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 االستهالل

 

َدِتى َسَيْدُخُلوَن ِعَبا َعنْ  َيْسَتْكِِبُونَ  ٱل ِذينَ  ِإن   ۚ   َلُكمْ  َأْسَتِجبْ َوَقاَل رَبُُّكُم ٱْدُعوِِن 
 َجَهن َم َداِخرِينَ 

 ( ٓٙ)ادلؤمن :  
 

 تَعِقُلونَ  ل َعل ُكم َعَربِيًّا ُقرٰءَّنً  َزلٰنهُ ِاَّن ۤ اَن

 (ٕ)يوسف : 

 

 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص.م قال :

 "كن عادلا، أو متعلما، أو مستمعا، أو حمبا و ال تكن خامسا فتهلك"

 )يف اإلابنة الكربى إلبن بطة(

 

 دير، شرخ اجلامع الساغر:يف كتاب فائد الق : قال رسول هللا ص.م
 احبوا العرب لثالث : ألين عريب و القرأن عريب و كالم أهل اجلنة عريب""

 )منقولة من كتاب فائدة القدير، شرخ اجلامع الساغر(
 
 



 ه
 

 
 اإلهداء

 لوالدي احملبوب الفاضل 
 لألساتذة الكرام و الفضالء 
 ألسريت احملبوبة 
 لغة العربيةجلميع األصحاب يف ارباد طالب قسم تعليم ال 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 جلميع األصدقاء يف كلية الًتبية و التعليم 
 جلميع األصدقاء يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو 
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 ملّخص
 الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة قرص فعالية استخدام(: ٕٕٔٓنورحيايت نساء، )

 الصف الثامن يف  لساعة لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذا
 اإلسالمية بكنبارو ادلتقني ادلتوسطة مدرسة

 

السمعية طريقة  استخداميهدف دلعرفة فعالية  ىذا، ىذا البحث حبث ذبرييب
درسة ادللدى تالميذ الصف الثامن يف  الكالملًتقية مهارة  بوسيلة قرص الساعة الشفوية
طريقة  استخدام. وأما تكوين مشكلة البحث "ىل طة اإلسالمية بكنباروادلتوس ادلتقُت

لدى تالميذ الصف  الكالمفعال لًتقية مهارة  السمعية الشفوية بوسيلة قرص الساعة
التالميذ الصف  ؟". أما أفراده فهو ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو ادلتقُتدرسة ادلالثامن يف 

تالميذ الصف . ورلتمع البحث  ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓاسي يف ىذه ادلدرسة للعام الدر  الثامن
. و عينتو طالبإٚٓ مو عددى ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو ادلتقُت يف مدرسة الثامن

. واألدوات اليت استخدمتها الباحثة ٗٚ موعددى  "أ" و "ج"التالميذ الصف الثامن 
 ٘,ٗ Toأن قيمة جلمع البياانت ىي ادلالحظة واالختبار. بعد ربليل البياانت، يّتضح 

 Hoو مقبولة Ha. ولذلك ٓٓٓ,ٕ%=٘ ٘ٙ,ٕ%=ٔيف درجة ىامة  Ttأكرب من 
لدى  الكالملًتقية مهارة  السمعية الشفويةطريقة ، ويبدو واضحا أن فعالية تطبيق مردودة

 .ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو ادلتقُتتالميذ الصف الثامن يف مدرسة 

 

 الكالمومهارة وسيلة، قة ، طريال فعالية،: الكلمات األساسية 
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ABSTRACT 

Nurhayati Nisa, (0202): The Effectiveness of Implementing Audiolingual 

Method with Wall Clock Media in Increasing 

Student Speaking Skills at the Eighth Grade of 

Islamic Junior High School of Al Muttaqin 

Pekanbaru 

It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 

implementation of Audiolingual method with wall clock media in increasing 

student speaking skills at Islamic Junior High School of Al Muttaqin Pekanbaru 

by seeing whether Audiolingual method was effective or not in increasing 

speaking skills.  The formulation of the problem was “was Audiolingual method 

with wall clock media effective in increasing student speaking skills at Islamic 

Junior High School of Al Muttaqin Pekanbaru?”.  The object of this research was 

Audiolingual method with wall clock media in increasing student Arabic speaking 

skills at Islamic Junior High School of Al Muttaqin Pekanbaru.  The subjects of 

this research were the eighth-grade students of Islamic Junior High School of Al 

Muttaqin Pekanbaru in the Academic Year of 0202/0202.  The eighth-grade 

students that were 022 students were the population of this research.  The samples 

were the eighth-grade students of classes A and C, and they were 27 students.  

Observation and test were the instruments of collecting data.  Based on the data 

analysis, it was obtained that to 7.4 was higher than tt 0..4 at 21 significant level 

and 0.22 at 41 significant level, so H2 was rejected and Ha was accepted.  It meant 

that Audiolingual method with wall clock media was effective in increasing 

student speaking skills on Arabic Language subject at the eighth grade of Islamic 

Junior High School of Al Muttaqin Pekanbaru. 

Keywords: Effectiveness, Method, Media, Speaking Skills 
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ABSTRAK 

 

Nurhayati Nisa, (0202) : Efektivitas Penerapan Metode Audiolingual dengan 

Media Jam Dinding Untuk  Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 8 di MTs.Al 

Muttaqin Pekanbaru 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, Yaitu bertujuan untuk 

mengetahui Penerapan Metode Audiolingual Dengan Media Jam Dinding  Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru, 

dengan melihat efektif atau tidaknya metode audiolingual untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah 

Penerapan Metode Audiolingual Ini Efektif Untuk Meningkatkan Keterapilan 

Berbicara Siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru?”. Objek dari penelitian ini adalah 

metode audiolingual dengan media jam dinding untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa Arab siswa di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. Subjek dari 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Al-Muttaqin Pekanbaru tahun ajaran 

0202/0202. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Al-

Muttaqin Pekanbaru yang berjumlah 022. Sample dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII A dan VIII C MTs Al-Muttaqin Pekanbaru yang berjumlah 27 .

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah observasi 

dan tes. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai To = 7,4  lebih besar dari 

Tt pada taraf signifikansi 21 = 0..4 dan taraf signifikansi 41 = 0022 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa penerapan metode audiolingual 

dengan media jam dinding efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa kelas VIII  pada pelajaran bahasa arab siswa di MTs Al-Muttaqin 

Pekanbaru  

 

 

Kata kunci: Efektivitas, Metode, Media, Keterampilan Berbicara 
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 الشكر والتقدير

 
احلمدهلل الصالة والسالم على رسول هللا سيدان دمحم ابن عبد هللا وعلى الو 

 بعدوصحبو ومن وااله، اما 

قد متت الباحثة كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة 
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 

 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.

لة، أيب وأمي ويف ىذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الفضي
 الكرديان الذين ربياٍل صغَتة وعظاٍل كبَتة.

الناس رجب ادلاجستَت كمدير جامعة السلطان جامعى خَت  األستاذ الدكتور .ٔ
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.

والدكتور سراين مجرة كنائب ادلدير األول والدكتور احلاج كوسنادي ادلاجستَت    .ٕ
 ور احلاج فرومادي كادلدير الثالث.كنائب ادلدير الثاٍل والدكت

الدكتور احلاج دمحم سيف الدين كعميد كلية الًتبية والتعليم والدكتور عليم الدين   .ٖ
كنائب العميد األول والدكتورة روحاٌل كنائبة العميد الثانية والدكتور نور السامل  

 كنائب العميد الثالث.
لعربية. وفيغاديالن رميب الدكتور احلاج جون ابميل كرئيس قسم تعليم اللغة ا .ٗ

 ادلاجستَت ككاتب 
 يف كتابة ىذا البحث.كادلشرف  ذوال كفل ادلاجستَتالدكتور  .٘
زلي الدين شكري ادلاجستَت كادلشرف األكادمي الذي وجهٍت وأرشدٍل يف أداء الواجبات  .ٙ

 األكادمية.
 ابوان الفاضل يف قسم تعليم اللغة العربية أمحد شاه ادلاجستَت .ٚ



 ي
 

ين وادلوظفُت يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف قاسم مجيع احملاضر  .ٛ
 اإلسالمية احلكومية رايو.

