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 الشكر والتقدير
، والصالة  احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن ىدانا اهلل

 ،  حممد صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أمجعني املصطفى والسالم على حبيب اهلل
 .  وبعد

لتكميل شرط من شروط املقررة لنيل شهادة كتابة ىذا البحث   قد أمت الباحث 
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف املرحلة اجلامعية 

 .  قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
،  ويف ىذه املناسبة يقدم الباحث جزيل الشكر والعرفان إىل الوالدين احملبوبني 

إىل و وتأديبا وربياين تربية حسنة ربياين إحسانا الذان  ومها حسن الدين لوبس وروس نيلي
 صاحب الفضيلة : 

ف قاسم جامعة السلطان الشريكمدير  احلاج جماىدين األستاذ الدكتور .1
والدكتور  كنائب املدير األول  رياو والدكتور احلاج سريان مجرةاإلسالمية احلكومية 
  .الثاين احلاج فرومادي كاملدير

الدكتور عليم الدين  كلية الرتبية والتعليم و الدكتور احلاج سيف الدين كعميد   .2
الدكتور نور سامل   و  العميد الثانيةنائبة ك ة روحاينالدكتور يد األول و نائب العمك
 . نائب العميد الثالث ك
فعاديلن قسم تعليم اللغة العربية و رئيس ك املاجستري اميلجون بج ا الدكتور احل .3

   . كاتب لقسم تعليم اللغة العربيةكرميب  املاجستري  
 .  يف كتابة ىذا البحث شر امل املاجستريرشدي  الدكتور .4
الذي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات  يمياألكاد املشر  دادانج فردوس .5

 . يةاألكادمي



 ه

مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  .6
 .  قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

 . وغريىمنسرول )رحم اهلل(  و ماريونيأمي مجيع أسريت :  .7
حممد خملص ورفقي عبدي وإمام وحيودي ورمحة باسوكي األصدقاء احملبوبون :  .8

وغريىم دمن معي يف نفس الفصل والقسم ويف خدمة اجملتمع بقرية تنجونج 
 مرانيت وأيضا يف  . .ل .

احتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم   عزاء يفأصحايب األ .9
 . )الفاتح(  جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
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o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o اساذ  الراا    الفلاءلأل 
o يمع  اصأحااب  ي سم  ذليع  اليةة اللابعةجل 
o يمع  اصأحدساء  ي ليعة الرتبعة   العليع جل 
o احلرومعة رفا يمع  اصأحدساء  ي ااملة المياا  الراف  سااس  اسإاسامعة جل 
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 االستهالل

 إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم،

 ومن يتحر الخير يعطه،

 ومن يتوق الشر يوقه.

 

‘’Sesungguhnya ilmu itu (didapat) dengan belajar,dan rasa 

mura hati dengan belajar bermurah hati. Barangsiapa memilih 

kebaikan, akan diberi. Barangsiapa menjaga diri dari keburukan dia 

akan terjaga.’’ 
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 ملخص

(: فعالية استخدام الطريقة المباشرة بوسيلة الفيلم لترقية ٩١٠٢محمد علي، )
مهارة الكالم لدى التالميذ في المدرسة الثانوية الحكومية 

 بكنبارو ٠

الطريقة املباشرة  استخدامهذا البحث حبث جترييب، ويهدف إىل معرفة فعالية 
بكنبارو.  ١بوسيلة الفيلم لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية احلكومية 

شخصا. ولكثرة  ١١١١بكنبارو بعدد  ١وجمتمعه مجيع تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية 
يتكونون تلميذا  ٠١عدد اجملتمع عّين الباحث بعضهم ليكونوا عينة للبحث، فعدد العينة 

الطريقة املباشرة بوسيلة الفيلم لرتقية مهارة  استخداممن الفصلّي. وموضوعه فعالية 
بكنبارو. وبناء على حتليل البيانات  ١الكالم لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية احلكومية 

الطريقة املباشرة بوسيلة الفيلم فعال لرتقية مهارة الكالم  استخداماستنتج الباحث أن 
٪= ٥وذلك أعلى من املستوى اهلام لــ ٨،٠٣= Toالتالميذ، وُعرف ذلك من أن  لدى

. وفمن ذلك استنتج أن الفرضية البديلة مقبولة ٣،،٣٪= ١واملستوى اهلام لــ ٣،١٨
 والفرضية املبدئية مردودة.

 الطريقة المباشرة، وسيلة الفيلم، مهارة الكالم.الكلمات األساسية: 
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ABSTRACT 

Muhammad Ali, (9102):  The Effectiveness of Using Direct Method with 

Film Media In Increasing Student Speaking 

Ability at State Islamic Senior High School 0 

Pekanbaru 

This was an Experimental research aimed at knowing the effectiveness of using 

Direct method with film media in increasing student speaking ability at State 

Islamic Senior High School 1 Pekanbaru.  All student that were amount 1111 

students at State Islamic Senior High School 1 Pekanbaru was population. 

Becuase the population large, so, the researcher takes the sample 01 students that 

consist of two classes. Object of this research was the effectiveness of using 

Direct method with film media in increasing student speaking ability at State 

Islamic Senior High School 1 Pekanbaru. Based on the data analysis, the the 

researcher concludes that the use of Direct method with film media effective  in 

increasing student speaking ability at State Islamic Senior High School 1 

Pekanbaru. It was proven that t1 8403 was higher than tt 3418 at %5 significant 

level and 34.3 at 15 significant level. Therefore, it could be concluded that Ha was 

accepted and H1 was rejected. 

Keywords: Direct Method, Film Media, Speaking Ability 
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ABSTRAK 

Muhammad Ali, (9102): Efektifitas Penggunaan Metode Langsung Dengan 

Media Film Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 0 

Pekanbaru 

 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dan bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas penggunaan metode langsung dengan media film untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pekanbaru. Popolasi penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah Negeri 

1 Pekanbaru yang berjumlah 1111 orang. Lalu, dikarenakan banyaknya jumlah 

populasi maka peneliti mengambil sampel sebanyak 01 orang yang terdiri dari dua 

kelas. Objek penelitian ini adalah efektifitas penggunaan metode langsung dengan 

media film untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis data peneliti menyimpulkan 

bahwa penggunaan metode langsung dengan media film efektif dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa, hal ini dibuktikan oleh To=8403 lebih 

tinggi dari taraf signifikan %5= 3418 dan dari taraf signifikan 15= 34,3. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.  

Kata Kunci: Metode Langsung, Media Film, Kemampuan Berbicara 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 خلفية البحث  .أ 
 . يعٌت مهارة الكالم،رات متنوعةمهاتدريس اللغة العربية  عملية تكان

، يرجوعلى ةوجد املهارة املذكور تومهارة االستماع، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة، ل
من عناصر  إحدىاملعلم أن يستعمل الطريقة والوسيلة املؤثر. ألن الوسيلة والطريقة 

  سمس  الدور  ي البتت اصحوول التدريس.يتال
 ي تعليم اللغة مهارات اللغوية الذى سيتلغو املدرس  منمهارة الكالم 

املواصالت تني بتفاىم، و تل العورى كاللغة العربية. التكلم ىو الوسيلة األوىل
 شعر بو: تنتغى للممارسة اللغة أن ت تادل، باستعمال اللغة الوسيلة، وباالت
 مهارة االستماع .1
 مهارة الكالم .2
 مهارة الكتابة .3
  مهارة القرعة .4

ملدرس ان يهتم طتقة املهارة التالميذ. ا ي تعليم مهارة الكالم، ينتغى 
املادة الذي يعلمها  ولذال  البد ملدرس أن يعرف قدرة مهارة الكالم حىت يبتت

 املدرس وينظر النمو ي الواقع.

عند أجيب ىرمأو ان إن مهارة الكالم ىي قدرة على نطق األصوات 
 .1اللفظية أو الكلمات لتعتري تفكريىم وإدراكهم ومشاعرىم إىل األخرين

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

Rosdakarya, 2011). hlm. 135. 
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غالتا، إن مهارة الكالم هتدف إىل جعل الطالب قادرا على االتوال شفهيا 
باللغة اليت تعلمها. وأما أىداف مهارة الكالم عند أبوبكر فهي مبا جيدا مناستا 

 :2يلي

 الطالب حمادثًة. توِعيد .أ 
 الطالب تكلما فويحا واضحا. توِعيد   .ب 
 الطالب اختيار املفردة أو الكلمة املناستة وموقعها  ي اجلملة. توِعيد   .ج 

 
التعليم من تل  أىداف مهارة الكالم كان الطالب البد ليحول إىل ىدف 

قد حأول حمأولة عظيمة  ي تعليمهم ملساعدة الطالب ألن املدرس اللغة العربية.
 قد استخدم الطريقة والوسيلة املتنوعة. استعاب مهارة الكالم  ي ىذه املدرسة

الوسيلة التعليمية اليت متكنها أن يستخدم املدرس لًتقية مهارة الكالم ىي 
فلم تتحرك أو ال تتحرك، ألوانو أبيض أو وىذه الوسيلة شكلها  األفلم. وسيلة

 3أسود،زماهنا صحظة أو قدسمة.
ألن  ي  ،الوسيلة يساعد  ي عملية التعليم وىي متل  الدور املهم  ي حضره

أساسو كل املادة التعليم  سمل  الوعب املتنوعة  ي الناحية األخرى، كانت املادة ال 
نت املادة حتتاج إىل الوسيلة. املبال. حتتاج إىل الوسيلة، لكن  ي الناحية األخرى كا

الدرس اللغة العربية، الرأي من بعض التالميذ أن اللغة العربية الدرس الوعب من 
 4 الدروس واللغوية األخرى.

 اصحكومية سالميةاملدرسة البانوية األاما اىداف التعليم العربية ملهارة الكالم  ي 

                                                             
2
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, ( Jogjakarta : Diva 

Press. 2012),hlm. 99. 
3
 M.khalilullah, media pembelajaran bahasa arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2011), hlm.78. 
4
 M.khalilullah.Ibid,hlm: 16. 
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 تكلم العربية جيدةعلى  ونالتالميذ يقدر  .1

 املفردت كبريةعلى  ونالتالميذ يقدر  .2

   .تكلم اللغة العربيةيشجاع على   ونالتالميذ يقدر  .3

 اإلجابة ونيسطيع كالم اللغة العربية فالتالميذبيدعو  إذا .4

  

ىف املدرسة البانوية التاحث ناء على مالحظة متهيدية الىت قام هبا ب
 التالية: وجد التاحث الظواىر األسالمية اصحكومية األوىل بكنتارو

 التالميذ نادر التكلم اللغة العربية  ي احملادثة اليومية. .1
 التالميذ ليس هلم مفردات كبرية. .2
 إذا دعى يتكالم اللغة العربية فالتالميذ صامت.  .3
 .بعض الطالب تأتأة  ي تكلم اللغة العربية .4

 
املدرسة  ي على الظواىر السابقة، نرى أن مهارة الكالم لدى الطالب  بناًء 
ىدف تعليم اللغة العربية.  بكنتارو مل حتُول على  1اصحكومية  سالميةاألالبانوية  
على ملساعدة الطالب  ولة عظيمة  ي تعليموااملدرس حمحاول  ،ملهارة الكالمخاصة 

