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غري  العواملمشكالت العوامل اللغوية و م اللغة العربية مشكالت يف تعل اتباالصعوب
من اللغوية. وال ينكر أن ىذا أمر صحيح ليكون ادلشكالت ادلتنوعة يف تعليم االغة العربية 
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 (SEMESTA) مبدرسةما مشكالت تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر  ؟ و ڠمسارا
 " .ڠاللغوية كونوع باطى مسارا العالية

ألن موضوع دراستو ميداين. وقد  ،حبث نوعي وصفي ميداين ىوالبحث  ىذا
قام الباحث جبمع البيانات باستخدام طريقة ادلقابلة و طريقة ادلشاىدة و طريقة التوثيق و 

طريقة التثليث. وقد قام الباحث استخدام اختبار صحة البيانات بطريقة االستبيام و 
 بتحليل البيانات الوصفية عليها باستخدام منهج الوصفي.

مشكالت تعليم اللغة العربية و ىل النتائج اآلتية : إن ىناك إ ودّل ىذا البحث
العالية اللغوية   (SEMESTA) مبدرسةتعليم اللغة العربية  لدى التالميذ الصف العاشر 

لغوية و من ناحية غري اللغوية. أما ىي ادلشكلة من ناحية ال ڠكونوع باطى مسارا
أما و  نظام اللغة، و ادلفردات، و اخلط. يعين حكم االصوات، و اللغوية مشكالت علم

الوقت، و الطريقة، و ادلعلم، و التالميذ، و  تعلمية ،مشكالت علم غري اللغوية يعين ادلادة ال
 البيئة االجتماعية. و الوسائل، و 
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 الشعار
 

و                        

         

7. dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka 

Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 
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 بكلية الرتبية و التعليم 2131مجيع الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية  .8
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 الباب األول 
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
 ل ويعربيتص أنيستطيع  اإلنسان ن. ألللغة شيء مهم يف حياة اإلنسانا

رمز  من تكويناليت ات صو . قال اخلويل اللغة ىي نظام االفكارىميف خاطرىم و اهبا 
  .1شاعر بعضهم على بعضليو فكر أاإلنسان لي يستخدم اإلستبدادي

فادلسافة  نتمية سريعة. التكنولوجي و االتصاليف ىذا العصر، قد  منى 
ليست عراقيل حلصول ادلعلومات من كل العامل. لذا أن اللغة العربية من احدى 

إن اللغة العربية بعض من دين اإلسالم و  قال إبن تيمية جنبية الضرورية. اللغات اال
تعلميها مفروض. ولذا تعليم القرأن و السنة مفروض وال يفهمهما الشخص إال 

  2بتعلميها.
من شروط جناح التالميذ ىي  ،ذال. للتالميذ مهم لغة العربيةالاتقان إن 

و العلوم أر على حسن التفاىم يف مناح يقد لتالميذتقان لغة العربية، حىت اا
م اللغة يف تعلي نيتهم لقويواو  منفسهو  ستعّدوالتالميذ أن اي، جيب على التكنولوج
            العربية.

عًتاف التالميذ إىل اللغة معرفة و ا منهالغة ال الرئيسية يف تعليم ادلشكلة
اجلهد و  التالميذعلى جيب  يف تعليم اللغة العربية. لغة العربيةال وخاصتها  األخرى،
العام  تعليمىي هبا الناطقني غري ل اللغة العربية تعليم يف لتشكيل عادة جديدة.وعي 

                                                             
1
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Rosda Karya. 2014), hlm. 9  

2
Syamsudin Asyrofi, Analisis Teks Book, (Yogyakarta: IAIN Sunan 

Kalijaga. 1988), hlm. 42  
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 ،ة، إما نظرية أو علميعيوب و الضعوفتوجد اللغة العربية اللنفسو، ألن يف تعليم 
 .3وسائل التعليم س، و مشكلةناى  الدراسي، طريقة التدريادل :منها

أربعة   تشكل اللغة اليت االساسيةالكفاءة غ يبللت مستعدة لغة العربيةالأن 
 .مهارة الكتابةو هارة القراءة، مو مهارة الكالم، و  ستماع،مهارات. منها، مهارة اال

لكن ، يف ادلدرسة ةاخلاص ةادة الدراسيادلدخلت لغة العربية الأن ورغم 
حىت . هامت تدريس اللغة العربية اليتمادة  على طيتسليفهم و  أن لتالميذا يصعب
 تهاكلمشف .قواعدىا و تركيبهان أل ،صعبةلغة العربية كاللغة التالميذ أن الالحيتسب 
على التالميذ لكي لديهم كفاءة و قدرة يف تعليم  اللغة العربية ةرفع مؤىلية تىي كيف
 .لغة العربية

ل  ( أن اللغة العربية مت1منها،   خاصة عن اللغة العربية خصائص توجد
لسان والكتابة، البايستطيع  (2و  ،ذلجةو  وجغرافية ،ةبيئكها  من ة ادلختلفةاللغ اسلوب
حد ادلوافق اللغة البناييّت يقول، لغة اإلنسان ادلهمة إ (Bloomfield) فيلدمبلو  قال

متل  اللغة العربية  (3و ، انسلحقيقة الكتابة ىي موجودة من الو  لسانىي ال
يت وفصيحة الكلمات و عالماٍت خمتلفات منها مرّكاٌب علمية منها فصيحة الّصو 

( 5و  ،ادلرجع صفة اللغة نفسية سواء بني ادلفردت بادلناىح او يف( 4و  علم النحو، 
( أصوات اليت تصّور حبرف 2٢ين )ر وعش تسعة ل    أي مت ،اصاخلصوت  ل مت

    .4اذلجائية
تعلم اللغة العربية اليت يواجهها غري العرب )مبا يف ذل   ت يفشكالادل
 يتعلموا مل اهنم .( Narative Speaking)  االناطقني هب تل خي (وناندونيسي

                                                             
3
A. Janan Asyifuddin, Metode Pengajaran Bahasa Arab dan 

Pendekatan At-Taqabul Lughowi, (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan 

Kalijaga, Februari, 1999), hlm. 71.  

4
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Jogjakarta: DIVA Press 2012), hlm. 42-47  
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 يتعلمون. بالعربية التحدث على قادرون األطفال منذ ألهنم والكالم، االستماع
 تعلم اإلندونيسي مثل العرب، غري أن حني يف .والكتابة فقط القراءة لغرض العريب
مهارة اإلستماع والكالم والقراءة األربعة، اي  اللغة مهارات اتقان هبدف العربية اللغة

 كوسيلة يستخدم اللغة وظيفة أن يرى أن ديكن ىؤالء مهارات والكتابة. من
 ةىذه ىي ادلشكالت االساسي  (.الكتابة) ادلباشرة وغري( اللفظي) ادلباشرة االتصال

ذل ، لاللغوية العربية. و  ميف تعلم اللغة العربية يف اندونيسيا، بسبب نقص مهاراهت
اليت يواجهها اندونيسيا أكثر تعقيدا، ومن ادلؤكد اهنا مسالو أكثر  تن ادلشكالفا

 5.تعقيدا أيضا
 مشكلة ،منهالغة العربية التعليم يف  يف ىذا البحث يستقبل مشكلة

شكلة يف تعليم لغة العربية، ينجح ادل كل ىذا عامل  6شكلة غري اللغوي.اللغوي و م
طرق و مادة فقط، ولكن يتعني على كفاءة و اللغة العربية مل يتعني عامل التعليم 

ها و وسائل رغبة و إىتمام التالميذ يف تدريس مع تعليمهاإتقان ادلعلم لغة العربية يف 
 تعليم يف الفصل.
إذا اتقان معلم الطريق ومادة ، تعليم اللغة العربيةالمل  معلم الطريق   قد

وال  تعليم.الادة ادلناسب للتالميذ يف تعيني اليت ادل طريقةال ليخًت علمادلسهل ف باجلّيد،
ريقتني يف تعليم اللغة توجد ف ب. يسلطريقة و مادة التعليم باجليد، فًت ديل  ادلعلم ا

سئلة األطريقة ادلخاطبة، طريقة : منها( طريقة تعليم الفرقة. 1ها: من العربية،

                                                             
5
Chatibul Umam, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di 

Indonesia Majalah Al-Turras. No. 8. (Jakarta: Fak Adab IAIN Syarif 

Hidayatullah), hlm. 58  

6
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan metode pengajarannya, (Jogjakarta: 

Cet II Pustaka Pelajar. 2004), hlm. 102  
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: منها( طريقة تعليم فردية. 2. اجلماعي و حماكاةعامل  ،اظرة، مظاىرةجابة، مناإلو 
 7 .ةجتريب و متحان,ا و ،(drill) رينمتو إجابة، سئلة و أ

مسارن  ىي ادلدرسة  ادلعهدية اللغوية كونوع باطى ادلدرسة العاليو مسست
الوطنية ادلعهدية تنفيذ النظم الًتبية وادلؤىلة بادلنه  الدرسة االضافة، ينب سنة 

الىت مل يستحدم مادة دراسية اللغة العربية، ولكن ىف سنة  2116حىت  1٢٢٢
            .تفتح مادة دراسية احملتوى احملايل اللغة العربية 2116\2117

تعليم  يف كثري  مشكالتل استقبإ على لدليمبدئى ادلواقع  نظراد إىل يستن
مجلة الساعة الدراسة، و  مشكلة اللغوي و مشكلة غري اللغوي منهااللغة العربية ، 

 دودة.احملومادة, وطريقة، ومتعلم، وتالميذ، ومرافق تعليم اللغة العربية 
 حول " حثنو من ادلهم إلجراء البأ باحثبناء على ما سبق، يرى ال

 (SEMESTA) بمدرسة اللغة العربية في الصف العاشرمشكالت تعليم 
 ڠسماراالمعهدية اللغوية كونوع باطي  العالية

 تحديد البحث .ب 
 العالية (SEMESTA) مبدرسةالعاشر  كي  تعليم اللغة العربية يف الص  .1

 ؟ ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى
 العالية (SEMESTA) مبدرسةمشكالت تعليم اللغة العربية يف الص  العاشر  ما .2

 ؟  ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى
 
 
 

                                                             
7
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,…. 

hlm.169 
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 اهداف البحث وفوائده .ج 
 ثأهداف البح .1

 مبدرسةصّ  العاشر دلعرفة عملية تعليم اللغة العربية للتالميذ ال (أ 
(SEMESTA) ڠمسارا كونوع باطى ادلعهدية اللغوية العالية 

 مبدرسةصّ  العاشر تعليم اللغة العربية للتالميذ المشكالت  لكش  (ب 
(SEMESTA) وحلها ڠمسارا كونوع باطى ادلعهدية اللغوية العالية 

 ثفوائد البح .2
وذلذا البحث منافع من الناحية النظرية التطبيقية. من الناحية النظرية فإن 

الص  ىذا البحث يقدم معلومات ادلستوى يف مشكالت تعليم اللغة العربية يف 
 ا.وعالجه  ڠمسارا كونوع باطى ادلعهدية اللغويةالعاشر مبدرسة العاليو مسست 
 . من ىذا البحث ىي كما تلي ادلنافع وأما من الناحية العملية ، 

 للباحث (أ 
العلوم اجلديدة عن يف كش   البحث مفتاحا لو ىذا أن يكون  (1

 اللغة العربية.مشكالت تعليم 
 للمعلم  (ب 

 اللغة العربيةأن يعطي ادلعلومات عن مشكالت تعليم  (1
 أن يعطي احملاوالت حللها كي حيصل التعليم إىل ىدفو (2

 للتالميذ (ج 
  و فهما دقيقيا اللغة العربيةيكون ىذا البحث تشجيعا يف تعليم أن  (1
 رتفاع فهم دقيقياإيدفعهم إىل أن  (2
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 للمدرسة (د 
قًتاحات ومساعدة معلمى اللغة أن تكون لو نتائ  ىذا البحث ا (1

 قًتاحات للتالميذ. تعليم اللغة العربية وتقد م االالعربية يف
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 الباب الثاني
 

 الهيكل النظري .أ 
النظري ػلتوي على تطبيق عقلية الباحث يف تنظيم النظريات اليت تدعم  اذليكل

م اللغة يتعلتعريف   منظري يف ىذا البحث يتكون نال اذليكلمشكالت البحث. 
وسائل تعليم اللغة طريقة تعليم اللغة العربية، و  و العربية اللغة ميتعل العربية وأىداف

 .م اللغة العربيةيمشكالت تعلمي تعليم اللغة العربية، و العربية، و تقو 
 اللغة العربية تعليم .1

 تعليم اللغة العربيةتعريف  .أ 
ودفع  ونشيط بادرة إىل يهدف األحداث اليت من رلموعة ىو ميالتعل

 الطريقة وتطور وحتديد أن فيها اختيار التالميذ الضمنية على التعلم أنشطة
 مساعدة إىل يهدف نشاط ىو كل ميالتعل. ادلطلوبة النتائج لتحقيق

 تقدمي عملية ىو ميالتعل 1.القيمة اجلديدة أو القدرة طويرت على الشخص
 2.معينة بطريقة التلميذ إىل ادلعلم من وادلعرفة العلم

 اليت الكلمات ىي العربية ن اللغةمصطفى الغالييٍت "أ الشيخ قال
 يستخدم الكلمة اليت ىي العربية . اللغة"أغراضهم عن العرب هبا يعرب

قسم اللغة العربية نت 3.همغراضا أو همفاىدا كل عن التعبَت يف للعرب

                                                             
1
 Naifah, TERATAI (Terampil Atur Nilai) Metode Pembelajaran 

Bahasa Arab Efektif Aplikatif, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo, 2012), hlm. 38.  

2
 Aida Russalam, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab dan Cara 

Mengatasinya, At-Tarbiyah, (Vol. VI, No. I, Maret 2015), hlm. 19. 

 .  7ص.  ٬(1993 ٬الدار النموذجية ٬)بَتوت ٬اجلزء األول ،جامع الدروس العربية ٬مصطفى الغالييٍت 3
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 واخلط، واإلمالئية، والبالغية، والصرفية، النحوية، القواعد متفرعة، منها:
 4.األدبية والنصوص والقراءة واحملفوظات والكتايب، الشفوي والتعبَت

 بُت التفاعل عملية ىو العربية اللغة ميتعل أن ٬ادلفهوم ىذا من
 التالميذ مساعدة هبدف العربية اللغة ميتعل عملية يف والتالميذ ادلعلمُت

 سلوب الذيأ و تطوير القدرة ىو .ورلاذلا العربية اللغة فهم على
ا، وخاةة يف َتتفع جودة التعليم و ػلفظ قدرهتالتالميذ ل هايستخدم

 الذي الشيء ىو العرب لغَت العربية اللغة ميتعلتطوير تعليم اللغة العربية. 
 اليوم، جدا ىذا عالية العامل لسكان العربية اللغة ألن أعلية جتنبو، ؽلكن ال

 .ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت من كل
 بُت من العربية، يتعلمون العرب غَت جتعل اليت األسباب من العديد

 للمسلمُت ادلقدس الكتاب لغة ألن اإلسالم، وخاةة الديٍت،( الدافع أ
 القرآن من ادلستمدة الدين تعاليم لفهم كأداة تدرسها أن غلب بالعربية

 العربية اجلزيرة شبو زيارة عند بالغرب سيشعرون العرب غَت( الكرمي؛ ب
 إذا فصحةأو  العامية سواء حد على العربية احملادثة تستخدم ما عادة اليت

 يف حىتالتقليديُت  العلماء أعمال من العديد( العربية؛ ج اللغة يتقن مل
 واحلياة الدين دراسات يف العربية اللغة تستخدم ادلتزايد احلاضر الوقت
 والتعاليم القوانُت وفهم الستكشاف وذلك .العامل يف للمسلمُت الدينية
 باستخدام االطالق على واحلديثة، الكالسيكية الكتب يف ادلوجودة الدينية

 5.العربية اللغة

                                                             
ص.  ،(1914 ،إحياء الًتاث اإلسالمي ،)مكة ،اجراءات تدريس فنون اللغة العربية ،حنان سرحان النمري 4

11.  
5
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),  hlm. 99. 
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يف سلتلف ادلؤسسات  س  ر  د  م اللغة العربية يف اندونيسيا اليت ت  يتعل
يف  ةلزامياإلالتعليمية، الرمسية وغَت الرمسية، وحىت العربية أةبحت ادلواد 

 الشفوي االتصال مهارات يتطور موضوع ىي العربية اللغة .ادلدارس الدينية
 وادلعرفة الدينية ادلعرفة وتطور وادلشاعر واألفكار ادلعلومات لفهم والكتايب

 لغة ىي ادلدارس يف تدرس اليت العربية الدروس .االجتماعية والثقافة العامة
 العربية الدروس فإن ولذلك، .االتصال أدوات عن فضال والعلوم، الدين

 تدرس اليت األخرى الدراسة رلاالت من يتجزأ ال جزء ىي ادلدارس يف
 6للمدارس.
 :إذا النتيجة أو العملية سواء فعال، العربية اللغة ميتعل إن يقال

 .ادلتوقع للربنامج وفقا األمثل، النحو على ادلتوقعة األىداف حتقيق (1
ان العملية مستمرة يف احلالة االنسانيو والدينامية واالنتاجيو ويف البيئة  (2

 .ادلواتية وادلمتعة
 للتالميذ وخاةة والعملية، النظرية القيمةؽللك الكفاءة  (3
 .ادلختصة ادلعلم قبل من مهنيا يدير (4
 7.العربية للغة اجليدة والصورة واإلصلازات التقدم إىل تقييمو نتائج تشَت (5

 
 أهداف تعليم اللغة العربية .ب 

 اليت الكفاءات ثالث ىناك أن وآخرون يؤكد الفوزان الرمحن عبد
 :ىي الثالثة الكفاءات أما .العربية اللغة ميتعل يف حتقيقها ينبغي

                                                             
6
 Yanuar Rizal, “Program Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kelas X Bandar Lampung”, Tesis (Bandar Lampung: 

Program Pascasarjana Teknologi Pendidikan Fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan Universitas lampung, 2017), hlm. 18. 

