب الصفة اخللقية يعٍت ان اكون ادلعلم قدرة ُب اخالقو الهنا 
سبيل اجملد ودعامتو. وتليها الصفات االجتماعية وىي الصفات ال بد 

تو وعادلها للمعلم ان تكون لو وىو على دراية شلا يدور ُب بيئة ورلتمع
حىت يكون ادلعلم مستنَتا مطلغاعلى االحداث احلارية حول وُب 
داخل وطنو وخارجو, ٍب الصفة اجلسمية وىي ان يكون ادلعلم 
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متصفا بالصفات اجلسمية اليت تعينو على اداء وظيفتو, من حسن 
الصوت وحاد البصر ونظافة ثيابو وطرية اللباس بو وغَتىا من الصفة 

اليها الصفة ادلهنة وىي ان يكون ادلعلم دراسا لعلم اجلسمية. ٍب الت
الًتبية وعلم النفس ولطرق التدريس العامة اجلاعية الفردية ولطرق 

 .23التدريس اخلاصة بادلادة التخصيص وغَتىا
 .24م ان تتوافر فيو اخلصائص االتيةوغليب على ادلعل

اخلصائص اجلسمية يعٍت ان يكون ادلعلم سليم الصحة خاليا من  .1
الضعف واالمراض, وخاال من اذلامة والعيون الساعنة كالصحم 
والعور وجسة اللسان او التأتاه, وان يكون فياظ النشاط زحسن 

 لظي نظيفا منظما.ا
اخلصائص العملية وىي ان يكون ادلعلم ذكيا ومعلوما مبادتو وما  .2

غلد فيها من نظريات,  وان يكون ملما بقواعد التدريس وطرئق 
 االمناسبة للطلبات و للمادة وكثَت اإلطالع مياال الظلاع معارفو.

ت اخلصائص اخللقية وىي ان يكون ادلعلم عاطفا ولينامع  الطلبا .3
وصابرا رلامال ُب معامالهتم وسللصا ُب عملو وحبا لو, ومتمسكا 

 وبدينو و زلًتما ما لتقليده القومية.
 التعليميةالطريقة  .ب 

وىي الوسيلة اليت نتبعها لتفهيم الطالب اي درس من 
الدروس ُب ايات مادة من ادلواد. والطريقة التدريس أثر كبَت ُب صلاح 

ان تكون الطريقة ادلستخدمة مناسبة بادلادة التعليم واخفاقو. فال بد 
                                                           

-14(, ص  1983) القاىرة: دارادلعارف, التوجيو ُب تدريس اللغة العربية, زلمد علي السمان,  23
18 

 .35على ثور اجلليل و امحد زىر, ادلراجع السابق, ص  24
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الدراسة. اما الطريقة ادلناسبة ُب تعليم ادلهارة الكالمية ُب اثناء 
التدريس. ولو ىناك زلاسن ىذه الطريقة ومزاياىا ادلختلفة. ولكنها  
كانت ادلهارة الكالمية من اولوليات التقدمي ُب الستخدام تلك 

م. إذن, الطرق ادلوجودة ادلناسبة اليت الطروق الثالثة ُب عملية التعلي
تستخدمها ادلعلم ُب التعليم مهارة الكالم وىي طريقة ادلباشرة وطريقة 

 السمعية الشفوية وطريقة اإلتصالية.
 التعليميةالوسائل  .ج 

وىي كل ما يستعُت هبا ادلعلم على التفهيم الطالبات من 
. وذلل اعلية كربى ُب تدريس ادلواد 25الوسائل التوضيحية ادلختلفة

 ادلختلفة, من بينها اللغة العربية, وىي انواع: 
وسائل حسية وىي ما تؤثر ُب القوي العقلية بوسيطة احلواس  .1

 و او ضلو ذلكوذالك يعرض ذات الشيئ او ظلوذجة او صورت
وسائل اللغوية ىي ما تؤثر ُب القوي العقلية بوساطة االلفاظ   .2

 كذكر ادلثال او التشبيو او الضّد او ادلراد
وللوسائل التعليمية مساعلة كبَتة ُب تعليم اللغة العربية. ولقد 
ساعلت   التعليمية حبظ وافر ُب تسهيل مهمة معلم اللغة العربية لعربة 

ايسال اللغة للطالبتو.لكي يكون درس اللغة حيا  الناطقينبها ُب
ومشوقا فيجيب ان يستعُت ادلعلم بوسائل تعيينو ُب عملو. ألن 

                                                           
, ) مصر: دارادلعارف, بدون التاريح ( ص ادلوجة الفٍت دلدرس اللغة العربيةاىيم, عبد العاليم ابر   25

432. 
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الوجود الوسائل التعليمية ىي لتسهيل القاء اللغة ادلدرسة ليفهمها 
 . وىناك ايضا انواع الوسائل التعليمية وىي:26الطالبة باجلودة

الوسائل السمعية مثل ادلذياع واالسطونات وبرامج االذاعة  .1
 للمدرسة

 الوسائل البصرية, وىي تنقسم اىل: .2
ادلطبوعة من االمثال: ادلرسومات التوضيحية البيانية والصور  (1

 قات واجملاالت والصحق  واجلرائط والبطا
الوسائل القابلة للغرض بأجهزة خاصة. مثل )جهز عرص  (2

الشارائع, جهاز عرض العلوى, القاموس احلارى, وجهاز 
 عرض األفالم الثابتة(

 العينات وادلناذج وادلعارض وادلتاحف (3
الوسائل السمعية البصرية. مثل: األفالم الناطقة واألشًتط  (4

 سة والتمثيالتادلرئية, والتلفزيون, والرجالت الدر 
 اللغويةالبيئة  .د 

وبالرغم من تلك العوامل الؤثرات  ُب اصلاز تعليم مهارة 
الكالم من ادلعلم والطريقة التعليمية والوسائل التعليمية, وكذلك 
بالدرسُت انفسهم ال يستطيع أن تقوم بنفسها. ولكنها حتتاج اىل 

هارة الكالم كانت عوامل األخرى.الن تلك العوامل ادلؤثرة ُب تعليم ادل
مرتبطة متعلقة بعضها بعض. وكذلك تلك العوامل ادلذكورة حتتاج اىل 

 واعلها ُب تعليم ادلهارة الكالم ادلنطقة ادلساعدة ُب عملية التعليم

                                                           
ه(  1407علمُت, ) ادلمكة العربية السعودية: قسم تأىيل ادلالوسائل التعليمية,محد امحد ساليم,  26

 10ص 
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 استخدام .6
لفظ استخدام من استخدم, يستخدم, استخداما, اى اختد الرجل 

 .27خادما أو استوىبو
 Everyone Is A Teacher Hereطريقة  .7

 "PAIKEM"ىي طريقة  Everyone Is A Teacher Here طريقة
 تعٍت التعلم النشاط وادلبتكر واخلالق والفعايل, وادلريح.

 .PAIKEM” Everyone Is A Teacher Here“تعريف طريقة  .أ
جدير  Everyone Is A Teacher Hereقبل ان باحث طريقة 

)التعلم النشاط وادلبتكر واخلالق والفعايل  ”PAIKEM“بأن يعرف معٌت 
 فيها. Everyone Is A Teacher Hereوادلريح(, حيثما كانت طريقة 

)التعلم النشاط وادلبتكر واخلالق  ”PAIKEM“ ظلوذج التعليم
ظلوذج التعلم ادلطلوب ُب تنفيذ ادلنهج على والفعايل وادلريح( ىي إحدى 

َب الصف. بشكل عام, ىدف  (KTSP)مستوى الواحدة الدراسية 
“PAIKEM”  ؽلكن ان حتفز النشاط واالبداع من التالميذ وتنفيدىا

 .28فعالة وشلتعة
تعٍت التعلم النشاط وادلبتكر  ”PAIKEM“شرح  قدكما 

واخلالق والفعايل وادلريح. التعلم النشاط ىو التعلم ادلًتكز على 
. والغرض منو ىو ان ادلعلم ُب عملية التعلم غلب خلق جو 29التالميذ

                                                           
 .193(,ط. الثانية, ص. 1982, )مصر: دارادلعارف, لوسيط جز األولادلعجم اابراىيم انيس,  27

28 Ali Fahruddin dan Miftahul Huda, (ed), Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) Konsep dan Implementasinya di Madrasah, (Jogjakarta: 
Pilar Media, 2007), cet 2, hlm.208.  

29 Huda (ed), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Konsep 
dan Implementasinya di Madrasah, (Jogjakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 208. 
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حىت يتمكن التالميذ بنشاط يسئالون األسئلة, والتعبَت عن األفكار. 
تعلم ىو عملية نشيطة من التالميذ َب بناء ادلعرفة, وليست العملية وال

السلبية أليت يقبل إىل صرف زلاضرة ادلعلم عن ادلعرفة. فاذا مل تعلم إعطاء 
التالميذ فرصة للعب دور فاعل, بل ىو سلالف لطبيعة تعلم كيفية 

واليت  التعلم.الدور الفعايل للتالميذ مهم جدا من إنشاء أجيال اإلبداعية,
 ىي قادرة على إنتاج شيئ لصاحل نفسو واآلخرين.

وادلتوقع ادلبتكر, ويقصد ُب عملية التعلم ُب الظهور األفكار 
. كما يعٍت ان ادلعلم اإلبداعي جلق 30اجلديدة أو االبتكارات اإلغلابية

رة عملية التعلم اليت تليب رلموعة متنوعة من مستويات سلتلفة من قد
التالميذ. التعلم ىو عملية التعلم يتطلب ادلعلمُت ليكونوا قادرين على 
حتفيز وإبرازاإلبداع من التالميذ أثناء عملية التعلم تتم باستخدام رلموعة 

 متنوعة من األساليب واالسًتاتيجيات.
تتطلب عملية التعلم والتعليم من ادلعلم ليكون قادرا على حتفيز 

إلبداع سواء ُب سياق التفكَت األبداعي وكذلك ُب التالميذ إىل حتقيق ا
سياق القيام باألشياء اإلبداعية. لذلك, اإلبداعية ُب ىذالصدد ىو قدرة 
التالميذ على توليد األنشطة اليت يتم احلصول عليها من اإلبداعية 

 .31اجلديدة وتشكيلها ُب شكل عمل جديد

                                                           
30 Ismail, SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM: 

Pembelajaran Aktif, Inovatif Kreatif, Efektif, dan Menyenagkan, (Semarang: 
RASAIL Media Group, 2008), hlm 46. 

31 Huda (ed), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Konsep 
dan Implementasinya di Madrasah, (Jogjakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 209-
210.  
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التعلم الفعال يعٍت ظلوذج التعلم اختار ينبغي التأكد من أن 
أىداف التعلم وسوف يتحقق علر النحو األمثال. ويقال التعلم ليكون 

من التجارب اجلديدة ويتم تغيَت فعاال ألن التالميذ جتربة رلموعة متنوعة 
السلوك اىل نقطة تراكم الكفاءة ادلتوقعة. وؽلكن حتقيق ىذا عندما اال 

 .32طلراط من ادلعلم والتالميذ ُب التخطيط وعملية التعلم
وأما التعلم ادلريح فهو التعلم اليت توجد فيها التفاعالت القوية بُت 
ادلعلم والتالميذ مع الشعور دون ضغوط. وبعبارة اخرى, والتعلم ادلتع ىو 
ظلط من العالقات اجليدة بُت ادلعلم والتالميذ ُب التعلم. ولتحقيق ىذا 

هبيج, مطلوب ادلعلم لتصميم مواد التعلم بشكل صحيح التعلم 
واسًتاتيجيات لتعلم مجع انواع الطرق التعليمية لتعزيز ادلشاركة الفعالية 

 Everyone Is Aللتالميذ ُب الفصل, مثل احملاكاة, واأللعاب, و 

Teacher Here 33وىلم جرا. 
 ىي كما يلي: ”PAIKEM“عام, نظرة عامة من  بشكل

يشارك التالميذ ُب انواع األنشطة اليت تنمي الفهم وقدراهتم مع  (1
 الًتكيز على التعلم من خالل العمل.