مهارة املدرس قد استخدم وسائل لًتقية استعاب مهارة الكالم  ي ىذه املدرسة. و 
أى نان سيلة تستطيع لًتقية مهارة الكالم عند ر ىذه الو منها وسيلة صورة  الكالم
. مول لًتقية مهارة الكالحتوسيلةمل ذه الينا من الظواىر ىأر  .ولكن كما5سجان
ل  حيتاج أن يُنظِّم ظروفا مَؤتِيا وفعاليا وابتداعّيا لًتقية مهارة الكالم لدى الطالب الذ

خرى يعٌت وسيلة يوتق الوسيلة األفاراد التاحث ان  إىل اهلدف املنشود ألجل حُيِول
 تأثريا إىل األمور السابقة .األفالم ألن ىذه الوسيلة احدي وسيلة لًتقية مهارة الكالم

                                                             
5
 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran Penggunaan dan Pembuatannya,( 

Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-9, 2010), hlm. 4-5 
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 لًتقية الفيلم بوسيلة املتاشرة الطريقة استخدام فعالية، عن تتجذب التاحث للتحث
 .بكنتارو 1 اصحكومية البانوية املدرسة  ي التالميذ لدى الكالم مهارة

 مشكالت البحث . ب
 يقّدم التاحث املشكالت كما يلي:

 رغتة الطالب  ي تعليم اللغة العربية. (1
 ال يقدر الطالب على تكلُّم اللغة العربية إال قليال. (2
 ال يشًتك الطالب ىف ممارسة تكلُّم اللغة العربية إال قليال. (3
 وسيلة التعليم الىت تستخدمها املدرس غري مناسب. (4
 يستخدمها املدرس لًتقية مهارة الكالم لدي الطالب.طرق التدريس اليت  (5

 حدود البحث . ج
 انطالقا مما ستق فإن حدود التحث ىنا كاآلتية:

 قدرة الطالب على التكلُّم باللغة العربية. (1
لًتقية مهارة الكالم لدى  الفلموسيلة  استخدام الطريقة املتاشرةفعالية  (2

 األوىل بكنتاروىف املدرسة البانوية األسالمية اصحكومية  طالب
 أسئلة البحث . ح

لم يالف وسيلةالطريقة املتاشرة ب ىل استخدام، أسئلة التحث ىف ىذا التحث
 1سالمية اصحكومية ىف املدرسة البانوية اإل التالميذلًتقية مهارة الكالم لدى  فعال
 .بكنتارو

 أهداف البحث . خ
لًتقية لم يالف وسيلةالطريقة املتاشرة ب استخدام فعالية ملعرفة ،أىداف هلذا التحث

 .بكنتارو 1سالمية اصحكومية ىف املدرسة البانوية اإل التالميذمهارة الكالم لدى 
 أهمية البحث

 أما أمهية التحث فيما يلي:



5 

 املْقتَ رَح واملدأو لة  للمدرسة  ي تطوير تعليم اللغة العربية. (1
 ي مدير املدرسة، أحد من مادة لًتقية جودة التعليم اللغة العربية  (2

 .بكنتارو 1اصحكومية  سالميةاألاملدرسة البانوية 
املدرسة البانوية  للمتعلم، يساعد املتعلم لًتقية مهارة الكالم التالميذ (3

 .بكنتارو 1اصحكومية  سالميةاأل
للتاحبة، اصحاصل ىذا التحث يكون مبدة املراجع  ي استمرار التحث  (4

 الواسعة مع مساعدة  ي الدول التحث.
 

 البحثمصطلحات  . ز
لدفع عن األخطاء  ي فهم املوضوع، فيوضَّح التاحث املوطلحات املوجودة 

  ي ىذا املوضوع:
 6.فعالية الفعالية مبعٌت األثر أو (1
الوسيلة مجعها وسائل مبعٌت ملقية بني مودرة املعلومات ومقتل    (2

 7املعلومات.
ىي وسيلة اتوالية وىذا ىواإلتوال السمعية والتورية  سيلة الفلمو  (3

   إليوال رسالة إىل جمموعة من الناس الذين جيتمعون  ي مكان معني
مهارة الكالم، واملراد ىنا قدرة الطالب على استعمال مجلٍة بسيطٍة وتعترٍي  (4

 يومي  ي التكلم باللغة العربية.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية .1

جاء يف معجم اللغة اإلندوسية الكبَت شلعٌت الفعالية أي شئ الذي فيو تأثَتة 
وىذه إشارة إىل ادلعٌت اللغوي لكلمة  8)عاقبة، أثر و االنطباع( وُتحَصِّل على احلاصلة

الفعالية. وعلى يد ملياسا الفعالية محرتَِبط مبحصول على ادلنشودة و ِكفاية و اجياد 
. ويقصد بالتعليم الفّعال ذلك التعليم الذي يؤدي إىل 9االشًتاك النشيط من الطالب

صول على أكرب وقتا مع احل أقصى درجة شلكنة من التعلم بأقصر الطرق وأقلها جهدا و
 .10قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى

بناء على األراء السابقة أن الفعالية مقياسية على احلاصلة احملصولة عليها واذلدف 
 ادلخطط. وادلراد بالفعالية وجود ادلطابقة بُت الرجاء واذلدف ادلطلوب.

 سلوبواأل والطريقة المدخل .ب 
أّن اسلوب ىوشرح من الطريقة عالقة ىرمية  يف سلوبواأل والطريقة ادلدخل

تعليم اللغة و  عن طبيعة وطريقة ىي شرحة من ادلدخل. ادلدخل رلموعة من االفًتاضات
طبيعة  وجهات النظر عن أو الفلسفية فإن ادلدخل ىواالعتقاد والتعلم اللغة. لذلكاللغة 

ُتتاج إىل أن ال  العامة اليت احلقيقة نظريا تعترب اللغة، وحقيقتو ادلدخل ىوافًتاض أن
مطلقة. كمثل اللغة ما نسمع وما نقول  العامة ىي وكذلك ادلدخل احلقيقة ،يثبت

 مهارة بعدىا. بعد ذلك والكتابة

                                                           
8
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. ke-3, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 0991), hlm. 909. 
9
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وبناء  متضاربة بانتظام وغَت ادلادة التعليمية عرض مقًتن الطريقة ىوخطة شاملة
 كما يلى :   على ادلدخل. أما للطرق تدريس اللغة العربية

 طريقة ادلباشرة .1
بلغة أجنبية. ولشرح معٌت   تدرس يقدمي الدرس ادلباشر الطريقة ادلباشرة ىي ادلعلم

 النمذجة.أو مجلة بصورة أو كليمة 

 طريقة الطبعية .2
الكثَت من أو جو التشابو مع الطريقة مباشر ولكن الطريقة ادلباشر الطريقة الطبعية 

 دلعرفة. إىل الطبيعة جلبتالطالب 

 السيكولوجية طريقة .3
على الطريقة  ىذهويستند الطريقة ادلباشرة.  أن تفعل شيئا مع أيضا الطريقة ذلا ىذه

 مراقبة العقلية ورابطة العقل.
 لفظية الطريقة .4

 كادلعتاد. تدرس ىجاء الالتدوين الصويت لفظية ىي مادة درسا كتب يف  الطريقة
 مسعت وقرأت. ما افتعال إنشاء باحلث والدروس قواعد اللغة

 طريقة القراءة .5

مدة الدرسة مكّوومن سلطوطات قصَتة وادلخطوطة يسبقو قائمة من الكلمات 
 تدرس معنها من خالل العالقة يف مجل والًتمجة أو الصور.

 طريقة القواعد والًتمجة .6
 ىذه الطريقة ىي الطريقة مزجية من طريقة القواعد وطريقة الًتمجة

 طريقة القواعد .7
 ،اللغة أمهية من مهاراتا لستخدامهاطريقة القواعد تقول وتعترب معرفة قواعد 

 خصائص ىذه الطريقة ىي ُتفيظ القواعد النحوية وكلمات معينة.
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 طريقة الًتمجة .8

 ىذه طريقة الًتمجة ويستخدم أسلوب الًتمجة ألنشطة ترمجة قراءات، أو  من 

 الّلغة األجنبية إىل اللغة إندونيسيا.

 طريقة اإلنتقائية .9

ىذه الطريقة يف التدريس باستخدام مزيج من العناصر الواردة يف الطريقة ادلباشرة  
والطريقة الًتمجة النحوي. تدرس ادلهارات اللغوية وفقا للًتتيب: مهارة الكالم، مهارة 

 :يةطرائق التدريس يف العملية الًتب أمهيةالكتابة ومهارة القراءة. 
أن يتعرف على طرائق التدريس العامة من الضروري جدًا لكل مهتم بالتدريس 

وتعد سالح ادلعلم ، الذي يستعُت   واخلاصة ألهنا زلور االرتكاز ألي تدريس فعال ، 
كلو ، وكذلك على التعلم ،    بو يف عملو ، وذلا آثار ىامة على ادلوقف التدريسي 

ليفة إذا مل ونتائجو. ومهما كانت غزارة ادلادة العلمية لدى ادلعلم فلن يكون النجاح ح
ديلك الطريقة التدريسية الناجحة ، ويعد الًتبويُت الطريقة التدريسية من عناصر ادلنهج 

 مبفهومو الواسع.
األسلوب ىوالتنفيذ، والذي حيدث يف الفصول الدراسية لتحقيق ىدف التدريس. 

 جيب أن أساليب يتفق مع الطرق، وبالتايل جيب أن ال يكون سلالفا مدخل.
 التعليمطريقة  .2

 التعريف  . أ
الطريقة ىي علم الذي يدرس بكيفية مأخوذ لتحقيق الغرض باالنتائج الفعال 

 11 وكفاء.

وأما الطريقة التعليم فهي طريقة ادلعلم يف نقل العلم إىل التالميذه الذي يبشر يف  
عملية التعليم. من التعبَت ادلذكور ، وجد اخلالصة العامة ، يعٌت إذا كلما ادلعلم توىل 
على الطريقة التعليم فاالطيب استعمالو.لذالك ، بولية طريقة التعليم ،ادلعلم ماىر ليوفق 
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 يم يف اختيار الطريقة ، حىت يسهل ان خيتار الوسيلة ويصبو يف طريقة التعليم.مبادة التعل

12   
 ختيار الطريقة ا . ب

 : حال يف اختيار الطريقة من بينها ختيار الطريقة ، مازال ادلعلم ان يهتم بعدةايف 
الغرض الًتبية ، ينبغى للمعلم ان يفهم عن الغرض الًتبية فهما الذي  .1

 التعليم.يتوصل يف النشاط 
الطبيعة التالميذ ، ينبغى للمعلم ان يفهم اخلالف الطبيعة التالميذ فهما  .2

 إما من اإلجتماعى ، والذكاء ، والطبيعة ، والنفسى أو األحيائي.
 احلالة التعليم ، ينبغى للمعلم ان خيًتع احلال ادلتفرقة يف كل أيام. .3
ادلؤسسة الًتبية تكون الوسيلة واللوازم التمهيدية ، الوسيلة ادلتفرقة بُت  .4

 بااحلساب للمعلم يف اختيار الطريقة.
ادلعلم ينبغى للمعلم ان يهتم قواعد العامة يف تبليغ التعليم وبينها قواعد من  .5

 13 السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل ادلشكل وغَته.
الوقت ادلعد ، مشكلة الوقت مهمة أيضا ، ليعلم الوقتها ، كفاية أو ال يف  .6

 14 دة بااستعمال الطريقة.بالغة ادلا
 المباشرةطريقة  .3

يرتيار يوسف أن الطريقة ادلباشرة ىي خطة تقدمي مواد الدروس اللغوية األجنبية 
ويستمل فيها ادلدرسون اللغة األجنبية ادلتعلمة كلغة التفاىم أو كلغة التدريس مباشرة , 

وقال أمحد فؤد ايفندي " أن الطريقة 15وال يستملون يف التدريس لغة التالميذ ولو قليال
ادلباشرة ىي العملية يف تعليم اللغة الثانية أو األجنية كتعليم اللغة األم نفسها يعٌت 
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بطبيعها مباشرة تكثيفية يف اجملادثة والسماعة واحلوار , و أما ادلهارة يف اإلنشاء و القراءة 
 .16فتمٌت بعدىا 

 الطريقة ادلباشرة (1
طريقة تكون كيفية تقدمي ادلادة الدراسية فيها باستخدام اللغة الطريقة ادلباشرة 

األجنبية كاللغة التمهيدية بدون استخدام اللغة األم. وديكن ادلدرس ان يستخدم األلة 
 17ادلساعدة لبيان ادلفردات الصعبة أو من خالل ادلظاىر أو غَتىا.