7
 Yanuar Rizal, “Program Pembelajaran Bahasa Arab…, hlm. 29-30. 
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 اللغة ةوت إتقان نظام التالميذ أن يعٍت اللغوية، الكفاءة: أوال
 اللغة بنية على ومعرفة النطق، وبُت بينو التفريق وكيفية العربية جيدا،

 ادلفردات ومعرفة والظيفية؛ للجوانب النظرية األساسية والنحوية
 .واستخدامها
قادر على استخدام اللغة  التلميذأن ، يعٍت يةاالتصال الكفاءةثانيا: 

 ، وقادر على استيعابفصيحاتعبَت عن األفكار واخلربات و العربية تلقائياً، 
 .لغة سهلةمن الالذي يتقن  ما

يف اللغة العربية من اجلوانب  يتضمنثالثا: الكفاءة الثقافية، فهم ما 
ت، عن أفكار ادلتكلمُت، والقيم، والعادا يفصحالثقافية، قادرًا على 

 .واألخالق، والفن
 من االىداف أن يظهر فإهنا أعاله، ادلذكورة الثالثة الكفاءات من

 :التايل العنوان على توجو العربية اللغة ميتعل
 وادلفردات الصوت جانب اي العربية، اللغة العناةر من إتقان (1

 .والعبارات والقواعد
 .الفعال االتصال يف العربية اللغة استخدام (2
 واألخالق، والعادات، والقيم، األفكار، يف إما العربية، الثقافة فهم (3

 8.والفن
 ميتعل يف اىداف طعيمة والنقو رأي أعاله وآخرون الفوزان بيان يعزز

 :وىي العرب، لغَت العربية اللغة
 احلياة ظروف إىل بوعي االستماع أي. ةحيح بشكل العربية اللغة فهم (1

 .عام بشكل
                                                             

8
 Ahmad Muradi, Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) di 

Indonesia, Al-Maqoyis, (Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2013), hlm. 129-130. 
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 .النفس عن والتعبَت ادلباشر لالتصال كوسيلة العربية اللغة مع التحدث (2
 .معها والتفاعل ادلعٌت وإغلاد بسهولة، العربية قراءة (3
 عن والتعبَت الوظيفية، الظروف عن كتعبَت العربية باللغة الكتابة (4

 9.الذات
 912 رقم اندونيسيا مجهورية من الدين وزير إىل قانون يستند كما

 وبناء وتطور وارشاد لدفع موجو العربية اللغة تعلم أوضح أن 2113 عام
 .وإنتاجيا تقبال سواء العربية اللغة على اإلغلايب ادلوقف وطلع القدرات

أما . القراءة وفهم اآلخرين كالم فهم على القدرة ىي التقبلي القدرة
 االتصال كوسيلة العربية اللغة استخدام على القدرة ىي اإلنتاجي القدرة
 .وكتابة شفهيا سواء

 الكفاءة لتحقيق مستعد ادلدرسة يف العربية اللغة الغاية، ذلذه وحتقيقا
 االلغة اليت تدريسه من أربع ادلهارات تشمل اليت األساسية، اللغوية

 ىذه يف .والكتابة والقراءة، والكالم، االستماع، وىي مهارة متكامال،
 يف الرمسي التعليم احدى ىياللغوية  عهديةادل مسست عاليةال ادلدرسة احلالة

 األربع ادلهارات ادلستوى ىذا يف ،(Intermediate) ادلتوسطة ادلرحلة
 .متوازنة بطريقة يدرس العربية للغة

عن ( 2118( سنة )2مجهورية اإلندونسي رقم ) نظام وزيرالدين
 درس سالم و اللغة العربية.عيار احملتويات الًتبية الدين اإلاءة وممعيار كف

  :التالية األىداف حتقيق على الثانوية اإلسالمية ادلدارس يف العربية اللغة
 اليت والكتابية، الشفوية العربية باللغة التواةل على القدرة يتطور (1

 والكتابة. والقراءة والكالم االستماع ىي لغوية مهارات أربع تشمل
                                                             

9
 Ahmad Muradi, Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing... hlm. 129-

130. 
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 الرئيسية، ألداة التعلم أجنبية كلغة العربية اللغة بأعلية الوعي زيادة (2
 .اإلسالمية التعاليم مصادر يدرس يف وخاةة

 وبالتايل، .الثقايف األفق وتوسيع والثقافة اللغة بُت الًتابط فهم يتطور (3
 وإشراك الثقافات متعددة رؤى ادلتعلمُت لدى يكون أن ادلتوقع من

 11الثقايف. التنوع يف أنفسهم
 ، منها: اللغوية، و االتصالية، وأعاله ادلذكورة الثالثة الكفاءات منو 

يم اللغة العربية، الن ؽللك كل  الثقافية ال ؽلكن ادلنفصل يف اىداف تعل
 كفاءات اخلصائص و ادلواد اليت مًتابطة بُت الكفاءة و الكفاءة االخرى.

 
 طريقة تعليم اللغة العربية .ج 

 التالميذ مع اتصال يف األسلوب الذي يستخدم ادلعلم ىي الطريقة
 يف مث دقة ادلوضوع، لتقدمي والوسائل السبل طريقة وتشمل .التدريس أثناء

 اللغة ميتعل يف 11.ميالتعل لطريقة الناجح االستخدام حتديد طريقة اختيار
 طرق: مخس العربية

 Grammar and Translation)طريقة القواعد والًتمجة  (أ )

Method)، حتليل استخدام على تطبيقها يف الطريقة ىذه تؤكد 
 .الًتمجة النحو وشلارسة

 اليت تؤكد اللغة ميتعل طريقة ىي ،(Direct Method)طريقة ادلباشرة  (ب )
 .الصف يف التعلم عملية يف العربية اللغة استخدام على

                                                             
10

 Permenag Nomor 912 Tahun 2013, Bab III. 

11
 M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi, dan Media, cet. I, (Malang: UIN-MALANG 

PRESS, 2008), hlm. 16. 
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 ىذه تؤكد ،(Audio-Lingual Method)طريقة مسعية شفوية  (ج )
 .العربية اللغة ميتعل عملية يف بفعالية التواةل على القدرة الطريقة

التباع الًتتيب األةلي الكتساب اللغة  وتدرس مهارات اللغة العربية
 .والكتابية والقراءة والكالم، اإلستماع، من أيبد االويل

 على شلارسة الطريقة ىذه تؤكد ،(Reading Method)طريقة القراءة  (د )
 .التعلم عملية يف القراءة

طريقة  ،(Cognitive Code-Learning Theory)طريقة معريفية  (ه )
 .التدريبات إجراء مث ادلادة تدريس على تؤكد اليت م اللغة العربيةيتعل

 والنحو الصوت بنظام التلميذ تعريف إىل يهدف ىذه الطريقة
 األساسي ادلبدأ فإن وبالتايل ثانية، كلغة العربية وداللة وادلورفولوجيا

 12.اللغة شلارسة على قادرون التالميذ أن ىو
 

 تعليم اللغة العربيةوسائل  .د 
لَتسل الرسالة، من مرسل  اليت يستخدم كل شيئ وسائل التعليم ىو

التالميذ، كحدوث  حىت ػلفز الفكر، مشاعر، ويسًتعي لم،سإىل مست
ل، إذا ليس شيئ ستعدادات األو ة التعليم. وسائل التعليم مؤثر باعملي

غَت مؤثّر أو الطريقة، الوسائل ال يعمل باجلّيد، فوسائل  خطاءعراقيل أو 
 13ب.ترسي

( 1 وسائل التعليم معلم ليهدف احملدودة، منها:يف عامها يستخدم 
( و 3( و ضغط على أعضاء لباب، 2تعليم، الح اإلعالم أو رسالة يوضت

                                                             
12

  M. Abdul Hamid dkk…, hlm. 17-33. 

13
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa 

Arab,…hlm. 266 
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( و منح احلفز على 5التعليم،  تكوينح يوض( ت4انواع التعليم، منح 
 14عملية التعليم التالميذ.

 
 تعليم اللغة العربية ويمتق .ه 

يف  كتاب مدير توفيق ادلدرسة العالية و سلطوطة تعليم اللغة العربية 
 منها: 15 ،. توجد انواع تقومي تعليم اللغة العربية)2113(ادلنهاج الدراسي 

  .قاعدة تعليم اللغة العربية .1
يتعلق خصائص تعليم معيار كفاءة ادلتخرج و معيار ادلعٌت. 

حتقيق اىداف التعليم، و  يعطي معيار كفاءة ادلتخرج اطار الفكرة عن
يعطي معيار ادلعٌت اطار الفكر عن عملية التدريس و ظلو التعليم من 

 طبقة الكفاءة  و بيئة التدريس.
على تغيَت  2113د قاعدة التعليم ادلنهاج الدراسي يشدت 

( ادلعلم  2( يعطي تالميذ ادلعرفة، إىل ادلطلوب. و 1النموذج، منها: 
( تقريب 3انواع مصادر التعلم. و  إىل كمصدر التعلم الذي يصَت

( تعليم احملتوى إىل تعليم الكفاءة. و 4الكتابة إىل التقريب العلمي. 
 تعليم اجلزئي إىل تعليم التكامل و غَته.( 5

 تقريب تعليم اللغة العربية .2
 تقريب التعليم العلمي يف اللغة العربية كماتايل:

                                                             
14 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning 

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab,… hlm. 99 

15
Direktorat Pembinaan SMA- Ditjen Pendidikan Menengah, 

Pembelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2013 di SMA, hlm. 4   
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ادلشاىدة االقتٌت بطريقة البصر، و االستماع، و ادلاس. يعمل  .أ 
يف الصورة، و فديو، و  واقعة منها:ادلشاىدة على مادة الظاىرة، 

 .ممسجل، وغَتى
السائل ىو عملية ادلعرفة على الفكرة، وقاعد، و إجراء مبناقشة  .ب 

 الفرقة و مناقشة الفصل.
ترب ة العربية و أن ؼلس باللغيف النفعر ختبار: أن ؼلترب تالميذ تاال .ج 

استخدام و الكلمة، و الكالم اللغة العربية ب احلرف، ةباكتتالميذ  
 حرف العرب.

اللغة و  ساعدة: يقارن تالميذ اللغة و الثقافة االندونسيا معادل .د 
جو االختالف و التشابة.  و يقارن الثقافة العرب، مث يستنت

يكتبها ْترف  تالميذ حرف أو كالم يف اللغة العربية ولفظها. مث
 االتٍت.

ث تالميذ نتيجة ادلناقشة بُت اللغة و الثقافة العرب د. يتحةدثاحمل .ه 
مع اللغة و الثقافة االندونسي يف لسان العرب أو يكتبها ْترف 

 العرب. 
 انواع طريقة تعليم اللغة العربية .3

منها: اكتشاف  توجد انواع طريقة تعليم اللغة العربية فرقتُت،
 تعليم األساسي.التعليم و مشكلة 

اكتشاف التعليم ىو يضع تالميذ مادة الدراسي كمعلم االنشطة  . أ
يف يبٍت ادلعرفة ادلرتقب. و أما اخلطوات منها: خلقا احلافز، و 

حتليل البيانات، و يدل تدبَت تصريح ادلسألة، و مجع البيانات، و 
  . ختتامعلى البيانات، و اال
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ىو طريقة التدريس الذي استخدام  تعليم األساسيمشكلة  . ب
 ع و دمج ادلعرفة اجليد على خربتادلسألة، كخطوة األول يف مج

و انشطة الظاىرة. و أما اخلطوات منها: حتديد ادلسألة 
األساسي، و ختطيط التدريس، و تركيب اجلدوال، و مراقبة 

   فيذ ، و اختبار النتيجة، و تقومي التنالتنفيذ
 العربيةنتيجة تعليم اللغة  .4

احدى مادة الدراسي على تكوين ادلنهاج  ىي اللغة العربية
، لذلك تطوير ػلصل نتيجة الدرس اللغة العربية 2113الدراسي 

ىو نتيجة احلقيق، ػلتوى  2113مبناقشة الفكرة ادلنهاج الدراسي 
 على اخالق، و معرفة، ومهارة.

 نتيجة كفاءة االخالق .أ 
ليم اللغة العربية، بنهج غلمع إعالم اخالق التالميذ على تع

ادلشاىدة،و نتيجة النفس، و نتيجة بُت االةدقاء، ورللة، اليت 
 1يناسب اخلصائص )الكفاءة االساسي( على كفاءة ادلؤشر 

(KI-1 و على كفاءة ادلؤشر )2  (KI-2.) 
 نتيجة كفاءة ادلعرفة .ب 

غلمع إعالم لتحقيق ادلعرفة التالميذ بأسلوب اختبار 
لواجب، و معرفة اللغة العربية نكوين من الكتابة، و يعطي ا

 ادلفردات، و القواعد، و عبارات القصَتة و غَتىا.
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 نتيجة كفاءة ادلهارة .ج 
غلمع إعالم ادلهارة اللغة العربية يف شكل اختبار اللسان و 
الكتابة السهل، بطريقة اختبار التجربة، و يكتب تالميذ ْترف 

 16اللغة العربية، و نتيجة على لفظها.
 تقومي و ختباراال تقومييم اللغة العربية نوعُت، منها:  تعلتنقسم تقومي

 .ختباراالغَت 
 ختباراال .1

قلة من ةلصال،  أو "Testumلغة التٍت ىو ةحن " ختباراال
 ختباراال ( يقولLee J. Cronbachو اةطالح يل. ج. قرنبيث )

ومن  ارن سلوك الشحصُت أو أكثر.شيئ النظامي ليقىو عملية 
ىو عملية األداة اليت  ختباراال يقول (Lutan Rusli) انرسلي لوت

  17يستخدم ليحصل اإلعالم عن شخص أو أغراض.
اختبار مهارة  اربعة انواع، منها: ختباراالتقومي  تنقسم 

االستماع، اختبار مهارة الكالم، اختبار مهارة القراءة، اختبار مهارة 
   الكتابة.

 االستماعاختبار مهارة  (1
 دتيز األةوات )تكرار لفظ ادلستمع( .أ 

 
 

                                                             
16

 Direktorat Pembinaan SMA- Ditjen Pendidikan Menengah, 

Pembelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2013 di SMA, …hlm. 14 

17
 Naifah, Evauluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang, CV. 

Karya Abadi Jaya: 2015), hlm. 68 
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 استماع و رّدد ! 
 مدرس مدرس
 تلميذ تلميذ
 جبل جبل

 دتيز تشديد األةوات .ب 
استماع و عُت الكلمة اليت فيها شدة بوضع عالمة 

( يف )ادلربع! 
 ج ب ا رقم

 حامل محّال محل  1
 كّساب يكسب كسب 2
 فرّح يفرح فرح 3

 األجوبة
 ج ب ا رقم

1    
2    

3    

 دتيز شبو األةوات .ج 
 سار و ةار

 Berjalan          سار 

  Menjadi                    ةار 
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 ةاحب ز ساحب
 Kerabat       ةاحب 

 Penarik      ساحب

 دتيز من ادلعن .د 
 اختار اجلملة مبناسبة ادلعنها. مثل :

 ال أريد أن يأيت بقلبو القذر. -
 بكلبو القذر.ال أريد أن يأيت  -

 دتيز األةوات من قواعد النحو .ه 
تار الكلة )معلم(  أي مفرد استماع ىذا اجلملة، و اخ

 و مجع.  مث جاوب )أ( إذ مفرد و )ب( إذا مجع.
 خرج معلمو الصف -
 خرج معلم الصف -

 اختبار مهارة الكالم (2
 وةف الصورة .أ 

ميذ وةف الصورة بوةف لسان اللغة تل يستطيعأن 
انواع االسئلة  يف وةف الصورة اليت العربية. ينبغي يعطى 

 يتعلق بصورة.
 وةف اخلربة .ب 

ميذ وةف اخلربتو، كرحلة، و خربة تل يستطيعأن 
 الفرح، و خربة احلزن، وغَته.
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 مقابلة .ج 
يستخدم مهارة الكالم عملية تعليم أو تعيُت 
قدرهتا. يف مقبلة أن يستطيع معلم احلوار مع التالميذ و بُت 

 تالميذ ألخرى.
 وخطابة و غَتىا. مناقشة، .د 

 قراءة مهارة الاختبار  (3
 تشبيو الكالم .أ 

أن ينطق معلم ىذا الكلمات، مث تكرار 
 تالميذه. ضلو:  

 ىذا كتاب جديد اشًتيتو من مكتبة جتارية 
 تشبيو الفقرة .ب 

يضم الكلمات على ىذا ادلادة، مث غلعل فقرة 
 الصحيحة. ضلو : 

 يستيقظ زيد عند الفجر، ويتوضأ يف البيت، ويذىب
إىل ادلسجد، يصلى زيد الفجر يف ادلسجد، ويقراء 

 القرأن الكرمي، وال ينام بعد الصالة.
 تشكيل ادلفردة .ج 

إقراء بسرعة، مث إختار الكلمة ادلسطر مبناسبة 
الكلمة. واىدافو ىو يعلم كفاءة التلميذ يف تفريق 

 حروف اذلجائية . ضلو:
 إن بعث انبعث  ابتعث  : بعث انبعث
 درّاجة   مدرجة  درجة  : جرادةدراّجة
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 تشكيل الكالم بصورة  .د 
إقراء ىذا الكالم، مث إختار الكلمة مبناسبة 
الصورة. واىداف ىذا السؤل ىو أن يعلم معٌت الكالم 

 مبناسبة الصورة. ضلو: 
 كل الطالب يصعدون إىل احلافلة  (أ 
 الطالب يف طريقهم إىل ادلدرسة (ب 
 كل الطالب ينزلون من احلافلة (ج 
 من ادلدرسة الطالب ينصرفون (د 

 اختبار مهارة الكتابة (4
 اختبار كتابة احلروف .أ 

ىذا االختبار ىر اختبار السفل، ألن يستخدم ىذا 
يقراء االختبار تقومي التالميذ يف اتقان احلروف،  باسلوب 
 معلم حرف اذلجائية. ضلو: اكتب احلروف اليت تسمعها!

    )بن س، ع، غ، ص،ض( 
 اختبار كتابة ادلقاطع .ب 

أن يقول معلم ادلقاطعة الكلمة و يتطلب تلميذ 
 الكتابة.ضلو: اكتب ادلقاطعة اليت تسمعها! 

 )تل، مي، ذ . و اس، تا، ذ ( 
 اختبار احملاكة .ج 

الىتمام أن يكتب معلم السبورة، مث يكتب تلميذ 
الكتابتو. و اىدافو الجراء كفاءة التلميذ يف يكتب احلروف، 
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و مقاطعة الكلمة، و الكلمة، و وفاق احلرف و تعطي 
  ادلشكل.     