 ادلتقُت ادلتوسطة االسالمية بكنبارو . رئيسة ومدرس يف ادلدرسة .ٜ
مجيع ادلعلمُت وادلعلمات وادلوظفُت وادلوظفات والتالميذ يف ادلدرسة  .ٓٔ

 دلتوسطة االسالمية بكنبارو. ادلتقُت
ي وصديقايت احملبوبون نيال رمحدان ىسيبوان، يونياان حكمة ادلولدى، أصدقائ .ٔٔ

ميشي كورنيا، انيس احلسنة، لذيتا يلسي رمحدان، حكيكي جيننتيا فطري و 
ريضا ىرداينش و سًتاي أننتا و اآلخرين يف ارباد الطالب بقسم تعليم اللغة العربية 

 م اإلسالمية احلكومية رايواسقشريف السلطان البكلية الًتبية والتعليم جلامعة 

شكره على نعمة أتوكل و أخَتا إىل هللا آجزاء وافقا و  جيزيهمهللا ولعل هللا أن  ابركهم
 .خرىنعم أومجيع  بحثال االقوة ىف كتابة ىذ

   
 ىـ  ٕٗٗٔ رمضان ٖٕ،  بكنبارو       

 م ٕٕٔٓمايو  ٘
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 
ية ملالطريقة مهمة يف ع ٔ.الطريقة ىي الوسيلة اليت تستعمل لتبليغ أىداف تعليم

. و قيل إذا استوعب ادلدرس الطرق التعليمية فيسهل لو اختيار الطريقة ادلناسبة التعليم
طريقة يساعد الوصول و األىداف ادلنشودة وادلادة الدراسية. ووجود ال التالميذأبحوال 

الباحثة تريد أن تقوم ابلبحث بطريقة أما زلاولة لوجودىا  ٕإىل أىداف التعليم جيدا.
الشفوية. الطريقة السمعية الشفوية ىي طريقة التعليم اليت تدرس الغات األجنبية  السمعية

 ٖة.تؤكد على ربليل و وصف الغة  ادلتعلمة ابتداء ابلصوت صيغة الكلمة و تركيب اجلمل
أربع مهارات. البد على التالميذ اللغة أن للغة العربية لًتقية م يأما أىداف تعل 

الكالم ىو النشاط الذي يتضمن فيو يعٍت مهارة الكالم.  راتهام أحد من و ها.يفهم
دمة كوسيلة للًتمجة التشجيع و خالرغبة يف التحدث، والفكرة و القواعد اللغوية ادلست

 يف شكل زلادثة. األفكار اليت عرب عنها
أن يتكلموا ابللغة العربية.  من التالميذ لكي يستطعونعلمت  مهارة الكالميف  

تنبغي ذلم عن شلارستهم كل يوم بعد تعلمها، وشلارسة تكلم ابللغة العربية ابلنص قراءة أو 
قد استخدم طريقة ادلتنوعة مثل طريقة ادلباشرة و طريقة وجدت مدرس ابللغة األم. 

 اجلديدة كل يوم.، وكذلك إبعطاء مفردات يقة القواعد و الًتمجةو طر ( (drillت التدريبا
بينها ُملَصق و الكالم  يف تعليم وسائللدعم ادلهارة الكالم ضلتاج الوسيلة الصحيحة. 

الباحثة أن تقوم وسيلة ادلناسب  تريدو اللعبة و قرص الساعة و غَتىا.  شيكة اإلتصال

                                                             
1 Pangadilan Rambe,  Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar,(Pekanbaru.Adefa 

Grafika), 0224, hlm 222 

 
2
 Acep Hermawan, Opcit, hlm 32 

3   Fahrurozi ,Aziz, dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional dan 
Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Press, 2116), hlm  35 
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الكالم و سهال   وسيلة جيدة  دلهارةالوسيلة قرص الساعة.  لًتقية مهارة الكالم يعٍت
 يف اليومية. لوجدهتا

 ، فهذه الوسيلة كانت مناسبة لًتقية مهارة الكالم و فعاالنظرت إىل وظيفتو
بطريقة السمعية الشفوية. ألن بضد التالميذ مل يستعيب التكالم ابللغة العربية. الكالم 

 ية ىي أساس اللغة.يف أبراز الطرية السمعية الشفو 
وقعت ادلدرسة ادلتقُت ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو. تُعلَّم فيها اللغة العربية. بعد 
أن قامت الباحثة ابدلقابلة مع ادلدرس فس ادلدرسة وجدت أن يستعمل الطريقة وجدت 

و ( (drillقد استخدم طريقة ادلتنوعة مثل طريقة ادلباشرة و طريقة التدريبات مدرس 
 سىكذا زلاول ادلدر . القواعد و الًتمجة، وكذلك إبعطاء مفردات اجلديدة كل يوم طريقة

جدت و . وبعد ادلالحظة، يف تكلم اللغة العربية يقدروايف تعليم اللغة العربية بل الواقع مل 
 الظواىر ما أييت :الباحثة 

 ابللغة العربية ايتكلمو  أن وايقدر  بعض التالميذ مل  .ٔ
 يف تقدَل شلارسة احلوار أمام الفصلقلة اشًتاك التالميذ  .ٕ
 ادلدرس ل ابللغة العربية عندما يسأذلماال يقدر التالميذ على إجابة عن السؤ  .ٖ
 التكلم ابللغة العربية مل يقدروابعض التالميذ  .ٗ

فعالية " تقوم ابلبحث ربت ادلوضوعالباحثة أن  تريدالظواىر السابقة ،  بناء على
وية بوسيلة قرص الساعة لرتقية مهارة الكالم لدى استخدام الطريقة السمعية و الشف

 تالميذ الصف الثامن يف مدرسة ادلتقني ادلتوسطة االسالمية بكنبارو".
 

 مشكالت البحث .ب 
 أما بناء على خلفية البحث، ديكن ترتيب ادلشكالت فيما يلي:

 يف مهارة الكالم.طريقة التعليم  استخدم ادلدرس (ٔ
 كلموا اللغة العربيةقدرة التالميذات يتحَّتون أن تت (ٕ
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 قدرة التالميذات على تقدَل األسئلة ابللغة العربية (ٖ
 فعالية استجدام الطريقة السمعية و الشفوية بوسيلة قرص الساعة (ٗ
 قدرة مهارة الكالم يف اللغة العربية  (٘

 حدود البحث .ج 
الباحثة للبحث عن فعالية استخدام الطريقة  ظواىرولكثرة مشكالت البحث، 

ة بوسيلة قرص الساعة لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن يف السمعية الشفوي
 ادلتوسطة االسالمية بكنبارو. مدرسة ادلتقُت

 البحث سؤال  .د 
وية بوسيلة قرص البحث ىي : ىل استخدام  الطريقة السمعية و الشف سؤالأما 

قُت ادلتوسطة مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن يف مدرسة ادلت ىالساعة فعال لًتق
 اإلسالمية بكنبارو؟

 البحث هدف  .ه 
ىذا البحث دلعرفة فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة قرص  اذلدف

الساعة لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن يف مدرسة ادلتقُت التوسطة 
 االسالمية بكنبارو

 أمهية البحث .و 
قية مهارة الكالم اللغة العربية عند التلميذ للمدرسة ، ىذه ادلعلومات خيارة لو لًت  .ٔ

 يف تلك ادلدرسة.
لرءيس ادلدرسة ، ىذه ادلعلومات مدخل إىل رئيس ادلدرسة لًتقية نوعية تعليم  .ٕ

 اللغة العربية يف تلك ادلدرسة.
 للمعلم ديكن أن يكون مصدرا إضافيا لإلشارة يف عملية التعليم والتعلم .ٖ
ة الكالم عند التلميذ يف مدرسة ادلتقُت ادلتوسطة للتالميذ ، دلساعدة ترقية مهار  .ٗ

 االسالمية بكنبارو
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للباحثة ، القياس ابلبحث شرط من الشروط ادلقرورة للحصول على الشهادة  .٘
اجلامعة يف قسم التعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و التعليم جلامعة السلطان 

 .الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 حثمصطلحات الب  .ز 

الطريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة معتمد على ادلدخل الًتكيي. و ىذه  .ٔ
الطريقة تؤكد على ربليل و وصف الغة  ادلتعلمية ابتداء ابلصوت صيغة الكامة و 
تركيب اجلملة ، و الطريقة السمعية  الشفوية تركز الكالم على حساب ادلهارات 

 م .اللغوية األخرى اليت ال تقل أمهية عن الكال
وسائل القرص الساعة  ىذه وسيلة جيدة  دلهارة الكالم و ىي سهال حلصوذلا و  .ٕ

، عقرب الطويلة ، عقرب متوسطة  ٓٙ-ٔذبعلها على ادلعلم اليت يتكون من رقم 
و عقرب قصَتة. ولكنها، قبل نستخدمة ىذه السيلة يتحتم على أن التالميذ 

مة ربول الساعة و بعدىا ادلعلم تعرف عدد واحد حىت سّتون. اخلطوة التالية ادلعل
 األسئلة إىل التالميذ.  آلة يف ىذه الوسيلة ىي الساعة.

مهارة الكالم ىي قدرة على نطق اللفظية أو الكلمات لتعبَت تفكرىم و ادراكهم  .ٖ
 و مشاعرىم إىل األخرين.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ريادلفهوم النظ أ .
 تعريف فعالية .ٔ

معجم اللغة العربية فعالية ىي فاعلية ، أتثَت والفعالية حلة تدل معٌت الفعالية يف 
الفعالية ىي أي شيء الذي فيو أتثَتة )عاقبة، أثر و  1على مدى التخطيط ادلنفذ.