ئل اإليضاح أو ادلعينات, مبا ُب ذلك يستخدم ادلعلم رلموعة من وسا (2
استخدام البيئة كمصدر ادلتعلم جلعل التعلم مثَتة لالىتمام, وادلرح, 

 ومناسبة للتالميذ.

                                                           
32 Huda (ed), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Konsep 

dan Implementasinya di Madrasah, (Jogjakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 209-
210. 

33 Huda (ed), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Konsep 
dan Implementasinya di Madrasah, (Jogjakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 220. 
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يعُت ادلعلم الفصل مع عرض الكتب وادلواد التعليمية ىي اكثر جاذبية  (3
 وتوفر "زاوية القراءة"

, مبا ُب ذلك التعلم يطبق ادلعلم طريقة التعليم اكثر تعاونا وتفاعلية (4
 اجملموعة.

يشجع ادلعلم التالميذ على العثور على طريقتهم اخلاصة ُب حل  (5
ادلشكلة, للتعبَت عن أفكارىم, وإشراك التالميذ ُب خلق البيئة 

 .34ادلدرسية
ؽلكن ان  ”PAIKEM“باستخدام  النشطفإذن, يكون التعلم 

لتالميذ. وكذلك, ال ػلدث فقط مندما يكون ىناك مشاركة فعالة من ا
ػلدث نشاط  التالميذ لو يكن ادلعلم ليس نشيطا وخالقا ُب تنفيذ عملية 

اليت  ”PAIKEM“والتعليم. من ظلاذج واستَتاتيجيات التعلم النشط 
ؽلكن استخدامها من ادلعلم كبديل لتمكُت التالميذ, إما بشكل فردي أو 

 Everyone Is A Teacherُب رلموعات, واحدة منها ىي طريقة 

Here. 
 Everyone Is A Teacherتتم ىذه تقنية التعلم او الطريقة 

Here  لتوفَت بطاقات فهرسة للتالميذ إلجراء حتقيقات أثناء ادلناقشة
واالستكشاف, واكتشاف وتقرر بشكل فردي اجابة ومناقشتها ضمن 

ُب اجملموعة نفسها. وكان ادلعلم مبثابة ادليسر ادلسؤول عن توجيو التالميذ 
رلموعة الدراسة.باإلضافة اىل ما سبق, كما يعطي ىذه طريقة التعلم 

                                                           
34 Ismail, SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM: 

Pembelajaran Aktif, Inovatif Kreatif, Efektif, dan Menyenagkan, (Semarang: 
RASAIL Media Group, 2008), hlm 46. 
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حرية التالميذ دلمارسة الشجاعة ُب التعبَت عن األفكار واآلراء اليت عقدىا 
 .35التالميذ

 Everyone Is A Teacherولذا فإننا ؽلكن أن نفهم أن طريقة 

Here  تستند استَتاجية تعليمية هتدف اىل دتكُت التالميذ ُب التعلم توفَت
تقنيات بطاقات فهرسة لتالميذ إلجراء حتقيقات أثناء ادلناقشة. ىذه 

ستَتاجية اليت من سهل احلصول على مشاركة فئة كاملة وادلساءلة اال
الفردية. ىذه االستَتاجية إتاحة الفرصة للتالميذ لتكون مبثابة "ادلعلم" اىل 

 التالميذ اآلخرين.
 العلماء ىي: اللغة العربية من أنظارطريقة  .8

نظام وال ة ليالطريقة ىي اخلطة الكلية اليت تتصل بإلقاء ادلادة الدراس .أ 
 .36تتعارض فيها وتعتمد على إجتاه الفكري ادلعُت

الطريقة ىي الوسيلة اليت يتبعها لتفهيم التالميذ أي درس من الدروس ُب  .ب 
نا قبل ان تدخل حجرة ادلواد, وىي اخلطة اليت نضعها ألنفس نأية مادة م

 .37الدراسة ونعمل لتنفيدىا ُب تلك احلجرة بعد دخوذلا
الطريقة ىي اخلطة اليت يرمسها ادلعلم ليحقق هبا اذلدف من العملية  .ج 

وقات وبأقل اجلهد من جانبو ومن جانب التعليمية ُب أقصر األ
 .38التالميذ

                                                           
35 Ismail, SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM: 

Pembelajaran Aktif, Inovatif Kreatif, Efektif, dan Menyenagkan, (Semarang: 
RASAIL Media Group, 2008), hlm 74. 

36 Mulyanto Sumadi, Pengajaran Bahasa Asing, ( Jakart: Bulan Bintang, 
1974), hlm. 12. 

 .267, ) مسارنج: دار إحياء الكتب العربية, بدون سنة(, ص. روح الًتبية والتعليمزلمد عطية األبراسي,  37



21 

ومن التعاريف السابقة يلخص الباحث منها بأن ادلقصود باالطريقة 
طة الكلية اليت تتصل بإلقاء ادلادة الدراسية بنظام حيث ال يتعارض ىي اخل

وبأقل جهد  من العملة التعليمية ُب أقصر وقت بعضها بعضا لنيل اذلدف
 ونفقة.

وباالىتمام بتعريف الطريقة السابقة قد أصبحت طريقة التعليم عنصرا 
غاية  ىاما ُب الدراسة الًتبوية. فالطرقة الناجحة ىي اليت تؤدي إىل

ادلقصودة بأقل األوقات وبأيسر اجلهد يبذلو ادلعلم وادلتعلم, وىي اليت تثَت 
اىتمام التالميذ وميوىم. وىي اليت تشجع على التفكَت احلر واحلكم 

 ادلستقيل كما يطلب ُب الدروس التعبَت والتذوق األديب.
 Everyone Is A Teacher Hereاىداف طريقة  .9

السابقة,   Everyone Is A Teacher Hereالنظرة اىل طريقة 
 كثَت من األىداف ادلتوقعة من تنفيذ ىذه الطريقة, منها:

 السماح للتالميذ للتعلم بالنشاط الفردي. (1
أن ؽلارس التالميذ شجاعة السؤال, والقدرة على التعبَت عن اآلراء  (2

 واألفكار ُب كل التعليم.
, واخلجول, وال ؼلافون من كل أن غلعل التالميذ ال يشعرون بالنقص (3

 .39شيء ُب التعلم
 

                                                                                                                              
التوجية ُب تدريس اللغة العربية كتاب ادلعلم والوجو والباحث ُب طروق التدريس اللغة زلمود على السلمان,  38

 .89(, ص. 1983, )قاىرة: دار ادلعارف, العربية
39 Ismail, SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM: 

Pembelajaran Aktif, Inovatif Kreatif, Efektif, dan Menyenagkan, (Semarang: 
RASAIL Media Group, 2008), hlm 74. 
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 Everyone Is A Teacher Hereفوائد طريقة  .10
عملية التعليم عند تنفيذ االستَتاتيجية ادلذكورة أعاله فيما حقق 

ىذه  عمليةاذلدف ادلتوقع, فإنو سيتم توفَت العديد من الفوائد من 
 االستَتاتيجيات, من بُت أمور أخرى

 هتيئة بيئة التعلم النشط وادلرح. (1
لتالميذ, والتعبَت عن اآلراء النمو من الشجاعة واحلماسة ُب نفس ا (2

 واألفكار, ُب كل التعليم.
 .ن الشعور بالنقص واخلوف من اخلطأجتنب التالميذ ع (3

 Everyone Is A Teacher Hereخطوات طريقة  .11
 اخلطوات لتنفيذ ىذه اإلستَتاتيجية ىي كما يلي:

توزيع ورق مؤشر لكل تالميذ واطلب منهم أن يكتب السؤال على  (1
 وع الذي قد ارتكبت أو غلري ادلادة ادلدروسة.ادلوض

مجع األوراق, ٍب توزيعها عشوائيا إىل التالميذ الفردية وليس إعادة  (2
 زلاولة سؤاال ُب السؤال.

 ءة وفهم كل سؤال على الورق, والتفكَت ُب اجلواب.ذلم قرا (3
 دعوة ادلتطوعُت ليقرأ بصوت عال على األسئلة ادلطروحة. (4
عطاء استجابة )اجلواب أو التفسَت( على السؤال أو األسئلة, اسأذلاإل (5

 ٍب اطلب من زمالء الصف إلعطاء آراء أو إكمال اجلواب.
إعطاء التقدير )الثناء( لكل أجوبة ليكون التلميذ دافعا وليس خائفا  (6

 منو.
ميذ يتناوبون قراءة كل وضع مزيد من ادلناقشات مع الطريقة التال (7

 ي وفقا للوقت ادلتاح.يدسؤال ُب األ
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 .40والتوضيح, وادلتابعة جعل ادلعلم االستنتاج (8
 

 الدراسة السابقة .12
اولة ترقية دافع حتت ادلوضوع زل ( 093211062)  سيت مطمئنة .أ 

تعلم التلميذ ُب اللغة العربية دلادتُت " األسرة والعنوان " باستخدام 
 EVERY و HYPNIOTEACHINGتركيب طريقيت 

ONE IS A TEACHER HERE  " ُب الصف السابع " ب
مبدرسة نور اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية بتلوجو رغلا تيجووانو 

 يهدف البحث إىل : جروبوجان.
دلادتُت " كيف زلاولة ترقية دافع تعلم التلميذ ُب اللغة العربية  .1

 األسرة والعنوان " باستخدام تركيب طريقيت
HYPNIOTEACHING و EVERY ONE IS A 

TEACHER HERE  ُب الصف السابع " ب " مبدرسة
نور اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية بتلوجو رغلا تيجووانو 

 جروبوجان.؟
و  HYPNIOTEACHINGطريقيت ىل استحدام تركيب  .2

EVERY ONE IS A TEACHER HERE  ُب
الصف السابع " ب " مبدرسة نور اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية 

 بتلوجو رغلا تيجووانو جروبوجان ؟
 

                                                           
40 Mel Siberman, diterjemahkan komaruddin hidayat, Active Learning 101 
Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2005), hlm. 171. 
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 طريقة استخدام فّعاليةحتت ادلوضوع ( 073311011) الفطريّة ليلة .ب 
 ُب التالميذ التعليم صلازإ على (DRILL METHOD ) التدريب

 ادلتوسطة ادلدرسة السابع للصف العربية ادلادة ُب ادلفردات إتقان
 يهدف البحث إىل:. فراووطا سونان اإلسالمية

ادلفردات للتالميذ اللذين يستخدمون  إتقان كيف إصلاز تعّلم .1
ُب الصف   (DRILL METHOD )طريقة التدريب ب

 فراووطا ؟السابع مبدرسة ادلتوسطة سونان 
 يستخدمون ال اللذين للتالميذ ادلفردات إتقان تعّلم إصلاز كيف .2

 الصف ُب (DRILL METHOD ) التدريب طريقةب
 ؟ فراووطا سونان ادلتوسطة مبدرسة السابع

 (DRILL METHOD ) التدريب طريقة استخدام ىل .3
 ُب يعلمون اللذين للتالميذ ادلفردات إتقان تعّلم إصلاز على فّعال