و اختبار اإلمالء: دمج  االستكتاب مالءاختبار اإل .د 
  18الواحدات وغَته. 

 ختبارغَت اال .2
ائج ليحصل عملية التعلم غَت دترين النتىو أسلوب االختبار غَت  

مي غَت و  تقتنفيذ مراقبة النظامي. توجد نوعُتالتالميذ، ولكن ب
 ، منها: االختبار

 ادلشاىدة  (1
عملية ادلراقبة و الكتابة من النظامية، و ادلشاىدة ىي 

منطقية، و موضوعية رشيدية عن نوع الظاىرةليحصل االىداف 
ليم، يستخدم ادلشاىدة لعملية النتائج و تع تقوميادلعُت. يف 

التعلم، كسلوك التالميذ يف وقت التعلم، و  تالميذال ليصحت
 منظرة، و يعمل التمرين، و غَتىا.

االىداف، و  بيركتب ادلشاىدة، منها: يركو أما اخلطوات ت 
 بيركتب الشعرية، و يركيب اخلطوات، و تركالربنامج، و ت بيركت

 التنائج. بيركتإرشاد ادلشاىدة، و 
يعمل احلوار و  الذي االختبارغَت تقومي  ادلقابلة ىي احدى (2

يقول  (Nazir). و نزيرغَتىام جابة من مباشرة أأسئلة اإل
ر ليهدف البحث بطريقة االسئلة ادلقابلة ىي ػلصل عملية تقري

                                                             
18 Naifah, Evauluasi Pembelajaran Bahasa Arab,…hlm. 243 
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جابة و يقابل بُت سائل و جاوب بيفعل االلة. اليت يسمى اال
      19.(Interview Guide"إرشاد ادلقابلة" )

 تعليم اللغة العربية مشكالت .2
 مسألة يعٍت ،"Problematic" ىي اإلصلليزية اللغة يف ادلشكالت

 الصعوبات، أو ادلسائل على ػلتوي الذي الشيء ىو ادلشكالت. مشكلة أو
 يف أما 21.حتل عليها مل ادلشاكل تسبب اليت األشياء أو اذلدف ومانع حتقيق

 الذي عليها،ػلل  اهنا مل األشياء ادلشكالت يعٍت اإلندونيسية، الكربى القاموس
 ىي العربية اللغة ميتعل ادلشكلة يف فإن وبالتايل 21.ادلشكلة ان يسبب يزال مل

 اللغة من ادلشكلة كانت سواء العربية، اللغة ميتعل عملية يف حتدث مشكلة
 اللغة ميتعل تنفيذ تبطئ أو دتنع أن ؽلكن اليت نفسها اخلارجية أو الداخلية العربية
: وعلا العربية، اللغة ميتعل ستواجو اليت ادلشاكل من نوعان ىناك نظريا،. العربية

 22.اللغوية وغَت اللغوية ادلشكالت
 يةعوامل اللغو ال (أ 

 جتعل اللغوية .وخصائصها اللغة طبيعة ما يدرس ىي اللغوية
 العربية اللغة ميتعل اللغوية يف ادلشكلة أما 23.الدراسة من كموضوع اللغة

                                                             
19 Naifah, Evauluasi Pembelajaran Bahasa Arab,…hlm. 95 

20
Aida Russalam, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab..., hlm. 19. 

21
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 896. 

22
 Aziz Fahrurrozi, Pembelajaran Bahasa Arab: Problematika Dan 

Solusinya, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, (Vol. 1, 

No. 2, Desember 2014), hlm. 162. 

 .82ص.  ، (2111 ، دار غريب ꞉)القاىرة، العربية وعلم اللغة احلديث ، زلمد زلمد داود  23
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 تسببها اليت ميالتعل عملية يف التالميذ يواجهها الذي الصعوبات ىي
 :يلي اللغوية مبا ادلشكالت 24.أجنبية كلغة نفسها العربية اللغة خصائص

 (Phonology) تاصو حكم األ (1
 ،وينتقل يف وسط مدى ،الصوت ىو أثر ػلدث اىتزاز األجسام

الذي  اللغوية ويدرك ْتاسة السمع. وأما علم األةوات ىو رلال
نظام و  25.اللغوية األةوات من سلسلة عنويبحث  يدرس وحتليل

م يتعلالقراءن ىي بت اللغة العربية يسمى علم التجويد اةو حكم اال
 .سلارج احلرف

 نظام اللغة ) النحو و الصرف( (2
 يف الكلمات بُت العالقة الذي يوضح اللغة قواعد ىو النحو

 إذا كان الصرف يوضح ،الصرف النحو سلتلف من. التعبَت أو اجلملة
 بقواعد ما يتعلق النحو حُت يف الكلمة، يف النحوي تركيب على
 ىو ما يوضح ولذلك، النحو 26.اجلملة يف الكلمات من اللغة

 .اجلملة يف الكلمات بُت النحوية العالقات
 (Vocabulary)مفردات ال (3

 ىو سرعة تطور العربية اللغة ان غلعل شديد واضح كان شيء
 مضافة قيمة اللغة اإلندونيسية على فردات اليت تعتمدادل 27ادلفردات.

                                                             
24

 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab; 

Jurnal Pemikiran Islam. (Vol. 37, No. 1, Januari – Juni 2012), hlm. 85. 

25
 Achmad Hadi P dan Alek Abdullah, Linguistik Umum, (Jakarta: 

Erlangga, 2012), hlm. 26. 

26
 J.W.M. Verhaar, Asas-asas Lunguistik Umum... hlm. 161. 

27
 Moh. Matsna, Kajian Semantik Arab... hlm. 181. 
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 ادلفردات من وادلزيد ألن ادلزيد بسهولة، العربية تعلم على الندونيسيا
تعليم ل الندونيسيا فأسهل االندونيسية اللغة يف ادلستخدمة العربية

 اللغة العربية.
 الخط (4

 يشكل فإنو الالتينية، اخلط عن دتاما سلتلف العريب اخلط
 من العربية باللغة الكتابة. إندونيسيا وخاةة العرب، غَت من التالميذ
 الشيمال من اإلندونيسية الكتابة أن حُت يف الشيمال، إىل اليمُت

 .اليمُت إىل
 مشكلة فإن الالتينية، لغتها ىي اليت العربية غَت للغة بالنسبة أما

 ال اليت واألةوات العريب النص" أو( واألةوات العريب اخلط) الكتابة
 احلروف كان  28.ذاهتا حد يف مشكلة ىي" أخرى لغات هبا توجد

 العربية والصغَتة. فإن احلروف الكبَتة احلروف شكلُت فقط، الالتينية
 على. والنهاية والوسط والبداية الوقوف أشكال سلتلفة، أشكال ذلا

 (عوالبداية ) وشكل الوقوف )ع( عُت )ع(، حرف ادلثال سبيل
الذي  اخلاةات معظم احلال ىو ىذا 29.( ع) والنهاية (عوالوسط )

  .باإلندونيسية العربية بُت ؼلتلف
 يةاللغو  غير عواملال (ب 

 إىل مباشرة ترتبط ال اليت ادلشكالت ىي اللغوية غَت ادلشكالت
 النجاح مستوى على ان تؤثر تشارك ولكن الذي يدرس للتالميذ اللغة

                                                             
28

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 136-137. 

29
 Acep Hermawan, Metodologi... hlm. 105. 
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 على العربية اللغة تعلم يف اللغوية غَت ادلشكلة أما. اللغة تعلم يف والفشل
  :التايل النحو
 التعليمية  المادة (1

ألن دورىا  أمر مهم، ميالتعل يف الدراسية الكتب استخدام
 الكتب أن .ميػلدد صلاح التعلان  حامسة أداة يزال ال ،حىت اآلن
 أجنبية كلغة العربية اللغة مادة تقدمي مببادئ يهتم ال اليت الدراسية

التحديد  ادلبادئ ىي ىذه. األىداف حتقيق يف مشكلة فيكون
(Seleksi)  والتدرج(Gradasi)  واالرتباط(Korelasi). 

 من اختيار يظهر أن غلب الدراسية الكتب أن يعٍت التحديد
 دلستوى األولوية أو معُت مستوى عند التالميذ ػلتاجها الذي ادلواد

 السهلة اىل ادلواد من يبدأ ادلستويات، ىو والتدرج .التعليم ادلعُت
 مرتبطة تكون أن وحدة غلب كل أن يعٍت واالرتباط .الصعبة
 .تكامال حىت بعضا بعضها

 كتبها إندونيسيا يف ادلستخدمة العربية اللغة الكتب الدراسية
 الكتب بعض. العرب قبل من كتب وبعضها جزئيا، اإلندونيسيون

 :إندونيسيا يف العربية خرباء كتبها اليت الدراسية
 .يونس زلمود ،العربية اللغة دوروس (أ 
 (،A. R. Partosentonoبارتوسنتو ). ر. أ ،بالنماذج العربية (ب 

 .وآخرون
 Azizفخر الرازي ) عزيز ،عالية دلدرسة العربية اللغة دروس (ج 

Fakhrurrozi) وآخرون. 
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 (،H.D. Hidayatىدايت ) ،عالية دلدرسة العربية اللغة دروس (د 
 .الكثَت وغَتىا

30 
  التالميذ (2

 عملية م. يفيالتعل عملية يف ىاما عناةر احدى ىو التلميذ
 خلفية لديهم الذينالتالميذ  ادلعلمون يواجو العربية، اللغة ميتعل

التالميذ  من النفس علم على يؤثر سوف وىذا سلتلفة، تعليمية
 يؤدى شلا بالتعلم واالىتمام الدافع اطلفاض على تأثَت لديهم الذين

 .العربية اللغة ميتعل يفالتالميذ  اصلاز اطلفاض إىل
مسست ادلعهدية اللغوية كونوع باطي ة عاليالادلدرسة ا تالميذ

ادلدرسة ادلتوسطة  سواء من سلتلفة، تعليمية خلفيات لديهم مسارنج
 ستؤثر التعليمية التلميذ خلفية فإن .وادلدرسة ادلتسطة اإلسالمية

 النفس من علم على أيضا ستؤثر وىذا .العربية ميالتعل عملية على
 ميتعل يف واالىتمام الدافع اطلفاض على تأثَت ذلم الذين التلميذ

 التالميذ ادلتخرجُت من ادلدرسة ادلتوسطة وخاةة العربية، اللغة
  .من قبل العربية دروس على يعرفوا مل ألهنم

 المعلم (3
 برنامج تصميم على القدرة لديهم الذين األشخاص ىو ادلعلم

 إىل الوةول هناية ويف الصف، وإدارة تنظيم على وقادرون التعلم
 ىم ادلعلمون .التعليمية للعملية هنائي كهدف النضج مستوى
 وإخراج التعلم عملية يف النجاح على تؤثر اليت ادلهيمنة العوامل
 كمعلمُت، الكفاءة احملًتفُت للمعلمُت يكون أن غلب .التالميذ
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 Acep Hermawan, Metodologi…hlm. 106-107  
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 صلاح حتديد .واالجتماعية والشخصية والًتبوية ادلهنية الكفاءة وىم
 على الًتكيز مع الكفاءات قبل ىذه من مهنتهم إدارة يف ادلعلمُت

  31التدريس. على القدرة
 الطريقة (4

 مع اتصال يف األسلوب الذي يستخدم ادلعلم ىي الطريقة
 لتقدمي والوسائل السبل طريقة وتشمل .التدريس أثناء التالميذ

 لطريقة الناجح االستخدام حتديد طريقة اختيار يف مث دقة ادلوضوع،
 طرق: مخس العربية اللغة تعلم يف 32.ميالتعل

 Grammar and Translation)طريقة القواعد والًتمجة  (أ 

Method)، حتليل استخدام على تطبيقها يف الطريقة ىذه تؤكد 
  .الًتمجة النحو وشلارسة

اليت  اللغة ميتعل طريقة ىي ،(Direct Method)طريقة ادلباشرة  (ب 
 .الصف يف التعلم عملية يف العربية اللغة استخدام على تؤكد

 تؤكد ،(Audio-Lingual Method)طريقة مسعية شفوية  (ج 
 اللغة ميتعل عملية يف بفعالية التواةل على القدرة الطريقة ىذه

وتدرس مهارات اللغة العربية التباع الًتتيب األةلي  .العربية
 والقراءة والكالم، اإلستماع، من أيبد الكتساب اللغة االويل

 .والكتابية
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على  الطريقة ىذه تؤكد ،(Reading Method)طريقة القراءة  (د 
  .التعلم عملية يف القراءة شلارسة

 ،(Cognitive Code-Learning Theory)طريقة معريفية  (ه 
 إجراء مث ادلادة تدريس على تؤكد اليت م اللغة العربيةيطريقة تعل
 بنظام التلميذ تعريف إىل يهدف ىذه الطريقة .التدريبات

 وبالتايل ثانية، كلغة العربية وداللة وادلورفولوجيا والنحو الصوت
 شلارسة على قادرون التالميذ أن ىو األساسي ادلبدأ فإن

 33.اللغة
 الوقت (5

 من وادلزيد م،يالتعل نتائج من جدا زلدد عامل ىو الوقت
 الدراسية ادلناىج يف معروف، ىو كما .النتائج أفضل لتعلم الوقت

 أن غلب اليت الكفاءات من عدد وىناك احلالية، اللغة ميلتعل
 ادلثال سبيل على الزمن، من معينة فًتة يف ادلتعلمُت قبل من يتحقق
 من للمدة بالنسبة أما .واحدة دراسية سنة أو واحد دراسي فصل

 اإلسالمية ىيادلدرسة الثانوية  واحدة لساعة العربية اللغة دروس
 اليت العربية باللغة ميالتعل وقت ختصيص أن حُت يف 34.دقيقة 45

  ادلعهدية اللغوية كونوع باطي مسارنجلعالية مسست ادلدرسة ا تقدمها
 .األسبوع يف الدروس ساعات 2ىو
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 الوسائل (6
 م،يالتعل عملية على يدعم مباشرة شيئ اليتىو كل  وسائلال

كان  إذا .وغَتىا اللغة وسلتربات ،وادلكتبة الدراسية، الفصول مثل
 ةاخب يفضِت فيصبح مشكلة لو، مثل حال ال التعلم مرافق
 إصلاز إىل يسيء سوف مفضية ليست ان ادلرافق .مريح وغَت وحار
 وجعل لطيف كان حال إذا ذلك، من بدال. العربية اللغة تعلم

 التعلم نتائج حتقيق تدعم سوف الدراسة فصول يف مرػلة التالميذ
 35.القصوى

 االجتماعية البيئة (7
 اللغة بيئة يف التالميذ إدخال يعٍت الفعال اللغة ميتعل
 حىت اللغة، تلك استخدام إىل يضطر سوف تلميذ كل. دراستها

 تكن مل الذين أولئك من نسبيا أسرع تعلمها اللغوية ادلهارات تنمية
 على اعتاد سيجعل البيئة ألن وذلك. اللغة بيئة يف موجودة

 .قلبو يف واذلدف ادلقصود لنقل ادلستمرة لغة استخدام
 بينها اللغة ميتعل يف العالية كثافة التأثَت ذلا االجتماعية البيئة

 ووسائل واألةدقاء واجلَتان، معا، يعيشون الذين األشخاص
 اخلطوة تكون احلالة ىذه يف اللغة بيئة خلق ان. وغَتىا اإلعالم

 الفصول يف التعلم عملية يف األقل على اللغة، تعلم يف الصحيحة
 36.الدراسية
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 بقةاسة الساالدر  .ب 
يستفيد يف ْتثو مباحصلو الباحثون باحث قبل إقامة البحث النبغي لكل ي

السبقون بدراسة موضوعو أو ميدانو. وقد طلبها الباحث يف ادلكتبة ووحد ْتثا علميا 
 يناسب ْتثو وىو

يف ْتثو بادلوضوع مشكالت  183211166الباحثة لسميٍت برقم الطالية  .1
  (KTSP) تعليم اللغة العربية بادلنهج الدراسي على مستوى لواحدة ادلدرسية

يف الصف العاشر مبدرسة "مطالع اذلدى" العالية االسالمية فوجاء واصلي 
باطي. واما النتيجة ذلذه البحث ىي يف تلك ادلدرسية إما يواجهها ادلتعلم اليت 
تشمل على خلفية التالميذ الًتبوية واللغوية، وقلة رغبة التالميذ ودوافعهم يف 

التالميذ، وقلة الطريقة االسًتاتيجية  تلك اللغة العربية، وقلة االىتمام من والدي
الفعالية ادلستخدمة. واما من ادلعلم ىي قلة االوقات او احلصة لتعليم اللغة 
العربية وقلة الوسائلة التسهيالت، وإختالف قدرة التالميذ على قرائة النصوص 
العربية وكتابتها. وحل ادلشكالت دلعلمي اللغة العربية ىي أن يستخدم الطريقة 

ناسب النشاطة والفعالة ليهل التالميذ على فهم مواد التعليمية وأنَتفع  ادل
كفائتهم اللغوية واحلرفية دائما باشًتاك يف الدوارت التدريبية ال ورسة العمل 
وللمدرسة الىت تدرس فيها اللغة العربية أن توافر الوسائل احملتاجة يف تعليمها. 

ن التعاون ّتهات ادلدرسة األخرى لدرجة وهتتم هبذه ادلادة إىتماما كبَتا وأن يو 
 التعليم اللغة العربية.

" حتت ادلوضوع " 113211159للباحثة "  لند نورالعزيزة" برقم الطالبة " .2
الفصل الثامن مشكالت تعليم مهارة االستماع بالوسيلة السمعية البصرية يف 

يجة لتلك البحثة سالمية مناىج العلوم بالسان بايت. وأما النتمبدرسة الثانوية اإل
ستخدم الباحثة طريقة ادلشاىدة، على ىذا البحث ْتث نوعي الوةفي وإتدل 

وطريقة الوثائقية جلمع البيانات، وأما النتيجة لتلك البحثة تدل على أن 
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التالميذ يف تلك ادلدرسة تواجو مشكلتنب وىي مشكالت اللغوي ومشكالت 
 غَت اللغوي.

