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اإلستهالل
قُلُُإُنُُُكُنُتُمُُتُبُ ُونُُللاُُفُاتُبُعُُونُُيُبُبُكُمُُللاُُ ُويُغُفُُرلُكُمُُذُنُ ُوبُكُمُُ،وُللاُُغُفُُوٌر ُُرحُيُ ٌُمُ .
(سورةُآلُعمرانُ،األية)13:
ُ
وعنُأنسُ،هنع هللا يضرُقالُ:قالُرسولُللاُملسو هيلع هللا ىلصُ:منُخرجُيفُطلبُالعلمُكانُيفُسبيلُللاُ
حىتُيرجعُ ُ.
(ُ ُرواهُالًتميذي) ُ

لُقُدُُُكُانُُلُكُمُُيفُُُرسُ ُولُُللاُُاُسُُوُةٌُحُسُنُةٌُلُمُنُُكُانُُيُُرجُواُللاُُُوالي ومُاالخرُوذكرُللاُكثَتاًُ .
(سورةُاألحاابُ،األية)13:

قال اإلمام الثعاليب :
"منُأحبُللاُتعاىلُأحبُرسولُللاُدمحماُ،ومنُأحبُالرسولُالعريبُأحبُالعربُ،ومنُ
أحبُالعربُأحبُالعربيةُاليتُهباُأفضلُالكتبُعلىُأفضلُالعجمُوالعرب
ومنُأحبُالعربيةُعٍتُهباُواثبرُعليهاُ،وصرفُمهتوُإليها" ُ
(يفُفقوُاللغةُللثعاليب)

د

اإلهداء
ُُُُُُُاحلمدهلل ُرب ُالعادلُت ُقد ُمت ُالباحث ُمن ُكتابة ُىذا ُالبحث ُشرط ُمن ُالشروطُ
ادلقررة ُلنيل ُشهادة ُادلرحلة ُاجلامعية ُيف ُقسم ُتعليم ُاللغة ُالعربية ُبكلية ُالًتبية ُو ُالتعليمُ
جلامعةُالسلطانُالشريفُقاسمُاإلسالميةُاحلكوميةُبرايوُُ ُ.
ويفُىذهُادلناسبةُأىديُىذاُالبحثُجلميعُاإلنسانُاآلتيةُُ :
ُ oلوالديُاحلبوبُالفاضلُ
 oلوالديتُاحملبوبةُاحملًتمةُ
 oلألساتذُالكرامُوُالفضالءُ
 oألسريتُاحملبوبةُ
 oجلميعُاألصحابُيفُقسمُتعليمُاللغةُالعربيةُ
 oجلميعُاألصدقاءُيفُكليةُالًتبيةُوُالتعليمُ
 oجلميعُاألصدقاءُيفُجامعةُالسلطانُالشريفُقاسمُاإلسالميةُاحلكوميةُرايو ُ

ه

ملخص البحث
أدي فخرالرازي " :)0202( ،تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي لرتقية مهارة القراءة
يف