 2االنطباع( و رُبَصِّل على النتيجة.

ويقصد ابلتعليم الفّعال ذلك التعليم الذى يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من  
رق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية التعلم أبفضل الط

 4جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج. 3األخرى.
ادلراد ادلتحّقق ابلتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعليم 

 5من الكاسب الًتبوية. ةووقتا مع النتيجة على أكرب قدر أبفضل الطرق و أقلها جهدا 

أن الفعالية ىي شيء متعلق ابلغاية أو األىداف اليت بناء على الشرح السابق ، 
ربقق من األنشطة ادلناسبة ابلعملية. و الفعالية ذلا عالقة وثيقة ابدلقارنة بُت الوصول إىل 

معي ال الفردي. و معٌت اآلخر أن اذلدف ابلتخطيط . و الفعالية ترتبط ابذلدف اجل
فعالية تتعلق بتنفيذ مجيع الواجبات، ربقيق األىداف والتوقيت و وجود االسًتاك الناشط 

 .من األعضاء

 
                                                             

1 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung, 
PT Remaja Rosdakarya, 2116), hlm 22 

2 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. Ke-3 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1331), hlm 213 

3
  Multi Karya Grafika أتابيكعلي،قاموسالعصرى،يغياكرتا: 

352(،صز1326،)دارالمشرق:بيورت،المنجدفياللغةواألعالملويسمعلوف،  4
32،ص.1331عمان:دارالفالح،(أساليبتدريساللغةالعربية،)محمدعليالخولي، 5
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 الطريقة السمعية الشفوية .ٕ
 تعريف الطريقة  . أ

 ٙالطريقة ىي السَت ، احلالة ، ادلذىب ، اخلط يف الشيء و نسيجة مستطيلة.
عمل يقة اللغة كيفية. واصطالحا أهنا طريقة فعل الشيء أو القال زلُِبِّ شاه أن الطر 

وقال أجيف ىرماوان الطريقة ىي اخلطوات العامة  ٚدام الواقعى و ادلفهوم ادلنظم.خابست
و يدخل يف معٌت الطريقة ما تتضمنو عملية التدريس ٛعن نظرايت يف ادلدخل ادلعُت.

 ٜسواء كانت تدريس علوم أو رايضيات أم موسيقيات.
ية التعليم. أىداف التعليم زلصول عليها بدون استيعاب ملالطريقة مهمة يف ع

الطريقة. و قيل إذا استوعب ادلدرس الطرق التعليمية فيسهل لو اختيار الطريقة ادلناسبة 
أبحوال الطالب و األىداف ادلنشودة وادلادة الدراسية. ووجود الطريقة يساعد الوصول 

  ٓٔإىل أىداف التعليم جيدا.
لك أن الطريقة ما تستعمل للحصول على أىداف التعلم مقررة. و ىذه فلذ

الطريقة الضرورية يف عملية التعلم للوصول إىل األىداف ادلرجوة و ينبغي للمدرس أن لو 
طريقة التدريس يف أداء عملية التعلم و التعليم و لو آفاء واسعة عن كيفية أنشطة عملية 

 ٔٔدلتبعة فيها.التعلم و التعليم و اخلطوات ا
 و أما طرائق تعليم اللغات فيما يلي :

 طريقة القواعد و الًتمجة 
 الطريقة ادلباشرة 
 طريقة القراءة 

                                                             
465لويسمعلوف،نفسالمكانص. 6

1 Ulin Nuha, Metodologi Super Aktif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 
2112) hlm. 153 

2 Acep Hermawan, Opcit., hlm 162 
3

ةأّوالقرى،محموالكاملالناقة،تعليماللغةالعربيةللّناطقينبلغتاتأخر،)مملكوالسعودية:جامع

46(ص.1325
11 Acep Hermawan, Opcit, hlm 32 
11 Ulin Nuha, Op Cit hlm 153 
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 الطريقة االنتقائية 
 الطريقة االتصالية 
 الطريقة السمعية الشفوية 

 
 تعريف طريقة السمعية الشفوية . ب

ت , صيغة ىذه الطريقة تؤكد على التحليل ووصف اللغة ادلتعلمة ابتداء ابلصو 
و إن مهم من الطريقة السمعية الشفوية ىي تعليم اللغة  ٕٔالكلمة و تركيب اجلملة.

 م اللغة.و طريقة السمعية الشفوية أتسس اىل ادلدخل الًتكييب يف تعلي ٖٔللتالميذ شفهينا.
ريب التالميذ و دوحقيقة , أن الطريقة السمعية و الشفوية ليست هتتم بت

رة اللغوية فقط و لكنهما هتتم بدقة ادلدرس على إشراف تعويدىم على تشكيل ادلها
الطريقة السمعية الشفوية تركز الكالم على حساب ادلهارات  ٗٔالتالميذ يف علمية التعليم.

 ٘ٔاللغوية األخرى اليت ال تقل امهية عن الكالم.
و يستند ادلدخل إىل ىذه الطريقة أيشا وصل إليو علماء اللغة من نتائج فيما 

راسة األصوات و الًتكيب اللغوى النحوية و الصرفية ، و الدراسات ادلقارنة و يتصل بد
 التقابلية بُت لغة النتعلم و اللغة اجلديدة اليت يتعلمها. 

 
 خصائص الطريقة السمعية الشفوية . ج

 كما يلي : أما خصائص الطريقة السمعية الشفوية
 متوازنةالطريقة الستيعاب ادلهارات اللغوية األربع  منإّن ىدف  -
 ترتيب تقدَل ىذه الطريقة ىو االستماع و الكالم أوال ، مث يتبع ابلقراءة و الكتابة. -

                                                             
12 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2111) hlm 135 
13 Munasib, Metode Audio Lingual (Audio-Lingual Method) dan Penerapannya Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab, IAIN Purwakerto, Jurnal Tarling Vol 1 No 1 hlm 21 
14 Acep Hermawan, Opcit, hlm 125 

15
24(ص.1331محمدعليالحولي،أساليبتدريساللغةالعربية)عمان:دارالفالح،
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 أّن منوزج كلمة اللغة األجنبية حوارز -
وكيفية استيعاب منوزج الكلمة تقام ابلتمارين )ادلمارسة ادلردوجة(. وىذا التمرين  -

 يتبع ابلًتتيب : التغذية الرجعية، االستجوابة و التقوية
دلفردات زلدودة والبد عليها أن تكون مرتبطة بنص الكلمة أو التعبَت أي دون ا -

 الكلمة القائمة بنفسها.
وكان تعليم الصوت منظما ليستطيع التالميذ استخدامها، من خالل تقنية ادلظاىرة  -

 و التقليد و ادلقارنة و التقابل و غَتىا.
ية تعلم الكتابة تتكون من منوزج وعملية تعليم الكتابة و عملية تعليم الكالم أن عمل -

 الكلمة و ادلفردات ادلتعلمة شفوية.
االبتعاد عن عملية الًتمجة يف تعليم اللغة األجنبية لشدة حاجة إليها و استخدام  -

 اللغة األم لتوضيح معاٍل ادلفردات اجلديدة.
ىذه الطريقة يؤثرىا عامة سكولوجي سلوكي فيتأكد مصمم ىذه الطريقة أن اللغة  -

 ٙٔدة يتمكن تعليمها بدعم االستجابة الصحيحة وعقاب االستجابة اخلاطئة.عا
 

 مزااي من الطريقة السمعية الشفوية . ه
 أما ادلزااي ىذه الطريقة فهي كما يلي :

تنطلق ىذه الطريقة من تصور صحيح للغة و وظيفتها أهنا تويل االتصال بُت الناس  -
 األمهية الكربى يف التعليم اللغات.

الذي تدريس ادلهارات األربع يتفق مع الطريقة اليت يتعلم اإلنسان هبا  أن الًتتيب -
 لغتو األوىل.

 يصبح التالميذ ادلاىر يف تركيب أمناط اجلملة اليت كانت يف احلفر. -
 ٚٔالطالب يستجيب بنشاط ألي تنبيو )أي التحفيز( ادلقدمة من قبل ادلدرس. -

                                                             
16 Zulkifli, Op.Cit hlm 31-31 
11 Acep Hermawan, Op.Cit, hlm 131 
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 عيوب من الطريقة السمعية الشفوية  . و
 الطريقة فهي كما يلي :أما عيوب ىذه 

ال يتم منح التدريب للتالميذ يف معان أخرى من الكلمات اليت مت تدريبهم من  -
 قبل السياق.

 دييل التالميذ للمرد يف وقت واحد، و غالبا ما ال يعرفون معٌت ما يقال. -
 يف الواقع ، التالميذ ال يشًتكون بنشاط و لكن يستجيبون فقط لتحفيز يعطي. -
 طلب اجلديدة و اخلَتة من ادلدرس ادلهٍت من جانب ادلدرسُت.ىذه الطريقة ت -
إذا مل يتم تنظيم سلسلة من الدروس و التخطيط ذلا مثل ىذه الطريقة ، فالدرس  -

 و إتقان ادلواد للتالميذ لتصبيح عائمة.
 