حتت ادلوضوع "مشكالت تعليم  18342111دوي نوفيانا، برقم الطلبة  .3
مهارة الكتابة يف الصف السابعة مبدرسة االتبدائية احلكومية تنفيل يف سنة 

. وىذه البحثة ْتثة النوعية و وةفيا. واما مشكلة تعليم 2112-2111
مهارة الكتابة تتكون من مشكلة اللغوية، و مشكلة الطريقة، ومشكالت 

ٌت تصعبهم يف كتابة حروف اذلجائية يف االجتماعية.  و مشكلة اللغوية يع
ةيغ شىت بينما تقع اول الكلمة، و اوسكها، و أخرىا، و بينما تكون متصلة 
ألم منفصلة، وغَت ذالك. وتعلق مشكلة الطريقة باىداف التعلم، و منهاج 
الدراسي، و معلم، و التلميذ، و وقتو، ووسائل التعليم. و تتعلق مشكلة 

بيئة اللغوية يف ادلدرسة. و كان ىذ البحث يهدف إىل االجتماعية يعن  ليس 
تصوير االجراء على عملية التعليم دلهارة الكتابة و بيان حتدياهتا الصعوبة و 
ايضاح االسًتاجية التعليمية عند ادلدرس و خططو العملية يف معاجلو القضايا و 

بتدائية حال ادلشكالت التعلمية لدى التالميذ يف الصف السابع للمدرسة اال
 احلكومية دتبيل يف تعليم االغة العربية مع مهارة الكتابتها.
بقة ادلتعلقة، فيلخص ابعد أن الحظ الباحث  أنواع الدراسات الس

البحوث سلتلفة بالبحث العملي الباحثون السابقون، وأما الباحث بأن ىذه 
حث دلعرفة مشكالت افهي كون البحث العلمي الذي كتبو الب الفرق بينهم

ادلعهدية اللغوية  مسست تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر مبدرسة العاليو 
قطة احملروية ىذا البحث. الباحث بتحت مسارنج. جعل ن كونوع فاطى

 مسارنج. ادلعهدية اللغوية كونوع باطىيفعل يف ادلدرسة العاليو مسست ادلوضوع 
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 اإلطار الفكري .ج 

م اللغة العربية يان يبحث ادلشكالت يف تعل كاتبال يف ىذا البحث حاول
ادلعهدية اللغوية كونوع يو مسست العالاليت يواجهها التالميذ ادلتخرجون من ادلدرسة 

 مشكلة وىي نوعُت، من ىي العربية اللغة يف تعلم ادلشكلة . نظريامسارنج باطى
 .اللغوية وغَت اللغوية
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 العربية مشكالت تعليم اللغة

 مشكالت  اللغة العربية تعليم

 غَت اللغوية اللغوية

 حكم االةوات.1
نظام اللغة )النحو .2

 و الصرف(
 مفردات.3
 أسلوب.4
 اإلمالء.5

 

 ادلادة التعلمية .1
 التالميذ.2
 ادلعلم.3
 الطريقة.4
 الوقت.5
 الوسائل.6
البيئة .7

 االجتماعية

 ادلعلمُت بُت التفاعل عملية ىو العربية اللغة تعليم: تعريف.1
 التالميذ مساعدة هبدف العربية اللغة تعليم عملية يف والتالميذ

 .ورلاذلا العربية اللغة فهم على
اللغوية، و االتصالية، و الثقافية ال ؽلكن ادلنفصل يف : ىدافا.2

اىداف تعليم اللغة العربية، الن ؽللك كل الكفاءات 
اخلصائص و ادلواد اليت مًتابطة بُت الكفاءة و الكفاءة 

 .االخرى
 Grammar and)طريقة القواعد والًتمجة :  طريقة.3

Translation Method) طريقة ادلباشرة  ،
(Direct Method)  ، طريقة مسعية شفوية

(Audio-Lingual Method) ، طريقة القراءة
(Reading Method) طريقة معريفية ،

(Cognitive Code-Learning Theory).  
كل شيئ لَتسل الرسالة، : وسائل التعليم ىو يستخدم  وسائل.4

 من مرسل إىل مستلم.
 .االختبارمي غَت و تقو  مي االختبارو تق :ميالتقو .5

مشكالت تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر أي 
ادلعهدية اللغوية  العاليو (SEMESTA) مبدرسةمبدرسة 

 سواء مع النظارية يف البيان السابقة ؟  ڠمسارا كونوع باطى
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 ثالثالباب ال
 مناهج البحث

 نوع البحث .أ 
ىذا البحث حبث ميداين ألن قام الباحث جبمع البيانات يف مؤسة 

، ونوع ىذا ڠمسارا املعهدية اللغوية كونوع باطىالعاليو  (SEMESTA) املدرسة
بيانات وصفية  عن الالبحث حبث نوعي. وىو اجراءت البحث حيصل 

و  ، مشكلة غري اللغويةمشكلة اللغوية  و  منهامشكالت تعليم اللغة العربية، 
التحليل النوعي الوصفي يف تقدًن البيانات وحتليل  الباحث يستخدم

 . وواالستنتاج
 

 وقته و مكان البحث .ب 
املعهدية  العاليو (SEMESTA)املدرسة مكان ىذا البحث يف 

 . ٠٢۷۱. ووقت البحث يف شهر دمسبري سنة ڠمسارا اللغوية كونوع باطى
 

  مصادر البيانات .ج 
الباحث عّدة األشخاص ليكونوا مصادر  يف ىذا البحث، اختار

 البيانات، منها:
املعهدية اللغوية كونوع  العاليو (SEMESTA)املدرسة مدير املدرسة  .1

 .ڠمسارا باطى
املعهدية اللغوية   العاليو (SEMESTA)املدرسة معلم اللغة العربية مبدرسة  .٠

  .ڠمسارا كونوع باطى
 معلم اللغة العربية ىو مصدار االساسي يف عملية تعليم اللغة العربية،
و معلم اللغة العربية أن يعطى معلومات عن طريقة تعليم اللغة العربية 
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ومادهتا ووسائلها والعراقيل اليت واجهها املعلم، واسًتاتيجيتها املستخدمة 
   وغريىم.

املعهدية اللغوية   العاليو (SEMESTA) مبدرسة العاشرل طالب الفص .5
  .ڠمسارا كونوع باطى

املعهدية  العاليو (SEMESTA)درسة مبطالب الفصل العاشر 
ىو مصادر البيانات األساسية لنيل املعلومات  ڠمسارا اللغوية كونوع باطى

     .عن تعليم اللغة العربية
 

 حثبالتركيز على ال .د 
 :والبؤرة يف ىذا البحث ى

 العاليو (SEMESTA)درسة مب عاشرىف الصف ال اللغة العربيةتعليم  (1
 .ڠمسارا املعهدية اللغوية كونوع باطى

 (SEMESTA)درسة مبتعليم اللغة العربية يف الصف العاشر مشكالت  (٠
  .ڠمسارا املعهدية اللغوية كونوع باطى العاليو

 
 جمع البيانات طريقة .ه 

يت تستخدم للحصول على مجع ال ةقيىي طر  مجع البيانات طريقة
 ةًت مصدر معني يف ف أو وصفية بالصحة والدقة عن ظاىرة معينو من معلمومات

 :فهوالباحث  أما الطرق الذي يستخدمها   1.ةحمدودو زمنية 

 

 

                                                             
1 Nasution, Metode Research, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 
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 طريقة المشاهدة (1
مالحظة املباشرة أو ىي طرق مجع البيانات من  طريقة املشاىدة

املشاىدة   ٠مراجعة بعناية ويشكل مباشرة يف املواقع امليدانية أوالبحوث. 
مة يف دانات بعض النظر عن االداة املستخمبعناىا العام تشمل مجع البي

الباحث أو مساعها لألشياء مجيعها. فطريقة املشاىدة هتتمد على رؤية 
يالحظو، وال يعتمد على استحابات األفراد العينة ألسئلة او  وتسحل ما

عبارت يقرأوىا يف االختيار أو االستبيان، او تلقى عليهم يف املقابلة، اي 
أن الباحث ال حيصل على االستجابات من املستجيب، ولكن حيصل 

  5لعينة يف مواقف طبيعة.عليها بنفسو عن طريقة مالحظة سلوك أفراد ا
عوامل تعليم و مشكالت يف عملية  الكتساب البيانات عن وىذه الطريقة

املعهدية اللغوية كونوع  العاليو (SEMESTA)حالة البيئة مدرسة  تعليم و
  .ڠمسارا باطى

 طريقة المقابلة (2
ىي مجع البيانات بطريقة املسائل مباشرة أم غريىا من مصادر 

طريقة جلمع البيانات باحملدثة بني الباحث واملشاركني البيانات، وىي 
باإلستطالع. واملقابلة إستبيان منطوق، تضمن التفاعل املباشر بني الباحث 
واملستجيب، وديكن إستخدمها مع انواع خمتلفة من مشكالت 

البيانات عن  ليحصل. ىذه الطريقة يستخدمها الباحث 4واألشخاص
                                                             

2
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, 

Kebijakan Publik dan Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008), hlm. 75 

3 Nasution, Metode Reserch,..., hlm. 146 

4
Muhamad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan,(Bandung: Angkasa 

Book. 2008), hlm. 64  
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م اللغة العربية. واجتو الباحث ىذه يتعل مشكالت اليت جتد التالميذ يف
املقابلة إىل معلمى اللغة العربية ومدير املدرسة وبغض التالميذ اليت تتعلق 
مبشكالت تعلم اللغة العربية. وامادليلها يف امللحة السابقة. وأداة اليت 

و  الطريقة ىي ورقة املقابلةيستخدمها الباحث جلميع اليبانات يهذه 
 .املسجل

 التوثيق طريقة (3
ىي البحث عن البيانات لألمور أو املتغري اليت تكون  طريقة التوثيق

ت ومذكرة املشاورة ودفًت منها املذاكرة و النسخة والكتاب واجلرائد واجملال
إستخدم    3واجلدوال وغريىا اليت تدل على البيانات الواقعية. األستاذ

م الطالب والةسائل ونظاالباحث هبذه الطريقة لنيل البيانات عن االساتيذ و 
 املعهدية اللغوية كونوع باطى العاليو (SEMESTA)اإلدارة املدرسية 

. وادة اليت يستخمدىا الباحث جلميع البيانات هبذه الطريقة ىي ڠمسارا
األشياء املتعلقة اليت تدور حول  ،التوثيق كما يف امللحقة السابقة دليل

املعهدية اللغوية كونوع  العاليو (SEMESTA)درسة البحث وىي امل
 .ڠمسارا باطى

 تستبياناالطريقة  (4
 ستفتاء ىي طريقة املستخدمة مبجموعة من األسئلة املكتوبة طريقة اال

وقام  3لنيل البيانات من املستجيب منها التقرير عن نفسو وما عرفو.
الباحث باستخدام ىذه الطريقة لنيل اليبانات عن مشكالت تعليم اللغة 

                                                             
5 Suharsimi Arikutonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek Yogyakarta: Rineka Cipta), hlm. 231 

6 Suharsimi Arikutonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek,,, hlm. 120  
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املعهدية اللغوية   العاليو (SEMESTA)العربية يف الصف العاشر مبدرسة 
 .ڠمسارا كونوع باطى

 
 اختبار صحة البيانات .و 

( اختبار صحة البيانات يف حبث النوعي Sugiyonoوعند سوغينا )
حيتوى على اختبار مصداقية البيانات، و اختبار انتقالية، و اختبار اجلدرة، و 

اختبار صحة البيانات لقياس صحة  مااستخداختبار مقرية. يف ىذا البحث 
طريقة الختبار صحة البيانات ىو  ستخدم الباحثيىف ىذا البحث . البيانات
    .(Triangulasi)التثليث 

ستخدم عدة مصادر و ي ذيطريقة اختبار صحة البيانات الالتثليث ىو 
7طرق.

تثليث  و  (Triangulasi Tehnik)تثليث ال طريقة ستخدم الباحثيو  
ة قريطستخدم الباحث يىو تثليث ال طريقة. (Triangulasi Sumber) البؤرة

ء. يستخدم امصدر السو مجع البيانات املختلف، ليحصل مصدر البيانات من 
 3ملقابلة، و التوثيق ملصدر البيانات السواء.الباحث املشاىدة، و ا

 طريقة تحليل البيانات .ز 
يانات، ورابطة عمل ببي الذيجهد  ىوبيانات حتليل الطريقة 
 اىدافو. و د الذي مقيد، يطلب و يكتشف اخلطةقسم االحاالبيانات، و جيعل 

                                                             
7
 Sugiyono , Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 241. 

8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,… 

hlm. 241  
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املطلوبة، و أي تصريح اإلجابة، و أي طريقة  البيانات اليت حاجة تعبريىي 
 3املستخدمة ليحصل إعالم اجليد. و أي اخلطاء اليت حاجة املصلحة.

حتليل وصفي النوعي الذي  الذي يستخدم ىو طريقة حتليل البيانات
املالحظة على تصميم يهدف ليحضر اإلعالم عن حال امليداين الوصصفي 

تعليم اللغة العربية. حتليل  تنفيذ ريفنام.. ىذا حال يعمل الباحث لتعالب 
البيانات يشمل عملية البحث و يرتب نظامي البيانات من املقابلة، وخمفوظات 
امليداين، و التوثيق. وأما طريقة حتليل البيانات الذي يستخدم يف ىذا البحث 

 حتليل نوعي اليبانات. و أما اخلطوات طريقة حتليل البيانات كماتلي:ىو 
حال  اختار و يصلخ( ىو تData Reductionالبياتان ) ختفيض (1

ىذا البحث  .كموضوع و خطةحال االىتمام و   ترّكز علىاألساسي، 
تعليم اللغة العربية يف  عن مشكالت ختفيض البياناتباحث لستخدم اي

املعهدية اللغوية   العاليو (SEMESTA) مبدرسةالصف العاشر مبدرسة 
 . ڠمسارا كونوع باطى

ظمة البيانات، و تركيب من ىو  (laypData Dis) البياناتعرض  (٠
ستخدم يىذا البحث  .البيانات يف اخلطة و رعي البيانات، غري ذالك

ىف الشكل اجلدول كمثل جدول من وسائل  عرض البياناتباحث لا
 مشكالتدرس و النص أى رواية القصص عن املدرسة و بيانات امل

 تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر.
طريقة ىي  (nclusions Drwing/ VerificationCo)النتيجة  (5

األخرى بعد الباحث ختفيض البيانات و تعرض البيانات  حتليل البيانات
   1٢ستطيع أن تعجب حتديد البحث.تحىت النتيجة 

                                                             
9
Husaini Usman dan Purnomo Setiadi,  Metodologi Penelitian Sosial, 

(Jakarta:.Bumi Aksara. 1996), hal. 65 
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تار خيلتخفيض البيانات يأىن الباحث  اخلطوات ذلكب قام الباحث
تعليم  دىا مث النتيجة من كل مشكلةالبيانات متواجاألمهّية مث عرض  البيانات

 اللغة العربية، و خاصة مشكلة غري اللغوية.
  

                                                                                                                                    
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,… 

hlm. 247-253 
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها

 
ف يوصإىل قسمُت، القسم األول يبحث تقد ينقسم الباحث ىذا الباب 

 ادلعهدية اللغوية كونوع باطى مدرسة العاليو مسستالبيانات فيها الصورة عامة عن 

تعليم اللغة العربية يف  عملية مشكلة و ل البيانات عنحتلي. ويف القسم الثاين ڠمسارا
 .ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) مبدرسةالصف العاشر 

 البيانات توصيف .أ 
 اعاسالة الرمسية من جامعة وايل سالر  ية إعداد البحث يعٍت تعّد الباحثعمل

 العالية (SEMESTA) مدرسةاإلسالمية احلكومية الستسماح تنفيذ البحث إىل 
. و تعّد األدوات للمقابلة على ادلعلم و رئيس ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى

 .شراعف العلى التالميذ يف الص استبيانادلدرسة و تعّد 
اقًتاح البحث و الرسالة الرمسية الستسماح تنفيذ البحث إىل  قد أضاف الباحث

ينايَت  ٘ٔ, نثنُتيف يوم اال  ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى مدرسة العاليو مسست
ادلعهدية  العالية (SEMESTA) مدرسةىذا البحث يف  وقام الباحث م. ٕٛٔٓ

 فرباير ٘ٔحىت   ٕٛٔٓينايَت  ٘ٔ, نثنُتاالمنذ يوم  ، ڠمسارا اللغوية كونوع باطى
ة و ادلشاىدة و م. حيتوى التنفيذ على عملية رتع البيانات على طريقة ادلقابل ٕٛٔٓ

 ., و على اختبار صحة البيانات على طريقة التثليث ستبياناالالتونثيق و 
يف  ،  ينب ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) درسةادل

وادلؤىلة بادلنهج ىي ادلدرسة الوطنية ادلعهدية تنفيذ النظم الًتبية  ٜٜٜٔمايو  ٖ
الىت مل يستحدم مادة دراسية اللغة العربية، ولكن ىف  ٕٙٔٓحىت  الدرسة االضافة.
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 ىف سنة االول تفتح مادة دراسية احملتوى احملايل اللغة العربية، ٕٙٔٓ\ٕٚٔٓسنة 
 .درس اللغة العربية

يف  ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) مدرسةتقع 
 :٘ٔرقم  ڠمساراكونوع باطى    – مايارانكندري  يف شارع   قرية

ادلعهدية اللغوية كونوع  العالية (SEMESTA) مدرسة : إسم ادلدرسة
 ڠمسارا باطى

 ٘ٔكونوع باطي رقم   -  ڠمساراشارع ريا  :  العنوان
 ٜٕٙٙٓٙٔٙٚٗٓ :  رقم اذلاتف
 ٕٕٗٓ٘ :  رمز الربيد

 A:   التفويض
 ٕٖٖٕٖٔٚٓٓٙٓٓ : رقم إحصائية ادلدرسة

 ٖٕٕٓٓٓٔٛٔٔٚٓٔٚٔٔ :رقم رئيسية ادلدرسة العالية 
 ٖمايو  ٜٜٜٔ : عام موقف ادلدرسة

أن الوسائل التعلمية مهمة، وىذه سائل تساعد كثَتا الطالب لفهم الدرس. 
ادلعهدية  العالية (SEMESTA) درسةادلوالوسائل التعلمية اليت تستعمل يف 

و دلعرفة الوسائل التعلمية، نستطيع أن تنظر وسائل يف  ڠمسارا اللغوية كونوع باطى
 العالقات.