تعليم اللغة العربية لدى تلميذات املدرسة

الثانوية الدينية للبنات بكنبارو برايو"
ىذا ُالبحث ُحبث ُشبو ُجتريبة ُويهدف ُإىل ُمعرفة تطبيق ُطريقة ُتعليم ُاللغة ُاجملتمعيُ
لًتقيةُمهارةُالقراءةُيفُتعليمُاللغةُالعربيةُلدىُتلميذات ُادلدرسة ُالثانوية ُالدينيةُللبناتُ
بكنبارو برايوُ .وُسؤالُالبحثُ"ُىلُتطبيقُطريقةُتعليمُاللغة ُاجملتمعي ُفعالُلًتقيةُمهارةُ
القراءة ُيف ُتعليم ُاللغة ُالعربية ُلدى ُتلميذات ُادلدرسة ُالثانوية ُالدينية ُللبنات ُبكنباروُ
برايو؟ُ.ومنهجُىذاُالبحثُمنُنوعُالبحثُالتجرييبُ،الذيُيًتكبُمنُ(ُ)3خطُةُالبحثُ،و(ُ)1
التطبيقُ،و(ُ)1ادلالحظةُ،و(ُ)4االختبارُ،ورلتمعُالبحثُفيتكونُمنُمجيعُالتلميذات ُيف الصفُ
العاشر ُيف ُادلدرسة ُالثانوية ُالدينية ُللبنات ُبكنبارو ُبرايوُ ،العام ُالدراسي ُُ.1010\1039
وعينتها ُالتلميذات ُالصف ُالعاشر"أ" كالصف ُالتجرييب ُو"ب" كالصف ُالضبطي ُىف ُادلدرسةُ
الثانويةُالدينيةُللبناتُبكنباروُ.وأماُأفرادُالبحثُىوُاألستاذُوالتلميذاتُيفُالصفُالعاشرُ"أ"ُ
و"ب" ُادلدرسة ُالثانوية ُالدينيةُللبنات ُابكنبارو ُبرايوُ ،وموضوعو ُتطبيقُطريقةُتعليمُاللغةُ
اجملتمعي ُلًتقيةُمهارةُالقراءةُيفُتعليمُاللغةُالعربية ُلدىُتلميذات ُادلدرسةُالثانويةُالدينيةُ
للبناتُبكنباروُبرايوُ.ومنُأدواتُجلمعُالبياانتُ)3(ُ:ادلالحظةُ،و(ُ)1االختبارُ.أماُنتائجُىذاُ
البحثُفيمكنُأنُيتلخصُالباحثُأن ُتطبيقُطريقةُتعليمُاللغةُاجملتمعي ُفعالُلًتقيةُمهارةُ
القراءة ُيف ُتعليم ُاللغة ُالعربية ُلدى ُتلميذات ُادلدرسة ُالثانوية ُيف ُمعهد ُالدينية ُللبناتُ
بكنباروُبرايوُ.كماُدلُعليوُأنُُ1.33ُ=ُtoأكربُمنُاجلدولُُttيفُدرجةُداللةُُ.1.03ُ=ُ3%
ومن ُدرجة ُداللة ُُ ،1..1ُ=ُ 3%يعٌت ُ  H0مردودة ُُو ُ Haمقبولةُ.وىذه ُتدل ُعلى ُأنُ ُتطبيقُ
طريقةُتعليمُاللغةُاجملتمعي ُفعالُلًتقيةُمهارةُالقراءةُيفُتعليمُاللغةُالعربيةُلدىُتلميذاتُ
ادلدرسةُالثانويةُيفُمعهدُالدينيةُللبناتُبكنباروُبرايو.
الكلمات األساسية :تطبيق ،طريقة تعليم اللغة اجملتمعي ،مهارة القراءة .
و

ABSTRACT
Ade Fahrur Roji, (0202): The Implementation of Community Language
Learning Method to Improve the Students’
Maharah Qiroah In Learning Arabic at
Madrasah Aliyah Boarding School Diniyah
Puteri Pekanbaru Riau.
This experimental research aims to determine the implementation of
Community Language Learning methods to improve the students’ Maharah
Qiroah in learning Arabic at Madrasah Aliyah Islamic Boarding School Diniyah
Puteri Pekanbaru Riau. The formulation of the research is "Is the community
language learning method effective to improve maharah qiroah in learning Arabic
students at Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru Riau?"
This research began from designing the steps of learning, implementing,
observing, then testing. The research population was all students of class X MA
Diniyah Puteri Pekanbaru in the academic year 0002/0000, with a sample of class
X A students as the experimental class and class X B the control class MA
Diniyah Puteri Pekanbaru. The Subject of the Research were teacher and students
of class X A and X B MA Diniyah Puteri Pekanbaru. The object of this research is
to improve the Maharah Qiroah in learning Arabic of female students at Madrasah
Aliyah Boarding School Diniyah Puteri Pekanbaru, Riau. The instruments used to
collect data in this study consisted of observations and tests. From the analysis, it
can be concluded that the implementation of community language learning
methods is effective for improving the students’ Maharah Qiroah in learning
Arabic at Madrasah Aliyah Islamic Boarding School Diniyah Puteri Pekanbaru
Riau because the value of to = 5103 is greater than tt at the significance level of 01
= 01.0 and the level of significance. 31 = 0103 It means that H0 is rejected and Ha
is accepted. In other words, the implementation of Community Language
Learning methods is effective for improving students’ Maharah Qiroah in learning
Arabic at Madrasah Aliyah Islamic Boarding School Diniyah Puteri Pekanbaru
Riau.
Keywords: Implementation, Community Language Learning Method, Maharoh
Qiro’ah
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ABSTRAK
Ade Fahrur Roji, (0202): Penerapan Metode Belajar Bahasa Komunitas
Untuk Meningkatkan Maharah Qiroah Dalam
Pembelajaran Bahasa Arab Siswi Di
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah
Puteri Pekanbaru Riau.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk
mengetahui penerapan metode belajar bahasa komunitas untuk meningkatkan
maharah qiroah dalam pembelajaran Bahasa Arab siswi di Madrasah Aliyah
Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru Riau. Rumusan permasalahan dalam
penelitian ini adalah “Apakah metode belajar bahasa komunitas efektif untuk
meningkatkan maharah qiroah dalam pembelajaran Bahasa Arab siswi di
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru Riau ?” Penelitian
ini dimulai dari merancang langkah-langkah pembelajaran, pelaksanaan,
observasi, kemudian tes. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X MA
Diniyah Puteri pekanbaru tahun ajaran 0002/0000, dengan sampel siswi kelas X
A sebagai kelas eksperimen dan kelas X B sebagai kelas kontrol MA Diniyah
Puteri Pekanbaru. Subjek penelitian adalah guru dan siswi kelas X A dan X B MA
Diniyah Puteri pekanbaru. Objek penelitian ini adalah meningkatkan maharah
qiroah dalam pembelajaran Bahasa Arab siswi di Madrasah Aliyah Pondok
Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru Riau. Instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode belajar
bahasa komunitas efektif untuk meningkatkan maharah qiroah dalam
pembelajaran Bahasa Arab siswi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah
Puteri Pekanbaru Riau Karena nilai to = 5103 lebih besar dari tt pada taraf
signifikansi 01 = 01.0 dan taraf signifikansi 31= 0103 ini berarti H0 ditolak dan Ha
diterima. Dengan kata lain penerapan metode belajar bahasa komunitas efektif
untuk meningkatkan maharah qiroah dalam pembelajaran Bahasa Arab siswi di
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru Riau.