تصال باللغة األجنبية  إن الطريقة ادلباشرة هتدف إىل تكوين الطالب قادرين على اال
كالناطق األصلي فلذا البد على ادلدرس أن يكثر التمرينات مكثفة. وىذه التمارين من 
خالل عرض ادلفردات أو اجلملة ادلتتابعة بادلعٌت كما تقدم ذكره، وكيفية توضيح ادلفردات 

 18أو اجلملة من خالل ادلظاىرة، احلركة، مالمج الوجو وغَتىا.
مثرة حلركة الرفض الواسعة لطريقة النحووالًتمجة اليت ظهر جاءت ىذه الطريقة 

وىذه الطريقة  19فشلها يف االستجابة لألىداف اليت استجدت يف حقل تعليم اللغات.
تتطور على أن عملية تعلم اللغة الثانية أو اللغة األجنبية مسأو ية باللغة األم يعٌت 

ستماع والتكلم، وعملية اإلنشاء باستيعاب اللغة مباشرة ومكثفة يف االتصال، وباال
 20والقراءة مدروسة بعدىا.

إن الطريقة ادلباشرة مطابقة يف تعليم اللغة األجنبية ألن الطالب يقدرون على مترين 
ادلهارة الشفهية بدون استخدام اللغة األم وبالرغم أن الطالب يشعرون بالصعوبة يف تقليد 

 21الب.ما نطقو ادلدرس بل ىذه الطريقة مطابقة للط
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 وأما خصائص الطريقة ادلباشرة فهي فيما يلى:

 ادلادة الدراسية تتكون من ادلفردات، تركيبية الكلمة الشائعة استخدامها .أ 
 تعليم القواعد بدون حفظها بل متارس مباشرة .ب 
 وكيفية توضيح ادلعٌت بنصاعة الصورة الىت يفهمها الطالب .ج 
 الطالب اللغة تلقائيا كثرة مترين االستماع والتقليد تلقائيا ليستوعب .د 
خارج الفصل  ارسة، وقد تعود الطالب بادلمارسةكثرة إشراف ادلدرس يف ادلم .ه 

 مع أصدقائهم
تعليم القراءة بالشفهة بكتابة ادلفردات الصعبة واحدة فواحدة مث تعليقها داخل  .و 

 اجلملة أو الفقرة
 22وقد تعود الطالب بالتفكَت داخل اللغة األجنبية. .ز 

 ادلزايا ادلباشرة وضعفهامزايا الطريقة  (2
 كان الطالب ماىرين يف االستماع والتكلم .أ 
 يعرف الطالب كيفية النطق الصحيح كالناطق األصلي .ب 
 يعرف الطالب ادلفردات الكثَتة واستخدامها داخل اجلملة .ج 
 ذلم الشجاعة والتلقائية يف االتصال ألهنم يتعودون يف التفكَت .د 
 أى إلصالح صحة نطقهم. يستوعب ادلدرس القواعد وظيفيا ال نظريا .ه 

 الضعف (3
 قدرة الطالب على فهم ادلقروؤ ضعيفة ألن التمرين يًتكز على ادلهارة الشفهية .أ 
ىذه الطريقة ُتتاج إىل ادلدرس ادلثايل من حيث ادلهارة االتصالية وادلهارة يف   .ب 

 تقدمي ادلادة الدراسية
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 ىذه الطريقة ال ديكن استخدامها داخل الفصل الكبَت .ج 
اللغة األم يف توضيح ادلعٌت اجملرد، وديكن حدوث اخلطأ يف  عدم استخدام .د 

 التفسَت
وعملية التمرين وحفظ ادلفردات تسئم الطالب ألن عمليتها غَت مفيدة  .ه 

 وواقعية
واقًتح ادلفكرون على ىذه الطريقة من حيث ضعف نظريتو الىت تسأو ى  .و 

 23اكتساب اللغة األو ىل باللغة الثانية.
 وسيلة التعليم .4

 التعريف . أ
. الوسيلة مجعها وسائل 24( الوسائل التوضيحة2011عبد العامل  يف )خليل اهلل ،

ومن تلك الرأي أن الوسيلة  25 مبعٌت ملقية بُت مصدرة ادلعلومات ومقبل ادلعلومات
التعلمية ما تستطيع أن تلقي ادلعلومات، هتيج التفكَت، اإلحساس وإرادة الطالب حىت 

 ُتدث عملية التعلم والتعليم.
ر سربنوأن الوسائل تعليم ىي كل مايستخدم قناة إليصال رسالة أو معلومة ذك

من مصدر إىل ىدف قد توصل رسالة عن طريق السمع )وسيلة مسعية( أو طريق البصر 
)وسلة بصرية( أو طريق االزدواج بُت السمع والبصر )وسيلة مسعية وبصرية( أو عن 

التمثيل )وسيلة متثيلية (.كما عربو صيٌت طريق االنفعال )وسيلة انفعالية( أو عن طريقة 
والقسمى يف كتابتهما أن الوسائل التعليمية يقصد هبا عادة ادلعينات السمعية أو 
البصرية الىت يستخدمها ادلعلم يف تدرس مادتو ليبلغ اذلدف ادلقصود بأفضل صورة 
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سابقة يتحصل ومن رأي ال26شلكنة ويسبغ على العملية الًتبوية شيئا من االثارة وادلتعة.
 اخلالصة أن الوسائل تعليم ىوادوات توجد اإليصال الرسلة  إىل مرسل. 

 خصائص اختيار وسيلة التعليم .5
 واألشياء ادلهتمة هبا يف اختيار الوسيلة التعلمية فيما يلى:

مطابقة الوسيلة التعلمية هبدف التعلم أى أن اختيار الوسيلة التعلمية يعتمد على  (1
 قررة.األىداف اخلاصة ادل

دعمها على مضمون ادلادة الدراسية أى أن تلك ادلادة واقعية، مبدائية، مفهومية  (2
 .والتعميم حيتاج إىل مساعدة الوسيلة لسهولة فهم الطالب

 .السهولة يف إجياد الوسيلة أى أهنا سهلة يف أخذىا (3
 .مهارة ادلدرس يف استخدام الوسيلة عند عملية التعلم والتعليم (4
استخدام الوسيلة لتكون الوسيلة مفيدة للطالب مدة عملية الوقت ادلهيئ يف  (5

 .التعليم
وتلك الوسيلة مطابقة بطبقة تفكَت الطالب ليفهم الطالب ادلعٌت ادلتضمن يف  (6

 تلك الوسيلة.

بالنسبة إىل اختيار الوسيلة السابق يسهل ادلدرس يف استخدام الوسيلة ويسهل 
ى أن يكون استخدامها يف بيان ادلادة ادلدرس يف أداء واجبتو. وتلك الوسيلة ينبغ

 27الدراسية.

 أقسام وسائل تعليم اللغة العربية  .6
إحدى أىداف تعليم اللغو العربية ىى يتطور قدرة اإلتصال يف اللغة العربية،   

بالسان أو بالكتبة.الذي  مشتملها  يف أربعة ادلهارة اللغة ىي مهارة  االستماع، مهارة  
 ومهارة  الكتابة. من بُت الوسائل لًتقية أربعة ادلهارة اللغة : الكالم، مهارة القرأة 

                                                           

3-2ص:ه( 1416تعليم العربية)يف الوسائل ادلعينات مام أسرارى، إ  26 
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 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran Penggunaan dan Pembuatannya,( 

Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-9, 9101), hlm. 4-5. 
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 الوسائل لسمعية .1
 مضغوط. قرص اليلكًتوينو أفالم و شريط تسجيل و تليفيزيون و زياع ادل

 وسائل مهارة الكالم. .2
الفانيال  رللسو أللعاب واانًتنيت و النزىة و أفالم و ساعات و صورة و سبورة و ادللصق 

 الرسم البياين. الوجوو لوحة اإلعالنات و 

 الوسائل القرأة  .3
مبهمة  اإلسقاطو النفقات العامة  الشفافيةو  انًتنيتو معمل اللغة و البطقة 

 أللعاب.وااخنفاض و 

 الوسائل الكتابة  .4
من  28األلعاب صور وصورة  و الكلمات ادلتقاطعة و  انًتنيتو معمل اللغة و قة االبط

الوسيلة يف دروس اللغة مهما كل وسائل لًتقية مهارة الكالم ىي وسيلة فلم، ىذه 
 جدا.

 األفالم وسيلة  .7
ىي وسيلة اتصالية وىذا ىواإلتصال السمعية والبصرية إليصال  سيلة الفلمو  

 ديكن أن يفسر الفيلمإىل رلموعة من الناس الذين جيتمعون يف مكان معُت.  رسالة
 كل صورة، ويسمى  يف فيلم استثنائية، للصور ىي تطوير احلياة اليت من صورة أيضا
 على شاشة ينظرالصورة و ، عدسة اإلسقاط من خالل ميكانيكيا فيلم مث تشغيل .إطار
 .29احلياة

إىل حد كبَت  اليت تساعد التواصل أداةالفيلم ىو ادلعنية، و  احلواس انطالقا من 
وأسهل  وأسرع مسعت من قبلاألذن العُت و  من قبل ادلميز ما .التعلم الفعال عملية
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 وسيلة الفيلم مسعت من وخصائص أو فوائد فقط رلرد قراءة ىوإالمن ما تذكر لل
 :، وىيالعملية التعليمية وكفاءة لتحسُت فعالية

 
 التغلب على قيود ادلسافة والزمن .1
 الفيلم ديكن أن تتكرر إذا لزم األمر إلضافة الوضوح .2
 تطوير ادلتعلمُت اخليال  .3
 تؤثر قوية جدا العواطف الشخص   .4
 تطوير أفكار وأراء الطالب  .5

  :أن فيلم جيد لديو اخلصائص التالية واقًتح عمرمحليك  

 جذب الطالب ديكن . أ  

 وأصيلة صحيح . ب

 من اجلمهورستوى النضج وفقا دل . ت

 والبيئة وادلالبس، اإلعداد، يف حىت اآلن . ث

  .30بشكل صحيح  ادلفردات أثرت . ج

اخلطوات اليت جيب اختاذىا من قبل ادلعلمُت عند استخدام الفيلم كوسيلة للتعلم 
مهارات التخاطب ىي؛ يلعب الفيلم أو ال مث يطلب من الطالب شفويا؛ ما عنوان 

وكيف تنتهى الفيلم، الذي فعل ذلك، حيث مثل ىذه ادلؤامرة، حيث موقع ذروهتا، 
طلب منهم التعبَت عن التعبَت عن االىتمام  مع غَتىا من التدابَت من الطالبالقصة أو 

 .31وفقا لو، أو طلب منها لتحدث لفًتة وجيزة

                                                           
31

 Munadi,Yudhi. Media pembelajaran.(Ciputat:Gaung persada press.9118),hlm. 006-001. 
30

 Abdul Wahab Rosyidi. , Media Pembelajaran Bahasa Arab,( Malang: UIN-Malang Press, 
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العديد من اخلطوات اليت جيب اختاذىا يف  فيها طوات الستخدام الفيلمأما اخلو 
 :و ىياستخدام الفيلم كوسيلة تعليمية. 