ادلعمل احلاسويب ىي واحدة من إحدى الوسائل التعليمية يف ىذه ادلدرسة 
ليساعد التالميذ يف تعلم احلاسويب حىت يعرفو كيفية إستخدامو ويعلموا النظرية عن 

بة. وليزيد مهارت عن  تعلم احلاسوب. وديكن ان يسلطوا على التكنولوجية العصو 
 تعليم ادلناسب للمجتمع بعد أن خيرجوا من ادلدرسة.



ٗٗ 

 ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) مدرسةالتسهيالت يف 
ىي الوسائل الًتبوية. والتسهيالت ادلوجود ادلستخدمة يف ىذه ادلدرسة ىي   ڠمسارا

  : ٔ.كما يف جدوال األيت
 البيان االسم رقم
 ٕ غرفة رئيس ادلدرسة ٔ
 ٕ غرفة اإلدارة  ٕ
 ٕ غرفة ادلعلمُت ٖ
 ٔ غرىف الصحة للطالب ٗ
 ٖٓ الفصل ٘
 ٕ ادلعمل احلاسويب ٙ
 ٔ ادلكتبة  ٚ
 ٔ غرفة ادلستودع ٛ
 ٖٓ احلمام للطالب ٜ
 ٚ احلمام ادلعلمُت ٓٔ
 ٕ مصلى ٔٔ
 ٔ معمل ٕٔ
 ٔ غرىف ادلوسقي ٖٔ

 
ادلعهدية اللغوية كونوع  العالية (SEMESTA) مدرسةوأما الرؤية و البعثة من 

" جيعل مركز الًتبية على ادلعرفة و جيعل اإلنسان بعقل الغرمان،  ڠمسارا باطى
 وبقلب ادلكية، ونثقفة اإلندونسي."
                                                             

 ونثيق ادلدرسة العالية مسست ادلعهدية اللغوية كونوع باطي مسارنجت 1
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 ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) مدرسةو بعثة من 
 : ڠمسارا

 .الثانوية و العالية مبعيار الدوليةتنفيد تربية األساسية، على  .أ 
 ع الرئيس يف ادلستقبل.يطبلتخيلق توفيق  .ب 
 ٕتنفيذ  تنظيم اإلدارة على خدمة األوىل .ج 

 ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) مدرسةالتالميذ يف 
أكثرىم من منطقة االخر،  وأما رلموع التالميذ يف ىذه ادلدرسة سنة  ڠمسارا

 ٕٓٔ التالميذ يف الصف العاشر، ٕٜتالميذ.  ٕٖٖفهي  ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓ
 .التالميذ يف الصف الثاين عشرة ٖٛٔالتالميذ يف الصف الواحدة عشرة، 

 ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) مدرسةالتالميذ يف 
من  ادلنطقة ادلدينة االكرب كل  تنوعة. أكثر منهمادللديهم خلفية  ڠمسارا

 ٖ.ڠمساراادلدرسة الثانوية ادلدينة  , و بعض اآلخر من خارج االندونسي، 
ينقسم من :  عاشريف الفصل الخلفية قدرة التالميذ يف تعليم اللغة العربية 

التالميذ الذين ما عندىم قدرة جيدة على تعليم اللغة العربية, ألهنم اخلريج من 
تعليم  فهملنطق كلمة اللغة العربية بالصحة و مل يستطيعوا مدرسة الثانوية احلكومية

لنطق كلمة و بعدىم درسون التعليم اللغة العربية لكنهم مل يستطيعوا  اللغة العربية.
و التالميذ الذين عندىم قدرة ادلفردات اللغة العربية.  فهمببالصحة و  اللغة العربية

متوسطة على تعليم اللغة العربية, أهنم اخلريج من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية لكنهم 

                                                             
 ونثيق ادلدرسة العالية مسست ادلعهدية اللغوية كونوع باطي مسارنجت 2
 – ٖٓٓٔٔ, الساعة  ٕٛٔٓ فربارى ٙ, ثالنثاء, يوم الادلقابلة مع مدير ادلدرسة يف غرفة مدير ادلدرسةنتائج  3

ٕٔ.ٓٓ. 
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لكن ىم البعرفون قواعد النحوية و الصرفية ادلفردات اللغة العربية و  يستطيعوا فهم
 ٗاللغة العربية.بالقصَتة  بتام و نقصان تدريب تعبَت

 العالية (SEMESTA) مبدرسةعاشر  : األمساء من فصل ٔ.ٕاجلدول 
  :ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى

 األمساء الرقم
 أزىر راف فلح  ٔ
 داف فارز الفريب ٕ
 زلمد داف دزار  ٖ
 زلمد داف فواز ٗ
 الفرين بكرى طوران ٘
 أزتد رفعي ٙ
 يونوس امام زلمود ٚ
 رفسن سلتيك مسودرا ٛ
 دوي اوكتفينو مكدسري  ٜ

 زلمد طاين ستيوان ٓٔ
  

 ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) مدرسة يف ُتعدد ادلعلم
معلم  أما مذاكرات و. ٕٛٔٓ/  ٕٚٔٓ يف سنة التعليم ُتمعلم (ٙ٘) ڠمسارا

 يعٍت : عاشراللغة العربية يف الفصل ال
 

                                                             
 – ٖٖٓٓٔ, الساعة  ٕٛٔٓ فربارى ٙ, ثالنثاءيوم الادلقابلة مع ادلعلم اللغة العربية يف غرفة ادلدرس, نتائج  4

ٔٗ.ٓٓ.  
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 لسينس  مستقيمقائم :   سماال
 ٜٜٔٔ نوفمبَت ٜ, سدوورجا:  دلمكان و تاريخ ادلو 

   وارو سدوورجا جوا الشرقية:   العنوان
 ibnu.makin16@gmail.com : الربيد االلكًتاين

 ٕ٘ٙٙٙ٘ٙ٘ٛ٘ٛٓ:   الرقم اذلاتفى
  ةسن ٕ:   خربة التعليم

 :  السَتة الًتبوية
وارو جوا  ٔزلمدية  درسة االبتدائيةادل .ٔ

 الشرقية
وارو  االسالميةاالحتاددرسة الثانوية ادل .ٕ

 جوا الشرقية
وارو جوا  االسالميةالعالية االحتاد درسةادل .ٖ

 الشرقية
بقسم مصري  زىراجلامعة اإلسالمية اال .ٗ

 ٘تفسَت القراءن
 تعليم اللغة العربية في الصف العاشر .1

 درسةادليف ىذه اللغة العربية  مواد تعليم اللغة العربية اليت تدفع إىل تعليم أما 
(SEMESTA) التعارف، اسم  (ىي ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية
  اإلشارة، العائلة.

ادلعهدية  العالية (SEMESTA) درسةادليف  هااليت تستخدم الدراسية ادلناىج
 ٖٕٔٓ ادلناىج الدراسي ىي ڠمسارا اللغوية كونوع باطى

                                                             
 

 – ٖٖٓٓٔ, الساعة  ٕٛٔٓ فربارى ٙ, ثالنثاءيوم الادلقابلة مع معلم اللغة العربية يف غرفة ادلدرس, نتائج   5
ٔٗ.ٓٓ. 
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ليم يف ىذه ادلدرسة ىي من يوم االنثنُت إىل يوم اجلمعة. ويوم تعال وأما تنفيد
 ٙ .يوم العطلة السبت و األحد مها

 الطريقة تثليثطريقة بام الباحث بالتحقيق ىذا البحث يو بعد ق
(Trianggulasi Teknik)  تثليث البؤرةو (Triangulasi Sumber) 

و مصادر ادلختلفة ىي  (ادلشاىدة وادلقابلة والتونثيق)باستخدام نثالنثة طروق يعٍت 
دلعرفة  ستبيانم االااستخدشر و اعال فللغة العربية و التالميذ يف الصمعلم ا

يف الصف فالبد الباحث شرحا يف رلال كيف تنفيد تعليم اللغة العربية  ا،مشكالهت
وىي ،  ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) مبدرسةالعاشر 

 ايل:كماي
 العالية (SEMESTA) مبدرسةأىداف تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر  .أ 

 .ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى
اىداف تعليم اللغة العربية ىي اتقان علم اللغة و مهارة اللغوية كمطالعة، 

اكتساب ادلهارات حتتوي على مهارة  وزلادنثة، و إنشاء، وضلو، و صرف، حىت
 مهارة القراءة، و مهارة الكالم، و مهارة الكتابة      االستماع، و
 (SEMESTA) درسةادلالعربية يف يف تعليم اللغة  ف الرئيساىدوأما ا

يذ ان يفهموان مية قدرة التالمنتىي  ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية
ن  كل مهارات اللغة اللغة العربية، ويستطيعون و قادرو م يتعل و تعلموان يف

 العربية.
 .الكتاب الدراسية ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية .ب 

مواد الدراسية اليت سيوصلها ادلعلم تعليم اللغة العربية حيتوي على  تنفيدإن 
ة ادلهعدي العربية يف ادلدرسة العالية مسستة إىل ادلتعلم. وكذلك يف تعليم اللغ

                                                             
 – ٖٓٓٔٔ, الساعة  ٕٛٔٓ فربارى ٙ, ثالنثاء, يوم الادلدرسة ادلقابلة مع مدير ادلدرسة يف غرفة مديرنتائج  6
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ب منتوعة قواعد النحوي و ادلهارات ا، ذلا كت ڠمسارااللغوية كونوع باطي 
 ٚ.ةاالربع

 العالية (SEMESTA) درسةمب ربية إستخدامويف عملية تعليم اللغة الع
التكلم، كتاب "ب اللغة العربية ا، كت ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى

 At-takallum: A Comprehensive Modern Arabic)" الطالب

Course Innovative Approach, Penerbit Dar Al-Nile).8 
حيتوي ىذا الكتاب على دتهيد، وذتاين واحدت، و ديكن الرجوع إىل "دليل 

ىداف الكتاب. وطريقة ادلعلم" على موقع السلسلة يف شبكة اإلنًتنت لتعرف أ
درس، إظافة على الوسائل ادلعينة و ، وادلدة الزمانية لكل تدريس زلتواي

ادلصاحبات ادلختلفة للكتاب وقائمة السالسل العربية و االجنبية وادلراجع النظرية 
 منها. ، فدناليت است

: وىو عبارة عن تعليما مصورة )نثالنثة عشر تعليما( ألىم أوال: التمهيد
الواحدات االوامر و التعليمات اليت تتكرر بشكل دوري أمام الطالب يف رتيع 

 تقريبا، ومراجعة لبعض ادلفردات اليت درسها الطالب يف الكتاب التمهيدي.
 نثانيا: الواحدات: وىي ذتاين واحدات، تتكون كل واحدة من قسمُت: 

: وىو عبارة عن تعليما مصورة )نثالنثة عشر تعليما( ألىم االوامر و التمهيد .ٔ
ع الواحدات تقريبا، التعليمات اليت تتكرر بشكل دوري أمام الطالب يف رتي

 ومراجعة لبعض ادلفردات اليت درسها الطالب يف الكتاب التمهيدي.

                                                             
 – ٖٓٓٔٔ, الساعة  ٕٛٔٓ فربارى ٙ, ثالنثاء, يوم الادلقابلة مع مدير ادلدرسة يف غرفة مدير ادلدرسةنتائج   7
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و (، )شركة دار النيل للنشر Student’s Book، التكلم االساسي، كتاب الطالب )أبو أويس زلمود  8

 ٘الطباعة و التوازيع، مصر(، ص. 
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نثانيا: الواحدات: وىي ذتاين واحدات، تتكون كل واحدة من قسمُت:  .ٕ
يتكون األول: . ادلفردات، احلوار أو العرض، القواعد، االستماع و الفهم، 

فردات، احلوار، القواعد، االصوات، احملادنثة. و يتكون القسم الثاين من : ادل
 ٜالقراءة و الفهم، الوصل، الكتابة.

 ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية الطريقة والوسيلة .ج 
الصف الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم يف عملية تعليم اللغة العربية يف 

، ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) مبدرسةالعاشر 
 ميتعل طريقة ىي طريقة ادلباشرة، (Direct Method)طريقة ادلباشرة  "ىي 
و طريقة  الصف يف التعلم عملية يف العربية اللغة استخدام على اليت تؤكد اللغة

لىت الطريقة اىي ة دلظاىرار يقة ط ٓٔ.(Metode Demonstrasi) ادلظاىرة
ية دلفراأو لتلميذ لفرقة أو ادلعلم ض ايستعرن وللساح ابشررس لدم اتّقد

 .لعربيةاللغة ا ةدلظاىررس و لدح الوضو
والوسيلة اليت يستخدمها معلم اللغة العربِت يف عملية تعليم اللغة العربية 

(، و السبورة الذاكية Blackboardوسائل العصرية ىي السبورة )
(Smartboard( و طباشر )Kapurو الكت )ب ادلناسبة بتعليم اللغة ا

 ٔٔالعربية.
 االغة العربيةعملية تعليم  .د 

 قبل عملية التعليم (ٔ
                                                             

(، )شركة دار النيل للنشر و Student’s Book، التكلم االساسي، كتاب الطالب )أبو أويس زلمود ٜ
   ٘الطباعة و التوازيع، مصر(، ص. 

 – ٖٖٓٓٔ, الساعة  ٕٛٔٓ فربارى ٙ, ثالنثاءيوم الادلقابلة مع معلم اللغة العربية يف غرفة ادلدرس, نتائج   10
ٔٗ.ٓٓ. 

 – ٖٖٓٓٔ, الساعة  ٕٛٔٓ فربارى ٙ, ثالنثاءيوم الادلقابلة مع معلم اللغة العربية يف غرفة ادلدرس,  نتائج 11
ٔٗ.ٓٓ. 
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 قبل أن يبدأ عملية التعليم أعد معلم اللعة العربية فيما يلي:
 تعليم اللغة العربية.ادوات  كل  .أ 
خطة تنفيذ التعليم كمرجع تنفيذ التعليم يف الفصل، وىي تشتمل على  .ب 

والكفائة األساسية، و مؤشرات  دلواد التعليمية،اأىداف التعليم، و 
 الكفاءات و أنشطة التعليم و تقييم نتائج التعليمية. اإلصلاز من

  ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية الطريقة والوسيلة .ج 
 عملية التعليم (ٕ

تنقسم خطوات عملية اللغة العربية إىل نثالث أنشطة. وىي أنشطة 
 اإلفتتاحية، و أنشطة النواة، و أنشطة اإلختتامية.

علها ادلعلم يف أول عملية أنشطة اإلفتتاحية ىي األنشطة اليت ف ( أ
التعليم. وىذه األنشطة تشتمل على : السالم، ويقرؤن الدعاء، 
وتنظيم الفصل، وكشف احلضور، وإلقاء األسئلة عن ادلادة السابقة، 

 وحتضَت تصور ادلادة اليت يتعلمها التالميذ لذلك اليوم.
مشاىدة الفيديو عن موضوع تعليم أنشطة النواة وىي تشتمل على :  ( ب

للغة العربية، فممارسة التالميذ بصوت العرب، مث نطق معلم ا
الكلمات و ادلفردات اجلديدة، تكرار التالميذ نطق الكلمات و 
يكتب كلمات اجلديدة، يعطي التلمذان النموذج يف تعريف ادلوضوع، 

، كل التالميذ تعريف االسئلة بااللغة العربية، "تعريف االسئلة"مثال 
مث يعطي الفرصة للتالميذ لتنمية فهمهم  العربية.فممارسة كالم اللغة 

دّل ادلعلم رتلة يف  ومعرفتهعم عن ادلادة ويف تعليم اللغة العربية
السبورةالذاكية، مث قرأ ادلعلم رتلة أو فقرة بقراءة رتاعة كماقرأىا 
ادلعلم، مث يكتبوا كما يف السبورة الذاكية ويًترتواىا وفهم ادلادة 



ٕ٘ 

ب اتعليم، يعطي السؤال مناسبة ادلوضوع يف كتو أخَت   ادلقروءة.
 التدريب. 

أنشطة األخَتة يف التعليم. و ىذه األنشطة أنشطة االختتامية ىي  ( ت
تشمل على الفرصة للتالميذ ليسألوا عن ادلادة اليت مل يفهو ىا فهما 

يعطي معلم يوم، مث تاما، مث يستنبطوا ادلادة اليت يتعلموا هنا يف ذلك ال
 معلى التالميذ  و خيت تعليم عن ادلوضوع ادلوجَّو، و احلفزالتقوًن ال

  ٕٔ بقراءة الدعاء و السالم.التعليم 
ويف عملية التعليم إستخدم ادلعلم الطرق و الوسائل و اإلسًتاتيجيات و 
الكتاب الدراسي و ادلصادر األخرى للوصول إىل األىداف ادلرجوة اليت قد 

 ٖٔسبقت بياهنا و شرحها.
 التعليم تنفيدبعد  (ٖ

ًن تعليمهم دلعرفة قدر صلاح و قعملية التعليم فالبد للمعلم أن ت بعد
 عملية التعليم و معرفة نتائج تعّلم التالميذ.

 تعليم االغة العربيةتقوًن  .ه 
 مبدرسةتعليم اللغة العربية يف الصف العاشر تقوًن  نثالنثة انواعتوجد  

(SEMESTA) ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية
14

   منها:، 
 اليومي متحاناال (ٔ

                                                             
 – ٖٖٓٓٔ, الساعة  ٕٛٔٓ فربارى ٙ, ثالنثاءيوم الادلقابلة مع معلم اللغة العربية يف غرفة ادلدرس,  نتائج  12
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الدوريا إلجراء كفاءة التالميذ بعد اختمام كفاءة  تنفيد تعليم
االساسي او رتع. و اىدافها نظر متقدم الدرس التالميذ بعد عملية تعليم 

 أو رتع.  
إىل  إختبار و كل تنفيد تعليم اللغة العربية تعطي معلم السؤال

. واىدافها لًتقية مؤىالت بعد تنفيد تعليم التالميذ عن مواد اللغة العربية
من مهارة القراءة، و مهارة  درس اللغة العربيةال و معرفة نتيجةالتالميذ 

تعطي معلم  يوم كل  الكتابة، و مهارة االستماع، و مهارة الكالم.
االختبار من زيادة ادلفردات و تدريب اعتبار الصغَتة. فزيادة الكفاءة 

       التالميذ و شلارس كالم اللغة العربية.    
  النصفي متحاناال (ٕ

 -ٛإلجراء كفاءة التالميذ بعد تنفيد يعمل معلم تنفيد تعليم الذي 
 اىدافها . وتنفيد تعليم اسبوع ٜ

 اسبوع. ٜ -ٛبعد عملية تعليم اجراء كفاءة التالميذ  .ٔ
 اسبوع. ٜ -ٛنظر متقدم الدرس بعد  .ٕ
انواع  دْرس التالميذ بعد تنفيد تعليم و التعيُت قيمة حْصل  .ٖ

 كفاءة االساسي
    ٘ٔيعمل نتيجة التعليم على امتحان النصفى التايل .ٗ

 االمتحان النهائي (ٖ
تنفيد تعليم الذي يعمل معلم إلجراء كفاءة التالميذ يف االمتحان 

دْرس الالنهائي ، و نْظر متقدم الدرس بعد تنفيد تعليم. و تعيُت قيمة 
 التالميذ بعد تنفيد تعليم و يعمل عالج التعليم على امتحان التايل. 