 ؟ فراووطا سونان ادلتوسطة مبدرسة السابع الصف
 

 الكتابة تعلم إصلاز فرقحتت ادلوضوع ( 063211016سىت رمحة ) .ج 
 عشوائ" الوسيلة يستخدمون الذين السابع الصف ُب للطالب

 الثانوية مبدرسة يستخدموهنا ال والذين (scramble) اخلط حجم
 : يهدف البحث إىل. دماك, ميجُت, اذلدى مفتاح

 عشوائي  يستخدمون الذين للطالب الكتابة تعلم إصلاز كيف .1
 بادلدرسة السابع الصف َب للطالب (scramble) اخلط حجم

 ؟ ك دما ميجُت اذلدى مفتاح الثانوية
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 عشوائي  اليستخدمون الذين للطالب الكتابة تعلم إصلاز كيف .2
 السابع الصف َب للطالب scramble)) اخلط  حجم

 ؟ دماك ميجُت اذلدى مفتاح لثانويةا بادلدرسة
 يستخدمون الذين للطالب الكتابة تعلم إصلاز َب فرق يوجد ىل .3

 اليستخدمونو؟ والذين (scramble) اخلط  حجم عشوائي
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 طريقة البحث .1
. البحث اإلجرائي ىو النوعيو البحث ى البحث الذي تقوم بو الباحث

العملية اليت تعطي الثقة للمطورين قوة التفكَت التأملي والنقاش واختاد القرارات 
وإلجراءات من الناس العادين الذي شاركوا يف البحث للتغلب على الصعوبات 

 .1اليت يواجهوهنا يف انشطتها
يستخدم ىذا البحث خطوية الفصل. يعٍت حبث اخلطوية الذي يستعملها 

 .2ىف الفصل لتحسُت ممارسة التعليم أو لًتقيتها
أن البحث اإلجرائي ىو البحث ادلنهج لتنفيذ زلاولة  Ebbut وعند

حتسُت ادلمارسات التعليمية من خالل رلموعة من ادلعلمُت لتنفيذ إجراءات على 
 .3ىذه اإلجراءات اساس التفكَت يف التعلم عن نتائج 

ىو البحث النوعي وادلقاربة الطبيعية ىي نتائج البحوث  البحثىذا 
 ادلقدمة كافية وصفيا او ما ىو عليو.

 )مكان البحث( البحثموقع  .2
 33حبث عملي فصلي منذ وىو يف, لبحث اراد الباحثان يعمل ا ىذا
ىذا  قام الباحثالصف الثامن. . يف 2316أبريل  34حىت  2316مارثس 

                                                           
1 Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 142. 
2 Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2008), hlm. 58. 
3 Ebbut, di kuti dalam Wiriatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, 

(Jakarta: Bumi Aksara: 2008), hlm. 12. 
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. ىف الوسطى, باتياليت, جبارا, جاوا بباووالبحث يف مدرسة الثانوية احلكومية 
 .2316شهر فيربواري 

 نوع البحث .3
البحث اإلجرائي ىو شكل من أشكال التدفيق على أنشطة التعلم 

ىذا البحث حبث  .4اإلجرائي الذي أثار عمدا وحيدث يف الفصول الدراسية معا
 5وىو مجع البيانات يف مكان البحث. (field research)ميداين 

ىو العلمية من خالل دورات,  الفصول تدبَتخطات  Arikuntoقال 
حيث يكون كل دورة تتكون من اربع خطوات وىي: التخطيط, التنفيذ, مراقبة, 
و الصورة اإلنعكسة. واستخدام ىذه الدراسة باإلسًتاجية الطريقة الغناء والباحثة 

 .6تتنقسم دورا
من التعريف السابق, أن حبث اخلطوية الفصل ىو البحث الذي يقوم 
بادلعلم لتحسُت نوعية التعلم. وبعبارة اخرى, فإن ىذا البحث لديو الغرض. ىو 

ة حلل بعض ادلشاكل عن طريق التنفيذ لتطوير مهارات جديدة, أو مدخل جديد
ادلباشر. يستخدم ىذا البحث لرصد البيانات ادلفردات باستخدام طريقة الغناء, 
وىذا البيانات لتحليل ببعض دورة يف اخلطوية. فيبحث اخلطوية الفصل ىناك اربع 

                                                           
4 Yunita Rahmawati, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Semarang: Waisongo Press, 2011), hlm 55. 
5 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2000), hlm. 10. 
6 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), hlm. 16. 
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خطوات ىامة تتكون من التخطيط )حتديد ادلشاكل(, تنفيذ )مجع البيانات(, 
 .7ليل و تفسَت البيانات(, وآخر يعكس )تطوير اخلطويةمشاىدة )حت

التعليم اللغة العربية  عمليةوجتمع البيانات  ادلتعلقة ببحث ادليدان دلعرفة 
 بادلدرسةالصف الثامن  يف  everyone is a teacher hereباستخدام طريقة 

جبارا, فلذلك يسمى ىذا البحث حبث حتليل  بباوواإلسالمية احلكومية  الثانوية
فيهابيانات مكتوبة  (penelitian analisis kualitatif deskriptif) نوعي وصفي 

 . أو لسانية أو سلوكية أو حوارية على شيئ ادلبحوث
 (sumber data) مصادر البياناتب .4

ىل  اجلادة اليت حتتاج إو ىي ادلرحلة مع أد  مراحل البحث أعملية اجل
كثَت من اجلهد والوقت, وىي فن يرتبط بالقراءة والسماع وادلالحظة والتجربة. 
وقال الدكتور امحد شليب على الطالب أن يتحدث مع من لو خربة هبذه الدراسة 

. وانطالقا من كون البحث باحثا 8فأغلب الظن أنو قد تعّلم اىل بعض ادلراجع
نوعيا ميدانيا, جدير ذلذا البحث مبطالعة البيانات واعتمادىا من ادلصادر وادلراجع 

 الكتاب ادلادة الّدراسية وغَتىا يف طلب ادلعلومات ادلتعلقة هبذا البحث.
 البيانات ذلذا البحث من: ولذالك تكون مصادر

ادلصدر األساسي وىو كل ما يستفيد منو الباحث يف احلصول على البيانات  (1
مباشرة. وادلصادر األساسية يف ىذا البحث ىي ادلعلم والتالميذ و الكتاب 

 بباووادلادة الّدراسية للصف الثامن يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
شاىدة وادلقابلة مبعلم اللغة العربية وتالميذ يف ىذه جبارا يعٍت نتيجة ادل

 ادلدرسة.
                                                           

7 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2008), hlm. 16. 

 .46(, ص. 1988)بَتوت: دار اجليل,  أضواء على البحث وادلصادر,ة, عبد الرمحن عّمَت  8
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ادلصدر الثانوي ىو ادلصدر الذي يستخدمو الكتاب إلكمال ادلصادر  (2
األساسية. وبناء على ذلك, يكون ادلصادر الثانوي ىو ما يتعلق مبوضوع ىذا 

 ذلك.  البحث مدير ادلدرسة او من الكتاب ادلادة الّدراسية و التالميذ وغَت
 (focus penelitian) بؤرة البحث .5

حيدد الباحث بؤرة البحث لكي ال خيرج البحث عن ادلوضوع ادلكتوب. 
التعليم اللغة العربية باستخدام طريقة  عمليةوالبؤرة يف ىذا البحث ىي: 

EVERYONE IS A TEACHER HERE (SEMUA BISA 
MENJADI GURU)  اإلسالمية احلكومية  الثانوية بادلدرسةيف الصف الثامن

 .جبارا بباوو
 التعليم اللغة العربية باستخدام طريقة عمليةويتضمن ىذا البحث 

EVERYONE IS A TEACHER HERE  إلجناز تعليم اللغة العربية و
اإلسالمية احلكومية  الثانويةمدرسة إلجناز مهارة الكالم لتالميذ الصف الثامن يف 

ث عن التحليل الوصفي بطريقة جبارا. ومن ىذا خيصص الباح بباوو
EVERYONE IS A TEACHER HERE  إلجناز تعليم اللغة العربية و لدفع

لتعّلم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم لتالميذ الصف الثامن يف مدرسة  التالميذ
 جبارا. بباووالثانوية اإلسالمية احلكومية 

 طريقة جمع البيانات .6
تخدم ىذه احلالة, استخدام الباحثون عدة طريقة مجع البيانات ىي تس

للحصول على  علومات ادلطلوبة. الطريقة اليت يستخدمها الباحثطر  حلرف ادل
 ادلعلومات على النحو التايل:

 
 
 



53 

 (observasi)طريقة المشاهدة  .أ 
حث العلمية, ادلراد بادلشاىدة بأهنا تشمل ادلشاىدة من اكطريقة الب

واما يف كتاب . 9يق استخدام كل األدواتالًتكيز على ىذادلوضوع عن طر 
"Metodologi Penelitian"  ألفو خالدناربوكو بأهنا مجع البيانات من

. طريقة ادلشاىدة 13خالل مراقبة وتسجيل األعراض ادلظمة بشكل منهجي
مبعٌت مشاىدة ومذاكرة بنظام على مظاىرة واضحة يف موضوع البحث, 

 .11وتقام ىذه الطريقة مباشرة أو غَت مباشرة
دلعرفة  مهارة  طريقة ادلشاىدة يف ىذه البحث يستخدمها الباحث

دلعرفة  EVERYONE IS A TEACHER HEREبطريقة الكالم 
 الباحثتغَتات سلوك التالميذ وىذه الطريقة. وىذه الطريقة تكتسب 

 everyone is a teacher يقةالبيانات عن حالة البيئة الفصل بتنفيذ الطر 
here 

 (wawancara)طريقة المقابلة  .ب 
ىي مجع البيانات بتقدمي السؤال واإلجابة مباشرة كانت أو غَت 

. يستخدمها الباحث لنيل لبيانات الواضحة. 12مباشرة من مصادر البيانات
 everyone is aه الطريقة تستخدم لنيل ادلعلومات عن الطريقة ىذ

teacher here  .الذي يستخدم ادلعلم, الطالب, ورئيس العام ادلدرسة

                                                           
9 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Suatu Tindakan Dasar, 

(Surabaya: Sie Surabaya: 1996), cet. , hlm. 40. 
10 Cholid Narboko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2005), hlm 70. 
11 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian Ilmiah Dasar Metode 

Tehnik, (Bandung: Alfabeta, 2008),  hlm 231. 
12 M. Ali, Penelitian Kependidikan, (Bandung: Aksara, 1982), hlm. 83. 
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ببعض السؤال ذلذف ادلعرفات احلاصل دلعرفة موقف البيانات مباشرة 
 البيانات وافقا. ويقدم الباحث يف ىذه ادلقابلة إىل:

 جبارا. بباووة اإلسالمية احلكومية مدير يف ادلدرسة الثانوي (1
 جبارا. بباوورئيس العام ادلدرسة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (2
 بباوواساتيذ درس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (3

 جبارا.
 بباووالتالميذ والتالميذات يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (4

 جبارا.
 (dokumentasi)طريقة التوثيق  .ج 

البيانات للمتغَتات تكون  يفطريقة التوثيق ىي تبحث 
منها مذكرة, ونسخة, وكتب, وجرائد, ورلالت, ومذكرة مكتوبة 
للمشاورة, وقيمة األساتيذ, وحتويل قيمة نتائج التالميذيف 
اإلمتحان أم يف اليومي وجدول األعمال وغَتىا اليت تدل على 

 . 13البيانات الواقعية
 عمليةىذه الطريقة يستخدمها الباحث لنيل البيانات 

لَتفع تعليم النشاط يف   everyone is a teacher hereالطريقة 
العربية مبهارة الكالم لتالميذ الصف الثامن يف ادلدرسة  تعليماللغة