 أبرز الطريقة السمعية الشفوية . ز
 و من أبرز افًتاضات ىذه الطريقة كما يلي :

 اللغة أساس الكالم -
 ن ادلتعلم حباجة إىل تعلم اللغة األجنبية ، و ليس إىل التعلم عنها.إ -
 جيب أن يسَت تعليم اللغة األجنبية دبوجب تساسل معُت. -
أفضل الطريقة ال كتساب اللغة األجنبية ىي تكوين العادة اللغوية عن طريقة  -

 ادلران على القواليب.
 فل للغة األم.طريقة تكلم السلغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الط -

 
 خطوات الطريقة السمعية الشفوية . ح

 أما خطوات الطريقة السمعية الشفوية فيما يلي :
تقدَل احلوار أو ادلقروؤ القصَتمن حيث أن امل علم يقراء احلوار أو ابلتكرار و  -

 يستمع إليو التالميذ بدون نظر إىل النص.
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امل علم كلمة فكلمة على التقليد و حفظ احلوار أو ادلقروؤ القصَت بتقليد قراءة  -
الشكل الكالسيكي و حبفظ تلك اجلملة. و ىذه التنقية مسمة هبا التقليد و 

 احلفظ
 و التقنية ادلستجدمة يف تقدَل منوذج الكلمة تنقية مترينة -
التمثيل أو حفظ احلوار أمام الفصل و حفظ العدد من الواحد حىت سّتون ،  -

 ملة و حيفظوهنا معا.فالتالميذ يقلدون قراءة ادلدرس مجلة فح
 يقوم التالميذ احلوار احملفوظ أمام الصف متبادلُت. -
 ٛٔتكوين اجلمل األخر ادلناسبة أبمناط اجلملة ادلدروسة. -

 
 قرص الساعة وسيلة التعليم  .ٖ

 أ. تعريف الوسيلة التعليم 
 الوسيلة لغة ىي الوسيط أو ادلوصلُت و يف اصطالح الوسيلة ىو وسيط أو

إن كلمة "الوسيلة"  ٕٓالتعليم عملية اإلتصال ٜٔدلرسل إىل ادلرسل.موصل الرسالة من ا
 ٕٔو معنها حرفيا وسيط أو ملقي.  Mediusمشتقة من اللغة الالتنية دبعٌت 

التعليم والتعلم حقيقة ىي االتصاالت. و ىناك ثالثة عناصر أساسية يف االلة 
يعٍت ادلدرس، مث ادلبلغون تصال. و ىي : الرسالة ادلبلغة تعٌت منهج الدراسة، مث ادلتصل 

د أن تكون يعٌت الطالب. و لكى تكون االتصالت سليمة و فعالة و كفاءة ال ب
 ابألىداف من االتصال.

( الوسيلة ىي كل شص و عنصر ٕٔٔٓقال أمَت أحسُت )يف كتاب خليل هللا 
 و آلة و حدث بًتكز أحوال ديكن الطالب يكسبوا ادلعرفة و ادلهارة ادلوقف. اآللة ىي
                                                             

12 Pengadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar, (Pekanbaru :Adefa 
Grafika, 2115) hlm. 131 

13 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metde Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2114), hlm 3 

21
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar , (Bandung, Pustaka Setia, 2111), hlm. 12 

21 Azhar Arsyad,  Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya Beberapa Pokok Pikiran, 
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2111), hlm 14. 
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شيء سيستعملها ادلرء لتحقيق ادلقاصد. و أما الوسائل فهي مجع من و سيلة. و 
استخدام الوسيلة التعليمية يعتمد على النظرية اليت عربت أبن معوية كثرة العلوم، 
ادلهارات، و مواقف ادلرء مأحوذة من حاشة البصر و ادلالحظة مباشرة و الباقية مأحوذة 

 حباشة األرى.
 التعليميةأمهية الوسيلة  ب .

الوسيلة التعلمية ضرورية جدا يف تعليم اللغة العربية و اللغة العربية اإلصلليزية 
للتجانب عن ادللل و الخًتاع األنشطة األخرى ألن الواقعي أن عملية تعليم اللغة العربية 
غَت سلًتعة بدال عن تعليم اللغات أجنبية أخرى. و ىذه احلالة لسبب استخدام طريقة 

 لغة العربية ادلستخدمة سلتلفة عن طريقة التدريس األخرى.تدريس ال
وعموما أن وظيفة الوسيلة التعلمية ألة تقدَل ادلعلومات. وادلراد ىنا الوسيلة اليت 
يستخدامها ادلدرس لتقدَل ادلادة الدراسة ألن الوسيلة نتوظف دلساعد ادلدرس يف تقدم 

 .ة التعليممؤثرة يف صلاح عملي ادلادة الدراسية فلذا أهنا
 

 أهداف الوسائل التعليميةج.  
 ٕٕأما من أىداف وسيلة تعليم اللغة العربية كما يلي :

 متٍت يف ادلتعلم حب اإلستطالع و ترغبة يف التعلم. .ٔ
 تشوق ادلتعلم للتعلو و تزكي نشاطة يف قاعة الدرس. .ٕ
 توفر وقت كل من ادلعلم وادلتعلم. .ٖ
 تيسر و تسهل عملية التعليم .ٗ

 
 
 

                                                             
22

الوسائل)الخرطم:الدار–األساليب–عمرالصديقعبدهللاتعليماللغةالعربيةللناطقينبغيرهاالطريقة 

142(،ص.2.....2ية،العمل
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 عليم الكالموسيلة الت . د
 أن التكلم مهارة الكالم مهارة األوىل مهمة تعليم اللغة. و أن التكلم نشاط اللغة

 للمستعمل اللغة هبدف يفشي القول لساان. الوسائل يستعمل يف تعليم الكالم بينها: 
 ُملَصق .ٔ
 قرص الساعة .ٕ
 شبكة اإلتصال .ٖ
 اللعبة .ٗ
 

 وسيلة قرص الساعة  . ه
، و اإلبرة الطويلة ، اإلبرة ادلتوسطة ، اإلبرة  ٕٔحىت  ٔساعة اليت تكون من العدد 
 القصَتة. و أما خطواهتا فهي :

 تنّظم ادلدّرسة و وسيلة قرص الساعة .ٔ
 تقلب ادلدّرسة إبرة الساعة .ٕ
 إبرة الساعة بعد توفق ، تعطي ادلدّرسة بعض األسئلة للتالميذ .ٖ
 
 ف مهارة الكالميتعر   . ج

رة على نطق أصوات التعبَت أو  الكالم ىو القد ٖٕاللغة يف األساس ىي الكالم.
مهارة الكالم قدرة على تعَت  ٕٗكلمات اليت تعبَت عن األفكار و األعراض و ادلشاعر.

  ٕ٘األصوات اللفظية لتعبَت األفكار، األرء، اإلدارة أو األحساس إىل ادلخاطب.
                                                             

23 Mubshirah and dkk, “Istiratijiyat Ta’lim Maharah al-Kalam Min Khilal Shina’ah Vidio
‘Ubira al-Jawwal,” ed. Muhammad Abdul Hamid, Malang: International Conference On 
LanguageTeaching & Culture, 2113, hlm. 451. Di dalam jurnal bahasa Arab Arabiyatuna Vol. 4. 
No. 2, November 2121, 133-211 P-ISSN: 2521-5145, E-ISSN: 2521-5153 DOI: 
11.23241/jba.v4i2.1432 

24 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Keterampilan Berbahasa , (Bandung: Agkasa) 
hlm 15 

25 Ulin Nuha, Metodologi Super Aktif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta : Diva 
Press, 2112) hlm 33 
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الكالم ابللغة األجنبية ىي مهارة األساسية هبدف من األىداف تدريس اللغة. 
مهارة الكالم  ٕٚمهارة الكالم تواجد من شلارسة. ٕٙلكالم ىو وسيلة لتواصل.حيث أن ا

هتدف إىل تكوين تلميذات القادرين عاىل اإلتصال الشفوى جيدا على حسب اللغة اليت 
 تعلمها. و أىداف تعليم مهارة الكالم عند ايب بكر، كما يلي :

 . لتعويد تلميذات للتكالم ابللغة العربية.ٔ
 ميذات تكلما فصيحا واضحا.. لتعويد تلٕ
 . لتعويد تلميذات أن حيتار الكلمة ادلناسبة دبوقعها يف اجلملة و الكالمٖ

 
 : ٕٛوأّما أىداف مهارة الكالم للمرحلة التوسطة فكما يلي

 اتصال معلومات (ٔ
 اشًتاك ابدلمارسة احلوارية (ٕ
 متثيل (ٖ
 ادلقالة  (ٗ
 23تعبَت التفكَت يف ادلناقشة أو اخلطابة (٘