Kata Kunci : Penerapan, Metode Belajar Bahasa Komunitas, Maharah
Qiroah.
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الشكر والتقدير
ُاحلمدُهللُالذيُىداانُذلذاُوماُكناُلنهتديُلوالُأنُىداانُللاُ،والصالةُوالسالمُ
علىُحبيبُللاُدمحمُملسو هيلع هللا ىلصُوعلىُآلوُوصحبوُأمجعُتُ،وبعدُ .
ُقد ُمت ُالباحث ُمن ُكتابة ُىذا ُالبحث ُلتكميل ُشرط ُمن ُالشروط ُادلقررة ُلنيلُ
شهادةُادلرحلةُاجلامعيةُيفُقسمُتعليمُاللغةُالعربيةُبكليةُالًتبيةُوالتعليمُجامعةُالسلطانُ
الشريفُقاسمُاإلسالميةُاحلكوميةُبرايوُ .
ُويف ُىذه ُادلناسبة ُيقدم ُالباحث ُجايل ُالشكر ُوالعرفان ُإىل ُالوالدين ُاحملبوبُتُ
شهراذلراىفُوسوكموايتُالذانُربياىنُاحسنُأتديباُوربياىنُتربيةُحسنةُ ُوصاحبُالفضيلةُ :
10

األستاذُالدكتورُخَتالناس ُمديرُجامعةُالسلطانُالشريفُقاسمُاإلسالميةُاحلكوميةُ
الدكتورُاحلاجُ
ُ
رايوُوانئبُادلدير األولُالدكتورُاحلاجُسراينُمجرةُوانئبُادلديرُالثانُ
كوسناديُوانئبُادلديرُالثالثُالدكتورُاحلاجُفروماديُادلاجستَت.

10

الدكتورُاحلاجُدمحمُسيفُالدينُعميدُكليةُالًتبيةُوالتعليمُجامعةُُالسلطانُالشريفُ
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14
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قاسمُاإلسالميةُاحلكوميةُرايوُوالدكتورُعليمُالدينُانئبُالعميدُاألولُبكليةُالًتبيةُ
والتعليمُوالدكتورُروىانُانئبةُالعميدةُالثانيةُبكليةُال ًُتبيةُوالتعليمُوالدكتورُنورُسا مُُ
انئبُالعميدُالثالثُبكليةُالًتبيةُوالتعليم.
الدكتورُاحلاجُجونُفاملُرئيسُقسمُتعليمُاللغةُالعربيةُبكليةُالًتبيةُوالتعليمُ،جلامعةُُ
السلطانُالشريفُقاسمُاإلسالميةُاحلكوميةُبرايو.
فيغاديالنُرميبُادلاجستَتُكاتبُقسمُتعليمُاللغةُالعربيةُبكليةُالًتبيةُوالتعليمُ،جلامعةُُ
ُ
السلطانُالشريفُقاسمُاإلسالميةُاحلكوميةُبرايوُ .
كسميايتُادلاجستَتةُادلشرفةُيفُُُكتابةُىذاُالبحث.