 جبارا. بباووالثانوية اإلسالمية احلكمومية 
 
 

                                                           
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet 13, hlm. 231. 
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 طريقة تحليل البيانات .7
طريقة حتليل البيانات ىي بعد ان حصل الباحث عن البيانات بالطر  
ادلذكورة فتؤكدىا أن تقلع عن البيانات غَت ادلوضوعية ألن ىذا البحث يتمسك 

ا ادلوضوعية السديدة. فلذا البيانات ادلختلفة عن الواقع فيسأذلا مرة ثانية إىل عليه
ادلصادر ادلتعلقة عن اختالفها.مث ان يقوم الباحث بتحليل البيانات اليت ستعربىا 

 االتية.
تقوم ىذا الطريقة لوجود ادلعٌت وعالقة كل ما من البيانات ويتجو الباحث يف 

. النوعي وىو التحليل الذي يستخدم 14ل يف حاذلا كامالحتليل البيانات إىل التحلي
الكلمات ادلركبة يف اجلملة أما طريقة حتليل البيانات اليت يستخدمها الباحث فهي 

الطريقة الوصفية ىي طريقة اليت تبحث عن وضع رلموعة اإلنسان 15ادلوسعة
وادلوضوعة واحلالة ونظام التفكَت واحلادثة يف عصر والغرض من ىذه الطريقة إلجياد 

 .16والتصوير احلاضر التوصيف
 

 

                                                           
14 Hadari Hawam, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University, 1996), hlm. 190. 
15 Miles Mattew B, Michail Huberman, Analisis Data Kualitatif, 

(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16. 
16 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 

54. 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث و تحليليها

 
 جبارا بباوو إلسالمية الحكوميةثانوية المحة عن المدرسة ال . أ

ىي مدرسة من  جبارااإلسالمية احلكومية  بباووإن ادلدرسة الثانوية 
جبارا, واما رؤية تأسيس  بباووجبارا اليت تقع يف  بباووادلدارس ادلوجودة يف 

فهي اجناز العايل يف األكاددييية و  جبارااإلسالمية احلكومية  بباووادلدرسة الثانوية 
اددييية, وماىر يف اللغة العربية كانت ام اجنليزية ترقية ادلعارف واألىلية غري األك

 عن الًتبية مناسبا بتطويرىا.
أجري ىذا البحث بثالث مراحل وىي مرحلة قبل الدورة, والدورة األول 
والدورة الثاين. مرحلة قبل الدورة دلعرفة الدافع ونتيجة ادلتوسط إلختبار التالميذ يف 

 everyone is a teacherيم اللغة العربية قبل تنفيذ تركيب طريقة عملية التعل
here.  

قبل إجراء الدراسة, قام باحث ادلالحظة األولية دلعرفة حالة الصف الثامن 
. تلك ادلالحظة ىي فحص  جبارااإلسالمية احلكومية  الثانوية بباوويف مدرسة 

خدم ادلعلم الذي يعلم كيف ربدث عملية التعليم والتعلم ونتائج مالحظة, يست
اللغة العربية بطريقة التقليدية وىي طريقة التعليم باستخدام حماضرات وإلقاء 
األسئلة وانشطة التعلم يف اذباه واحد فقط وىي نقل ادلعرفة من ادلعلم اىل التالميذ 
حيث يعمل ادلعلم على انو مرسل ادلعلومات التلميذ كمستمع. والتلميذ كثري من 

ج من الفصل وإجناز حالة الفصل بسبب التلميذ يتكلمون ويسرون األحيان خير 
جبانبو. شيئا آخر من الدرس وكان بعض التالميذ ينعشون ويكسلون لدرس 

 الدراسة. وينعدم تفاعل فعالية التالميذ عن الدروس.
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عرفة الدافع ونتيجة ادلتوسط إلختبار التالميذ يف تعليم اللغة العربية مواما 
  .everyone is a teacher hereبًتكيب طريقة 

 
 البحثمكان  . ب

قام الباحث ىذا البحث يف مدرسة الثانوية احلكومية باوو, باتياليت, 
 .ٕٙٔٓجبارا, جاوا الوسطى. ىف شهر فيربواري 

ىذا البحث اراد الباحث ان يعمل يف ىذا البحث, وىو حبث عملي 
ف الثامن. قام . يف الصٕٙٔٓأبريل  ٗٓحىت  ٕٙٔٓمارثس  ٖٓفصلي منذ 

الباحث ىذا البحث يف مدرسة الثانوية احلكومية باوو, باتياليت, جبارا, جاوا 
 .ٕٙٔٓالوسطى. ىف شهر فيرباير 

 ج. تاريخ الميالد
إن ادلدرسة النثانوية اإلسالمية احلكومية باوو جبارا جبوى الوسطى 

يت. تأّسس ىي مدرسة من ادلدارس ادلوجودة يف جبارا اليت تقع يف باوو باتيال
, وأما فلسفة تأسيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية م ٜٚٚٔىذه ادلدرسة 

احلكومية باوو جبارا فهي مدرسة مشهور و مزية اإلجناز العايل يف األكادديية 
وغري األكادديية, وماىر يف اللغة العربية, اإلجنليزية, والفرنسية, والغة الصني, 

 مناسبا بتطويرىا. ترقية ادلعارف واألىلية عن الًتبية
يف القرية باوو باتياليت جببارا قام العلماء  ٜٚٚٔينايري  ٘التاريخ 

بادلدرسة اإلسالمية احلكومية بباوو, اوالو الدينية الوسطى مفتاح اذلدى بعلوم 
حىت اآلن ناضر. بينهم  ٜٔٛٔاوكتوبر  ٙالدين, مث افتتح احلكومية ىف التاريخ 

 ا. احلمدهلل بارك اهللتلميذ ٓ٘ٔٔاقسام و  ٖٓعندنا 
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 الرؤية واألهداف  د.
وأما رؤية تأسيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بباوو جبارا فهي إجناز 
العايل يف ألكادديية, وماىر يف اللغة العربية أم إجنيليزية, ترقية ادلعارف واألىلية عن 

ية اليت فاخر إلجناز الًتبية مناسبا بتطويرىا. واما موجود تطويرىا مدرسة إسالم
الكادديية و غري الكادديية. مث مؤّىال بأفضل األخالق الكردية اىل مدرسيت جنيت و 

 مدرسيت يؤليت.
 وأما األىداف ذلذه ادلدرسة, فهي كما يلي:

تشجيع كان إنشاء ادلدارس قادرة على تزويد القدرة واالستقالل والطابع اإلنساين  (ٔ
 على كل اكادديية.

 ملية تعليمية مالئمة وشاملة, حبيث ينموذج التعلم القرآنإنشاء ع (ٕ
 ربسني نوعية اخلدمات التعليمية للمجتمع مع ادلؤسسات جودة ادلدرسة الدينية (ٖ
 احلفاظ علىوربسني ادلدرسة كجزء من اجملتمع (ٗ

 )معلم اللغة العربية( صورة جانبية ه.
معلما, امحد  ٗباوو جبارا  ادلدرسة النثانوية اإلسالمية احلكوميةادلعلم ىف 

مستحق و زين العارف و نور حليم و مسلم ىم متخرجني اجلامعة مشهور يف بالدنا 
مادة كلغة العربية,  ٜٙمعلمون الذين يبلغون ادلادة متنوعة بعدد  ٘ٙخاصة. ىناك 

هنارا  ٓٓ:ٖٔحىت  ٓٓ:ٚٓجعرايف, اقتصادي وغري ذلك. عملية التعليم من الساعة 
 م.قسا ٕٖبعدد 

 صورة جانبية )التالميذ(. و
ادلدرسة النثانوية اإلسالمية احلكومية باوو جبارا كثري التالميذ من مجيع ىف مث 

من علي الناحية متنوعة. متخرج من مدرسة ابتدائية باحلكومية و غري حكومية, مث 
 تلميذا من الصف السابع حىت التاسع فصال. ٜ٘ٔٔمتنوعة كغال او تواضع ىم 

 أهداف البحثز.رأية و 



24 

وأما رؤية تأسيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باوو جبارا فهي إجناز 
العايل يف ألكادديية, وماىر يف اللغة العربية أم إجنيليزية, ترقية ادلعارف واألىلية عن 
الًتبية مناسبا بتطويرىا. واما موجود تطويرىا مدرسة إسالمية اليت فاخر إلجناز 

غري الكادديية. مث مؤّىال بأفضل األخالق الكردية اىل مدرسيت جنيت و الكادديية و 
 مدرسيت يؤليت.

 وأما األىداف ذلذه ادلدرسة, فهي كما يلي:
تشجيع كان إنشاء ادلدارس قادرة على تزويد القدرة واالستقالل  .ٔ

 والطابع اإلنساين على كل اكادديية.
 ينموذج التعلم القرآن إنشاء عملية تعليمية مالئمة وشاملة, حبيث .ٕ
ربسني نوعية اخلدمات التعليمية للمجتمع مع ادلؤسسات جودة  .ٖ

 ادلدرسة الدينية
 احلفاظ علىوربسني ادلدرسة كجزء من اجملتمع .ٗ

 وأما الشعار ذلذه ادلدرسة, فهي كمايلي:
 "ستمرار ربفظ األخالق الكردية يف ربقيق اإلجناز"

 سالمية احلكومية بباوو جبارا يعين:اإلدارة ىف ادلدرسة الثانوية اإل
  غرفة ادلدير ادلدرسة .ٔ
 إدارة األساتيذ .ٕ
 ىدي اإلستشارةغرفة  .ٖ
    غرفة وكيل مدير ادلدرسة .ٗ
 معمل الوسائط ادلتعددة .٘
 الفصال ٖٓغرفة القسم مع  .ٙ
 اجلّوالغرفة  .ٚ
 (koperasi)غرفة للتجارة التعاوية للمدرس  .ٛ
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 ادلكتبة .ٜ
 لتعليم العلوم الطبيعية عملادل .ٓٔ
 ادلعمل لكومبوتر .ٔٔ
 اللغة معمل .ٕٔ
 مصلى .ٖٔ
 الصالة .ٗٔ
 ادلوسيقي .٘ٔ
ميدان ادللعب الرياضة مثل : ادللعب كرة السّلة, ملعب كرة  انواع .ٙٔ

القدم, ادللعب لكرة اليد, ادللعب لوتنس الريشة, ادللعب التنس 
 الطاولة

درسة )ادلعهد اإلسالمي الطاىرية(, ادلعهد اإلسالمي جبوار ادل .ٚٔ
 "المباركالصعود مدرسة داخلية إسالمية "

 
 كما يلي:  everyone is a teacher hereاخلطوات الطريقة التعليم 

يكتب السؤال عن ادلادة اليت يوزِّع القرطاس إىل كل الطالب و  .ٔ
 مدروس الذين مناقشة ىف الفصل

ختالف إىل كل الطالب لكي ذالك, مث متناوب با القرطاسيًتاكم  .ٕ
 السؤال ال يرجع إىل الطالب الذين جيعل السؤال

إليهم ليقرأ و يفهم إىل الّسؤال ىف الفصل مث قرطاس الطالب  أدعوا .ٖ
 الشخص و يفكر إجابتهم

إىل الطالب طوعا ليقرأ السؤال الذين ىف يده ) ليجعل ادلثّقف  دعا .ٗ
 التسؤال



24 

مشكالت ذالك, مث يستغيث إىل  يعطى إستجابة اىل السؤال أو .٘
 الطالب ليعطى الرأي او ألكمل األخطاء

لكي دافع الطالب وال   التشكر اىل كل اإلجابة التالميذ يعطى .ٙ
 خوف األخطاء

ىذه ادلناقشة و التقومي ليناوب ليقرأ السؤال يف أنفسهم با  التطوير .ٚ
 الوقت ادلوجود

 لتقوميمث ادلعلم يعطى النهاية و التبيان و ا .ٛ
 

 كمايلي:   everyone is a teacher hereوسيلة التعليم بطريقة 
 قرطاص .ٔ
 قلم .ٕ
 كتب ادلادة .ٖ

 واما ربليل البيانات فهو ما يلي:
  .everyone is a teacher hereبطريقة  تعليم مهارة الكالم .ٔ

اذ زين للصاف الثامن الذي معلمو األستتنفيذ العملية التعليم 
ادلادة ادلدروسة ىو  . مرحلة قبل يبلغٕٙٔٓ فرباير ٛٔ العارف يف يوم

ادلادة عن األسرة والعنوان. يهدف مرحلة قبل الدورة اىل معرفة دافع 
التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف الفصل قبل تنفيذ تركيب طريقة 

everyone is a teacher here.  
يف الصف  اطالتعليم بالنشبناء على ادلراقبة وادلشاىدة يف عملية 

يف عملية التعلم وتعليم استخدام طريقة  امحد مستحق لمو األستاذعالثامن 
 احملاضرة وطريقة السؤال واجلواب.