درة على تعبَت األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبَت الفكرة و مهارة الكالم ق
الرأي و اإلدارة و اإلحساس اىل ادلخاطب. و بعبارة األخرى، أن مهارة الكالم هتدف 
إىل جعل ادلتعلم قادرا على االتصال شفهيا جيدا ابستخدام اللغة تعلمها. و ىذا األمر 

 ٖٓ يواجها ادلتعلم.ليس سهال ألننا ضلتاج إىل البيئة الغوية اليت
                                                             

26 Darwati Nalole, Meningkatkan Keterampilan Berbicara (Maharah Kalam) Melalui 
Metode Muhadatsah dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Al-Minhaj : Jurnal Pendidikan Islam Vol 
1, No 1 Desember 2112 hlm 133 

21 Muspika Hendri , Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Melalui 
Pendekatan Komunikatif, POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember, 
2111, hlm 132 

22 Ulin Nuha, Op.Cit,. hlm 33 

 
23

 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2111), hlm 226s 

31 Acep Hermawan, Op.cit, 135-136 
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 ادلفهوم اإلجرائي . ب
استخدام الطريقة السمعية الشفوية  اخلطوات ادلنفذة يفبناء على إلطار النظري  .ٔ

بوسيلة قرص الساعة لًتقية مهارات الكالم لدى تالميذ الصف الثامن يف مدرسة 
 ادلتقُت االسالمية بكنبارو كما يلي :

ار ابلتكرار و يستميع إليو التلميذات تقدَل ادلدرسة احلوار القصَتة و يقرأ احلو  (ٔ
 بدون النظر إىل النص

 التلميذات تقلدون وربفظون احلوار الذي علمها ادلدرسة (ٕ

 ادلدرسة استخدمت التقنية التمرينة (ٖ

 التلميذات تتحدثون أمام الفصل (ٗ

 تكوين الكلمات األخرى دبطابقة بنموذاخ الكلمة ادلدرسة (٘

 تنظم ادلدرسة و وسيلة قرص الساعة (ٙ

 ب ادلدرسة إبرة الساعةتقل (ٚ

إبرة الساعة بعد توفيق، تسأل ادلدرسة يف اللغة االندونيسية والتالميذ خيرصون  (ٛ
 إجابكم عن األسئلة ابللغة العربية

 مث التلميذات حيسبون األسئلة اليت تعطي من ادلدرسة (ٜ

 تقوَل ادلدّرسة بتقوَل للتالميذات مع إبختبار شفوى (ٓٔ
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 مؤشرات مهارة الكالم .ٕ

 على تعبَت األصوات األحرف اذلجائية. التالميذ ريقدي. ٔ

 على نطق الكلمات.  التالميذ يقدير. ٕ

 .والنفس عن على تعبَت التالميذ يقدير. ٖ

 على تعبَت األفكار. التالميذ يقدير. ٗ

 عاب ادلفردات الكثَتة.يعلى است التالميذ يقدير. ٘

 
 الدراسات السابقة . ج

من قبل دراسات السابقة ، مثل الباحثان  يف األساس، متت دراسة ىذه الدراسة
 أداانه :

طالبة قسم التعليم اللغة  ٕٚٔٓىذا البحث قد قامت بو فطري يلينيت السنة  (ٔ
العربية جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو و موضوعها ىي 

لكالم لدى فعالية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة نص القراءة لًتقية مهارة ا
أكرب   Toالتلميذات دبعهد انصار السنة أير تَتيس كمبار. و نتيجة حبثها أن 

%. وتقول تنفيذىا نتائج. فأما ٔ% و درجة داللة ٘يف درجة داللة  Tt من 
الفرق بُت الدراسة السابقة و ىذا البحث فهو أن الدراسة السابقة ابستخدام 

 الوسيلة نص القراءة .
طالبة قسم التعليم اللغة العربية  ٕٙٔٓبو ماردلينا سنة  ىذا البحث قد قامت (ٕ

جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو و موضوعها ىي فعالية 
استخدام الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة لعبة القصة ادلتسلسلة لًتقية مهارة 
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ة كمبار. و نتيجة الكالم لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دمحمية غواب
 ٔٓ,ٕو   ٔٝ : ٛٙ,ٕيف الدرجة اذلامة  Ttأكرب من  ٝ٘ٓ,ٗ  Toحبثها أن 

أي   ٝٚٛ - ٝٓٓٔ% ألهنا تقع بُت فسحة ٜٓو نتيجة ادلالحظة   ٝ٘ :
فأما الفرق بُت الدراسة السابقة و ىذا البحث فهو أن الدراسة  جيدة جدا.

 ة .السابقة ابستخدام الوسيلة لعبة القصة ادلتسلسل
طالب قسم التعليم اللغة العربية  ٕٚٔٓىذا البحث قد قامت بو ىيلمن سنة  (ٖ

جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو و موضوعو فعالية 
ابلطريقة السمعية الشفهية لًتقية مهارة  ( Do-mi-kado ) استخدام لعبة

 بظهور م روكن ىولو. و ىذهالكالم لدى تالميذ يف ادلدرسة الثانوية دبعهد دارالسال
To من أكرب “Tt”   إذا تنفيذه ٔدرجة داللة % و ٘يف درجة داللة .%
فأما الفرق بُت الدراسة السابقة و ىذا البحث فهو أن الدراسة السابقة  .فعاال

 . ( Do-mi-kado ) ابستخدام لعبة
العربية  طالبة قسم التعليم اللغة ٕٚٔٓىذا البحث قد قامت بو مسلستياٍل السنة  (ٗ

جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو و موضوعها ىي فعالية 
الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة ساعة احلائط يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة 

كسيكن. و  LKMDالكالم لدى تالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
%. يف ٔ% و درجة داللة ٘رجة داللة يف د Tt أكرب من   Toنتيجة حبثها أن 

ا" ألنو يقع يف درجة ٜٓجدول ادلراقبة نيل   % .ٓٓٔ – ٔٛ% دبعٌت "جيد جدِّ
 فأما الفرق بُت الدراسة السابقة و ىذا البحث فهو أن الدراسة السابقة ابستخدام

 .أفراد البحث فهي مدرسة و التالميذ
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 االفرتاض البحث و الفرضية
 . االفًتاصٔ

 الكالم لدى التلميذات سلتلفةمهارة  . أ

 مهارة الكالم لدى تلميذات تؤثرىا عدة العوامل  . ب
 . الفرضيةٕ

: الطريقة السمعية الشفوية ابستخدام وسيلة قرص الساعة فعالة  الفرضية البديلة. أ
لًتقية مهارة الكالم لدى تلمذات يف مدرسة ادلتقُت  ادلتوسطة االسالمية 

 بكنبارو.

ريقة السمعية الشفوية ابستخدام وسيلة قرص الساعة غَت : الط الفرضية الصفرية. ب
فعالة لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثامن يف مدرسة ادلتقُت ادلتوسطة 

االسالمية بكنبارو
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث . أ
ذه تصميم الباحثة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىو البحث التجرييب. ربتوي ى

 yىو طريقة السمعية الشفوية وادلتغَت  xالدراسة على متغَتين. يف ىذه الدراسة، ادلتغَت 
ىو مهارة الكالم لتعلم اللغة العربية. يف ىذا البحث، ستتم مقارنة بُت قبل وبعد تطبيق 

 طريقة السمعية الشفوية بوسيلة قرص الساعة.
 كصف ضبطي و  (VIII C)إىل فصالن، مها  ةالباحث اقسمهتيف ىذا البحث، 

(VIII A)ستخدم الباحثة ابستعمال تو تصميم البحث الذي   .كصّف ذبرييبPenelitian 
Control Group Pretest-Posttest: 

 ل األولاجلدو 
 اإلختبار البعدي ادلعاجلة اإلختبار القليب الصف

 To X ٔT الصف "أ"

 To - ٔT الصف "ج"

  اإليضاح :
VIII C الصف الضبطي : 
VIII A الصّف التجرييب : 

Tٔ  : اإلختبار القبلي للفصل التجرييب  و الصف الضبطي 
X  الصّف الذى فيو معاجلة : 
 : الصّف الذى ليس فيو معاجلة  -

Tٕ  :اإلختبار البعدي للصّف التجرييب و الصّف الضبطي 
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 زمان البحث و مكانه    . ب
أما مكانو فهو  و م، ٕٕٔٓنيو و ي ٜٕ –م ٕٕٔٓمارس  ٜٕالبحث  االزمان ذلذ

 يف مدرسة ادلتقُت ادلتوسطة االسالمية بكنبارو.
 أفراد البحث و موضوعه  . ج

أفراد البحث ىو تالميذ الصف الثامن يف يف مدرسة ادلتقُت ادلتوسطة االسالمية 
بكنبارو. و موضوع البحث يف ىذا البحث يعٌت فعالية استخدام الطريقة السمعية 

قية مهارة  الكالم لدى تالميذ الصف الثامن يف مدرسة الشفوية بوسيلة قرص الساعة لًت 
 ادلتقُت ادلتوسطة االسالمية بكنبارو.