ط

16

أمرياالُادلاجستَتُادلشرفُاألكادميي.

1.

أمحدُشاهُادلاجستَتُ،احملاضرُالذيُأرشدنُودافعٍتُوفتشُحبثي.

18

مجيعُاحملاضرينُوأعضاءُادلوظفُتُيفُكليةُالًتبيةُوالتعليمُجبامعةُالسلطانُالشريفُ
قاسمُاإلسالميةُاحلكوميةُرايو.

12

أستاذ ُسوفرفتو ُبصفتو ُمدير ُومدرس ُاللغة ُالعربية ُادلدرسة ُالثانوية"الدينية ُللبناتُ
ابكنباروُبرايو".

 100مجيع ُادلعلمُت ُوأعضاء ُادلوظفُت ُوالتلميذات ُيف ُادلدرسة ُالثانوية"الدينية ُللبناتُ
ابكنباروُبرايو".
 100مجيع ُأسريتُ :أيب ُو ُأمي ُو ُو ُعمُايت ُاحملبوابتُمهنَتيُوأىالن ُو ُغَتىاُوإخوانُ
احملبوبونُرمسانُلوبيسُوسيفُالدينُإلمتامُكتابةُىذاُالبحث.
 100أصدقائيُوصديقايتُاحملبوابتُمنُالفصلُالدراسيُ"أ"
 105أصدقائيُاألعااءُيف ُقسمُتعليمُاللغةُالعربيةُكليةُالًتبيةُوالتعليم ُجامعةُالسلطانُ
الشريفُقاسمُاإلسالميةُاحلكوميةُبرايوُ .
ُبكنباروُ01ُ،مجادىُاألخُُ3441ه ُ
ُ
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الفصل األول
أساسيات البحث
أ .خلفية البحث
ومن إحدى اللغات اليت يستخدمها الناس للتواصل وىي اللغة العربية.
ألن اللغة العربية ىي لغة عادلية ،بل اللغة العربية ذلا وظيفة خاصة جدا من
اللغات األخرى ،ليس ذلك فحسب ،فالعربية ذلا قيمة أدبية عالية ألولئك الذين
يعرفوهنا و يستكشفوهنا ،من انحية أخرى ،أن اللغة العربية ىي لغة القرآن ،وىي
1
توصل كلمات هللا.
اللغة العربية كلغة عادلية وإحدى اللغة الىت تدرس ُب ادلؤسسات التعليمية
ُب إندونيسيا ،كما ىو احلال ُب تدريس اللغات األخرى ،فإن عملية تدريس
اللغة العربية ال تنفصل عن طريق التعلم ادلناسبة لتدريسها .حيث أن الطريقة ىي
أحد العناصر ادلهمة ُب التدريس ابإلضافة إىل ثالثة مكوانت أخرى وىي
األىداف ،ادلواد التعليمية ،والتقييم .من خالل الطريقة خلط مجيع مكوانت
التدريس معا :بدأ من مرحلة التخطيط إىل مرحلة التنفيذ اليت تشمل ادلدرس
وادلتعلم.

2

تعترب اللغة العربية لغة اجنبية ذلا أربع مهارات اليت ربتاج على تطويرىا
وىي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة .وإحدى ادلهارة ادلهمة لتطويرىا
من ىذه األربعة ىي مهارة القراءة وهبذه ادلهارة تستطيع التلميذات أن يقرأن
النصوص العربية ابستخدام اللغة جيدة وصحيحة.

1

Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta logos 1111), hlm
13.
2
Aziz Fachrurrozi, pembelajaran Bahasa Asing Tradisional dan Kontemporer (jakarta : Rajawali
Pers, 2116)hlm v.