24 

استخدام اداة ادلشاىدة الذي ديسكو الباحث وورقة باىدة ادلش
األسئلة الذي ديسكو ادلعلم لتوزيعو اىل التالميذ. كبنود االختبار دلعرفة قدرة 

 everyone is a teacherم ادلادة قبل التنفيذ تركيب طريقة التالميذ يف فه

here .يف عملية التعليم اللغة العربية 
انطالقا من حالة التالميذ عند عملية التعليمية التعليم والتعلم ال و 

تزال سلبية, والنعاس, ويتحدث بنفسو يف وقت تسليم, ادلواد, ويستمع 
 ب ىذاالتلميذ يف عملية التعليم.التالميذ ويكتب حني يأمر ادلعلم. وبسب

هم ولو أنو قد يؤيت من ِقبل ادلعلم تعبري ان آرائالتالميذ عن  وخيش
يؤمر مباشرة, وحيدث عملية التعليم والتعلم ألجلها ليست مناسبة يف تقدير 

 بطريقة عملية التعليم
لغة العربية حول التغيريات طريقة العلم درس ادلباحث الباحث و 

وبتظمن مجيع التلميذ يف عملية  PAIKEMم ىي طريقة التعليم تستخد
طريقة التعليم ذلك تزتاد إجناز التالميذ وتلك التعليم للنشا. وبتواقع 

everyone is a teacher here. 
كلهم معلم مناسبا     everyone is a teacher hereسًتاتيجية 

ع مجيع  ادلعلم اىل كلهم التالميذ ىف القسم بادلشاركة. ىذه سًتاتيجية يسهل م
 و التالميذ. مث جيعلون تعليم و التعلم بالنشاط

يف عملية التعليم, التالميذ ليس يسامع حماضرة م ادلعلم ولكن التالميذ معلم يف 
مسؤول الفصل مع اصدقائهم وسهلون مجيعهم ايل التفاىم من ادلادة و جيعلون 

 من اعماذلم.
   everyone is a teacher hereيف تعليم اللغة العربية باستخدام الطيقة 

 يستطيع يتقدم التالميذ يف منوذج الرتفاع متأكد اىل ادلادةو كما يلي: 
 عملية التعليم التالميد قليل بالنشاط   ادلادة االول
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 everyone is aباستخدام الطريقة    عملية التعليم
teacher here     

 everyone is a teacherباستخدام الطريقة    ادلادة األخرى
here الرتفاع عملية التعليم بالنشاط 

مستعمل اقسام الذي  ٚعندنا   everyone is a teacher hereسًتاتيجية
 ادلعلم يف عملية التعليمو كما يلي: 

 يعرف دافع و محاسة التالميذ (ٔ
 يعرف اىداف الًتبية اليت جاىز قبل عملية التعليم.  (ٕ
 يعرف منوذج التالميذ (ٖ
 التعليم فرحان للتالميذ ينجح عملية (ٗ
 كمثال جيد (٘

 
 ادلادة "األسرة" .ٕ

, يف عملية ٕٙٔٓ فرباير ٛٔيف التاريخ  عملية التعليم األولطبقت 
 ٗاألسرة يشنمل على  ىي التعليم اللغة العربية يف الصف الثامن وادلادة

, ادلالحظة, واالنعكاس. والبيان ما عمليةسلسلة األنشطة وىي التخطيط, ال
 :يلي
 التخطيط .أ 

قبل أن يبحث الباحث يعدد األشياء اليت يتمكن للتالميذ نشاطا 
يتعمد  everyone is a teacher hereيف عملية التعليم وبطريقة التعليم 
 إجناز التالميذ. وأما إستعداده ىو:
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ومستوى الكفاءة وديلؤ نظام إعداد التحضري باستخدام تنفيذ طريقة  .ٔ
everyone is a teacher here  لكي عملية التعليم والتعلم يذىب

 الواقع إرشاد ادلدرسني يف تنفيذ التعليم 
 إعداد القرطاس للتالميذ  .ٕ
 تصميم السؤال إلختبار الدورة األوىل مع إجابتو  .ٖ
إعداد ادلواد التعليمية ىو إعداد ادلواد اليت سيتم نقلها كما تكتب يف  .ٗ

وقع ذلك التحذير احال على التحذير ىف الفصل الثامن التحدير, ويت
اإلسالمية احلكومية كجبار. وادلواد اليت  الثانوية بباوو بادلدرسة

تعليم اللغة العربية وكتاب  (LKS)تستخدم للتدريس وىي من كتاب 
 ادلقّرر تعليم اللغة العربية

ستخدام جعل الورقة ادلالحظة لتقومي تطوير انشطة تعلم التلميذ با .٘
 التعليم

وجرى ىذا التعليم مناسبا خلطة التعليم يعين يبدأ ادلعلم التعليم  
باالتحية. وذلك وصل ادلعلم )الكفاءت التعليمية( مث وصل ادلعلم ادلادة 

 باستخدام شرائح, مث يعطى للتالميذ فرصة ادلعلم األسئلة.
ون يعطى ادلعلم ورقة للتالميذ ويطلبهم ان جيعل السؤال حيث يعرف

اجلواب ويطلب التالميذ ان جيمع الورقة اليت كتبواىا السؤال متعلقا دباّدة 
التعليم وإعادة التوريخ. ويتحقق ان عدم التلميذ الذي حيصل على الورقة اليت  

ويعطى اجلواب ويعطى فرصة  سئلهم ان يقرأ الورقات ادلوجودةكتبها وي
 ائئج التعليم.  للتالميذ ان يرد جوابا اآلخرين مث ينتج ادلعلم نت

 عمليةال .ب 
التعلم  (scenario)يف مرحلة تنفيذ ىذا اإلجراء, نفذ سيناريو 

الذي مت اعداده والتخطيط مع ادلعلم. ويف تنفيذه كما العادة, يعطي 
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 everyone is aالطريقة  عمليةادلعلم اإلدراك الشعوري والدافع اوال ب

teacher here األسبوع ادلاضي, مث روسة يفومراجعة بعض الدروس ادلد 
ادلعلم تنفيذ ادلواد التعليمية األساسية لًتمجة و شرح او الكتاب او  يبدأ

 يبحثو بالتالميذ.
كما كان مقررا يف تنفيذ ىذا العملية التعليم بعد ادلنقشة ادلادة, 

ىل تكوين يهدف إ everyone is a teacher hereيبطق ادلعلم طريقة 
 ل واجلواب.تعليم بالسؤايذ النشط يف عملية الالتلم

والتنفيذ ىو توفري مؤشر الورقة اىل التالميذ أن يكتبوا على سؤال 
حول ىذا ادلوضوع الذي قد درسو او جيري دراستو, مث يتم مجع األوراق 
وتوزيعو عشوائيا على كل من التالميذ, وبعد ذلك يأمرىم ادلعلم لقراءة 

جابة. يف ىذه الدورة يدعو ا(, يفكر يف اإلي  وفهم ألسئلة يف القلب )سر 
ادلعلم ادلتطوعني لقراءة السؤال بيده بصوت عال السؤال, بدافع التلميذ 
حىت يريد أن يتقدم اىل األمام, واإلستجابة واإلجابة على السؤال الذي 

 ىو مؤشر على الورق.
للحصول على البيانات ان يستخدم ادلشاىدة لنيل البيانات 

ادلشاىدة ادلالحظة عند ما أجرى الباحث لعملية التعليم. ىذا جدول 
 everyone is a teacher hereعملية التعليم والتعلم باستخدام طريقة 

   نشاط
تعليم اللغة العربية باستخدام  عمليةوعلى فرصة النشاط التالميذ 

 بادلدرسةيف الصف الثامن   everyone is a teacher hereطريقة 
جبارا. يف البحث األول يكون عدد بباوو اإلسالمية احلكومية ب الثانوية

سلوب استخدم الفصل ميذ الذين بدأت تظهر الفائدة يف أادلائة من التال



44 

 everyone isمن البيانات ادلوجودة التعليم الذي يستخدم طريقة التعليم 
a teacher here  

يف عملية التعليم القسم كثري ادلناقشة ضوضاء الن بيئة التعليم 
ذ يف القسم يلعبون مع اصدقائهم. رأيكم اللغة العربية ليس مهمة ضحر. التالمي

 يف حياتتهم
مناسبا مع مجيعهم او  everyone is a teacher hereسًتاتيجية 

مناسبا مع مجيع التالميذ كمعلم ألصدقائهم حىت سًتاتيجية دبنفردىم. ىذا 
 عملية التعليم بالنشاط.

 everyone is a teacher hereىكذا عندا ادلعلم سًتاتيجية 
 يعّلم بال خوفسًتاتيجية يسهل احدى التالميذ مع آخرين. وىذا 

الرتفاع  everyone is a teacher here فعالية التعليم باستخدام طريقة
 التفاىم التالميذ

يف عملية التعليم, التالميذ عندنا كثري من مميزة خاصة حىت يكون زيادة او قليال 
هبذا سًتاتيجية مناسبا مع التالميذ بالنشاط حىت يسأل مع اىل التفاىم. 

اصدقائهم بال خوف وغري ذلك, فإنشا اهلل الرتفاع التفاىم. لفرصة التالميذ 
 لزيادة ادلهارة الكالم بسؤال او إلجابة.