 جمتمع البحث و عينته  . د
 اجملتمع يف ىذا البحث ىو مجيع لدى تالميذ الصف الثامن يف مدرسة ادلتقُت

 ة العينة.ثباحثة تستعمل الصف أ و ج  ابلباحو ال .ادلتوسطة االسالمية بكنبارو
 الثاين : جمتمع البحث اجلدول

 اجملموعة  ٛفصال 
 ٖٚ الصف أ

 ٓٗ الصف ب
 ٖٚ الصف ج
 ٖٗ الصف د 
 ٔٗ الصف ه
 ٜٖ الصف و
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 أدوات البحث  . ه

 الثالث : مالحظة اجلدول

 ال نعم ادلالحظة الرقم

ٔ 
تقدَل ادلدرسة احلوار القصَتة و يقرأ احلوار ابلتكرار 

   إىل النص و يستميع إليو التلميذات بدون النظر

ٕ 
التلميذات تقلدون وربفظون احلوار الذي علمها 

 ادلدرسة
  

ٖ 
 ادلدرسة استخدمت التقنية التمرينة

  
   التلميذات تتحدثون أمام الفصل ٗ
تكوين الكلمات األخرى دبطابقة بنموذاخ الكلمة  ٘

 ادلدرسة
  

   تنظم ادلدرسة و وسيلة قرص الساعة ٙ
   لساعةتقلب ادلدرسة إبرة ا ٚ
إبرة الساعة بعد توفق، تسأل ادلدرسة يف اللغة  ٛ

االندونيسية والتالميذ خيرصون إجابكم عن 
 األسئلة ابللغة العربية

  

مث التلميذات حيسبون األسئلة اليت تعطي من  ٜ
 ادلدرسة

  

تقوَل ادلدّرسة بتقوَل للتالميذات مع إبختبار  ٓٔ
 شفوى

  

   اجملموعة 
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 دلهارة الكالم و أّما مؤشرات
 الرابع : اإلختبار اجلدول

 ال نعم مؤشرات التقومي رقم

ٔ ٕ ٖ ٗ 

ٔ 
يقدر التلميذات على تعبَت األصوات 

   األحرف اذلجائية.

   يقدر التلميذات على نطق الكلمات. ٕ
   يقدر التلمذات على تعبَت النفس. ٖ
   يقدر التلميذات على تعبَت األفكار. ٗ
   يذ على استعاب ادلفردات الكثَتةيقدر التالم ٘

   اجملموعة 

 
 طريقة مجيع البياَّنت  . و
 ادلالحظة  .ٔ

تالحظ الباحثة موضوع البحث مباشرة بوسيلة فيديو أو مالحظات صوتية و 
عملية التعلم و تعليم اللغة العربية الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتقُت 

 بكنبارو.
 االختبار .ٕ

بار يتكون من االختبار الكالم  واالختبار الشفوي من خالل إجابة ىذا االخت
 األسئلة وادلقابلة. ىذا االختبار يهدف إىل احلصول على نتيجة مهارة الكالم.
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 طريقة التحليل البياَّنت . ز
 ربليل البياانت ادلستخدمة ىف ادلالحظة ابستخدام الرمز اآليت : (ٔ

 

P  نسبة مئوية  : 

F التكرار : 

N  عة: رلمو 

 
 تستخدم الباحثة معايَت دلالحظة الطريقة ، منها : (ٕ

 : )جيد جدا(ٙٛ%-ٓٓٔ%  .ٔ

 : )جيد( ٙ٘% -٘ٛ% .ٕ

 : )مقبول( ٓٗ% -٘٘% .ٖ

 ٔ: )ضعيف(.  ٓ%  -ٜٖ% .ٗ

 
 , منها :هارة الكالم تستخدم الباحثة معايَت دل (ٖ

 )جيد جدٝٔٛ - ٝٓٓٔ ( .ٔ

 ) جيدٝٔٙ - ٝٓٛ   ( .ٕ

                                                             
1
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara, 0224, 

hlm.24. 
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 )مقبول(% ٔٗ - ٝٓٙ .ٖ

 )انقصٕٝٔ - ٝٓٗ  ( .ٗ

 (ٕانقص جداٝٓ - %ٕٓ   ( .٘

 
 ”Test “tوالبياانت الىت إستخدم ىف  ابلرموز اآليت:   (ٗ

   
     

√(
   

√  ٔ
)

ٕ
 (

   

√  ٔ
)

ٕ
ٖ 

 اإليضاح :

T : اختبار 

Mx :  النتيجة من ادلتغَت  

My : النتيجة من ادلتغَت  

SDx : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت  

SDy :  اف ادلعياري من ادلتغَتاإلضلر  

N : العينة 

 ٗالرقم الثابت : ٔ
                                                             

0
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 0222), 

hlm. 24. 
3
  Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 0220), hlm. 02.. 

4  Hartono, Op.Cit hlm 022 
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 تستخدم الباحثة معايَت لفعالية ، منها : (٘

 : )فعال جدا(  ٓ,ٓٓٔ-ٓ,ٔٛ .ٔ

 : )فعال( ٓ,ٓٛ -ٓ,ٔٙ .ٕ

 : )مقبول(  ٓ,ٓٙ -ٓ,ٔٗ .ٖ

 : )فعال قليل(.  ٓ,ٓٗ  - ٓ,ٕٔ .ٗ

 :  )غَت فعال(   ٓ,ٕٓ – ٓ,ٓٓ .٘
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث . أ
بعد أن حللت الباحثة ادلشكلة ادلوجودة فوجد اإلجابة أن استخدام الطريقة 

لدى تالميذ فّعال لًتقية مهارة الكالم اللغة العربية السمعية الشفوية بوسيلة قرص الساعة 
أكرب  Toالصف الثامن من  مدرسة ادلتقُت ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو. ىذه بظهور  

  ٓٓٔ%.و يف جدول ادلالحظة نساء ٔودرجة داللة ٝ ٘داللة ٝ يف درجة Ttمن 
 .ٓٓٔٝ-ٔٛٝدبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 

فّعال لًتقية مهارة إذن استخدام الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة قرص الساعة 
لدى تالميذ الصف الثامن من  مدرسة ادلتقُت ادلتوسطة اإلسالمية الكالم اللغة العربية 

 . اروبكنب
 توصيات البحث . ب

 تقدم الباحثة توصيات كما يلي :
 للمدرسة .ٔ

 أرجو من ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة العربية.
 
 دلدرس اللغة العربية .ٕ

من ىذا البحث نعرف استخدام الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة قرص الساعة 
لدى تالميذ الصف الثامن من  مدرسة ادلتقُت لعربية فّعال لًتقية مهارة الكالم اللغة ا

ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو ينبغي على ادلدرس أن يستخدم ىذه طريقة يف تعليم اللغة 
 .مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية لدى طالبالعربية لًتقية 
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 لتالميذ .ٖ
 أرجو من التالميذ أن جيتهد يف تعلم اللغة العربية. -
 تالميذ أن ديارسوا التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة و خارجها.أرجو من ال -
 أرجو من التالميذ أن يعملوا الواجبات ادلنزلية بكل جد و نشاط. -
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah / Madrasah : MTs. Al-Muttaqin 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 

Materi Pokok   : الساعة   

Pertemuan Ke  : 2 dan 0 

Alokasi Waktu  : 2 x 32 menit (0 kali)  

A. KOMPETENSI INTI 

KI 2 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 

KI 0 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 

sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 

KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 

dimasyarakat. 

KI 7 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
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1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. 

0.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  

pribadi dengan guru dan teman 

3.2 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  الساعة 
3.0 baik secara lisan maupun tertulis  

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan :   الساعة 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  

2. Mengidentifikasi bacaan tentang عةالسا    
0. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 

 dengan lafal dan intonasi yang benar      الساعة
3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik الساعة 

Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  الساعة 
7. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  الساعة 

2> TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 

2. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang الساعة  
0. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 

tentang topik الساعة dengan lafal dan intonasi yang benar 

3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 

topik الساعة 
7. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik الساعة  

4. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik الساعة  

 

0> MATERI PEMBELAJARAN 

 أعمايل اليومّية

يف الّساعة السادسة صباحا، أُذاِكُر دروسي يف غرفة ادلذاكرة، وكذلك أخيت عائشة تذاكر دروَسها 
طبخ

َ
 .فيها، وأّمي تُِعدُّ الفطوَر يف ادل
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يت إىل ادلدرسة بعد تناول الفطور، أذىب وأخيت َمْشًيا على األقدام يف الّساعة السابعة، أذىب وأخ 
 ألّن ادلدرسة قريب من البيت.