 ( خطوات إعداد ادلعلم1

جيب على ادلعلم أواًل إعداد وحدة الدراسة أوالً. مث اخًت الفيلم ادلناسب لتحقيق 
، وسنة ادلتوقعة. الحظ أيًضا طول الفيلم، ومستوى توصيات الفيلماألىداف التعليمية 

، مت اختبار الفيلم الحتواء خطط بشكل ج ووصف الفيلم. باإلضافة إىل ذلكاإلنتا 
 بأنشطة أخرى.صريح حول كيفية توصيل الفيلم 

 ( إعداد الفصول2

يتم إعداد اجلمهور مسبًقا حىت حيصلوا على إجابات لألسئلة اليت تطرأ يف 
، ديكن القيام باألمور التالية: شرح الغرض من ذلذا السبب عقوذلم أثناء مشاىدة الفيلم.

ى ظصناعة األفالم ، وشرح زلتويات الفيلم لفًتة وجيزة ، وشرح األجزاء اليت جيب أن ُت
، وجيب توضيح سبب عدم تطابق اآلراء مع باىتمام خاص عند مشاىدة الفيلم
 زلتويات الفيلم يف حالة وجود تباين.

 ( خطوات العرض3

، جيب إعداد ض الفيلم. يف ىذا العرض التقدديي، يتم عر إعداد اجلمهور بعد
هرباء ادلعدات الالزمة مبا يف ذلك: جهاز اإلسقاط والشاشة ومكرب الصوت وسلك الك

ه إىل حالة الغرفة واألفالم ولفة إضافية وحامل جهاز العرض. جيب على ادلعلم االنتبا
 ، وديكن للمعلم أيًضا توصيلها بالعديد من األدوات األخرى.ادلظلمة أم ال

 ( األنشطة ادلستمرة4
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، دلعرفة مدى فهم دلتابعة ىذا يف شكل أسئلة وأجوبةديكن أن يكون نشاط ا
، ديكن القيام بذلك وضة. يف حالة استمرار وجود أخطاءالطالب للمواد ادلعر اجلمهور / 

عن طريق تكرار عرض الفيلم. سيكون الفهم الذي حصل عليو اجلمهور من مشاىدة 
الفيلم أكثر فائدة إذا تبعتو أنشطة مستمرة. ديكن أن تشمل ىذه األنشطة: قراءة كتاب 

وتقدمي مقال حول ما متت  الكتاب متاًحا ،حول ادلشكلة اليت تتم مشاىدهتا إذا كان 
، فهناك اختبار ادلوقع الذي مت فيو إنتاج الفيلم، وإذا كان ذلك ضروريًا، وزيارة مشاىدتو

 39أو اختبار حول ادلواد ادلقدمة من خالل الفيلم.

 مهارة الكالم .8
 تعريف مهارة الكالم .أ 

ساسية الثانية بعد مهارة الستماع, و تشتمل على مهارة الكالم ىي مهارة األ
حدى ادلهارات اللغوية إاحملادثة و التعبَت الشفهي. مهارة الكالم يف تعليم اللغة الثانية 

تصال مع ن كان ىو نفسو وسيلة لإلإساسية اليت متثل غايات الدراسة اللغوية و األ
 االخرين.

و ألفاظ أصوات األلى تعبَت ن مهارة الكالم ىي قدرة عأسيف ىرموان أ وقال
 33حساس اىل ادلخاطبرادة و الإلي اإلأفكار والر الكلمات لتعبَت األ

ادلهارة الكالم ىي استطاعت ادلرء على التكلم باللغة العربية الفصيحة و  أن و
ضافة اىل ادلفهوم السليمة لتعبَت عما خطر ذىنو من ادلعلومات و اخلربات اىل الالخرين. إ

ن يتكلموا باللغة العربية أهنا يستطيع التالميذ أن مهارة الكالم ادلتقدمة فتخلص البا حثة أ
 الصحيحة جيدا.

عند زلمد علي  مرا سهال, وكذلك للغة العربيةأجنبية ليس التكالم باللغة األ
اخلويل فإن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار وادلشاعر بُت 
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. إن اللغة يف األصل كالم، وقد نبو إىل ذلك ابن 34اعة لغوية متجانسة.أغضاء مج
جٍت منذ فجر الدراسات الغوية العربية حيث عرف اللغة بأهنا أصوات يعربهبا كل قوم 

 .35عن أغراضهم
الكالم مهارة انتاجية تتطلب من الطالب القدرة على استختدام األصوات 

نظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبَت ِبِدقَّة، والتمكن من الصيغ النحوية و 
. وعند أجيب ىرمأو ان إن مهارة الكالم ىي 36عما يريد أن يقولو يف مواقف احلديث

قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبَت تفكَتىم وادراكهم ومشاعرىم 
 .37إىل األخرين

االتصال شفهيا تعليم مهارة الكالم يهدف إىل جعل الطالب قادرين على 
جيدا مناسبا باللغة اليت تعلموىا. وأما أىداف تعليم مهارة الكالم عند أبوبكر فهي 

 :38مبا يلي
 تعويد الطالب زلادثًة. (1
 تعويد الطالب تكلما فصيحا واضحا (2
 تعويد الطالب أن خيتار الكلمة ادلناسبة مبوقعها يف اجلملة أو الكالم. (3

 ادلتوسطة فكما يلي:للمرحلة  وأما أىداف مهارة الكالم
 ايصال معلومات (أ 
 اشًتاك بادلمارسة احلوارية (ب 
 ُتدث عن البيانات الشحصية (ج 
 ادلقابلة (د 

                                                           
 15(، ص.1997)عمان: دار الفالح، ، أساليب تدريس اللغة العربية ،زلمد علي اخلويل34
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)السعودية: جامعة أم القرى،  التدريس،طرق و مداخلي و تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى: أساسي زلمود كامل، 36

 .153(، ص. 1985
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 Acep Hermawan,Ibid., hlm. 035. 
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 متثيل (ه 
 39تعبَت التفكَت يف ادلناقشة أو اخلطابة (و 

( حنتاج إىل األنشطة الكافية 2011ا،  نو اجيب ىرمنقل أعلى يد سبياكتونبابا )
 ادلؤيدة لًتقية مهارة الكالم فهي مبايلي:

قبل االتصال. يعٍت يأخذ الطالب ادلهارة األساسية يف الكالم احملتاجة تدريب  .0
إليها يف اجملتمع منو حفظ احلوار واحلوار بالصوار واحلوار ادلوّجو والتمثيل 

 السلوكي وغَتىا.
تدريب النطق. ويهتم ىذا بابتكار الطالب وأنشطتهم من احلوار اجلماعي  .9

 غَتىا.والتمثيل وتطبيق التعبَتات االجتماعي 
 المفهوم اإلجرائي .ج 

يشرح ادلعلم أىداف التعلم، حبيث يفهم الطالب غرض وأىداف طريقة التعلم  .1
  ادلباشر باستخدام وسائط األفالم

 .اللغة العربية ُتت ادلوضوع اذلويةب الفيلم بوسيلةادلعلم يستخدم  .2
الطالب على التعلم  يعد ادلعلم استعداد الطالب ، وىذا يهدف إىل تركيز اىتمام .3

 .الكالم مهارة ادلطلوب نقلو
ىل عناية يشرح ادلعلم زلتويات الفيلم لفًتة وجيزة، موضحا األجزاء اليت ُتتاج إ .4

 ىواية ُتت ادلوضوعاللغة العربية ب الفيلمبخاصة عند مشاىدة 
 الكالم مهارة لًتقيةاللغة العربية ُتت ادلوضوع اذلوية بالفيلم  يشرح الطالب بتفهم .5 

 العربية باللغة

 السمعية والبصرية لعملية التعلم يف تقدمي ادلواد التعليمية ادلعلم يستعد .6 
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 .لطالبل اذلوايات عربية ُتت ادلوضوعاللغة الب الفيلم ادلعلم يشرح. 7 
دلعرفة مدى فهم الطالب ،اللغة العربية ب األسئلة لطرح للطالب الفرصة ادلعلم يعطي. 8

 .الكالم مهارة لًتقية باللغة العربية يف ُتسُتللمواد ادلقدمة 
عن الفيلم  فهم الطالب يشرح األمام يقوم ادلعلم بتعيُت طالب واحد للتحدث إىل .9 

 .اللغة العربية ُتت ادلوضوع اذلويةب
 أما المؤشرات لنجاح مهارة الكالم ففيما يلي: 

 أن يقدر طالب على نطق احلروف اذلجائية جيدا ( أ
 على نطق اللهجة وضغط الصوت العريبأن يقدر طالب  ( ب
 أن يقدر طالب على تكلم اللغة العربية جيدا ( ت
 أن يقدر طالب على نطق الكلمات جيدا ( ث
 أن يقدر طالب على تعبَت عدة األفكار ( ج
 أن يقدر طالب على التكلم بالطالقة وإنتاج عدة ادلفردات ( ح

  ج. الدراسة السابقة
أما الدرسة السابقة  يشابو ىذا البحث أحد الطالب من قسم التدرس اللغة 

مسو االعربية بكلية الًتبية والتعليم موالنا ملك إبراىم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 
 أغوس وحي ُتت ادلوضع " فعالية استخدم الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم".