 . مميزة التالميذ بالنشاط كما يلي:حماولة الرتفاع التفاىم
 حيبون كل التعليم .ٔ
 فعيتجاوب كل الدا .ٕ
 يسأل اىل ادلعلم وجياوب السؤال يف التعليم .ٖ
  يتفاىم ادلادة .ٗ
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 ادلادة "العنوان" .ٖ
للحصول على البيانات ان يستخدم ادلشاىدة لنيل البيانات لعملية 
التعليم. ىذا جدول ادلشاىدة ادلالحظة عند ما أجرى الباحث عملية التعليم 

بعد هناية  everyone is a teacher here النشاطوالتعلم باستخدام طريقة 
العملية التعليم, يستنبط ادلعلم وتوضيح ادلواد ادلدروسة. ويف هناية التعليم, 

 يعطي ادلعلم التالميذ الورقة للتقييم. 
من عملية التعليم يف اللغة العربة فعالية اإلجايب رغب يف طريقة 

 نالفصل وينتظر مىف  everyone is a teacher hereالتعليم والتعلم 
 everyone is a teacher البيانات ادلوجودة ىف تعليم استخددم طريقة التعليم

here  
وبذالك قد تستنتج أّن خطوة باحث ىف التصليح من ىذا البحث قد 

 إنتهى وديكن وقُتها.
 everyone is a teacherبناء على فرضية البحث من عملية التعليم 

here جبارا وحاصلها من حيث  بباووسالمية احلكومية يف مدرسة الثانوية اإل
 everyone is a teacher hereعملية التعليم الفعالية  عمليةعملية التعليم ب

أّن تضوق ادلادة الدراسة أسهل من خالل التلميذ حني يؤمر إللقاء األسئلة 
بنفسو. وبذالك يَ ْزعم التلميذ لطبيان من ادلعلم ويكتب ما احلاجة إللقاء 

سئلة. والتلميذ ُيظطر إلقاء اإلجابة اليت يلقى من اصحابو وحبيث ىذا األ
 يتعوَُّد التلميذ أن يتجّرأ للتكلم او اإلجابة ويرّد األسئلة من اصحابو

التعليم اللغة العربية باستخدام  عمليةقا من نتائج االختبار ان وانطال
 الثانوية سةبادلدر يف الصف الثامن   everyone is a teacher hereطريقة 

لًتقية النتيجة تعليم اللغة العربية يف الصف  جبارا بباوو اإلسالمية احلكومية
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قد جنح جّيدا. اثبت  جبارااإلسالمية احلكومية  الثانوية بباوو بادلدرسةالثامن 
 ان نتيجة تعليم التالميذ م التعلم السابق مل كاملة.

ليم واكتمال تعلم قا من اجلدول السابق ان ترقية نتيجة التعانطالو 
 عمليةالتلميذ تظهر ان نتيجة التعلم من بداية اللقاء اىل هناية مرتفع. وجنح 

يف   everyone is a teacher hereالتعليم اللغة العربية باستخدام طريقة 
بظهر بقيمة  جبارا بباوو اإلسالمية احلكومية الثانوية بادلدرسةالصف الثامن 

 .متوسط 
 بينهم: everyone is a teacher hereعليم يناء على طريقة الت

 يبلغ الراي بال خوفكل التالميذ  .ٔ
 تتكلم الرأي امام الفصل بصوت عال .ٕ
 يبلغ الرأي مناسبا بسؤال.  .ٖ

 everyone is aواما ربليل البيانات مناسبا إجراء باستخدام طريقة التعليم 
teacher here يم  باستخدام ىذا و معلم يبلغ الرأي كثري الوسيلة التعل

 تغيري الوسيلة.الطريقة ب
  كما يلي:  everyone is a teacher hereطريقة التعليم  استخدام مزايا

 عملية التعليم بالنشاط .ٔ
 يفكر الدرس زيادة .ٕ
 يبلغ الرأي بال خوف .ٖ
 واسع التفكري .ٗ
 تطوير تسامح اىل كل التالميذ .٘
 رتفاع زيادة التفكريال everyone is a teacher hereطرقة  .ٙ
 عملية التعليم يزادة الدافع للتالميذ .ٚ
 عملية التعليم بالنشاط .ٛ
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 الرتفاع زيادة التفكري .ٜ
 الرتفاع مهارة الكالم .ٓٔ

 كما يلي:  everyone is a teacher hereطريقة  عيوب
 تسامح كل التالميذليس  .ٔ
 انانية .ٕ
 ر مع اصدقائهمطويل الوقت, الن التالميذ تطوير احلوا .ٖ
 حيتاح واسع الوقت .ٗ
 يبلغ الرأي خبوف .٘
 يقرن الكلمة صعوبة. .ٙ

ىذه سيًتاتيجية جناحا يف التعلم بفرق السلوك. الرتفاع قيمة من 
 ادلعلم بزيادة واثق النفس وبال خوف من يبلغ الرأي.

التعليم اللغة  عمليةلذالك استاذ اىل حبث اْرتفاع نتيجة التعلم ان 
يف الصف   everyone is a teacher hereباستخدام طريقة العربية 
مرتفع يدل على  جبارااإلسالمية احلكومية  الثانوية بباوو بادلدرسةالثامن 
اليت يؤِدىا التالميذ يف  everyone is a teacher hereالطريقة  عملية

قادر على ارتفاع نتيجة تعلم  everyone is a teacher hereتعليم 
 التالميذ.

 ادلالحظة .ج 
أجرى ادلالحظة يف وقت واحد مع تنفيذ العمل باستخدام ورقة 
ادلراقبة او ادلشاىدة, العوامل ادلالحظة ىي نشاط تعلم التالميذ يف عملية 
التعلم يف السؤال واجلواب واألفكار أثناء عملية التعلم. وباإلضافة عن 

 اإلىتمام بالعقبات الظاىرة أثناء تنفيذ اإلجراء.
 



44 

 انعكاس  .د 
 التالميذ بالخوف يف عملية التعليم والتعلم اللغة الربية (ٔ
 زيادة فعالية يف عملية التعليم والتعلم اللغة الربية (ٕ
 everyone isزيادة قيمة يف عملية التعليم والتعلم اللغة الربية بطريقة  (ٖ

a teacher here. 
 تفعربية ىف الفصل مر ععملية التعليم والتعلم اللغة ال (ٗ
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 الباب الخامس
 االختتام

 الخالصة .أ 
التعليم اللغة العربية باستخدام  عمليةبناء على نتائج البحث وادلباحث يف 

 الثانوية بباوو بادلدرسةيف الصف الثامن  everyone is a teacher hereطريقة 
 , ديكن اخلالصة ما يلي:جبارااإلسالمية احلكومية 

مفتعل باالشكل جعل  everyone is a teacher hereطريقة التعليم  عملية .1
 يعين:  جناز التالميذ. وأما إستعدادة  مد إالسؤال ادلادة مناسبا, مث يتع

 everyone is aواما حتليل البيانات مناسبا إجراء باستخدام طريقة التعليم 
teacher here تغيًن و معلم يبلغ الرأي كثًن الوسيلة التعليم  باستخدام ىذا الطريقة ب

 الوسيلة.
  يلي:كما   everyone is a teacher hereمزايا استخدام طريقة التعليم 

 عملية التعليم بالنشاط .1
 يفكر الدرس زيادة .2
 يبلغ الرأي بال خوف .3
 واسع التفكًن .4
 تطوير تسامح اىل كل التالميذ .5
 الرتفاع زيادة التفكًن everyone is a teacher hereطرقة  .6
 عملية التعليم يزادة الدافع للتالميذ .7
 عملية التعليم بالنشاط .8
 ة التفكًنالرتفاع زياد .9

 الرتفاع مهارة الكالم .11
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 كما يلي:  everyone is a teacher hereعيوب طريقة 
 تسامح كل التالميذليس  .1
 انانية .2
 طويل الوقت, الن التالميذ تطوير احلوار مع اصدقائهم .3
 حيتاح واسع الوقت .4
 يبلغ الرأي خبوف .5
 يقرن الكلمة صعوبة. .6

 everyone is a teacherطريقة التعليم  استخدامتعليم ادلهارة الكالم ب .1

here طبقت الدورة األوىل ط التالميذ يف عملية التعليم االنش  ارتفاع يعين
, يف عملية التعليم اللغة العربية يف الصف 2116فيربواري  18يف التاريخ 

 الثامن وادلادة األسرة مث تنفيذ ىو توفًن مؤشر الورقة اىل التالميذ أن يكتبوا
على سؤال حول ىذا ادلوضوع الذي قد درسو او جيري دراستو, مث يتم 
مجع األوراق وتوزيعو عشوائيا على كل من التالميذ, وبعد ذلك يأمرىم 

ا, يفكر يف اإلجابة. يف ىذه الدورة يدعو ادلعلم ي  سر بادلعلم لقراءة 
ادلتطوعٌن لقراءة السؤال بيده بصوت عال السؤال, بدافع التلميذ حىت 

ريد أن يتقدم اىل األمام, واإلستجابة واإلجابة على السؤال الذي ىو ي
 مؤشر على الورق

 everyone is a teacherط برتكيب ااستًناتيجية التعلم النش عمليةجناح  .2

here  جبارا بباوواللغة العربية يف ادلدرسة  التعليم عمليةيهدف اىل ,
التعليم اللغة العربية  عمليةبالدليل.انطلقا من نتائج االختبار ان 

يف الصف الثامن   everyone is a teacher hereباستخدام طريقة 
لرتقية النتيجة تعليم اللغة  جبارااإلسالمية احلكومية  الثانوية بباوو بادلدرسة
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 جبارااإلسالمية احلكومية  الثانوية بباوو بادلدرسةالعربية يف الصف الثامن 
 قد جنح جي دا. 

 everyone is aط برتكيب ام استًناتيجية التعلم النشبعد استخدا .3

teacher here  ليزيد ادلعلومات تعليم اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية
للتالميذ يف الصف الثامن التالميذ بالخوف يف عملية التعليم والتعلم 

ة قيمة اللغة الربية, زيادة فعالية يف عملية التعليم والتعلم اللغة الربية, زياد
 everyone is a teacherيف عملية التعليم والتعلم اللغة الربية بطريقة 

hereعملية التعليم والتعلم اللغة الربية ىف الفصل مرتفع , 
 

 االقتراحات .2
التعليم اللغة العربية  عمليةبإمتام تنفيذ البحث اإلجرائي, حتت ادلوضوع 

 بادلدرسةيف الصف الثامن  everyone is a teacher hereباستخدام طريقة 
, فجدير بالباحث ان تعطي االقرتاحات  جبارااإلسالمية احلكومية  الثانوية بباوو

 كما يلي:
 ان يكون ادلعلم يشجع التالميذ دائما, وىذا يزيد دافع التالميذ يف التعلم. .1
وان يكون ناظر ادلدرسة يف تسهيل ادلعلم علي ترقية التأىيلية وأداء  .2

ات عن تنفيذ العملية التعليمية ادلبىن على ادلنهج الدراسي اجلديد التدريب
 والتدريبات عن الطرق التعليمية حىت حتصل األىداف ادلقصودة.