                                                             
 – ٖٖٓٓٔ, الساعة  ٕٛٔٓ فربارى ٙ, ثالنثاءيوم الادلقابلة مع معلم اللغة العربية يف غرفة ادلدرس, نتائج  15
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تقوًن  تعطي معلم . من األول و االخَتكل تنفيد تعليم اللغة العربية 
الصغَتة، واختبار الشهريا، و امتحان تبار اعو  الصغَت تعليم من سؤال

معرفة مؤىالت  و تقوًن نتيجة الدراسةل ارتفاع الفصل الدراسة. واىداف
          ٙٔ.التالميذ يف تنفيد تعليم اللغة العربية

 مشكالت تعليم اللغة العربية لدى التالميذ في الصف العاشر .2
 ةالمشكالت اللغوي ( أ

 (Phonologyحكم االصوات ) (1
وينتقل يف وسط  ،الصوت ىو أنثر حيدث اىتزاز األجسام

 اللغوية ويدرك حباسة السمع. وأما علم األصوات ىو رلال ،مدى
و  ٚٔ.اللغوية األصوات من سلسلة ويبحث عن الذي يدرس وحتليل

القراءن ىي ت اللغة العربية يسمى علم التجويد اصو نظام حكم اال
 .سلارج احلرفم يتعلب

 (النحو و الصرفنظام اللغة ) (2
 الكلمات بُت العالقة الذي يوضح اللغة قواعد ىو النحو

إذا كان الصرف  ،الصرف النحو سلتلف من. التعبَت أو اجلملة يف
 ما يتعلق النحو حُت يف الكلمة، يف النحوي تركيب على يوضح
ما ىو  ولذلك، النحو ٛٔ.اجلملة يف الكلمات من اللغة بقواعد
 .اجلملة يف الكلمات بُت النحوية العالقات يوضح
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 (Vocabularyالمفردات ) (3
 سرعة تطور العربية اللغة ان جيعل شديد واضح كان شيء

 قيمة اللغة اإلندونيسية على فردات اليت تعتمدادل ٜٔادلفردات. ىو
 من وادلزيد ألن ادلزيد بسهولة، العربية تعلم على الندونيسيا مضافة

 الندونيسيا فأسهل االندونيسية اللغة يف ادلستخدمة العربية ادلفردات
 تعليم اللغة العربية.ل

 الخط (4
 يشكل فإنو الالتينية، اخلط عن دتاما سلتلف العريب اخلط

 من العربية باللغة الكتابة. إندونيسيا وخاصة العرب، غَت من التالميذ
 الشيمال من اإلندونيسية الكتابة أن حُت يف الشيمال، إىل اليمُت

 .اليمُت إىل
 اللغوية   غير المشكالت ( ب

أظهر الباحث النتائج من نتيجة ادلشاىدة و ادلقابلة و التونثيق و 
شر يف العام امع معلم اللغة العربية و التالميذ ىف الصف الع ستبياناال

ادلعهدية  العالية (SEMESTA) مبدرسة ٕٛٔٓ/   ٕٚٔٓالدراس 
 يف تعليم االغة العربية ُتمشكلت توجد ىناك ،ڠمسارا اللغوية كونوع باطى

  .علم غَت اللغوية و علم اللغوية منها: ،لدى التالميذ

. ومن ادلعلوم أن ادلشكالت ىي الصعوبات اليت حتتاج إىل العالج
أعمال التعليم يف الواقع من ادلشكالت. وكذلك يف تعليم  وجد الباحث

 (SEMESTA) درسةادلاللغة العربية لدى التالميذ يف الصف العاشر يف 
بناء على  و حتتاج إىل العالج ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية
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البيانات اليت شرحها الباحث من خالل عملية حبثو، فوجد الباحث 
 مبدرسةلدى التالميذ يف الصف العاشر مشكالت يف تعليم اللعة العربية 

(SEMESTA) أما  . وڠمسارا باطىادلعهدية اللغوية كونوع  العالية
 او كتاب من ناحية ادلعلم أو الوقت أو الطريقةمشكالت غَت اللغوية 

 أو البيئة. أو التالميذ او الوسائل التعليمية
 ادلعلم (أ 

ادلعهدية  العالية (SEMESTA) درسةادلمعلم درس اللغة العربية يف 
للصف العاشر شحص. قبل تدريس ادلعلم  ڠمسارا اللغوية كونوع باطى

عادة اختاذ االستعدادات، سواء إعداد اإلدارية و ادلواد. االعداد يتكون 
من اعداد خطة نتفيد التعلم و ادلناىج وأدوات التعلم. إعداد ادلواد الذي 

   ٕٓسيوجو التالميذ يف ادلواد التعليمية.

 الوقت (ب 
أو احلصة اليت قررهتا ادلدرسة لتعليم اللغة العربية يف الصف  الوقت
لة و زلدودة جدا. لكل أسبوع حصة الواحدة فقط، وكل من العاشر قلي

احلصة ىي أربعون دقيقة. مع أن يف تعليم اللغة العربية حتتاج إىل وقت  
كثَت مستمر. فلذلك جيب على ادلعلم أن ديلك على إدارة الوقت جيدا، 

 ٕٔ ومل يكن لدى ادلعلم إستيعابو ادلادة موافقا بالوقت.
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 الطريقة (ج 
 التالميذ مع اتصال يف األسلوب الذي يستخدم ادلعلم ىي الطريقة

 يف مث دقة ادلوضوع، لتقدًن والوسائل السبل طريقة وتشمل .التدريس
 ٕٕ.ميالتعل لطريقة الناجح االستخدام حتديد طريقة اختيار

 البيئة االجتماعية (د 
ادلعهدية اللغوية كونوع  العالية (SEMESTA) درسةادليف  ميذالتال

أكثرىم متخرج من ادلدرسة الثانوية احلكومية ادلتنوعة.   ڠمسارا باطى
ىم اليعرف و ال يستطيع لًتقية كفاءة اللغة العربية، الن نقصان  ،قبلها

االىتمام من ادلعلم و ادلدرسة قبلها. ىذا احلال جيب على معلم ليخلق 
البيئة اللغة يف ادلدرسة و الزم على التالميذ بتحدث اللغة العربية يف 

 ٖٕ، فيمرس التالميذ و اعداد  بتكلم اللغة العربية.الفصل
 التالميذ (ه 

 درسةادلىو مصدر التعلم يف عملية تعليم اللغة العربية يف  التالميذ
(SEMESTA) تصعبهم . ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية

يف تركيب كلمة العرب، و تصعبهم كتابة كلمات العرب من اليمُت إىل 
تصعبهم اجواب االسئلة من ادلعلم وغَت ذلك. كثَت من الشمال، و 

التالميذ من خلفية الًتبية ادلتواسطة احلكومية حىت تصعبهم يف فهم و 
 ٕٗ درس اللغة العربية.
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 ادلادة التعليمية (و 
مواد التعليم مهمة يف عملية التعليم وىي تؤنثر على جودة التعليم. 

عملية التعليم ادلهمة يف مواد التعليم كوسائل و مصادر ادلعلومات يف 
إضافة و حتسُت فعالية التعليم. وتتكون مواد درس اللغة العربية يف ادلدرسة 
العالية مسست ادلعهدية اللغوية من مواد اخلطاب الشفوية يف شكل 
التعرض أو عبارة القصَتة عن التعارف، و العائلة، و يف الصف لتدريب 

مهارة االستماع، و الكالم، و  اجلوانب األربعة للمهارات اللغوية، وىم
 ٕ٘القراءة، و الكتابة.

 الوسائل (ز 
 الفصول مثل م،يالتعل عملية على يدعم مباشرة شيئ اليتىو كل  وسائلال

. أن الوسائل التعلمية مهمة، وغَتىا اللغة وسلتربات ،وادلكتبة الدراسية،
 وىذه سائل تساعد كثَتا الطالب لفهم الدرس.

 
 ب. تحليل البيانات

( Semestaفي الصف العاشر بمدرسة )عملية تعليم اللغة العربية  .1
 .ڠسماراالعالية المعهدية اللغوية كونوع باطي 

والنتائج من ادلقابلة و ادلشاىدة ورتع البيانات التونثيق اليت يقوم 
( العالية ادلعهدية اللغوية كونوع باطي Semesta)الباحث يف ادلدرسة 

 . فوجد الباجث البيانات اليت تتعلق ببحث موضعو ،ڠمسارا
 أىداف تعليم اللغة العربية (أ 
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 (Semesta)يف عملية تعليم االغة العربية يف ادلدرسة 
العالية استخدام تنظيم تعليم الكالسيك يف تنفيذ تعلمها، و 
تطوير مهارات اللغة، منها االستماع، والكالم، والقراءة، 

 درسةالعربية يف ادليف تعليم اللغة  الرئيسف اىدوالكتابة. وأما ا
(SEMESTA) ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية 

يم اللغة تعليذ ان يفهموان و تعلموان يف مية قدرة التالمنتىي 
 .ن  كل مهارات اللغة العربيةالعربية، ويستطيعون و قادرو 

 الكتاب الدراسية ادلستخدمة يف تعليم االغة العربية (ب 
 درسةربية إستخدام مبويف عملية تعليم اللغة الع

(SEMESTA) ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية  ،
-At)" التكلم، كتاب الطالب"ب اللغة العربية اكت

takallum: A Comprehensive Modern Arabic 

Course Innovative Approach, Penerbit Dar 

Al-Nile) . النقطو حيتوي ىذا الكتاب وجد الباحث انواع
على دتهيد، وذتاين واحدت و طريقة و تدريس و اعتبار الصغَتة 
و مواد الزمانية لكل درس و مواد التصوير الىت تيسَت على 
التالميذ يف تعلم اللغة العربية. ولكن احلقيقتها التالميذ نقصان 
االىتمام يف القراءة الكتاب و نقصان اجلهد يف تعليم اللغة 

 .ربيةالع
 الطريقة و الوسيلة يف تعليم االغة العربية (ج 

ويف تنفيذ تعليم اللغة العربية استخدام ادلعلم طريقة التعليم  
 ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) درسةمب

طريقة  و  (Direct Method)طريقة ادلباشرة ىو  ڠمسارا
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ىذه اخلطوات ىي . (Metode Demonstrasi) ادلظاىرة
 (SEMESTA)عملية تعليم اليت يعمل ادلعلم يف ادلدرسة 

رأى الباحث ذلك . ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية
اخلطوات يشمل بعض من االبتكار يف تطبيق طريقة التعليم يف 
الفصل و تطبيق انواع الطريقة بنظر حالة كفاءة التالميذ، و 

ولكن يف تنفيذىا غَت   و وسائل التعليم.التعليم  وقت يف تنفيذ
فعالية حىت تسبيب شلل إىل التالميذ يف الفصل. وجد الباجث 
ليس طريقة ادلتنوعة و نقصان الفرصة إىل التالميذ لًتقية الكفاءة 

 القراءة و الكالم يف تنفيذ تعليم اللغة العربية.
 وسائل تعليم اللغة العربية  (د 

اللغة العربِت يف عملية تعليم  والوسيلة اليت يستخدمها معلم
(، و Blackboardاللغة العربية وسائل العصرية ىي السبورة )

( و Kapur( و طباشر )Smartboardالسبورة الذاكية )
رأى الباحث على الوسائل الكتاب ادلناسبة بتعليم اللغة العربية. 

ادلعهدية اللغوية كونوع  العالية (SEMESTA)يف ادلدرسة 
ة. ولكن يف تنفيذىا، نقصان ادلعلم يف تنمية جيد ڠمسارا باطى

وسائل التدريس، حىت اليستطيعون لفهمهم و ترقية مادة 
 التعليم اللغة العربية.  

 عملية تعليم االغة العربية (ه 
وجد انواع تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ت

(SEMESTA) ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية 

 اإلفتتاحية،وأ نشطة النواة، و أنشطة االختتامية. ىي أنشطة
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قبل أن يبدأ عملية التعليم،  أعد معلم االدات تعلم و 
خطوات تنفيد تعليم يف الفصل، وىي تشتمل على أىداف 
التعليم، وادلواد التعليمية، والكفائة األساسية، و مؤشرات 

مث تنفيذ أنشطة النواة تعطي ادلعلم ادلادة اإلصلاز من الكفاءات. 
التدريس إىل التالميذ اليت ادلناسبة الكتاب التدريس. وأنشطة 

يعطي معلم تقوًن االختتامية ىي أنشطة األخَتة يف التعليم.  
 معلى التالميذ  و خيت تعليم عن ادلوضوع ادلوجَّو، و احلفزال

م اللغة العربية يف تنفيذ تعلي .بقراءة الدعاء و السالمالتعليم 
فينبغي  رأى الباحث يف تنفيذ التعليم اللغة العربيةالفصل فقط. 

الفصل او ختريج الفصل، حىت  تعطي ادلعلم البيئة اللغة يف حول
شلارسة التالميذ تعلم اللغة العربية و تدريب التالميذ لكالم اللغة 

 العربية.
 تقوًن تعليم االغة العربية  (و 

وًن تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر تق نثالنثة انواعتوجد 
 ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) مبدرسة

االمتحان اليومي، االمتحان النصفي، االمتحان  منها: ڠمسارا
 النهائي.

كل التدريس اللغة العربية  تعطي معلم االختبار من زيادة 
الكفاءة التالميذ و ادلفردات و تدريب اعتبار الصغَتة. فزيادة 

شلارس كالم اللغة العربية. و كل تنفيد تعليم اللغة العربية من 
األول و االخَت.  تعطي معلم تقوًن تعليم من سؤال الصغَت و 
اعتبار الصغَتة، واختبار الشهريا، و امتحان الدراسة. واىداف 
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ارتفاع الفصل لتقوًن نتيجة الدراسة و معرفة مؤىالت التالميذ 
    . فيد تعليم اللغة العربيةيف تن

 
 مشكالت تعليم اللغة العربية في الصف العاشر بمدرسة .2

(Semesta) ڠسمارا كونوع باطي  المعهدية اللغوية العالية. 
والنتائج من ادلقابلة و ادلشاىدة ورتع البيانات الونثيقة اليت يقوم 

( العالية ادلعهدية اللغوية كونوع باطي Semesta)الباحث يف ادلدرسة 
عددالتالميذ  .باجث البيانات اليت تتعلق ببحث موضعوالفوجد  ،ڠمسارا

ولكن التالميذ قد ديلك  d إىل  aمن فصل  ٕٜيف الصف العاشر ىي 
(. أخذ KKMمهارة تعليم اللغة العربية حتت معايَت اإلكتمال األدىن )

طريقة اليت يستخدمها الباحث ىي وأما ال. نة التالميذاعي عشرة  الباحث
 جلمع البيانات. طريقة االستبيان ادلباشرةو طريقة طريقة ادلقابلة 

وبعد رتع البيانات من تلك ادلدرسة فيحلل الباحث ليعرف أي 
 مبدرسةمشكالت اليت تواجو التالميذ يف الصف العاشر 

(SEMESTA) يف تعليم  ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية
أظهر الباحث النتائج من نتيجة ادلقابلة و التونثيق مع ادلعلم اللغة العربية. 