لبحث ىوأن فعالية استخدم الطريقة ادلباشرة لًتقية حاصلة االختبار التجرييب يف ىذا ا
 بكنبارو األوىلاحلكومية  سالميةادلدرسة الثانوية األ ىف مهارة الكالم،

 يوجد النتإج جيد جدا. لدين )أ(ال و األ الصف
ويشبو حبثي والبحثو سواء لًتقية مهارة الكالم. والفرق بينهما أن سيبحث 

 سالميةادلدرسة الثانوية األ ىف طالبالالفلم لًتقية مهارة الكالم  وسيلة ستعمالاب
 بكنبارو األوىلاحلكومية 
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 فروض البحث . د
Ha : التالميذلًتقية مهارة الكالم لدى  فعاللم يالف وسيلةالطريقة ادلباشرة ب ستخداما 

 .بكنبارو 1سالمية احلكومية ىف ادلدرسة الثانوية اإل
Ho : لًتقية مهارة الكالم لدى  فعالغَت لم يالف وسيلةادلباشرة بالطريقة  استخدام

 .بكنبارو 1سالمية احلكومية ىف ادلدرسة الثانوية اإل التالميذ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
لًتقية مهارة الكالم لدى  لميالف وسيلة إن هذا البحث حبث جترييب باستخدام

. والعينة يف هذا البحث بكنبارو ١احلكومية  اإلسالميةيف املدرسة الثانوية  التالميذ
 وسيلةب كصف جترييب وتستخدم الباحث فيه إستخدامالدين )ا(   لو الصف األ

 .لميالف
 وتصميم البحث الذي تستخدم الباحث فيه 

Control Group Pre test-Post test 

 االختبار البعدي املعاجلة االختبار القبلي الفصل
B T١   T2 
C T١ X T2 

 اإليضاح
B الفصل التجرييب : 
C الفصل املراقب : 

Tاالختبار القبلي للفصل التجريبية واملراقبة ١ : 
    فيه املعاجلة: الفصل الذى 
X الفصل الذى ليس فيه املعاجلة : 

T2     37 : االختبار البعدي للفصل التجريبية واملراقبة 
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 زمان البحث ومكانه .ب 
م. وأما  21١9، 28 حىت يونيو ١6 زمان البحث فبدأ الباحث من أبريل

 . بكنبارو ١احلكومية  اإلسالمية يف املدرسة الثانويةمكانه فهو 
 وموضوعهأفراد البحث  .ج 

. بكنبارو ١ احلكومية الثانوية املدرسة يفمجيع التالميذ  أفراد البحث هو
 لدى الكالم مهارة لًتقية الفيلم بوسيلة املباشرة الطريقة استخداموموضوع البحث 

 .بكنبارو ١ احلكومية الثانوية املدرسة يف التالميذ
 مجتمع البحث وعينته      .د 

 ١ احلكومية الثانوية املدرسة يف التالميذ مجيع اجملتمع يف هذا البحث هو
الباحث العينة من الفصلني  كما يأتى  خذأحث فبالهذا . ولكثرة احملتمع يف بكنبارو

الدين الفصل  21الدين )ا(  يف ميجيع لكال الفصل عشرون طالب من الفصل
 21)ب(

 اجلدول التاىل:
 اجملموعة الصف رقم
  21 الفصل الدين )ا( 1
 21 ين )ب( الفصل الد 2

 41 
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 أدوات البحث .ه 
 املالحظة .١

 5 4 3 2 1 المالَحظة الرقم

يشرح املعلم أهداف التعلم، حبيث يفهم الطالب غرض  ١
      وأهداف طريقة التعلم املباشر باستخدام وسائط األفالم.

      اللغة العربية حتت املوضوع اهلوية.ب الفيلم بوسيلةاملعلم يستخدم  2

 املعلم استعداد الطالب ، وهذا يهدف إىل تركيز اهتماميعد  3
  الكالم مهارة الطالب على التعلم املطلوب نقله

     

4 
يشرح املعلم حمتويات الفيلم لفًتة وجيزة، موضحا األجزاء اليت 

اللغة العربية حتت ب حتتاج إىل عناية خاصة عند مشاهدة الفيلم
 هوايةاملوضوع 

     

اللغة العربية حتت املوضوع اهلوية بيشرح الطالب بتفهم الفيلم  5
      العربية باللغة الكالم مهارة لًتقية

6 
السمعية والبصرية لعملية التعلم يف تقدمي املواد  املعلم يستعد 

      التعليمية

 اهلواياتالعربية حتت املوضوع  اللغةب الفيلم املعلم يشرح 7
      .لطالبل

8 
ملعرفة ،اللغة العربية ب األسئلة لطرح للطالب الفرصة املعلم يعطي

 لًتقية مدى فهم الطالب للمواد املقدمة باللغة العربية يف حتسني
 .الكالم مهارة

     

9 
 ,مث يشرحاملعلم بتعيني طالب واحد للتحدث إىل األمام عطيي

      اللغة العربية حتت املوضوع اهلوية.بعن الفيلم  فهم الطالب
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 االختبار .2
بناء على املفهوم اإلجرائى فمؤشرات اختبار استيعاب املفردات لدى التالميذ، ترى من 

 اجلدول التاىل:
 هذا االختبار  هو االختبار التحريرى.

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم

جيدا
ئية 

هلجا
ف ا

حلرو
ق ا

 نط
على

ب 
طال

در 
ن يق

أ
 

 
وف

حر
ال

 

وت
لص

ط ا
ضغ

ة و
هج

 الل
طق

ى ن
 عل

الب
ر ط

يقد
أن 

 
ريب

الع
 

 

جيدا
بية 

لعر
غة ا

 الل
كلم

ى ت
 عل

الب
ر ط

يقد
أن 

 

 

جيدا
ت 

لما
الك

طق 
ى ن

 عل
الب

ر ط
يقد

أن 
 

 

كار
األف

دة 
ري ع

 تعب
على

ب 
طال

در 
ن يق

أ
 

 

ات
فرد

ة امل
عد

اج 
وإنت

القة 
الط

م ب
تكل

ى ال
 عل

الب
ر ط

يقد
أن 

 

 

       ١الطالب  ١

       2الطالب  2
       اخل 3

 جمع البيانات .و 
 طريقة مجع البيانات يف هذا البحث تتكون من طريقتني فهما: 

 املالحظة .1
 .هي الىت قام هبا الباحث لنظر أنشطتهم مباشرةاملالحظة 
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 االختبار .2
 هذا لتقومي مهارة الكالم لدي الطالب.

 
 معيار معلومات الرقم
 5 جيد جدا ١
 4 جيد 2
 3 مقبولة 3
 2 ناقص 4
 ١ ناقص جدا 5

 
( N<31) :اآليت باستخدام الرموز البيانات املستخدمة يف االختباروأما حتليل  -١

Test “t” 

   
     

√(
   
√  ١

)
2
 (

   

√  ١
)

2
38 

 اإليضاح :
T : اختبار 

Mx :  املَعدَّل من املتغري  
My : املَعدَّل من املتغري   

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري   
SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري   

                                                             
32

  Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 207. 
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N : العينة 
 الرقم الثابت : ١

 رموز معيار احنراف التغيري

    √
∑ 2

 ̅
 

 رموز معيار احنراف التغيري

    √
∑ 2

 

 ̅

 

 ملعدل رموز

   
  

 
 

 
 املعدل رموز
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة

 نتائج البحث .أ
بوسيلة الفيلم  حلل الباحث املشكلة املوجودة فوجد اإلجابة أن التعليم بعد 

 .بكنبارو ١يف املدرسة الثانوية احلكومية  التالميذلرتقية مهارة الكالم لدى 

 

الىت  لتالميذاالأن نتائج تعلم بوسيلة الفيلم وتدل على هذه بعد استخدام  
ىف املدرسة الثانوية   التالميذ لدى الكالم مهارة لرتقيةأن جيد  الفيلموسيلة بعّلموا 

يف درجة داللة  ”T“أكرب من  ”To“. هذه بظهور بكنبارو١األسالمية احلكومية 
 .١ودرجة داللة % %5

 
ىف املدرسة  التالميذ لدىلرتقية مهارة الكالم  فعاالتكون بوسيلة الفيلم  ستخدامإ إذن

   بكنبارو١الثانوية األسالمية احلكومية 
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 توصيات البحث. ب
 قدم الباحث اإلقرتاحات كما يلي :ت

 مدّرسلل -1
 لدىلرتقية مهارة الكالم  فعاال تكونبوسيلة الفيلم من هذا البحث نعرف أن 

يف التعليم خصوصا بوسيلة الفيلم فينبغي على املدرس أن يستخدم هذه  لتالميذاال
 .لتالميذاال لدىلرتقية مهارة الكالم 

 لتالمي الل -2
o نطقا صحيحا.خار  احلروف مب وا كيفية النطقتعلميأن  لتالميذاال و منرجأ 
o أن ميارسوا التكلم باللغة العربية يوميا داخل املدرسة و  لتالميذأرجو من اال

 خارجها.
.كل جهد و نشاطالواجبات املنزلية ب فعلواأن ي لتالميذاال و منرجأ  



 المراجعالمصادر و 

 العربية.أ

 القرآن الكرمي

 احلديث الشريف
 دار ادلعارف ،القاهرة:ادلوجه الفن دلدرس اللغة العربية. 2391إبراهيم عبد العامل,      

عمان: دار الفالحأساليب تدريس اللغة العربية، .2331،اخلويل حممد علي    
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  العلوم و التقافةو 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan : MAN 1 PEKANBARU 

Kelas/Semester : X Agama (B)/1 

Pertemuan ke  : 2 

Hari / Tanggal  :kamis 09 mei 2019  

Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 BERBICARA /  KALAM 

 Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang مناسبات دينية. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menemukan informasi umum dan  atau rinci dari berbagai bentuk wacana 

lisan sederhana tentang مناسبات دينية dengan menggunakan fiil madhi dasar 

atau kata lam nafi dan laa nahiyah 

 

C. INDIKATOR 

1. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

1. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. 

 

 

 

 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

 عيد الفطر
ِم الِعيمدِ  َُد بَ يمَت َخاِلِد ِلِصَلِة الرَّحِم َمَساَء يَ وم  .زَاَر َأْحم

 !عيد سعيد:  أْحد
 كل عام و أنتم خبري:  خالد

 على فكرة، ىل صليت العيد يف مسجد قريتنا؟:  أْحد
 .يف القرية اجملاورة" الفالح"ال، مل أصلِّ ىناك، بل يف مسجد :  خالد

 و دلاذا مل تصل ىناك؟:  أْحد
 .ألين كنت أرافق والدي، وقد ألقى خطبة العيد ىناك:  خالد

 ة العيد؟أين ذىبت بعد صال:  أْحد
 .ذىبت إىل أفراد أسرايت ألىنئهم بعيد الفطر ادلبارك: خالد 
 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Mubasyirah: ceramah, diskusi, kerja kelompok 

 Media Film 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 

 

Pendahuluan 

Motivasi : 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai pada materi pembelajaran agar para siswa 

memiki minat yang tinggi untuk mempelajarinya agar 

mudah memahami dan menyelesaikan materi. 

Apersepsi : 

Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara komunikatif. 

 

10 menit 



2 Kegiatan Inti 

1. Guru menanyakan kepada Siswa tentang kesiapan 

mereka untuk belajar. 

2. Guru menjelaskan materi yang akan di pelejari 

3. Guru membagi beberapa kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 4 orang siswa.  

4. Guru memutarkan film pada siswa. 

5. Kemudian guru meminta murid untuk 

mendiskusikan film dengan kelompok masing-

masing. 

6.  kemudian guru menanyakan secara lisan tentang 

judul film, siapa pelakunya, bagaimana alur 

ceritanya,di mana letak klimaksnya, dan bagai 

mana akhir ceritanya 

7. Guru menyuruh salahsatu muridnya untuk 

menerankan istimbad dari film itu. 

8. Guru memberikan kesimpulan dari materi yg telah 

di ajarkan. 

 

60 menit 

3 Penutup 

 Melaksanakan penilaian dari refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

20 menit 

 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 العرابية بني يديك  .1

2. Lembar Materi 



I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 

 Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. 

 

Lisan 

 

Rubrik Penilaian: 

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم

وف
حر

ج ال
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م
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ختيا
ا
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حة
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ف
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شج
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لمو

ن ا
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 دبعرف                                            ٩١٠٩ مايو ٩بكنبارو 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    HUSNI MUBAROK, S.Pd.I                                                

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan : MAN 1 PEKANBARU 

Kelas/Semester : X Agama (A)/I 

Pertemuan ke  : 3 

Hari / Tanggal  : senin 13 mei 2019 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 BERBICARA /  KALAM 

 Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang مناسبات دينية. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang مناسبات دينية dengan menggunakan fiil madhi (فعل الماضى)  

dasar atau kata lam nafi dan laa nahiyah dan sruktur jumlah idhofah. 