وان يكون ىذا احلبث نافعا ومنعكسا للمعلمٌن, وال سيما تنفيذ العملية  .3
 التعليمية للتالميذ.
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 اإلختتام .3
الذي يعطي نعمو للباحث بالعقل  محدا وشكرا على اهلل رب العادلٌن

التعليم اللغة  عمليةالسليم حىت يستطيع الباحث أن يبحث العلمي حتت ادلوضوع 
يف الصف الثامن  everyone is a teacher hereالعربية باستخدام طريقة 

 جبارااإلسالمية احلكومية  الثانوية بباوو بادلدرسة
دلوجودة, كما ان الباحث انسان وامنا الباحثة يقوم بالتحليل م البيانات ا

عادية فال خيلو من خطاء و نسيان ولذالك ىذا البحث بعيد من كمال والتمام. 
فًنجو الباحث أن يستفيد اىل األساتيذ والتالميذ ىف تلك ادلدرسة هبذا 
البحث,وعسى اهلل أن يوفقنا اىل رشد السبيل. وكما ىو ادلعلوم, إن اهلل اعلم 

 بالصواب.  
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Pedoman Observasi: 

1. Letak Mts N Bawu Jepara 

2. Kondisi geografis Mts N Bawu Jepara 

3. Aktifitas siswa 

4. Proses pembelajaran Bahasa Arab 

No Materi Observasi Ya Tidak Keterangan 

1 Guru membuat 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

sebagai pedoman 

pelaksanaan 

pembelajaran  

   Guru sudah membuat 

RPP sebelum 

pembelajaran dimulai, 

akan tetapi apa yang 

ditulis dalam RPP 

tidak terlaksana 

semuanya dalam 

proses pembelajaran 

2 Guru memimpin doa 

sebelum pembelajaran 

   Membaca doa sebelum 

belajar bersama-sama 

di dalam hati 

3 Guru 

mengklasifikasikan 

kegiatan menjadi 3 

tahap kegiatan 

(pendahuluan, inti, 

penutup) 

   - 

4 Metode dalam 

pembelajaran 

   Guru menggunakan 

metode everyone is a 

teacher here dan 

ceramah 

5 Sumber pembelajaran    Guru mengambil 

sumber pembelajaran 

dari soft file dari 

kementrian agama, dan 

mengambil dari LKS 

6 Materi pembelajaran    العنوان واألسرة 

7 Penggunaan media 

dalam pembelajaran 

   Guru menggunakan 

media power point 

8 Variasi metode 

pembelajaran 

   Guru terlihat monoton 

dalam pembelajaran 



9 Pelaksanaan metode 

everyone is a teacher 

here 

   Guru dan siswa turut 

serta dalam hal ini, 

akan tetapi siswa yang 

lebih mendominasi 

dalam proses 

pembelajaran 

10 Evaluasi dalam 

pembelajaran 

   Guru terlihat 

memberikan evaluasi 

walaupun waktunya 

tidak mencukupi 

11 Peserta didik 

mengaktualisasikan 

diri dalam 

pembelajaran 

   Walaupun sebagian 

ada yang masih 

cenderung malas untuk 

mengikuti pelajaran 

12 Membangun 

komunikasi yang 

harmonis dalam 

pembelajaran 

   Diawal-awal terlihat 

ada komunikasi atau 

interaksi antara guru 

dan murid, walaupun 

ada saja yang masih 

terlihat malas untuk 

mengikuti pelajaran 

13 Guru dan siswa aktif 

dalam pembelajaran 

   Guru dan murid sama-

sama aktif dalam 

metode everyone is a 

teacher here 

14 Guru menguasai 

siswa ketika ada 

siswa yang 

bermasalah dalam 

Pembelajaran 

   Terlihat ada banyak 

siswa yang susah 

diatur tapi guru bisa 

menguasainya, 

walaupun setelah itu 

siswa masih saja susah 

diatur, tetapi lancar 

dalam proses 

pembelajaran 

15 Guru menciptakan 

kelas yang nyaman 

dalam pembelajaran 

   Walaupun terlihat ada 

kejenuhan dalam 

metode yang 



berlangsung tetapi 

seluruh siswa berperan 

aktif dalam proses 

metode pembelajaran 

Pedoman Dokumentasi: 

1. Arsip sejarah berdirinya Mts N Bawu Jepara 

2. Arsip visi, misi, dan tujuan Mts N Bawu Jepara 

3. Arsip data guru Mts N Bawu Jepara 

4. Arsip data siswa Mts N Bawu Jepara 

5. Arsip kurikulum Mts N Bawu Jepara 

6. Arsip fasilitas Mts N Bawu Jepara  

7. Arsip struktur organisasi 

8. RPP Maharoh Kalam  



Draft Wawancara Kepala Sekolah: 

 

1. Bagaimana latar belakang siswa yang belajar di madrasah ini, 

Apakah mayoritas siswanya dari lingkungan pesantren atau 

masyarakat sekitar? Kalau di prosentasikan berapa persen yang 

dari pondok dan berapa persen yang dari masyarakat sekitar? 

Jawab:  

Siswa yang sekolah disini dari berbagai macam daerah da nada 

juga yang dari pesantren, kalau di presentasikan kurang lebih 

sekitar 20% yang tinggal di pesantren dan 80% yang dari rumah 

sendiri-sendiri 

2. Di madrasah ini menggunakan kurikulum apa pak? 

Jawab: 

Mata pelajaran disini termasuk bahasa arab menggunakan 

kurikulum KTSP, kecuali mata pelajaran pendidikan agama 

yang baru menggunakan kurikulum 2013. 

3. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran Bahasa Arab 

di madrasah ini?   

Jawab: 

Tujuan pembelajaran bahasa arab sudah diatur dalam visi misi 

serta dalam kurikulum sekolah, yang penting guru harus bisa 

menuntaskan materi yang sudah diatur sesuai kurikulum yang 

berlaku disekolah. 

4. Untuk Maharoh kalam, bagaimanakah tujuan dasar dari 

maharoh ini yang ingin di capai dalam pembelajaran di 

madrasah ini? 

Jawab: 

Intinya sedikit atau banyak siswa berbicara bahasa arab  sebisa 

siswa tersebut. 

5. Adakah program atau kegiatan yang dilakukan Madrasah agar 

siswa-siswi bisa membaca dengan baik dan benar?  

Jawab: 

Ada, disini ada kegiatan Belajar Tulis al-Quran (BTQ) sejak 

tahun 2009, kemudia ada asrama guna menunjang kegiatan 

sekoah kemudian ditambah lagi dengan berbagai macam 

kegiatan extra yang dapat di pilih sesuai dengan bakat minat 

kegemaran siswa 



6. Harapan bapak untuk pembelajaran bahasa arab khususnya 

Maharoh Kalam kedepannya seperti apa? 

Jawab: 

Harapan bapak kedepannya, anak-anak bisa menguasai bahasa 

arab dan berbicara bahasa arab. 

Draft Wawancara Guru Bahasa Arab: 

 

1. Bagaimanakah langkah-langkah bapak dalam mempersiapkan 

pembelajaran Bahasa Arab? 

Jawab: 

Untuk langkah-langkah yang jelas RPP sudah ada, paling 

persiapan untuk menyiapkan bahan, menyiapkan power point 

dan proyektor sambil menyesuaikan dengan kondisi. 

2. Metode apa yang digunakan dalam mengajar Maharoh kalam? 

Jawab: 

Kadang metode everyone is a teacher here, terkadang juga 

metode yang lain seperti drill, short card, jigsaw, dan sering 

bervariasi metode pembelajaran dalam proses pembelajaran 

3. Media apa yang digunakan dalam mengajar Maharoh kalam? 

Jawab: 

Media yang digunakan buku, proyektor, sedangkan spidol 

sebagai alat bantu. 

4. Bagaimana evaluasi yang bapak gunakan dalam pembelajaran 

Maharoh kalam? 

Jawab: 

Saya berikan tugas satu persatu atau tanya jawab, atau diberikan 

soal dalam teks untuk dikerjakan. 

5. Buku apa yang menjadi pegangan pokok dalam pengajaran 

Bahasa Arab di kelas VIII? 

Jawab: 

Soft file dari depag dan buku LKS 

6. Bagaimanakah respon siswa saat pembelajaran Maharoh kalam 

berlangsung? 

Jawab: 

Sebenarnya respon siswa itu tergantung dari saya sendiri untuk 

bisa memfokuskan dulu anak-anak, tapi anak juga banyak yang 

semangat, terkadang juga ada yang malas walaupun sebagian. 



Secara umum anak-anak fokus dengan apa yang saya berikan, 

walaupun harus ada teguran bahkan hadiah. 

7. Mengenai Maharoh kalam, sejauh manakah kemampuan rata-

rata siswa mengenai maharoh ini? 

 

Jawab: 

50% yang bisa berbicara mengungkapkan bahasa arab dengan 

baik, 30% lumayan sudah bisa, sedangkan sisanya 20% belum 

bisa dalam berbicara atau mengungkapkan gagasan. 

8. Bagaimana tujuan pembelajaran Maharoh kalam di kelas VIII? 

Jawab: 

1. Minimal anak bisa membaca, berbicara dengan intonasi 

yang baik dan benar. 

2. Anak mampu memahami teks sederhana, dan apa yang siswa 

ungkapkan 

9. Bagaimana cara menumbuhkan minat siswa dalam belajar 

Maharoh kalam? 

Jawab: 

Tentunya saya memberikan motivasi, memberikan penjelasan 

bahwa bahasa arab bagian dari ilmu pengetahuan, serta 

termasuk bahasa yang penting di dunia internasional 

10. Apa saja problem yang menghambat saat pembelajaran 

Maharoh kalam berlangsung? 

Jawab: 

1. Siswa terkadang malas, bermain sendiri, mendengarkan 

music dan kadang keluar sering kelas 

2. Animo masyarakat, siswa terhadap bahasa arab masih 

sedikit 

3. Anak kurang minat terhadap bahasa arab 

11. Solusi apa yang dilakukan bapak untuk mengatasi problematika 

tersebut? 

Jawab: 

Mungkin target saja yang disederhanakan menyesuaikan 

dengan kondisi lingkungan saja sambil terus memberikan 

motivasi-motivasi agar bahasa arab dimengerti. 

  



Draff Wawancara Siswa: 

 

1) Suka tidak dengan mata pelajaran Bahasa Arab? 

2) Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti pelajaran Bahasa 

Arab? 

3) Dalam mempelajari Bahasa Arab kesulitan apa yang sering 

anda temui? 

4) Apakah anda suka membaca, berbicara dalam bahasa arab? 

5) Apa bacaan yang biasa anda baca atau sering mengungkapkan 

bahasa arab tentang apa ? 

6) Kalau teks-teks berbahasa, percakapan berbahasa arab apakah 

anda juga suka? 

7) Menurut anda mudah atau tidak memahami kalimat berbahasa 

arab? 

8) Apakah anda mengalami kesulitan dalam memahami ucapan 

berbahasa arab? 

9) Kesulitan apa yang anda hadapi dalam memahami ucapan 

berbahasa arab? 

10) Apakah waktu yang diberikan cukup untuk memahami suatu 

teks berbahasa arab? 

11) Bagaimana program belajar anda ketika di rumah dalam belajar 

Bahasa Arab? 

12) Apakah anda ingin mahir berbicara dan memahami teks 

berbahasa arab? 

13) Apakah suasana lingkungan rumah mendukung dalam belajar 

anda? 

14) Apakah orang tua anda selalu memperhatikan anda belajar 

Bahasa Arab? 

15) Apakah anda sering membaca al-Qur’an ketika berada di 

rumah? 

16) Bagaimana pendapat anda mengenai cara mengajar guru Bahasa 

Arab? 

17) Metode dan Media apa yang sering digunakan guru dalam 

menyampaikan materi? 

18) Tugas atau latihan apa yang sering digunakan guru setelah 

selesai pembelajaran? 

19) Apa solusi dan harapan anda untuk pembelajaran Bahasa Arab 

kedepannya?  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

 

Sekolah   : MTs N Bawu Jepara 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  :VIII C/ Genap 

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit  

 

A. Standar Kompetensi :  

4. Membaca; memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan 

atau dialog sederhana tentang األسرة 

 

B. Kompetensi Dasar :  

3.1. Melafadzkan huruf hijaiyyah, kata, frase, kalimat dan wacana 

tertulis dengan benar dan baik tentang األسرة 

3.2.Mengidentifikasi kata, frase, kalimat dan wacana tertulis 

sederhana tentang األسرة 

3.3. Menemukan makna, gagasan, atau fikiran dari wacana 

tertulis sederhana tentang األسرة 

 

C. Indikator :   

3.1.1. Mengucapkan dengan lantang dan benar huruf hijaiyyah, 

kata, frase, kalimat dan wacana tertulis tentang األسرة 

3.2.1. Membedakan bentuk kata, frase, kalimat dan wacana 

tertulis tentang األسرة 

3.3.1. Menjelaskan gagasan dari wacana tertulis tentang األسرة 

3.3.2. Meringkas gagasan dengan bahasanya sendiri tentang األسرة 

 

 

 

 



D. Tujuan Pembelajaran :  

1. Siswa dapat membaca teks tertulis dengan baik dan benar 

2. Siswa dapat memahami makna kata, frase, dan kalimat yang 

terdapat dalam teks. 