1

مهارة القراءة ىي إحدى ادلهارة اليت جيب أن حيققها الطالب ُب تعلم
اللغة العربية ،ألن الطالب الذين ال يستطيعون القراءة سيجدون صعوبة ُب
متابعة دروس اللغة العربية .مهارة القراءة ليست رلرد النرر والنرر ُب النصوص
العربية ،ولكن أيضا كيف ديكن للقارى فهم ما يقرأ حبيث يصبح النص الذي يتم
3
قراءتو نصا ذا معٌت ،ال يكون رلرد رمز للصوت.
ورأى حسن شحاتو أن القراءة ىي عملية مركبة تتألف من عمليات
متشابكة يقوم هبا القارئ وصوال إىل ادلعٌت الذي قصده الكاتب ،واستخالصو أو
4
إعادة تنريمة ،واإلفادة منو.
ورأى دمحم خليل هللا القراءة ىي عملية عقلية إنفعالية تشتمل تفسَت
الرموز والرسوم الىت يتلقاىا القارئ عن طريق عينية ،وفهم ادلعان ،والربط بُت
اخلربة السابقة وىذه ادلعان ،واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل ادلشكالت.
القراءة ىي مهارة إنتهاز ادلعٌت غَت رموز الصوت ادلكتوبة ادلتنرمة ُب نرام
5
معُت.
اذلدف مهارة القراءة ىو فهم النصوص الذي يعلم ادلدرس ،وأكثر
ادلدرسُت أيخذون الطريقة بقراءة النصوص وترمجها ،كلمة فكلمة و مجلة فجملة.
بعد لقاء الباحث مع مدرس اللغة العربية ُب ادلدرسة الثانوية الدينية
للبنات بكنبارو برايو ،وجد الباحث أن ادلدرس حاول قدر اإلمكان ُب تدريس
اللغة العربية خاصة دلهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى تلميذات ادلدرسة
الثانوية ُب معهد الدينية للبنات بكنبارو برايو ،أما األعمال الذي يقوم هبا ىو
إستخدام الطريقة ادلختلفة كطريقة القياسية وطريقة اإلستقرائية وطريقة القواعد
والًتمجة ،وتشجيع التلميذات على تعلم القواعد وشرح العناصر الواردة ُب مجلة
3

Ibadi Rohman, Arabic Puzzle Book Pengembangan Media Interaktif Untuk Keterampilan
Membaca Bagi siswa, Lisanul Arab Journal of Arabic Learning and Teaching 5, no. 1 (2116).
4
حسن شحاته ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق(،الدار المصرية اللبنانية) ،ص115 .
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انص اللغة العربية .ويعطى أنواع التمارين ادلتعلق دبهارة القراءة ،جبهد الذي يفعلو
مدرس اللغة العربية يؤمل التلميذات يستطعن أن يقرأن نصوص العربية
بصحيحة ،ولكن بعد أن يلتقي الباحث مع تلميذات ادلدرسة الثانوية ُب معهد
الدينية للبنات بكنبارو برايو ،ىن مل يستطعن أن يقرأن نصوص العربية
بصحيحة ،كما دلت عليهن الرواىر التالية:
 .1أكثر التلميذات مل يتقن ادلفردات
 .2أكثر التلميذات مل يعودن أن يقرئن نصوص العربية
 .3أكثر التلميذات مل يفهمن قواعد اللغة العربية ُب نصوص العربية
 .4أكثر التلميذات مل يستطعن لشرح موقعة اجلملة مع إعراب نصوص العربية
 .5أكثر التلميذات مل يعرفن موضع إعراب اجلملة ُب نصوص العربية
 .6أكثر التلميذات مل يستطعن أن دييزن اجلملة ُب نصوص العربية كإسم و فعل
و حرف.
بناء على الرواىر السابقة ،يرى الباحث أن تلميذات ُب ادلدرسة الثانوية
الدينية للبنات مل يصلن إىل الغرض ادلستخدمٍ ،ب يريد الباحث تطبيق طريقة
تعليم اللغة اجملتمعي خاصة لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى
تلميذات ادلدرسة الثانوية ُب معهد الدينية للبنات بكنبارو برايو ،لذلك يرغب
الباحث ُب تعلم اللغة العربية ابستخدام طريقة تعليم اللغة اجملتمعي لًتقية مهارة
القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى تلميذات ادلدرسة الثانوية الدينية للبنات
بكنبارو ،وىذا التعلبم سيجعل الباحث حبثا علميا ربت ادلوضوع " تطبيق طريقة
تعليم اللغة اجملتمعي لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى تلميذات
ادلدرسة الثانوية ُب معهد الدينية للبنات بكنبارو برايو".