C. INDIKATOR 

1. Menggunakan mufradat dalam kalimat dengan benar. 

2. Mengungkapkan pokok pokok isi kandungan wacana lisan tentang hijrah 

rasul. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

1. Menggunakan mufradat dalam kalimat dengan benar. 

2. Mengungkapkan pokok pokok isi kandungan wacana lisan tentang hijrah 

rasul. 

 

 

 



 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 العام الجديد

غرة من حمرم. و مبدأ  يف كل عام حنتفل حبلول عام جديد. و يف التقومي اذلجري حنتفل بو 

التقومي اذلجري ىو ىجرة الرسول ص.م. من مكة ادلكرمة إىل ادلدينة ادلنورة. دلا دعا حممد ص.م. 

الناس إىل اإلسالم جهرا اتفق كفار مكة على قتل حممد. و دلا علم ذلك اخلرب خرج مع صديقيو أيب 

ن الكفار يًتددون حول الغار فبكى بكر ليال للهجرة إىل ادلدينة حىت بلغا غار ثور فدخاله. و كا

 أبو بكر خوفا أن جيدومها فقال النيب "ال ختف و ال حتزن إن اهلل معنا" فاطمأن قلبو.

و دلا أمن الطريق استمرا السري حىت وصال ادلدينة فاستقبلهما األنصار، ىم أىل ادلدينة.  

دلا انتهى الربنامج رجعنا إىل  فبٌت النيب بيده مسجد قباء و اجتمع مع أصحابو لبناء خري أمة. و

 بيوتنا.

و يف التقومي اذلجري إثنا عشر شهرا. و ىذه الشهور معروفة بالشهور القمرية. و ىي احملرم  

 –شعبان  –رجب  –مجادى األخرة  –مجادي األوىل  –ربيع اإلخر  –ربيع األول  –صفر  –

 ذو احلجة. –ذو القهدة  –شوال  –رمضان 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Mubasyirah: ceramah, diskusi, kerja kelompok 

 Media Film 

 

 

 



 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 

 

Pendahuluan 

Motivasi : 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai pada materi pembelajaran agar para siswa 

memiki minat yang tinggi untuk mempelajarinya agar 

mudah memahami dan menyelesaikan materi. 

Apersepsi : 

Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara komunikatif. 

 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru menanyakan kepada Siswa tentang kesiapan 

mereka untuk belajar. 

2. Guru menjelaskan materi yang akan di pelejari 

3. Guru membagi beberapa kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 4 orang siswa.  

4. Guru memutarkan film pada siswa. 

5. Kemudian guru meminta murid untuk 

mendiskusikan film dengan kelompok masing-

masing. 

6.  kemudian guru menanyakan secara lisan tentang 

judul film, siapa pelakunya, bagaimana alur 

ceritanya,di mana letak klimaksnya, dan bagai 

mana akhir ceritanya 

7. Guru menyuruh salahsatu muridnya untuk 

menerankan istimbad dari film itu. 

8. Guru memberikan kesimpulan dari materi yg telah 

60 menit 



di ajarkan. 

3 Penutup 

 Melaksanakan penilaian dari refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

20 menit 

 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 العرابية بين يديك .1

2. Lembar Materi 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 

 Menggunakan mufradat dalam kalimat dengan benar. Lisan 

 Mengungkapkan pokok pokok isi kandungan wacana 

lisan tentang hijrah rasul. 

Lisan 

 



Rubrik Penilaian: 

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم

وف
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م
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ختيا
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 دبعرف                                            ٩١٠٩ مايو 13 بكنبار
 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan : MAN 1 PEKANBARU 

Kelas/Semester : X Agama (B)/1 

Pertemuan ke  : 4 

Hari / Tanggal  : kamis 16 mei 2019 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 BERBICARA /  KALAM 

 Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang مناسبات دينية. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Mengungkapkan kembali cerita yang telah didengar tentang مناسبات دينية 

dengan menggunakan fiil madhi (فعل الماضى)  dasar atau kata lam nafi dan laa 

nahiyah dan sruktur jumlah idhofah. 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan kata kerja yang digunakan narasumber dalam bercerita. 

2. Menceritakan kembali kisah singkat yang telah didengar dari narasumber 

dengan struktur kalimat yang menggunakan fill madhi. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

1. Menyebutkan kata kerja yang digunakan narasumber dalam bercerita. 

2. Menceritakan kembali kisah singkat yang telah didengar dari narasumber 

dengan struktur kalimat yang menggunakan fill madhi. 

 

 

 



 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 العام الجديد

يف كل عام حنتفل حبلول عام جديد. و يف التقومي اذلجري حنتفل بو غرة من حمرم. و مبدأ  

التقومي اذلجري ىو ىجرة الرسول ص.م. من مكة ادلكرمة إىل ادلدينة ادلنورة. دلا دعا حممد ص.م. 

رج مع صديقيو أيب الناس إىل اإلسالم جهرا اتفق كفار مكة على قتل حممد. و دلا علم ذلك اخلرب خ

بكر ليال للهجرة إىل ادلدينة حىت بلغا غار ثور فدخاله. و كان الكفار يًتددون حول الغار فبكى 

 أبو بكر خوفا أن جيدومها فقال النيب "ال ختف و ال حتزن إن اهلل معنا" فاطمأن قلبو.

أىل ادلدينة.  و دلا أمن الطريق استمرا السري حىت وصال ادلدينة فاستقبلهما األنصار، ىم 

فبٌت النيب بيده مسجد قباء و اجتمع مع أصحابو لبناء خري أمة. و دلا انتهى الربنامج رجعنا إىل 

 بيوتنا.

و يف التقومي اذلجري إثنا عشر شهرا. و ىذه الشهور معروفة بالشهور القمرية. و ىي احملرم  

 –شعبان  –رجب  –مجادى األخرة  –مجادي األوىل  –ربيع اإلخر  –ربيع األول  –صفر  –

 ذو احلجة. –ذو القهدة  –شوال  –رمضان 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Mubasyirah: ceramah, diskusi, kerja kelompok 

 Media Film 

 

 

 



 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 

 

Pendahuluan 

1. Motivasi : 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai pada materi pembelajaran agar para siswa 

memiki minat yang tinggi untuk mempelajarinya agar 

mudah memahami dan menyelesaikan materi. 

2. Apersepsi : 

Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara komunikatif. 

 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru menanyakan kepada Siswa tentang kesiapan 

mereka untuk belajar. 

2. Guru menjelaskan materi yang akan di pelejari 

3. Guru membagi beberapa kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 4 orang siswa.  

4. Guru memutarkan film pada siswa. 

5. Kemudian guru meminta murid untuk 

mendiskusikan film dengan kelompok masing-

masing. 

6.  kemudian guru menanyakan secara lisan tentang 

judul film, siapa pelakunya, bagaimana alur 

ceritanya,di mana letak klimaksnya, dan bagai 

mana akhir ceritanya 

7. Guru menyuruh salahsatu muridnya untuk 

menerankan istimbad dari film itu. 

8. Guru memberikan kesimpulan 

60 menit 



3 Penutup 

 Melaksanakan penilaian dari refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

20 menit 

 

 

 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 العرابية بين يديك .1

2. Lembar Materi 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 

 Menyebutkan kata kerja yang digunakan narasumber 

dalam bercerita. 

Lisan 

 Menceritakan kembali kisah singkat yang telah didengar 

dari narasumber dengan struktur kalimat yang 

menggunakan fill madhi. 

Lisan 

Rubrik Penilaian: 

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم
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 دبعرف                                            ٩١٠٩ مايو ٠٦بكنبارو 
 

 

     HUSNI MUBAROK, S.Pd.I                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan : MAN 1 PEKANBARU 

Kelas/Semester : X Agama (B)/1 

Pertemuan ke  : 5 

Hari / Tanggal  : senin 20 mei 2019 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 BERBICARA /  KALAM 

 Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang berwisata. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menceritakan pengalaman pribadi tentang perjalanan wisata. 

C. INDIKATOR 

1. Menyusun pokok-pokok cerita menjadi rangkaian cerita pengalaman 

melalui tanya jawab. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

1. Menyusun pokok-pokok cerita menjadi rangkaian cerita pengalaman 

melalui tanya jawab. 

 

 

 

 

 

 

 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

 السياحة و خلق العامل

 جرى احلوار بني طالب الفصل الثالث يف طريقهم إىل شاطئ البحر.

ِل الثَاِلث يف َطرِيمِقهِ  ِب الَفصم َ ُطالَّ رِ َجَرى احِلَواَر بَ نيم  .مم إىل َشاِطِئ الَبحم

 .نذىب إىل شاطئ البحر للراحة من العمل:  رجاء

َتُع ِِبَُماِل ادلناظر:  عمر  .نعم، َسَنَتمم

أنظر إىل العامل الذي فيها حَنمَيا، فاهلُل الذي خلقو، و ال يُشاركو يف اخللق أحد، لذلك :  رجاء

 .جيب علينا أن نؤمن بو وحده

 .السماء اليت فوقنانعم، اآلن أنظر إىل :  عمر

 .يعجبنا أن اهلل رفعها بغري عمد، و زينها بالكواكب و النجوم:  عثمان

 .و خلق فيها الشمس و القمر:  عمر

 .و أنزل منها ادلطر فان مَبت هبا األشجار و األزىار:  عثمان

 .إذن، اهلل هو وحده خالق العامل: رجاء

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Mubasyirah: ceramah, diskusi, kerja kelompok 

 Media Film 

 

 

 

 



G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 

 

Pendahuluan 

Motivasi : 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai pada materi pembelajaran agar para siswa 

memiki minat yang tinggi untuk mempelajarinya agar 

mudah memahami dan menyelesaikan materi. 

Apersepsi : 

Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara komunikatif. 

 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru menanyakan kepada Siswa tentang kesiapan 

mereka untuk belajar. 

2. Guru menjelaskan materi yang akan di pelejari 

3. Guru membagi beberapa kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 4 orang siswa.  

4. Guru memutarkan film pada siswa. 

5. Kemudian guru meminta murid untuk 

mendiskusikan film dengan kelompok masing-

masing. 

6.  kemudian guru menanyakan secara lisan tentang 

judul film, siapa pelakunya, bagaimana alur 

ceritanya,di mana letak klimaksnya, dan bagai 

mana akhir ceritanya 

7. Guru menyuruh salahsatu muridnya untuk 

menerankan istimbad dari film itu. 

8. Guru memberikan kesimpulan dari materi yg telah 

di ajarkan. 

60 menit 



3 Penutup 

 Melaksanakan penilaian dari refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

20 menit 

 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 العرابية بين يديك .1

2. Lembar Materi 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 

 Menyusun pokok-pokok cerita menjadi rangkaian cerita 

pengalaman melalui tanya jawab. 

Lisan 

 

 

Rubrik Penilaian: 

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم
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 دبعرف                                            ٩١٠٩ مايو ٩١بكنبارو 
 

 

     HUSNI MUBAROK, S.Pd.I                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan : MAN 1 PEKANBARU 

Kelas/Semester : X Agama (A)/I 

Pertemuan ke  : 6 

Hari / Tanggal  : kamis 23 mei 2019 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 BERBICARA /  KALAM 

 Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang berwisata. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menceritakan pengalaman pribadi tentang perjalanan wisata. 

C. INDIKATOR 

2. Menceritakan pengalaman yang paling mengesankan berdasarkan pokok-

pokok rangkaian cerita dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan 

kalimat efektif. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

9. Menceritakan pengalaman yang paling mengesankan berdasarkan pokok-

pokok rangkaian cerita dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan 

kalimat efektif. 