 

E. Karakter siswa yang di harapkan: 

Religious, jujur, mandiri, demokratis, komukatif, tanggung 

jawab, percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil 

 

F. Materi Pembelajaran 
Materi bacaan teks tenteng األسرة 

 

G. Metode Pembel ajaran :   

1. Ceramah  

2. Tanya Jawab 

3. Metode everyone is a teacher here 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

Jenis Kegiatan Klasikal waktu 

1.  Kegiatan awal 

a. Guru memberikan salam, 

kemudian mengecek 

kehadiran absensi siswa 

b. Guru memberikan apresiasi 

kepada siswa tentang materi 

yang akan dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

d. Guru memberikan motivasi 

agar siswa menjadi semangat 

 10 menit 

2. Kegiatan inti 

Ekspolari 

a. Guru membacakan 

membacakan materi yang 

akan dipelajari dan siswa 

menirukanya 

 20 menit 



b. Guru meminta siswa untuk 

membacakan beberapa 

bagian materi secara 

bergiliran 

c. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

agar siswa memahami bacaan 

teks yang sedang dipelajari 

Elaborasi 

a. Guru mebagikan kartu indeks 

kepada siswa dan meminta 

siswa untuk menulis 

pertanyaan tentang materi 

yang sedang dipelajari 

b. Guru mengumpulkan kartu 

indeks , dikocok, dan bagikan 

kembali secara acak kepada 

siswa masing-masing siswa, 

dan diusahakan pertanyaan 

tidak kembali kepada yang 

bersangkutan 

c. Guru meminta mereka untuk 

membaca dan memahami 

pertanyaan di kertas masing-

masing sambil memikirkan 

jawabanya 

d. Undang sukarelawan untuk 

membacakan pertanyaan 

yang ada pada siswa (untuk 

mencipkan budaya berani 

bertanya, upayakan 

memotivasi siswa dengan 

kata-kata positif untuk angkat 

tangan bagi yang siap 

membaca tanpa langsung 

menunjuk) 

e. Guru meminta siswa untuk 

merespon 



(jawaban/penjelasan) atas 

pertanyaan atau 

permasalahan tersebut, 

kemudian mintalah kepada 

teman sekelas untuk 

memberikan gagasan untuk 

melengkapi jawabanya 

f. Guru memberikan apresiasi 

terhadap setiap jawaban atau 

tanggapan siswa agar 

termotivasi dan tidak takut 

salah. 

g. Guru mengarahkan atau 

membimbing siswa yang 

sekiranya belum faham 

dengan kata-kata positif 

h. Mengembangkan diskusi 

secara lebih lanjut dengan 

cara siswa bergantian 

membacakan pertanyaan 

mereka masing-masing. 

3. Kegiatan akhir 

a. Guru melaksanakan penilaian 

lisan 

b. Guru memberikan tugas 

pengayaan 

c. Pengkondisian siswa 

kemudia siswa mebaca 

hamdalah. 

 10 menit  

 

I. Sumber Pembelajaran  

1. Buku paket Belajar Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah 

kelas II  

2. LKS 

3. Papan tulis 

4. Spidol 

5. Kertas indeks 



J. Media Pembelajaran  

1. Spidol 

2. Papan tulis 

3. Kertas indeks 

 

K. Penilaian: 

1. Penilaian hasil belajar dan tindak lanjut 

 Pada saat proses KBM berlangsung 

a. Jenis: individu, kelompok 

b. Bentuk: performa dan unjuk kerja (uraian) 

 Hasil tes lisan dan tertulis 

2. Tehnik penilaian 

a. Lisan 

b. Kinerja  

 

Jepara, 05 Maret 2016 

Guru Mata Pelajaran        

Sebagai Guru Pelajaran   Peneliti Sebagai Observer 

 

 

 

 

Zainal Arif    Ahmad Abidin  

     NIM: 113211017 

     

Mengetahui Kepala Madrasah 

 

 

 

Soeprapto, M.Ag. 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

 

Sekolah   : MTs N Bawu Jepara 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  :VIII C/ Genap 

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit  

 

A. Standar Kompetensi :  

4. Membaca; memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan 

atau dialog sederhana tentang العنوان 

 

B. Kompetensi Dasar :  

3.1. Melafadzkan huruf hijaiyyah, kata, frase, kalimat dan wacana 

tertulis dengan benar dan baik tentang العنوان 

3.2.Mengidentifikasi kata, frase, kalimat dan wacana tertulis 

sederhana tentang العنوان 

3.3. Menemukan makna, gagasan, atau fikiran dari wacana 

tertulis sederhana tentang العنوان 

 

C. Indikator :   

3.1.1. Mengucapkan dengan lantang dan benar huruf hijaiyyah, 

kata, frase, kalimat dan wacana tertulis tentang  العنوان 

3.2.1. Membedakan bentuk kata, frase, kalimat dan wacana 

tertulis tentang العنوان 

3.3.1. Menjelaskan gagasan dari wacana tertulis tentang العنوان 

3.3.2. Meringkas gagasan dengan bahasanya sendiri tentang 

 العنوان

 

D. Tujuan Pembelajaran :  

1. Siswa dapat membaca teks tertulis dengan baik dan benar 



2. Siswa dapat memahami makna kata, frase, dan kalimat yang 

terdapat dalam teks. 

 

E. Karakter siswa yang di harapkan: 

Religious, jujur, mandiri, demokratis, komukatif, tanggung 

jawab, percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil 

 

F. Materi Pembelajaran 
Materi bacaan teks tenteng العنوان 

 

G. Metode Pembel ajaran :   

1. Ceramah  

2. Tanya Jawab 

3. Metode everyone is a teacher here 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

Jenis Kegiatan Klasikal waktu 

1. Kegiatan awal 

a. Guru memberikan salam, 

kemudian mengecek 

kehadiran absensi siswa 

b. Guru memberikan apresiasi 

kepada siswa tentang materi 

yang akan dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

d. Guru memberikan motivasi 

agar siswa menjadi semangat 

 10 menit 

2. Kegiatan inti 

Ekspolari 

a. Guru membacakan 

membacakan materi yang 

akan dipelajari dan siswa 

menirukanya 

b. Guru meminta siswa untuk 

membacakan beberapa 

bagian materi secara 

 20 menit 



bergiliran 

c. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

agar siswa memahami 

bacaan teks yang sedang 

dipelajari 

Elaborasi 

a. Guru mebagikan kartu 

indeks kepada siswa dan 

meminta siswa untuk 

menulis pertanyaan tentang 

materi yang sedang 

dipelajari 

b. Guru mengumpulkan kartu 

indeks , dikocok, dan 

bagikan kembali secara 

acak kepada siswa masing-

masing siswa, dan 

diusahakan pertanyaan 

tidak kembali kepada yang 

bersangkutan 

c. Guru meminta mereka 

untuk membaca dan 

memahami pertanyaan di 

kertas masing-masing 

sambil memikirkan 

jawabanya 

d. Undang sukarelawan untuk 

membacakan pertanyaan 

yang ada pada siswa (untuk 

mencipkan budaya berani 

bertanya, upayakan 

memotivasi siswa dengan 

kata-kata positif untuk 

angkat tangan bagi yang 

siap membaca tanpa 

langsung menunjuk) 

e. Guru meminta siswa untuk 



merespon 

(jawaban/penjelasan) atas 

pertanyaan atau 

permasalahan tersebut, 

kemudian mintalah kepada 

teman sekelas untuk 

memberikan gagasan untuk 

melengkapi jawabanya 

f. Guru memberikan apresiasi 

terhadap setiap jawaban 

atau tanggapan siswa agar 

termotivasi dan tidak takut 

salah. 

g. Guru mengarahkan atau 

membimbing siswa yang 

sekiranya belum faham 

dengan kata-kata positif 

h. Mengembangkan diskusi 

secara lebih lanjut dengan 

cara siswa bergantian 

membacakan pertanyaan 

mereka masing-masing. 

i. Guru melakukan 

kesimpulan, klarifikasi dan 

tindak lanjut 

3. Kegiatan akhir 

a. Guru melaksanakan 

penilaian lisan 

b. Guru memberikan tugas 

pengayaan 

c. Pengkondisian siswa 

kemudia siswa mebaca 

hamdalah. 

 10 menit  

 

 

 



I. Sumber Pembelajaran  

1. Buku paket Belajar Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah 

kelas II  

2. LKS 

3. Papan tulis 

4. Spidol 

5. kertas indeks 

 

J. Media Pembelajaran  

1. Spidol 

2. Papan tulis 

3. Kertas indeks 

 

K. Penilaian: 

1. Penilaian hasil belajar dan tindak lanjut 

 Pada saat proses KBM berlangsung 

a. Jenis: individu, kelompok 

b. Bentuk: performa dan unjuk kerja (uraian) 

 Hasil tes lisan dan tertulis 

2. Tehnik penilaian 

a. Lisan 

b. Kinerja  

Jepara, 12 Maret 2016 

Guru Mata Pelajaran        

Sebagai Guru Pelajaran   Peneliti Sebagai Observer 

 

 

 

Zainal Arif    Ahmad Abidin  

     NIM: 113211017 

Mengetahui Kepala Madrasah 

 

 

Soeprapto, M.Ag. 



 

DOKUMENTASI (طريقة التوثيق) 

 

 
Tadarusan bersama menjadi kegiatan rutin siswa-siswi pada sebelum 

memulai proses kegiatan pembelajaran 

 

 

 

 
Siswa-siswi sedang menulis jawaban masing-masing dari soal acak 

yang di berikan teman sekelasnya pada pembelajaran bahasa arab 

metode everyone is a teacher here 

 



 
Salah satu kelompok siswi mempresentasikan diskusinya dalam 

pembelajaran bahasa arab materi األسرة dengan metode everyone is a 

teacher here 

 

 

 

 

 
Salah satu siswi mempresentasikan jawabanya di depan kelas atas 

pertanyaan yang ada di tangan mereka dalam pembelajaran bahasa 

arab materi األسرة dengan metode everyone is a teacher here 

 



 
Salah satu siswi mempresentasikan jawabanya di depan kelas atas 

pertanyaan yang ada di tangan mereka dalam pembelajaran bahasa 

arab materi العنوان dengan metode everyone is a teacher here 

 

 

 

 

 
Sebagian siswa-siswi berdiskusi di depan kelas atas pemberi 

pertanyaan dan penjawab pertanyaan yang bersangkutan dalam 

pembelajaran bahasa arab dengan metode everyone is a teacher here 

 

 



 
Siswa mengerjakan (tes) ulangan tertulis setelah pembelajaran bahasa 

arab dengan metode everyone is a teacher here dilaksanakan 
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 EVERYONEباستخدام طريقة  مهارة الكالم تعليم :  العنوان 
IS A TEACHER HERE   باملدرسةيف الصف الثامن 

 )دراسة وصفية( جبارا بباوو ة اإلسالمية احلكوميةويانالث
 315637613531:  رقم اهلاتف 

 
 السيرة التربوية . ب

 3333روضة األطفال بنتانج مسبالن متخرج يف سنة 
 3335مدرسة اإلبتدائية مفتاح اهلدى متخرج يف سنة 
 3331مدرسة املتوسط مفتاح اهلدى متخرج يف سنة 

 3333مدرسة الثانوية احلكومية األوىل جفار متخرج يف سنة 
  سووجو اإلسالمية احلكومية مسارنج كلية علم الرتبية والتدريس جبامعة وايل

 
 3337نوفمرب  35مسارانج، 

 
 

 أحمد عابدين
331333336 