ادلعهدية  العالية (SEMESTA) مبدرسةشر اعالو التالميذ يف الصف 
 :ڠمسارا اللغوية كونوع باطى

 المشكالت اللغوية . أ
 (Fonologi) صواتألعلم ا (ٔ

تخرجون من ادلميذ الصف العاشر ال يواجهها تيتصوات الألت االمشك
 ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) درسةادل

  :ىي ما يلي
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 النطق احلروف .أ 
 يفساسي ألا يءالرئيسية والش الرأمسالروف ىو حلنطق ا

اما من قبل دت لكن ىذه القدرة مل يتقن .انب الصوتجلا
 درسةادلمن  ُتتخرجادلميذ الصف العاشر الت

(SEMESTA) ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية 
فظوا حروف حي ملميذ الصف العاشر الأن معظم ت .ڠمسارا

خطاء، وخصوصا أليزال العديد من ا الا هبوالنطق  جائية،ذلا
 روف.حلمن حيث خارج ا

 تفقريق بُت االصواتلا .ب 
ندونيسية، الا ا ما يعادىال يفالفونيمات العربية ليس ذل

لذين لديهم اميذ سباب التالألومن ا .بالعكسوالعكس 
 تواجهها يتشكلة الدلنطق الصوتيات، وىذه ىي ا صعوبة يف

 (SEMESTA) درسةادلميذ من الصف العاشر من التال
 يتروف الحلفان ا .ڠمساراادلعهدية اللغوية كونوع باطى  العالية

النطق والتفريق  ميذ صعوبة يفا تشابو الصوت فيجعل التالذل
 روفحلأصوات تلك ا بُت

 والصرف( النحونظام اللغة ) (ٕ
 التعرب يفالكلمات  الذي يوضح العلقة بُت النحو ىو قواعد اللغة

ان الصرف يوضح على إذا ك ،تلف من الصرفسلالنحو  .ملةجلأو ا
النحو ما يتعلق بقواعد اللغة من  ُتح الكلمة، يف يفتركيب النحو 

من  ربأك ىتة حَت مشكلة كب ا أصبحمهالولكن ك .ملةجلا الكلمات يف
 درسةادلميذ الصف العاشر من ال يواجهها تيتورفولوجية الدلت االشكادل

(SEMESTA) وظهرت  .ڠمسار ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية
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لقواعد النحو، أن املة العربية وفقا جلت عند إنشاء االشكدلىذه ا
 حول يلو األال ادللكون رأس دي الم هنألتوسطة لديهم صعوبة دلدرسة ادلا

 .علم النحو
 العالية (SEMESTA) درسةادل منميذ الصف العاشر المعرفة ت

عن النحو العربية ىي أقل جدا،   ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى
 ملم هنألميذ عن علم الصرف اليزال ىو نفسو مع معرفة الت والسبب ال

تعلم الفصول  يفلة عقبة رئيسية احلتصبح ىذه  .يعرفوا العربية من قبل
حو العربية تصبح عقبة  فإن مشكلة الصرف والنايلوبالت .الدراسية

ولذلك ينبغي ان يكون وقت  .تعلم اللغة العربية يفميذ الرئيسية للت
صلون حي توسطةادلدرسة ادل ىتل للتعلم النحو والصرف العربية حمنفص

 .خرينآلاميذ العلى اليسار مع الت
 (Vocabulary) ادلفردات (ٖ

ربية الع ادلفردات .تطوير مهارات اللغة يفىو جانب ىام  ادلفردات
ندونيسية ولكن نقل الكلمات من إلا موجودة على نطاق واسع يف

ىذه  .تلفةسلت الكن أن يسبب مشكديندونيسية إلا ىلالعربية إ
 يفتوسطة دلدرسة ادلمن العاشر ا ميذ الصفال يواجهها تيتشكلة الادل
 ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) درسةادل

 .ة النصرتنشاط تر  يف
ميذ ال، عندما يعرف التٌتعادلمرتبطة ارتباطا ونثيقا مع  ادلفردات

الة حلولكن ىذه ا .والعكس بالعكس ،ملة عثر معناىاجلمفردات ا
 العالية (SEMESTA) درسةمبميذ الصف العاشر التلف عن تخي

ىذا  يف العاليةدرسة ادلن معظم أل، ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى
يث يؤنثر على نشاط تررلة حبفردات العربية دل فهم اىلالبحث يفتقرون إ
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 ىلضافة إإلبا .ميذ للمفرداتالسبب عدم فهم التالنصوص العربية ب
ميذ ال بعض التىتفردات، حدلحفظ ا يفيذ صعوبة المد التجيذلك 
 فإن وعي يللتااوب .يةبفردات قبل أو بعد الدرس العر دلفظون احيالالذين 

ادلعهدية  العالية (SEMESTA) درسةمب ميذ الصف العاشرالالت
فردات ىو أقل جدا، حيث يصبح دلحفظ ا ڠمسارا اللغوية كونوع باطى

شكلة ىو بطريقة دلل على ىذه احلوأما ا .تعلم اللغة العربية يفشكلة دلا
 .قبل بدء التعلمفردات دلحفظ ا

 اخلط (ٗ
، فإنو يشكل ندونسياط االخلاما عن ادتتلف سل يبط العر خلا

فات تؤدي الختالىذه ا .العرب، وخاصة إندونيسيا َتميذ من غالالت
 ميذالانب من الكتابة ىو مشكلة تجلىذا ا .الكتابة يفخطاء  أىلإ

ادلعهدية اللغوية   العالية (SEMESTA) درسةادل الصف العاشر يف
ىذا البحث  يفميذ الصف العاشر تاليع وكان رت .ڠمسارا كونوع باطى

م هنألوذلك  .الكتابة  أخطاء يفىلالكتابة العربية، شلا أدى إ يفصعوبة 
كتابة اللغة   يفيستخدمون  ال ىتيتعلموا اللغة العربية من قبل ح مل

 درسةادل ايفيذ الصف العاشر المأخطاء الكتابة لت .العربية
(SEMESTA) ىي  ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية

 يفف موضعو الرف باختحلف صور االواخت ،ءالمإلوقواعد ا ، الشكل
 .روف وفصلهاحلووصل ا ،الكلمة
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 اللغوية غير المشكالت . ب
 :مشكلة غَت اللغويةمن  اداة :  ٔ.ٗاجلدول 

 نتيجة عليممشكالت الت رقم
 لوال احيانا يمكن دائما

و  كتاب اللغة العربيةحتب  ىل  ٔ
 ؟ تعليمها 

 
 

   

كتاب االخرى يف م معلم  ستخدي ٕ
 ؟ دائما تعليم اللغة العربيةتنفيد 

    
 

دراسية يف الىل يتفهمون حصة  ٖ
 ؟ دائما تعليم اللغة العربية

   
 

 

اختصار يف تعليم اللغة  ونىل يكتب ٗ
 ؟دائماالعربية 

 
 

   

اللغة  تعليم مادة التالميذ يسأل  ٘
 العربية دائما ؟

  
 

  

    ؟ دائما  يشرح معلم باللغة العربية ٙ
 

 

ستخدم معلم الوسائل يف تعليم ي ٚ
 اللغة اللعربية ؟

 
 

   

   ستخدم معلم انواع الوسائل ؟ي ٛ
 

  

    مل دائما ادليستخدم معلم الطريقة  ٜ
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  ؟
ىل سعدمت بطريقة مستخدمة ادلعلم  ٓٔ

 ؟

 
 

   

يستحدم معلم انواع الطريقة يف  ٔٔ
 تعليم اللغة العربية ؟

  
 

  

ماىر يف  ىل معلم اللغة العربية ٕٔ
 الفصل ؟ ةر ادا

  
 

  

ىل يستخدم الوقت يف تعليم اللغة  ٖٔ
 العربية قليال ؟

  
 

  

ة وقت التدريس، ىل دازياذا  ٗٔ
 يف تدريس اللغة العربية ؟ ةاىدرل

  
 

  

الفصل، الزم بتكلم ىل يف بيئة  ٘ٔ
 اللغة العربية ؟

    
 

ىل تعطي صدقت احملرض لتدريس  ٙٔ
 اللغة العربية ؟

   
 

 

 
    المعّلم (1

 العالية (SEMESTA) درسةادلمعلم اللغة العربية يف 
يف تقدًن ادلواد دائما تويل اهتمام   ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى

التالميذ. إذا كان التالميذ اقل من االىتمام إىل وصف ادلواد، فذكر 
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ادلعلم التالميذ. يعطي ادلعلم دئما الدافع وتشجيع التالميذ على أن 
تكون نشطة دائما يف التعلم، و ادلعلم يعطي توكيد ادلواد بعد 

اللغة العربية يف وقت الراىن تعليم  االنتهاء من أنشطة التعلم. إن
تقوم باستخدام الطريقة الوسيلة ادلختلفة و العصرية يف تنفيدىا. 

 مبدرسةيف الصف العاشر ولكن يف احلققة تنفيد تعليم اللغة العربية 
(SEMESTA) مازال  ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية

و الكتابة. ىذا  يستخدم الطريقة التقليدية و ىي الطريقة القراءة
احلال الذي يصنع التالميذ يشعرون بادللل ويصبح تعليمها مشبع. 

  ٕٙألن ال يفّرق بُت ىذا الطريقة بالطريقة األخرى.
ادلشكالت السابقة، فينبغي للمعلم ان  ىذا احلال تسبيب

يستخدم اإلسًتاجيات أو اللعبة التعليمية يف تعليمها، لكي يشعرون 
قبلوا ادلادة بسهولة حىت ليس ذلا ادلشكالت يف التالميذ بالسرور، وي

 تعليم اللغة العربية.
 الوقت (2

أو احلصة اليت قررهتا ادلدرسة لتعليم اللغة العربية يف  الوقت
لة و زلدودة جدا. لكل أسبوع حصة الواحدة الصف العاشر قلي

، وكل من احلصة ىي أربعون دقيقة. مع أن يف تعليم اللغة فقط
العربية حتتاج إىل وقت كثَت مستمر. فلذلك جيب على ادلعلم أن 
ديلك على إدارة الوقت جيدا، ومل يكن لدى ادلعلم إستيعابو ادلادة 

 موافقا بالوقت. 

                                                             
 يف الصف العاشر مشاىدة تعليم االغة العربية ٕٙ
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يعطي ذلا وقت زائدة للمدرسة و ادلعلم أن  ولذلك ينبغي
  م االغة العربية إما يف الفصل أو خارجو.للتالميذ يف تعلي

 الطريقة (3
 مع اتصال يف األسلوب الذي يستخدم ادلعلم ىي الطريقة

 ادلوضوع، لتقدًن والوسائل السبل طريقة وتشمل .التدريس التالميذ
 .ميالتعل لطريقة الناجح االستخدام حتديد طريقة اختيار يف مث دقة

الطريقة و اإلسًتاجية الفعالية ادلستخدمة. الطريقة اليت  قلة
طريقة ادلباشرة يستخدمها معلم اللغة العربية يف الصف العاشر ىي 

(Direct Method) و يستخدم الطريقة احملاضرة .
(Demonstrasi) نقصاأحيانا. رأى الباحث على أنو يستخدم 

وال يهتموا التالميذ  اجلذابة للتالميذ حىت يشعروا بادلللو  الفعالية
 ٕٚعملية تعليم اللغة العربية باىتمام كبَت.

 االجتماعية بيئةال (4
مسست ادلعهدية اللغوية كونوع يف ادلدرسة العالية  ميذالتال

 متخرج من ادلدرسة الثانوية احلكومية ادلتنوعة. أكثرىم ڠمساراباطي 
ىم اليعرف و ال يستطيع لًتقية كفاءة اللغة العربية، الن  ،قبلها

ىذا احلال جيب على نقصان االىتمام من ادلعلم و ادلدرسة قبلها. 
معلم ليخلق البيئة اللغة يف ادلدرسة و الزم على التالميذ بتحدث 

اعداد  بتكلم اللغة اللغة العربية يف الفصل، فيمرس التالميذ و 
 العربية.

                                                             
 يف الصف العاشر مشاىدة تعليم االغة العربية 27



ٚٓ 

تلك ادلشكالت ىي، البد للوالدن ان يهتّم واحلل من 
هم. وعند يف تطوير أوالدىم يف البيت و يف ادلسكن خاصة يف تعليم

ادلدرسة، فينبغي للمعلمُت أن يقوم بالبيئة الدعمة للتلميذ لتعليم 
        اللغة العربية بتشجيعة. 

 التالميذ (5
 ىو مصدر التعلم يف عملية تعليم اللغة العربية يف التالميذ

 ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) درسةادل
تصعبهم يف تركيب كلمة العرب، و تصعبهم كتابة كلمات . ڠمسارا

العرب من اليمُت إىل الشمال، و تصعبهم اجواب االسئلة من ادلعلم 
وغَت ذلك. كثَت من التالميذ من خلفية الًتبية ادلتواسطة احلكومية 

  درس اللغة العربية. حىت تصعبهم يف فهم و
ىذا احلال يصَت مشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية يف 

 ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية (SEMESTA) درسةادل
فينبغي يعطي ادلعلم توفيق و ارشاد لكي يستطيعون و ،  ڠمسارا

    تطويرون كفاءتو يف تعليم اللغة العربية.
 المادة التعليم (6

التعليم وىي تؤنثر على جودة  تنفيدمواد التعليم مهمة يف   
التعليم. مواد التعليم كوسائل و مصادر ادلعلومات يف عملية التعليم 
ادلهمة يف إضافة و حتسُت فعالية التعليم. وتتكون مواد درس اللغة 
العربية يف ادلدرسة العالية مسست ادلعهدية اللغوية من مواد اخلطاب 

عن التعارف، و العائلة، ل التعرض أو عبارة القصَتة الشفوية يف شك
و يف الصف لتدريب اجلوانب األربعة للمهارات اللغوية، وىم مهارة 

  االستماع، و الكالم، و القراءة، و الكتابة. 
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 مبدرسةمدرسة  ربية إستخدمتعليم اللغة الع يف تنفيد و
(SEMESTA) كتب ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية ،

. رأى الباحث إن تلك مادة الطالب(اللغة العربية )التكلم، كتاب 
التعليم مناسب معيار كتاب االخرى، من ناحية مادة الدراسي 

 االساسي و النظرية. 
ىذا احلال فينبغي يستخدم معلم الكتاب االساسي يف 

 التالميذ  يصعب ، حىت ملفصم اللغة العربية ومناسبة طبقة التعلي
 يف عملية تعليم اللغة العربية.  

 الوسائل (7
 عملية على يدعم مباشرة شيئ اليتىو كل  وسائلال

أن  .وغَتىا اللغة وسلتربات ،وادلكتبة الدراسية، الفصول مثل م،يالتعل
الوسائل التعلمية مهمة، وىذه سائل تساعد كثَتا الطالب لفهم 

 درسةادلالدرس. والوسائل التعلمية اليت تستعمل يف 
(SEMESTA) و  ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية

 دلعرفة الوسائل التعلمية، نستطيع أن تنظر وسائل يف العالقات.
 مدرسةربية إستخدم ويف عملية تعليم اللغة الع

(SEMESTA) ڠمسارا ادلعهدية اللغوية كونوع باطى العالية  

ب، و مكرب الصوت. ا، و الكتالوسائل اجليد، منها: السبورة الذاكية
. رأى الباحث إن الوسائل يدو لكن يف ادلستخدمها نقصان اجل

                يم اللغة العربية.ل التالميذ تعليسهناسبة الطريقة، فتادلستخدم م
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 خامسالباب ال
 االختتام

 الخالصة .أ 
عن وصف العوامل الىت تسبب ضعف التالميذ  تعليم اللغة العربيةمشكالت 

عددةة مسست ادلشر مبدرسة العالية اىف الفصل الع تعليم االغة العربية و عواملهعلى 
 معيار . تتكون اجراءات مجع البيانات ىف هذا البحث منڠمسارااللغوةة كونوع باطي 

 , و استخدم هذا البحث طرةقة التثليث.ستبيانادلشاهدة و ادلقابلة و التوثيقية و اإل
 (SEMESTA) عملية تعليم اللغة العربية  مبدرسة نتائج من هذا البحث هي

لدى  تعليم اللغة العربيةمشكالت  و ڠمسارا ادلعددةة اللغوةة كونوع باطى العاليه
ادلعددةة اللغوةة   العاليه (SEMESTA) مبدرسة شر باالتالميذ يف الفصل الع

يف عملية تعليم توجد انواع ادلكون يف تنفيذ تعليم الغة العربية،  .ڠمسارا كونوع باطى
مندا: تعرةف التعليم، و أهداف التعليم، و طرةقة التعليم و وسائل التعليم و تقومي 

حكم االصوات، و نظام  ةعيناللغوةة  ناحيةمن  ةو أما مشكل تعليم اللغة العربية.  
مشكلة ادلادة ةعىن  اللغوةةناحية غًن من  ةمشكلاللغة، و ادلفردات، و اخلط. وأما 

فينبغي مادة التعليم مناسب معيار كتاب االخرى، من ناحية مادة الدراسي  التعلمية
فينبغي ةعطي ادلعلم توفيق و ارشاد لكي  مشكلة التالميذاالساسي و النظرةة. و 

فينبغي  مشكلة  ادلعلمو  ةستطيعون و تطوةرون كفاءته يف تعليم اللغة العربية.
ةستخدم اإلسرتاجيات أو اللعبة التعليمية يف تعليمدا، لكي ةشعرون التالميذ 

ابة ةعىن نقصا الفعالية و اجلذ مشكلة  الطرةقةو  بالسرور، وةقبلوا ادلادة بسدولة.
عطي وقت زائدة للتالميذ يف ةفينبغي  مشكلة  الوقت للتالميذ حىت ةشعروا بادللل. و

ةعىن مستحدمة  مشكلة الوسائلو  تعليم االغة العربية إما يف الفصل أو خارجه.
مشكلة البيئة  و ب، و مكرب الصوت.االوسائل مندا، السبورة الذاكية، و الكت
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م بالبيئة الدعمة للتلميذ لتعليم اللغة العربية فينبغي للمعلمٌن أن ةقو  االجتماعية
  بتشجيعة.

 
 االقتراحات .ب 

وقبل أن خيتتم هذا البحث نفسه، قدم تعدةدا من االقرتاحات منطلقا مما رأهتا 
 . وهي كماةلي: تعليم اللغة العربيةو وجدهتدا يف مشكالت 

 االقرتاحات للتالميذ .1
 ةنبغي التالميذ أن ةتعلموا جبيد. .أ 
 .و فدم اللغة العربية واراحل لتدرةب ادلفردات التالميذ أن ةزةدةنبغى  .ب 
  و تعبًن القصًنة اللغة االعربية. ةنبغي التالميذ أن ةزةد قراءة الكتب .ج 

 االقرتاحات دلعلم اللغة العربية .7
 ةنبغي ادلعلم أن ةدتم بالتالميذ يف عملية التعليم. ( أ

فردات و غة العربية كادلةنبغي دلعلم أن ةعرف نقصان التالميذ يف تعليم الل ( ب
 .الرتمجة

  يزةد ادلفردات و تدرةب احلوار. ةنبغي ادلعلم أن ةأمر التالميذ ل ( ت

 االختتام .ج 
الذي فيه  ما ال تصحى, و وفقه ىف إتام حبثهنع احلمد هلل الذى أعطى الباحث

و األخرى, و ناجيا ةوم ةسأل فيه  نافعا الباحث -إن شاء-علهالنقص ةبقى, وج
العبد عما العبد عما مضى. و الصالة و السالم على سيد الرسول حممد ابن عبد اهلل 
ادلصطفى, الذى ةنذر بالوعية دلن عصى, و ةبشر أمته ادلؤمنٌن بالبشرى, و على اله 

 و صحبه ادلتمسكٌن بسنة الىت اهتدى هبا من ةرى.
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 " مشكالت اىل كتابة هذا البحث حتت ادلوضوعأما بعد, قد مت بعون اهلل تع
معهدية اللغوية  سمست البمدرسة العالية تعليم االغة العربية في الصف العاشر 

 ". ڠسماراكونوع باطي 
قام هذا البحث العلمى على ثقة أنه ال خيلو من النقائص و األخطاء, و ةصبح 

قراء تقدمي االقرتاحات و بعيدا عن الكمال و التمام. ةرجى ذلذا البحث من سادت ال
النقد و اإلصالحات حيث ةعم النفع به لعامة ادلشتغلٌن بالدراسية, و اهلل  ةسأل أن 
جيعل هذا البحث خالصا لو وجه الكرمي, و جيعله نافعا لطالعة أثناء تعليمه, كفى 

 باهلل حسيبا نصًنا.
به ةوم  أسأل اهلل أن جيعل هذا البحث خالصا لو وجه الكرمي, و أن ةنفعنا

 القيامة, وهو ةوفق من ةرد احلق و ةددى من ةشاء إىل صراط مستقيم.
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LAMPIRAN 

 

A. Hasil Instrumen Wawancara terhadap Kepala Sekolah 

mengenai sejarah SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 

Gunungpati Semarang. 