 

 

 

 

 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

 السياحة و خلق العامل

 جرى احلوار بني طالب الفصل الثالث يف طريقهم إىل شاطئ البحر.

رِ  ِل الثَاِلث يف َطرِيمِقِهمم إىل َشاِطِئ الَبحم ِب الَفصم َ ُطالَّ  .َجَرى احِلَواَر بَ نيم

 .نذىب إىل شاطئ البحر للراحة من العمل:  رجاء

َتُع :  عمر  .ِِبَُماِل ادلناظرنعم، َسَنَتمم

أنظر إىل العامل الذي فيها حَنمَيا، فاهلُل الذي خلقو، و ال يُشاركو يف اخللق أحد، لذلك :  رجاء

 .جيب علينا أن نؤمن بو وحده

 .نعم، اآلن أنظر إىل السماء اليت فوقنا:  عمر

 .يعجبنا أن اهلل رفعها بغري عمد، و زينها بالكواكب و النجوم:  عثمان

 .خلق فيها الشمس و القمرو :  عمر

 .و أنزل منها ادلطر فان مَبت هبا األشجار و األزىار:  عثمان

 .إذن، اهلل ىو وحده خالق العامل: رجاء

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Mubasyirah: ceramah, diskusi, kerja kelompok 

 Media Film 

 

 

 

 



G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 

 

Pendahuluan 

Motivasi : 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai pada materi pembelajaran agar para siswa 

memiki minat yang tinggi untuk mempelajarinya agar 

mudah memahami dan menyelesaikan materi. 

Apersepsi : 

Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara komunikatif. 

 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru menanyakan kepada Siswa tentang kesiapan 

mereka untuk belajar. 

2. Guru menjelaskan materi yang akan di pelejari 

3. Guru membagi beberapa kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 4 orang siswa.  

4. Guru memutarkan film pada siswa. 

5. Kemudian guru meminta murid untuk 

mendiskusikan film dengan kelompok masing-

masing. 

6.  kemudian guru menanyakan secara lisan tentang 

judul film, siapa pelakunya, bagaimana alur 

ceritanya,di mana letak klimaksnya, dan bagai 

mana akhir ceritanya 

7. Guru menyuruh salahsatu muridnya untuk 

menerankan istimbad dari film itu. 

8. Guru memberikan kesimpulan dari materi yg telah 

di ajarkan. 

60 menit 



3 Penutup 

 Melaksanakan penilaian dari refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

20 menit 

 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. A. Syaekhuddin dan Hasan Saefullah. Ayo Memahami Bahasa Arab Untuk 

MTs/SMP Islam Kelas IX 

2. Lembar Materi 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 

 Menceritakan pengalaman yang paling mengesankan 

berdasarkan pokok-pokok rangkaian cerita dengan meng-

gunakan pilihan kata yang tepat dan kalimat efektif 

Lisan 

 

 

Rubrik Penilaian: 

 إسم رقم
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 دبعرف                                            ٩١٠٩ مايو ٩٢بكنبارو 
     HUSNI MUBAROK, S.Pd.I                                                  

           

 



 االختبار القبلي

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته     

 صباح اخلري     

 كيف حالك ؟ .1
 ما إمسك الكرمي ؟ .2
 ؟ ما املراد بالعيد .3
 ؟ هل صليت العيد يف امليدان .4
 ؟ يف أي شهر تقع العيد الفطري .5
 ؟هل تلبس لباس اجلديد يف عيد الفطري .6
 ؟ىل أين هاجر الرسول اهلل إ .7
 ؟ما اسم الغار الذي دخل فيه الرسول اهلل  .8
 ؟من الذي يريد أن يقاتل الرسول اهلل  .9
 ؟املسجد بىن النيب يف املدينةما أول  .11

 

 = مع النجاح= 

 

 

 

 

 



 

 االختبار البعدي

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته     

 ؟ كيف حالك.... صباح اخلري     

 ؟ ما املراد بالعيد .1
 ؟ ما املراد باهلجرة .2
 ؟أين ذهبت بعد صالة العيد .3
 ؟بيتك هل صليت العيد يف مسجد قريب .4
 ؟ ما أول املسجد بىن النيب يف املدينة .5
 ؟هل تلبس لباس اجلديد يف عيد الفطري .6
 ؟ىل أين هاجر الرسول اهلل إ .7
 ؟ما اسم الغار الذي دخل فيه الرسول اهلل  .8
 ؟من الذي يريد أن يقاتل الرسول اهلل  .9
 ؟ الفطرييف أي شهر تقع العيد  .11

 

 = مع النجاح= 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKPERIMEN 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan : MAN 1 PEKANBARU 

Kelas/Semester : X Agama (A)/I 

Pertemuan ke  : 1 

Hari / Tanggal : senin 06  mei 2019 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 BERBICARA /  KALAM 

 Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang مناسبات دينية. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menemukan informasi umum dan  atau rinci dari berbagai bentuk wacana 

lisan sederhana tentang مناسبات دينية dengan menggunakan fiil madhi dasar 

atau kata lam nafi dan laa nahiyah 

C. INDIKATOR 

1. Mengucapkan dialog sederhana tentang مناسبات دينية dengan intonasi 

yang benar. 

2. Mendemonstrasikan  dialog sederhana tentang مناسبات دينية secara 

berpasangan.  

 

 

 



 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

1. Mengucapkan dialog sederhana tentang مناسبات دينية dengan intonasi 

yang benar. 

2. Mendemonstrasikan  dialog sederhana tentang مناسبات دينية secara 

berpasangan didepan kelas.  

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 عيد الفطر
ِم الِعيمدِ  َُد بَ يمَت َخاِلِد ِلِصَلِة الرَّحيمِم َمَساَء يَ وم  .زَاَر َأْحم

 !عيد سعيد:  أْحد
 كل عام و أنتم خبري:  خالد

 مسجد قريتنا؟ على فكرة، ىل صليت العيد يف:  أْحد
 .يف القرية اجملاورة" الفالح"ال، مل أصلِّ ىناك، بل يف مسجد :  خالد

 و دلاذا مل تصل ىناك؟:  أْحد
 .ألين كنت أرافق والدي، وقد ألقى خطبة العيد ىناك:  خالد

 أين ذىبت بعد صالة العيد؟:  أْحد
 .ذىبت إىل أفراد أسرايت ألىنئهم بعيد الفطر ادلبارك:  خالد

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 

 Tanya jawab 

 



G.KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 Pendahuluan 

Motivasi  

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai pada materi pembelajaran dan manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Apersepsi 

Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan beberapa mufrodat baru kepada 

siswa. 

2. Siswa melafalkan mufrodat tersebut dengan benar dan 

fashih. 

3. Guru melafalkan teks tentang مناسبات دينية kemudian 

diikuti oleh siswa secara berulang-ulang. 

4. Guru meminta siswa praktik hiwar berpasangan 

didepan kelas. 

5. Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 

yang masih belum jelas. 

6. Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 

 .مناسبات دينية

60 menit 

3 Penutup 

1. Melaksanakan penilaian dari refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 

2. Guru melaksanakan penilaian. 

3. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

20 menit 

 

 

 

 



G. SUMBER PEMBELAJARAN 

 

 العرابية بين يديك .1

2. Lembar Materi 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 

 Mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang benar Lisan 

 Mengucapkan dialog sederhana tentang مناسبات دينية dengan 

intonasi yang benar. 

Lisan 

 

Rubrik Penilaian: 

 إسم رقم
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 دبعرف                                            ٩١٠٢ مايو ٦بكنبارو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKPERIMEN 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan : MAN 1 PEKANBARU 

Kelas/Semester : X Agama (A)/I 

Pertemuan ke  : 2 

Hari / Tanggal  :kamis 09 mei 2019  

Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 BERBICARA /  KALAM 

 Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang مناسبات دينية. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menemukan informasi umum dan  atau rinci dari berbagai bentuk wacana 

lisan sederhana tentang مناسبات دينية dengan menggunakan fiil madhi dasar 

atau kata lam nafi dan laa nahiyah 

C. INDIKATOR 

3. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

1. Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. 

 

 

 

 

 

 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

 عيد الفطر
َُد بَ يمَت  ِم الِعيمدِ زَاَر َأْحم  .َخاِلِد ِلِصَلِة الرَّحِم َمَساَء يَ وم

 !عيد سعيد:  أْحد
 كل عام و أنتم خبري:  خالد

 على فكرة، ىل صليت العيد يف مسجد قريتنا؟:  أْحد
 .يف القرية اجملاورة" الفالح"ال، مل أصلِّ ىناك، بل يف مسجد :  خالد

 و دلاذا مل تصل ىناك؟:  أْحد
 .والدي، وقد ألقى خطبة العيد ىناك ألين كنت أرافق:  خالد

 أين ذىبت بعد صالة العيد؟:  أْحد
 .ذىبت إىل أفراد أسرايت ألىنئهم بعيد الفطر ادلبارك: خالد 
 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok, 

Tanya jawab 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 

 

Pendahuluan 

Motivasi : 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai pada materi pembelajaran agar para siswa 

memiki minat yang tinggi untuk mempelajarinya agar 

mudah memahami dan menyelesaikan materi. 

Apersepsi : 

Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

 

10 menit 



secara komunikatif. 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan teks hiwar tentang Idul Fitri kepada 

siswa. 

2. Siswa melafalkan hiwar tersebut dengan benar dan 

fashih. 

3. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 

4. Guru meminta siswa mempraktekkan hiwar dengan 

kelompok masing-masing.  

5. Guru meminta setiap kelompok mengutus 

perwakilannya untuk praktek didepan kelas. 

6. Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 

yang masih belum jelas. 

7. Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 

 .مناسبات دينية

60 menit 

3 Penutup 

 Melaksanakan penilaian dari refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

20 menit 

 

 

 



H. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. A. Syaekhuddin dan Hasan Saefullah. Ayo Memahami Bahasa Arab Untuk 

MTs/SMP Islam Kelas IX 

2. Lembar Materi 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 

 Mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. 

 

Lisan 

 

 

 

Rubrik Penilaian: 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKPERIMEN 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan : MAN 1 PEKANBARU 

Kelas/Semester : X Agama (A)/I 

Pertemuan ke  : 3 

Hari / Tanggal  : senin 13 mei 2019 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 BERBICARA /  KALAM 

 Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang مناسبات دينية. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Memberikan tanggapan/ respons  yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang مناسبات دينية dengan menggunakan fiil madhi (فعل الماضى)  

dasar atau kata lam nafi dan laa nahiyah dan sruktur jumlah idhofah. 

C. INDIKATOR 

1. Menggunakan mufradat dalam kalimat dengan benar. 

2. Mengungkapkan pokok pokok isi kandungan wacana lisan tentang hijrah 

rasul. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

1. Menggunakan mufradat dalam kalimat dengan benar. 

2. Mengungkapkan pokok pokok isi kandungan wacana lisan tentang hijrah 

rasul. 

 

 

 



 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 العام الجديد

يف كل عام حنتفل حبلول عام جديد. و يف التقومي اذلجري حنتفل بو غرة من حمرم. و مبدأ  

مكة ادلكرمة إىل ادلدينة ادلنورة. دلا دعا حممد ص.م. التقومي اذلجري ىو ىجرة الرسول ص.م. من 

الناس إىل اإلسالم جهرا اتفق كفار مكة على قتل حممد. و دلا علم ذلك اخلرب خرج مع صديقيو أيب 

بكر ليال للهجرة إىل ادلدينة حىت بلغا غار ثور فدخاله. و كان الكفار يًتددون حول الغار فبكى 

 ل النيب "ال ختف و ال حتزن إن اهلل معنا" فاطمأن قلبو.أبو بكر خوفا أن جيدومها فقا

و دلا أمن الطريق استمرا السري حىت وصال ادلدينة فاستقبلهما األنصار، ىم أىل ادلدينة.  