فأّما أيب يذىب إىل مكتبو ابلّسّيارة، يستغرق الّذىاب إليو ساعة واحدة. وأّما أّمي مَتُْكُث يف البيت  
 . ألهّنا رَبَُّة البيت

يف ادلدرسة ادلتوّسطة، وكذلك أخيت عائشة تدرس يف  يف الساعة الثامنة، أدرس يف الفصل، أان طالب
 فصلها، ىي طالبة يف ادلدرسة االبتدائّية.

يف الساعة الرابعة و النصف بعد العصر جيلس حسن و أسرتو يف غرفة اجللوس و ىم يتحدثون فيو  
   مسرورين.

 

3> LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Uraian 

Pendahuluan 

 

Orientasi  

 Guru menarik perhatian peserta didik dengan cara 

mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 

 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 

 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 

pembelajaran kepada peserta didik 

Kegiatan Inti 

 

Mengamati:  

 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 

pembahasan 

 Guru bersama peserta didik Mengidentifikasi bacaan 

tentang  الساعة   
 Guru meminta peserta didik menggunakan pendapatnya 

tentang الساعة 
 

Menanyai: 

 Guru mempersilahkan peserta didik mengajukan 

pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 

pelajaran 

 Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan kosa 

kata sulit dari tema pelajaran  

 

Asosiasi: 

 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
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materi yang telah dipelajari 

Penutup  

 

 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 

 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 

murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 

 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru bersama peserta didik membaca doa penutup  

 

7> MEDIA PEMBELAJARAN  

 Teks Cerita Bahasa Arab  

 

4> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

2. Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Jam Dinding, Kamus Bahasa Arab 

0. Sumber pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 0223 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah / Madrasah : MTs Al-Muttaqin 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 

Materi Pokok   : يوميتنا يف البيت   

Pertemuan Ke  : 3-7 

Alokasi Waktu  : 2 x 32 menit (0 kali) 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 2 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 

KI 0 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 

sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 

KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 

dimasyarakat. 

KI 7 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

1.2 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. 

0.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  

pribadi dengan guru dan teman  
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3.7 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  يومياتنا يف البيت 
3.2 baik secara lisan maupun tertulis  

3.0 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan : يومياتنا يف البيت   

C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  

2. Mengidentifikasi bacaan tentang ا يف البيتيوميتن  
0. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 

 dengan lafal dan intonasi yang benar     يوميتنا يف البيت

3. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik يوميتنا يف  
يوميتنا يف   Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik البيت
 البيت

7. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik يوميتنا يف البيت 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 

2. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang يتنا يف البيتيوم  

0. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang 

topik يوميتنا يف البيت dengan lafal dan intonasi yang benar 

3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik 

 يوميتنا يف البيت
7. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  يوميتنا يف

 البيت
4. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik يوميتنا يف البيت 
E. MATERI PEMBELAJARAN 

 من يومّيات الطالب و الطالبات 

 الساعة الرابعة و الربع صباحا. أتوضأ أطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية. أستيقظ من النوم يف 
مث أصلي الصبح يف ادلسجد مجاعة. و بعد الصالة أقرأ القرأن يف غرفة ادلذاكرة أو أذاكر بعض 
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الدروس. أذىب إىل احلمام و أنظف األسنان ابلفرشة و أستحم، مث أرتدي مالبس ادلدرسة. أذىب 
.إىل ادلدرسة بعد نتاول الفطور  

ي األايم الدراسية يف جد و نشاط. مث أرجع إىل البيت بعد صال الظهرو يف ادلدرسة، أقض يف مصلي  
 .ادلدرسة

لبيت، بعد تناول الغداء يف غرفة األكل. أسًتيح قليال مث أصلي العصر و ابلتايل أذاكر بعض ا يف
دروسي أو أربدث مع أفراد أسريت. أصلي ادلغرب و العشاء مجاعة يف مسجد قريب من بييت. و بعد 
ذلك أذاكر بعض دروسي و أعمل الواجبات ادلنزلية. و أحياان ألشاىد التلفزيون قليال و أستمع إىل 

 .األخبار. مث أانم مبكرا ألستيقظ من النوم مبكرا
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

kegiatan Uraian 

Pendahuluan 

 

Orientasi  

 Guru menarik perhatian peserta didik dengan cara 

mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 

 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 

 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 

pembelajaran kepada peserta didik 

Kegiatan Inti 

 

Mengamati:  

 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 

pembahasan 

 Guru bersama peserta didik Mengidentifikasi bacaan 

tentang  يوميتنا يف البيت 
 Guru meminta peserta didik menggunakan pendapatnya 

tentang تيوميتنا يف البي  

 

Menanyai: 

 Guru mempersilahkan peserta didik mengajukan 

pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 

pelajaran 

 Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan kosa 

kata sulit dari tema pelajaran  

 

Asosiasi: 

 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 

materi yang telah dipelajari 
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Penutup  

 

 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 

 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 

murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 

 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru bersama peserta didik membaca doa penutup  

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN  

 Teks Cerita Bahasa Arab 

 

H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

2.  Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Jam Dinding, Kamus Bahasa Arab 

0. Sumber pembelajaran  : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 0223 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah / Madrasah : MTs Al-Muttaqin  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 

Materi Pokok   : سةيوميتنا يف ادلدر   

Pertemuan Ke  : 4 

Alokasi Waktu  : 2 x 32 menit 

D. KOMPETENSI INTI 

KI 2 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 

KI 0 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 

sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 

KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 

dimasyarakat. 

KI 7 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

E. KOMPETENSI DASAR (KD) 
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1.3 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. 

0.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  

pribadi dengan guru dan teman 

3.4 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  نا في الودرسةيوهيت  

3.. baik secara lisan maupun tertulis  

3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan : يوهيتنا في الودرسة   
F. INDIKATOR PENCAPAIAN :  

Mengidentifikasi bacaan tentang يوهيتنا في الودرسة   
2. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 

 dengan lafal dan intonasi yang benar      الساعة

0. . Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik  يوهيتنا في

 يوهيتنا في الودرسة  Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik الودرسة

3. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  يوهيتنا في الودرسة 

G. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 

.. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang درسةيوهيتنا في الو  

2. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 

tentang topik يوهيتنا في الودرسة dengan lafal dan intonasi yang benar 

2. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 

topik يوهيتنا في الودرسة 

2. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  يوهيتنا في

 الودرسة

22. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik يوهيتنا في الودرسة 

 

H. MATERI PEMBELAJARAN 

  
ادلدرسة يف  

ة، و ىذا أمحد ىو يدرس يف إحدى ادلدارس ادلتوسطة اإلسالمية. يدرس فيها دروسا كثَت 
ىي: الدين اإلسالمّي و العلوم الطبيعية  والرايضيات و التاريخ واجلغرافيا وغَتىا. ويدرس كذلك 

اللغات، و ىي اللغة اإلندونسّية و اللغة العربية واللغة اإلصليليزيّة. ويدرس أمحد وأصدقاؤه يف 
 اليوم حوايل مثاٍل حصص دراسّية.
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ة. وتنتهي الدراسة يف العاشرة الربع. عندىم اسًتاحة الطالب يبدؤون دراستهم يف الساعة السابع
من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرّة اثنية دلّدة ثالث ساعات 

. للدراسة، و بعد صالة الظّثهر يرجعون إىل بيوهتم  

 

 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

kegiatan Uraian 

Pendahuluan 

 

Orientasi  

 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 

mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 

 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 

 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 

pembelajaran kepada siswa 

Kegiatan Inti 

 

Mengamati:  

 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 

pembahasan 

 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  

 يوهيتنا في الودرسة

 Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya 

tentang يوهيتنا في الودرسة 

 

Menanyai: 

 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 

kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 

 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 

dari tema pelajaran  

 

Asosiasi: 

 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 

materi yang telah dipelajari 

Penutup  

 

 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 

 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 

murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 

 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru bersama siswa membaca doa penutup  
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J. MEDIA PEMBELAJARAN  

 Teks Cerita Bahasa Arab 

K. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

2.  Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 

0. Sumber pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 0223 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah / Madrasah : MTs Darul Hikmah 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Ganjil 

Materi Pokok   : ادلهنة الطبّية   

Pertemuan Ke  : . 

Alokasi Waktu  : 2 x 32 menit 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 2 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 

KI 0 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 

sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 

KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 

dimasyarakat. 

KI 7 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

1.4 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. 