1. Kapan mulai berdirinya sekolah? 

“SMA SEMESTA Bilingual Boarding School berdiri pada tanggal 

3 Mei 1999. Sekolah ini berdiri melalui MoU (Memorandum of 

Understanding ) antara Yayasan Al-Firdaus Indonesia dengan 

Fulton Science Academy. Yayasan Al-Firdaus merupakan sebuah 

yayasan  Yayasan ini meletakkan pondasi pembangunan menuju 

Indonesia baru  melalui pendidikan yang berwawasan 

internasional dan berakhlak mulia untuk generasi bangsa dari 

berbagai etnis, ras dan agama. Untuk mewujudkan cita-citanya 

yayasan ini bekerjasama dengan Fulton Science Academy. 

Asosiasi dari luar negeri ini bergerak dibidang Pendidikan, Sosial 

dan Ekonomi.” 

 

2. Bagaimana latar belakang siswa yang belajar di sekolah? 

“Siswa yang belajar di sekolah ini mayoritas berasal dari berbagai 

kota besar di Indonesia. dan sebagian besar lulusan dari SMP 

Favorit disekitar daerah kota besar-besar didaerahnya masing-

masing.” 

 

3. Ada Berapa ruang kelas yang disediakan untuk proses 

pembelajaran? 

“Ruang kelas yang disediakan untuk proses pembelajaran ada 10 

ruang kelas, yaitu kelas 10 ada 4 ruang kelas, kelas 11 ada 4 ruang 

kelas dan kelas 12 juga ada 6 ruang kelas.” 

 

4. Apasaja fasilitas yang tersedia di sekolah untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran dan kondisinya sekarang? 



“Ada banyak, diantaranya ada perpustakaan yang terdapat buku-

buku untuk membantu dan menunjang para siswa belajar  ilmu 

agama maupun ilmu umum. Kemudian laboratorium IPA, 

laboratorium komputer, musholla, dsb. Kondisinya masih dapat 

digunakan dengan baik dan juga sangat nyaman.” 

 

5. Kurikulum apa yang digunakan sekolah Semesta dalam proses 

pembelajaran ? 

“Untuk kelas X dan XI, menggunakan Kurikulum 2013, 

sedangkan untuk kelas XII menggunakan KTSP.” 

 

6. Hari apa saja kegiatan aktif proses pembelajaran di sekolah  ? 

“Untuk kegiatan pembelajaran aktif yaitu hari Senin sampai 

Jum’at sedangkan sabtu minggu libur.” 

 

7. Khusus untuk bahasa Arab, apakah ada program-program khusus 

diluar kurikulum Pemerintah ? 

“Sementara belum ada khusus dalam pembelajaran bahasa Arab, 

karena untuk mata pelajaran Bahasa Arab tergolong mata 

pelajaran baru  dan muatan lokal  bahasa pilihan/ atau bias disebut 

muatan lokal.” 

 

8. Apakah guru bahasa Arab sudah Kompeten di bidangnya/ sesuai 

ijazahnya? 

“Untuk dibidang komunikasi dengan bahasa Arab sudah lebih 

baik, sedangkan untuk Ijazahnya sesuai langsung lulusan Al-

Azhar Cairo, sedangkan dalam proses metode dan pengolahan 

situasi kelas yang kurang terorganisir.” 

 

 

 

 

 



B. Hasil Instrumen wawancara terhadap Guru pengampu mata 

pelajaran bahasa Arab di SMA SEMESTA Bilingual 

Boarding School Gunungpati Semarang. 

 

1. Berapa  jumlah siswa dikelas X yang mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab di SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 

Gunungpati Semarang? 

“Siswa kelas X yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab ada 15 

siswa, yaitu dari beberapa siswa dari jurusan IPA dan IPS” 

 

2. Apa saja buku dan media yang dipakai dalam pembelajaran 

bahasa Arab  di kelas X SMA Semesta Bilingual Boarding School 

Gunungpati Semarang ? 

“Buku Attakalum (التكلم)  , Media Audio Visual dan Smart Board” 

3. Bagaimana latar belakang siswa kelas X yang mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab di SMA SEMESTA Bilingual 

Boarding School Gunungpati Semarang ? 

“Latar belakang siswa kelas X berbeda – beda, sebagian ada yang 

lulusan dari MTS yang sudah belajar bahasa Arab sebelumnya dan 

sebagian ada yang lulusan dari SMP yang memang sebelumnya 

belum pernah belajar bahasa Arab” 

 

4. Bagaimana kemampuan siswa kelas X dalam mempelajari bahasa 

Arab, khususnya materi paling dasar di SMA SEMESTA 

Bilingual Boarding School Gunungpati Semarang ? 

“Kemampuan siswa kelas X dalam mempelajari bahasa Arab ada 

yang sudah cukup baik dan ada yang kurang baik, mayoriyas yang 

menguasai bahasa Arab dari lulusan SMP Islam yang favorit yng 

sebelumnya sudah mengerti dan mempelajari bahasa Arab” 

5. Bagaimana hasil belajar siswa kelas X dalam mempelajari bahasa 

Arab? Apa mengalami peningkatan atakah mengalami kendala? 



“Hasil belajar siswa kelas X mengalami peningkatan seperti 

memahami dan mengenali kosakata yang baru” 

 

6. Apa saja problematika  yang terdapat dalam pembelajaran bahasa 

Arab kelas X  ? 

“Problematika secara non linguistik (1) dari kurangnya motivsi 

lebih dalam mempelajari bahasa Arab, (2) dari latar belakang 

siswa dan  (3) kurangnya perhatian dari orang tua” 

 

7. Diantara macam – macam materi dan metode pembelajaran 

bahasa Arab, Apasaja kesulitan yang dialami siswa kelas X? 

“Sebagian besar siswa sulit dalam merangkai kalimat bahasa Arab 

dengan benar, kurangnya kosakata , dan kurangnya praktek secara 

langsung dalam pembelajaran maupun dilingkungan sekitar” 

 

8. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi problematika bahasa 

Arab siswa kelas X dari aspek Non Linguistik? 

“kurangnya metode yang digunakan guru dan variasi dalam 

pembelajaran bahasa Arab dan waktu yang relativ sedikit 

sertakurangnya  perhatian dari orang tua karena sebagian besar 

orang tua siswa sibuk bekerja, siswa yang dulunya berasal dari 

SMP belum pernah belajar bahasa Arab, Sebagian besar siswa 

masih sulit untuk memahami teks bacaan dalam bahasa arab”. 

 

9. Bagaimana solusi dalam menangani problematika pembelajarab 

bahasa Arab siswa kelas X ? 

“ Solusinya seperti melakukan pendekatan kepada siswa yang 

kurang baik dalam pembelajaran bahasa Arab, kemudian 

memberikan motivasi agar siswa semangat dalam belajar” 

 

10. Apa target yang akan dicapai pada pembelajaran bahasa Arab di 

siswa kelas X ? 



“target utama untuk peserta didik menguasai mufrodat bahasa 

Arab, karena kosakata( mufroodat) merupakan sumber dasar 

untuk berkomunikasi, karena tanpa menguasai atau memahami 

kosakata berbahasa Arab, peserta didik akan sulit untuk 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Hasil Instrumen wawancara untuk siswa kelas X di SMA 

SEMESTA Bilingual Boarding School Gunungpati Semarang 

Non Linguistik. 

ANGKET UNTUK SISWA 

 

Kriteria Validasi Angket 

a) Kesesuaian angket dengan indicator (Faktor Non Linguistik) 

b) Ketepatan penggunaan kata/bahasa 

c) Angket tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

d) Kejelasan yang diketahui dan ditanyakan dalam angket. 

Nama :  

Kelas : X  

Petunjuk pengisian 

1. Pilihlah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan saudara 

dan berilah tanda silang () pada jawaban yang saudara anggap 

sesuai.  

2.  Jawaban tidak mempengaruhi nilai raport. 

3. Kesediaan dan kejujuran anda sangat kami harapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertanyaan  

 

 

No 

 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

 

 Selalu 

 

Mungkin 

 

Kadang-

kadang 

 

Tidak 

Pernah 

1 Apakah anda senang 

dengan buku 

pelajaran bahasa  

Arab dan 

pembelajarannya ? 

  
 

  

2 Guru menggunakan 

buku lain dalam 

pembelajaran bahasa 

Arab? 

  

 

  
 

3 Anda selalu 

memahami pelajaran 

yang diberikan guru? 

    

 

4 Apa Anda membuat 

ringkasan kecil dari 

apa yang anda  

pelajari? 

    

5 Apakah anda selalu 

bertanya tentang 

materi pembelajaran 

bahasa Arab ? 

  
 

  

6 Dalam pembelajaran 

bahasa Arab, apakah 

guru anda 

menjelaskan dengan 

bahasa Arab? 

  

 

 
 

 

7 Guru anda selalu 

menggunakan media 

pembelajaran bahas 

Arab ? 

 
 

   

8 Media yang 

digunakan guru anda 

selalu bervariasi ? 

 

 

 
 

  



9 Apakah metode yang 

digunakan guru anda 

selalu monoton? 

   

 

 
 

10 Apakah anda merasa 

terbantu dengan 

metode yang 

digunakan guru? 

 
 

   

11 Guru anda selalu 

menggunakan 

beberapa metode 

pembelajaran bahasa 

Arab? 

  
 

  

12 Guru bahasa Arab 

anda mahir dalam 

mengelola kelas ? 

  
 

  

 

13 Apakah waktu yang 

digunakan dalam 

pembelajaran  bahasa 

Arab sudah cukup ? 

  
 

  

14 Jika ditambah waktu 

belajarnya, apakah 

anda akan 

bersungguh-sungguh 

dalam belajar, 

terutama belajar 

bahasa Arab? 

 

 

 
 

  

15 Apakah di lingkungan 

kelas anda  

mewajibkan berbicara 

menggunakan bahasa 

Arab? 

  

 

  
 

16 Teman anda selalu 

memberikan motivasi 

untuk belajar bahasa 

Arab ? 

  

 

 
 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P  P )  

 

Nama Madrasah : SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : X A / Genap 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 

Materi Pokok   : Al a’ilah ( العائلة ) 
 

    Objektif/Kompetensi Dasar Indikator 

1. Melakukan dialog sederhana 

dan percakapan awal dalam 

bahasa arab terkait dengan 

keluarga (عائلة( 

 

 

1. Siswa dapat mempraktekkan 

dengan teman sebangkunya 

2. Siswa hafal kosakata yang 

berkaitan dengan keluarga)عائلة) 

3. Siswa dapat menghafal dan 

menggunakan kata kerja “fiil 

mudhori’ 

Sumber/Referensi Material yang digunakan/Media 

1. At-takallum: A Comprehensive 

Modern Arabic Course 

Innovative Approach, Penerbit 

Dar Al-Nile 

Buku, papan tulis, LCD projector , 

Smart board 

   

  

Metode Tanya Jawab, Demonstrasi 

Prosedur 

Langkah Pembelajaran Durasi 

Pendahuluan/Pembukaan 

10  menit  

1. Membaca doa 

2. Absensi 

3. Membuka pelajaran dengan basmalah 

4. Menonton video tentang keluarga dalam Bahasa arab  

Kegiatan Inti     
  

65 menit 
1. Guru melafalkan kosa kata kosa kata baru mengenai 

keluarga, kemudian murid mengikuti 



2. Dua murid menjadi contoh dalam memperkenalkan 

keluarga 

3. Setiap murid saling berkenalan dengan Bahasa Arab 

4. Murid mengerjakan soal yang ada pada buku latihan 

Penutup :     

5 menit 
1. Menutup pelajaran dengan hamdalah 

2. Motivasi 

3. Doa dan salam. 

Tugas: mencari “fiil mudhori” 

 Catatan: 

 

 

 

Semarang, 17Januari  2018 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah    Guru Mata Pelajaran 

        

    

 

 

 

(Imam Husnan N, S.T)   (Qoim Mustaqim Lc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P  P )  

 
Nama Madrasah : SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : X A / Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 

Materi Pokok   : Isim Isyaroh ( اسم اإلشارة) 
 

Objektif/Kompetensi Dasar Indikator 

2. Melakukan dialog 
sederhana seputar    اسم

 اإلشارة
 

 

4. Mampu mengenalkan اسم اإلشارة 
dengan bahasa arab 

5. Siswa dapat mempraktekkan 
dengan teman sebangkunya 

6. Siswa dapat menggunakan  اسم

 dalam percakapan اإلشارة

Sumber/Referensi Material yang digunakan/Media 

2. At-takallum: A 
Comprehensive Modern 
Arabic Course Innovative 
Approach, Penerbit Dar Al-
Nile 

Buku, papan tulis, LCD projector , 
Smart board 

   

  

Metode Tanya Jawab, Demonstrasi 

Prosedur 

Langkah Pembelajaran Durasi 

Pendahuluan/Pembukaan 

10  menit  

1. Membaca doa 

2. Absensi 

3. Membuka pelajaran dengan basmalah 

4. Bertanya tentang pelajaran kemarin, tentang angka 
1-99 dalam bahasa arab 

Kegiatan Inti       



5. Guru melafalkan kalimat kalimat tentang اسم اإلشارة , 
kemudian siswa mengikuti 

65 menit 

6. Dua siswa menajadi contoh dalam pengucapan angka 

7. Setiap siswa saling menyebutkan dengan Bahasa 
Arab 

8. Murid mengerjakan quiz di quizlet. 

Penutup :     

5 menit 
4. Menutup pelajaran dengan hamdalah 

5. Motivasi 

6. Doa dan salam. 

Tugas: mencari هنا  , اسم اإلشارةdan هناك 

 Catatan: 

 

 

 
Semarang, 31 Januari  2018 

Mengetahui,  
Kepala Sekolah       Guru Mata Pelajaran 

         
  
 
 
 

(Imam Husnan N, S.T)   (Qoim Mustaqim Lc) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P  P )  

 
Nama Madrasah : SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : X A / Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
Materi Pokok   :Ta’aruf ( التعارف ) 
 

Objektif/Kompetensi Dasar Indikator 

3. Melakukan dialog sederhana 

dan perkenalan (التعارف)  

 

 

7. Mampu mengenalkan diri 

sendiri dengan bahasa arab 

8. Siswa dapat mempraktekkan 

dengan teman sebangkunya 

9. Siswa dapat menggunakan 

“dhomir milkiyyah” atau 

kepemilikan 

Sumber/Referensi Material yang digunakan/Media 

3. At-takallum: A 

Comprehensive Modern 

Arabic Course Innovative 

Approach, Penerbit Dar Al-

Nile 

Buku, papan tulis, LCD projector , 

Smart board 

   

  

Metode Tanya Jawab, Demonstrasi 

Prosedur 

Langkah Pembelajaran Durasi 

Pendahuluan/Pembukaan 

10  menit  

1. Membaca doa 

2. Absensi 

3. Membuka pelajaran dengan basmalah 

4. Bertanya tentang pelajaran kemarin, tentang sapa 

menyapa 

Kegiatan Inti       

65 menit 9. Guru melafalkan kalimat kalimat untuk perkenalan, 



kemudian siswa mengikuti 

10. Dua siswa menajdi contoh dalam perkenalan 

11. Setiap siswa saling berkenalan dengan Bahasa 

Arab 

12. Murid mengerjakan quiz di quizlet. 

Penutup :     

5 menit 
7. Menutup pelajaran dengan hamdalah 

8. Motivasi 

9. Doa dan salam. 

Tugas: membuat kalimat dengan menggunakan “dhomir milkiyyah” 

 Catatan: 

 

 

                                                                                                                                             

Semarang, 10 Januari 2018 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah    Guru Mata Pelajaran 

          

 

 

 

 

(Imam Husnan N, S.T)   (Qoim Mustaqim Lc) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P  P )  

 
Nama Madrasah : SMA SEMESTA Bilingual Boarding School 
Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 
Kelas/Semester : X A / Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
Materi Pokok   : Fis Shoffi( في الصف ) 

 

Objektif/Kompetensi Dasar Indikator 

1. Menghafal kosakata yang 

berkaitan dengan peralatan 

kelas. 

 

1. Siswa hafal kosakata yang 

berkaitan dengan ruang kelas 

dan sekolah 

2. Siswa dapat menghafal dan 

menggunakan kata kerja “fiil 

nahy’’ 

Sumber/Referensi Material yang digunakan/Media 

1. At-takallum: A 

Comprehensive Modern 

Arabic Course Innovative 

Approach, Penerbit Dar Al-

Nile 

Buku, papan tulis, LCD projector , 

Smart board 

   

  

Metode Tanya Jawab, Demonstrasi 

Prosedur 

Langkah Pembelajaran Durasi 

Pendahuluan/Pembukaan 

10  menit  

1. Membaca doa 

2. Absensi 

3. Membuka pelajaran dengan basmalah 

4. Bertanya tentang pelajaran kemarin dengan 

memperagakan suatu kata kerja 

Kegiatan Inti     
  

65 menit 
1. Guru melafalkan kosa kata kosa kata baru berkaitan 

dengan kelas dan sekolah. 



2. Menunjukkan suatu benda yang berkaitan dengan 

kelas dan sekolah 

3. Setiap murid membuat kalimat yang terdiri kari kata 

kerja dan kosakata 

4. Murid mengerjakan soal yang ada pada buku latihan 

Penutup :     

5 menit 
10. Menutup pelajaran dengan hamdalah 

11. Motivasi 

12. Doa dan salam. 

Tugas: mengerjakan soal-soal di buku latihan 

 Catatan: 

 

 

 

Semarang, 24 Januari  2018 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah    Guru Mata Pelajaran 

         

   

 

 

 

(Imam Husnan N, S.T)    (Qoim Mustaqim Lc) 

 



 

 
Gambar 1.1. Wawancara dengan kepala sekolah SMA Semesta 

Bilingual Boarding School 

 

 
Gambar 1.2. Wawancara dengan guru bahasa Arab di SMA Semesta 

Bilingual Boarding School 

 

 



 
Gambar 1.3. mencara data Instrumen tentang problematika Non 

Linguistik dengan siswa kelas X SMA Semesta Bilingual Boarding 

School Semarang 

 

 
 



 

 
 

 

 
Gambar 1.3. Observasi disaat kegiatan belajar mengajar dengan 

siswa kelas X SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang 
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