فبٌت النيب بيده مسجد قباء و اجتمع مع أصحابو لبناء خري أمة. و دلا انتهى الربنامج رجعنا إىل 

 بيوتنا.

إثنا عشر شهرا. و ىذه الشهور معروفة بالشهور القمرية. و ىي احملرم و يف التقومي اذلجري  

 –شعبان  –رجب  –مجادى األخرة  –مجادي األوىل  –ربيع اإلخر  –ربيع األول  –صفر  –

 ذو احلجة. –ذو القهدة  –شوال  –رمضان 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 

 Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 

 

Pendahuluan 

Motivasi : 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai pada materi pembelajaran agar para siswa 

memiki minat yang tinggi untuk mempelajarinya agar 

mudah memahami dan menyelesaikan materi. 

Apersepsi : 

Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara komunikatif. 

 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan teks tentang hijrah Rasul kepada 

siswa. 

2. Siswa melafalkan teks tersebut dengan benar dan 

fashih. 

3. Siswa menyebutkan mufradat yang sukar/sulit. 

Kemudian membahasnya bersama dengan guru. 

4. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. 

5. Guru meminta setiap kelompok untuk menemukan 

dan mendiskusikan pokok-pokok pikiran dari teks 

tersebut. 

6. Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 

yang masih belum jelas. 

7. Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 

 .مناسبات دينية

60 menit 

3 Penutup 

 Melaksanakan penilaian dari refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

20 menit 



 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 العرابية بين يديك .1

2. Lembar Materi 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 

 Menggunakan mufradat dalam kalimat dengan benar. Lisan 

 Mengungkapkan pokok pokok isi kandungan wacana 

lisan tentang hijrah rasul. 

Lisan 

Rubrik Penilaian: 

 إسم رقم
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKPERIMEN 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan : MAN 1 PEKANBARU 

Kelas/Semester : X Agama (B) /I 

Pertemuan ke  : 4 

Hari / Tanggal  : kamis 16 mei 2019 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 BERBICARA /  KALAM 

 Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang مناسبات دينية. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Mengungkapkan kembali cerita yang telah didengar tentang مناسبات دينية 

dengan menggunakan fiil madhi (فعل الماضى)  dasar atau kata lam nafi dan laa 

nahiyah dan sruktur jumlah idhofah. 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan kata kerja yang digunakan narasumber dalam bercerita. 

2. Menceritakan kembali kisah singkat yang telah didengar dari narasumber 

dengan struktur kalimat yang menggunakan fill madhi. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

1. Menyebutkan kata kerja yang digunakan narasumber dalam bercerita. 

2. Menceritakan kembali kisah singkat yang telah didengar dari narasumber 

dengan struktur kalimat yang menggunakan fill madhi. 

 

 

 



 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 العام الجديد

يف كل عام حنتفل حبلول عام جديد. و يف التقومي اذلجري حنتفل بو غرة من حمرم. و مبدأ  

التقومي اذلجري ىو ىجرة الرسول ص.م. من مكة ادلكرمة إىل ادلدينة ادلنورة. دلا دعا حممد ص.م. 

مكة على قتل حممد. و دلا علم ذلك اخلرب خرج مع صديقيو أيب الناس إىل اإلسالم جهرا اتفق كفار 

بكر ليال للهجرة إىل ادلدينة حىت بلغا غار ثور فدخاله. و كان الكفار يًتددون حول الغار فبكى 

 أبو بكر خوفا أن جيدومها فقال النيب "ال ختف و ال حتزن إن اهلل معنا" فاطمأن قلبو.

حىت وصال ادلدينة فاستقبلهما األنصار، ىم أىل ادلدينة. و دلا أمن الطريق استمرا السري  

فبٌت النيب بيده مسجد قباء و اجتمع مع أصحابو لبناء خري أمة. و دلا انتهى الربنامج رجعنا إىل 

 بيوتنا.

و يف التقومي اذلجري إثنا عشر شهرا. و ىذه الشهور معروفة بالشهور القمرية. و ىي احملرم  

 –شعبان  –رجب  –مجادى األخرة  –مجادي األوىل  –ربيع اإلخر  –ربيع األول  –صفر  –

 ذو احلجة. –ذو القهدة  –شوال  –رمضان 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 

 Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 

 

 

 



 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 

 

Pendahuluan 

Motivasi : 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai pada materi pembelajaran agar para siswa 

memiki minat yang tinggi untuk mempelajarinya agar 

mudah memahami dan menyelesaikan materi. 

Apersepsi : 

Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara komunikatif. 

 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. 

2. Guru meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan 

pokok-pokok pikiran dari teks yang telah diberikan 

pada pertemuan sebelumnya. 

3. Guru meminta setiap perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikannya didepan kelas. 

4. Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 

yang masih belum jelas. 

5. Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan 

 .مناسبات دينية

60 menit 

3 Penutup 

 Melaksanakan penilaian dari refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

20 menit 

 



H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 العرابية بين يديك .1

2. Lembar Materi 

 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 

 Menyebutkan kata kerja yang digunakan narasumber 

dalam bercerita. 

Lisan 

 Menceritakan kembali kisah singkat yang telah didengar 

dari narasumber dengan struktur kalimat yang 

menggunakan fill madhi. 

Lisan 

 

Rubrik Penilaian: 

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم
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 دبعرف                                            ٩١٠٢ مايو ٠٦بكنبارو 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKPERIMEN 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan : MAN 1 PEKANBARU 

Kelas/Semester : X Agama (A)/I 

Pertemuan ke  : 5 

Hari / Tanggal  : senin 20 mei 2019 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 BERBICARA /  KALAM 

 Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang berwisata. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menceritakan pengalaman pribadi tentang perjalanan wisata. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyusun pokok-pokok cerita menjadi rangkaian cerita pengalaman 

melalui tanya jawab. 

2.  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

1. Menyusun pokok-pokok cerita menjadi rangkaian cerita pengalaman 

melalui tanya jawab. 

 

 

 

 

 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

 السياحة و خلق العامل

 جرى احلوار بني طالب الفصل الثالث يف طريقهم إىل شاطئ البحر.

ِل الثَاِلث يف  ِب الَفصم َ ُطالَّ رِ َجَرى احِلَواَر بَ نيم  .َطرِيمِقِهمم إىل َشاِطِئ الَبحم

 .نذىب إىل شاطئ البحر للراحة من العمل:  رجاء

َتُع ِِبَُماِل ادلناظر:  عمر  .نعم، َسَنَتمم

أنظر إىل العامل الذي فيها حَنمَيا، فاهلُل الذي خلقو، و ال يُشاركو يف اخللق أحد، لذلك :  رجاء

 .جيب علينا أن نؤمن بو وحده

 .أنظر إىل السماء اليت فوقنا نعم، اآلن:  عمر

 .يعجبنا أن اهلل رفعها بغري عمد، و زينها بالكواكب و النجوم:  عثمان

 .و خلق فيها الشمس و القمر:  عمر

 .و أنزل منها ادلطر فان مَبت هبا األشجار و األزىار:  عثمان

 .إذن، اهلل هو وحده خالق العامل: رجاء

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 

 

Pendahuluan 

Motivasi : 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai pada materi pembelajaran agar para siswa 

memiki minat yang tinggi untuk mempelajarinya agar 

mudah memahami dan menyelesaikan materi. 

Apersepsi : 

Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

berkaitan dengan topic wisata dan penciptaan alam. 

 

 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru meminta siswa mengamati gambar tentang 

ciptaan Allah swt melalui poster. 

2. Guru melafalkan hiwar tentang perjalanan wisata, 

kemudian meminta siswa mengikutinya. 

3. Guru meminta siswa mencari kosa kata yang 

dianggap sulit, kemudian mendiskusikannya bersama-

sama. 

4. Guru meminta peserta didik membuat cerita mengenai 

tempat wisata yang pernah dikunjungi oleh siswa. 

60 menit 

3 Penutup 

 Melaksanakan penilaian dari refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

20 menit 

 

 

 



H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 العرابية بين يديك .1

2. Lembar Materi 

I.  ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 

 Menyusun pokok-pokok cerita menjadi rangkaian cerita 

pengalaman melalui tanya jawab. 

Lisan 

 

Rubrik Penilaian: 
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 دبعرف                                            ٩١٠٢ مايو ٩١بكنبارو 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKPERIMEN 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Satuan Pendidikan : MAN 1 PEKANBARU 

Kelas/Semester : X Agama (B) /I 

Pertemuan ke  : 6 

Hari / Tanggal  : kamis 23 mei 2019 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 BERBICARA /  KALAM 

 Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang berwisata. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menceritakan pengalaman pribadi tentang perjalanan wisata. 

C. INDIKATOR 

3. Menceritakan pengalaman yang paling mengesankan berdasarkan pokok-

pokok rangkaian cerita dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan 

kalimat efektif. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

2. Menceritakan pengalaman yang paling mengesankan berdasarkan pokok-

pokok rangkaian cerita dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan 

kalimat efektif. 

 

 

 

 

 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

 السياحة و خلق العامل

 جرى احلوار بني طالب الفصل الثالث يف طريقهم إىل شاطئ البحر.

رِ  ِل الثَاِلث يف َطرِيمِقِهمم إىل َشاِطِئ الَبحم ِب الَفصم َ ُطالَّ  .َجَرى احِلَواَر بَ نيم

 .نذىب إىل شاطئ البحر للراحة من العمل:  رجاء

َتُع ِِبَُما:  عمر  .ِل ادلناظرنعم، َسَنَتمم

أنظر إىل العامل الذي فيها حَنمَيا، فاهلُل الذي خلقو، و ال يُشاركو يف اخللق أحد، لذلك :  رجاء

 .جيب علينا أن نؤمن بو وحده

 .نعم، اآلن أنظر إىل السماء اليت فوقنا:  عمر

 .يعجبنا أن اهلل رفعها بغري عمد، و زينها بالكواكب و النجوم:  عثمان

 .فيها الشمس و القمرو خلق :  عمر

 .و أنزل منها ادلطر فان مَبت هبا األشجار و األزىار:  عثمان

 .إذن، اهلل ىو وحده خالق العامل: رجاء

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Sam'iyah wa syafawiyah (electic) : ceramah, diskusi, kerja kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1 

 

Pendahuluan 

Motivasi : 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

pada materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang 

tinggi untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 

menyelesaikan materi. 

 

Apersepsi : 

Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

penunjang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaa. 

 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

1. Guru meminta siswa menceritakan mengenai tempat wisata 

yang pernah dikunjunginya didepan kelas secara bergantian. 

2. Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang 

masih belum jelas. 

3. Guru memberikan penguatan kesimpulan tentang topik yang 

sedang dipelajari. 

60 menit 

3 Penutup 

 Melaksanakan penilaian dari refleksi dengan mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 

telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 

langkah selanjutnya; 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

20 menit 



H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 العرابية بين يديك .1

2. Lembar Materi 

 

 

 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 

 Menceritakan pengalaman yang paling mengesankan 

berdasarkan pokok-pokok rangkaian cerita dengan meng-

gunakan pilihan kata yang tepat dan kalimat efektif 

Lisan 

 

Rubrik Penilaian: 

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم
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