0.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar  

pribadi dengan guru dan teman 

3.2 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  ادلهنة الطبّية 
3.3 baik secara lisan maupun tertulis  

3.7 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan :   ادلهنة الطبّية 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN :  

4. Mengidentifikasi bacaan tentang ادلهنة الطبّية   
.. Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana tentang topik 

 dengan lafal dan intonasi yang benar      ادلهنة الطبّية

2. Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang topik  ادلهنة
 ادلهنة الطبّية  Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik الطبّية

2. Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik  ادلهنة الطبّية 
2> TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 

2. Mampu Mengidentifikasi bacaan tentang ادلهنة الطبّية  
0. Mampu Membaca dengan nyaring kata dan/atau kalimat dalam teks sederhana 

tentang topik ادلهنة الطبّية dengan lafal dan intonasi yang benar 

3. Mampu Memperakikan pengucapan kata/ucapan dalam hiwar (dialog) tentang 

topik ادلهنة الطبّية 
7. Mampu Mengidentifikasi arti kosakata dalam teks sederhada tentang topik  ادلهنة

  الطبّية

4. Mampu Mendemonstrasikan hiwar (dialog) tentang topik ادلهنة الطبّية 
 

0>  MATERI PEMBELAJARAN 

 ادلهنة الطبّية
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بـََتُو, َوَقَف إِبـْرَاِىْيُم أََماَم زَلَطَِّة احْلَاِفاَلِت وَ انـَْتظََر َطِوْياًل, َو  َخرََج إِبـْرَاِىْيُم ِمَن اْلَمْدَرَسِة, َكاَن حَيِْمُل َحِقيـْ
َأِخيـْرًا َوَصَلِت احْلَاِفَلُة َو ِىَي ُمْزَدمِحٌَة ِجًدا. قـََفَز إِبـْرَاِىْيُم َو َوَقَف َعَلى السُّلَِّم, رَبَرََّكِت احلَْ اِفَلُة ِبُسْرَعٍة, 

اِنـْزََلَق إِبـْرَاِىْيُم َو َسَقَط َعَلى اأْلَْرِض. َأْوَقَف السَّاِئُق احْلَاِفَلَة, َجاَءْت َسيَّارَُة اإْلِ ْسَعاِف َو َأَخَذْت إِبـْرَاِىْيَم 
ِإىَل اْلُمْسَتْشَفى, َفَحَص الطَِّبْيُب إِبـْرَاِىْيَم, مُثَّ قَاَل لَُو : احْلَْمُد لِِلِّ َحالَُتَك َجيَِّدٌة. َكاَن َواِلدُ ُه يـَنْـَتِظُر أََماَم 
اْلُغْرَفِة, َو بـَْعَد َساَعٍة َخرََج إِبـْرَاِىْيُم َو َكاَن يـَبـَْتِسُم, إِ نَُّو خِبََْتٍ. َو يف اْلَعْصِر زَارَُه َأْصِدقَاُءُه َو َأْحَضُرْوا لَُو 
اْلَفاِكَهَة َو احْلَْلَوى, قَاَل إِبـْرَاِىْيُم أِلَْصِدقَائِِو : َىَذا َخطَِئي َأاَن, رَِكْبُت احْلَاِفَلُة َكاَنْت ُمْزَدمِحَ ًة, َسَأُعْوُد 

   . َقرِيـًْبا ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ِإْن َشاَء هللاُ .
 

3> LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Uraian 

Pendahuluan 

 

Orientasi  

 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 

mengucapkan salam dan membaca do’a terlebih dahulu. 

 Guru memeriksa kehadiran melalui absen 

 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 

pembelajaran kepada siswa 

Kegiatan Inti 

 

Mengamati:  

 Guru membagikan materi teks cerita terkait topik 

pembahasan 

 Guru bersama siswa Mengidentifikasi bacaan tentang  

   ادلهنة
 Guru meminta siswa menggunakan pendapatnya 

tentang ادلهنة 
 

Menanyai: 

 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 

kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 

 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 

dari tema pelajaran  

 

Asosiasi: 

 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 

materi yang telah dipelajari 
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Penutup  

 

 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 

dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 

 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 

murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 

 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru bersama siswa membaca doa penutup  

 

7> MEDIA PEMBELAJARAN  

 Teks Cerita Bahasa Arab 

 

4> ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

3.  Alat/bahan : Papan Tulis, Spidol, Kamus Bahasa Arab 

7. Sumber pembelajaran     : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 0223 
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 اختبار القبلي
Soal pre-test 

(Peserta didik diberi beberapa pertanyaan yang sama dengan tema jam. Kemudian 

siswa menjawab pertanyaan tersebut berupa jawaban tertulis.) 

Perintah soal :  Kerjakan soal berikut ini dengan jawaban yang benar 

 َمىَت َتْستَـْيِقُظ ِمَن النـَّْوِم ؟ .ٔ

 َمىَت َتْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ؟ .ٕ

 َمىَت تـَْبَداُ الدِّرَاَسِة ؟ .ٖ

 َمىَت يـَنْـَتِهْي اْليـَْوَم اْلَمْدرِِسّي؟ .ٗ

َعِة اآلَن ؟ َكمِ  .٘  السَّ

 َمىَت تـََناَوُل اْلُفطُوِر؟ .ٙ

 َكِم السَّاعة ُتَصِلى الظُُّهِر؟ .ٚ

اَعِة اآلَن؟ .ٛ  َأيُّ السَّ

 َمىَت تـَْرِجُع ِمَم اْلَمْدَرَسِة؟ .ٜ

 َمىَت تـََناَوُل اْلِغَشاِء؟ .ٓٔ
Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan tersebut dengan jawabannya masing-

masing, dan dikumpulkan. Setelah itu peserta didik diminta untuk mencari sebuah teks 

percakapan dengan teori jam sebelum pre test dilaksanakan kemudian dipahami dan 

diperaktekkan di depan kelas bersama lawan bicaranya masing-masing secara bergantian. 
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 اختبار بعدي
Soal post-test 

(Peserta didik diberi beberapa pertanyaan yang sama dengan tema jam. Kemudian 

siswa menjawab pertanyaan tersebut berupa jawaban tertulis.) 

Perintah soal :  Kerjakan soal berikut ini dengan jawaban yang benar 

 ؟ َمىَت َتْستَـْيِقُظ ِمَن النـَّْومِ  .ٔ

 َمىَت َتْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ؟ .ٕ

 َمىَت تـَْبَداُ الدِّرَاَسِة ؟ .ٖ

 َمىَت يـَنْـَتِهْي اْليـَْوَم اْلَمْدرِِسّي؟ .ٗ

َعِة اآلَن ؟ .٘  َكِم السَّ

 َمىَت تـََناَوُل اْلُفطُوِر؟ .ٙ

 َكِم السَّاعة ُتَصِلى الظُُّهِر؟ .ٚ

اَعِة اآلَن؟ .ٛ  َأيُّ السَّ

 َمىَت تـَْرِجُع ِمَم اْلَمْدَرَسِة؟ .ٜ

 ىَت تـََناَوُل اْلِغَشاِء؟مَ  .ٓٔ
 

Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan tersebut dengan jawabannya masing-

masing pada pre test. Penulis mengulanginya lagi apakah ada perbedaannya di post test. 

Setelah itu peserta didik diminta untuk mengulangi kembali percakapan dengan teori atau 

media jam dengan cara yang sama pada pre test sebelumnya dengan dibekali perlakuan pada 
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kelas percobaan, kemudian dipahami dan diperaktekkan di depan kelas bersama lawan 

bicaranya masing-masing secara bergantian. 

 

 

 

 مالحظة

 ال نعم الحظةادل الرقم

ٔ 
تقدَل ادلدرسة احلوار القصَتة و يقرأ 
احلوار ابلتكرار و يستميع إليو التلميذات بدون 

 النظر إىل النص

  

ٕ 
التلميذات تقلدون وربفظون احلوار 

   الذي علمها ادلدرسة

ٖ 
 ادلدرسة استخدمت التقنية التمرينة

  
   التلميذات تتحدثون أمام الفصل ٗ
ات األخرى دبطابقة تكوين الكلم ٘

 بنموذاخ الكلمة ادلدرسة
  

   تنظم ادلدرسة و وسيلة قرص الساعة ٙ
   تقلب ادلدرسة إبرة الساعة ٚ
إبرة الساعة بعد توفق، تسأل ادلدرسة  ٛ

يف اللغة االندونيسية والتالميذ خيرصون 
 إجابكم عن األسئلة ابللغة العربية

  

 مث التلميذات حيسبون األسئلة اليت ٜ
 تعطي من ادلدرسة

  

تقوَل ادلدّرسة بتقوَل للتالميذات مع  ٓٔ
 إبختبار شفوى

  

   اجملموعة 
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 إلختبار فهي :أّما مؤشرات دلهارة الكالم .  للتالميذات مع إبختبار شفوىَل ادلدّرسة بتقو َلتقو يف مالحظة، 

 اإلختبار

 ال نعم مؤشرات التقومي رقم

ٔ ٕ ٖ ٗ 

عبَت األصوات يقدر التلميذات على ت ٔ
   األحرف اذلجائية.

ٕ 
يقدر التلميذات على نطق 

   الكلمات.

   يقدر التلمذات على تعبَت النفس. ٖ
   يقدر التلميذات على تعبَت األفكار. ٗ

يقدر التالميذ على استعاب ادلفردات  ٘
 الكثَتة

  

   اجملموعة 
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 التوثيق
  .الصف الضبطئ
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. الصف التجرييبٕ  
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