3

ب .مشكالت البحث
بناء على خلفية البحث ,فمشكالت البحث الىت وجدىا الباحث كما يلي:
 .1رغبة التلميذات ُب تعلم اللغة العربية
 .2مدفعة التلميذات ُب تعلم اللغة العربية
 .3طرق التعليم الىت يستخدمها ادلدرس ُب تعليم القراءة
 .4قدرة التلميذات على مهارة القراءة ُب تعلم اللغة العربية
 .5تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية
لدى تلميذات ادلدرسة الثانوية ُب معهد الدينية للبنات بكنبارو برايو"
ج .حدود البحث
ابلنرر إىل ادلشكالت العديدة اليت نشأت والوقت احملدود لفحص مجيع
مشكالت البحث ،فأراد الباحث أن حيددىا ُب :تطبيق طريقة تعليم اللغة
اجملتمعي لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى تلميذات ادلدرسة الثانوية
ُب معهد الدينية للبنات بكنبارو برايو.
د .سؤال البحث

ىل تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي تستطيع لًتقية مهارة القراءة ُب
تعليم اللغة العربية لدى تلميذات ادلدرسة الثانوية ُب معهد الدينية للبنات بكنبارو
برايو؟

ه .أهداف البحث

أما ىدف من ىذه البحث دلعرفة فعالية استخدام طريقة تعليم اللغة
اجملتمعي لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى تلميذات ادلدرسة الثانوية
ُب معهد الدينية للبنات بكنبارو برايو.

4

و .أمهية البحث
 .1أمهية النررية
يتوقع ىذا البحث من الناحية النررية أن يكون قادر على ادلسامهة ُب
تعلم اللغة العربية ،خصوصا لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى
تلميذات ُب القراءة على استخدام اللغة العربية بتطبيق طريقة تعليم اللغة
اجملتمعي لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى تلميذات ادلدرسة
الثانوية ُب معهد الدينية للبنات بكنبارو برايو.
 .2أمهية العملية
أ) ابلنسبة إىل ادلدرسُت ،بعد ىذا البحث من أجل ادلسامهة ُب توسيع
ادلعرفة حول تعلم اللغة العربية بتطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي
لًتقية مهارة القراءة لدى التلميذات.
ب) ابلنسبة إىل التلميذات ،من ادلتوقع أن حيسن مهاراهتن ُب قراءة
نصوص اللغة العربية.
ج) للباحث ،كأساس دلزيد من البحث عن تطبيق طريقة تعليم اللغة
اجملتمعي لًتقية مهارة القراءة لدى التلميذات.

5

ز .مصطلحات البحث
 .1الطريقة ىي خطة شاملة لتقدًن اللغة بشكل منترم على أساس ادلقاربة
احملددة.
 .2طريقة تعليم اللغة اجملتمعي ىي مقاربة تعليم اللغة ،اليت تركز على تعلم
7
اىتمامات اجملموعة.
 .3مهارة القراءة ىي عملية مركبة تتألف من عمليات متشابكة يقوم هبا القارئ
6

وصوال إىل ادلعٌت الذي قصده الكاتب ،واستخالصو أو إعادة تنريمة،
8
واإلفادة منو.
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الفصل الثاين
اإلطار النظري
أ .ادلفهوم النظري
 .1الطريقة
أ) تعريف الطريقة
الطريقة لغة ىي السَتة أو ادلذىب ،وأما ُب االصطالح ىي
رلموعة األنشطة واإلجراءات اليت يقوم هبا ادلدرس واليت تبدو آاثرىا على
ما يعلمو التالميذ .وىناك من يري أن الطريقة ىي خطة شاملة تتعلق
بتقدًن ادلواد اللغوية ابنترام ،وال يوجد جزء واحد يتناقض مع اآلخر وكل
1

شيء بناء على ادلقاربة ادلختارة.
وأما طريقة التعلم ىي مستوى من التخطيط الشامل لربانمج
متعارضا ،وال
يرتبط ارتباطًا وثي ًقا خبطوات تقدًن ادلوضوع إجرائيًا ،وليس
ً
يتعارض مع ادلقاربة .11تنقسم طريقة التعلم إىل قسمُت ،مها الطرق
السلبية والفعالية .تعد الطريقة السلبية ىي طريقة التعلم أحادية االذباه
11

من ادلعلم إىل الطالب ،وتشجع الطريقة الفعالية الطالب على ادلناقشة
12
بنشاط ُب الفصل.
من خالل تعريف الطريقة ،ديكن وصف أمهية الطريقة اليت جيب
أن ديتلكها ادلعلم قبل الدخول إىل غرفة الدراسة .وىذه الطريقة مؤثرة ُب
التدريس ،هبا سبكن النتيجة أن تكون جيدة أو سيئة ،وهبا ديكن التعلم أن
1
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يكون انجحة أو فاشلة ،معرم ادلعلمُت الذين يتقنون ادلواد ولكنهم قد
يفشلون ُب التعلم ألهنم ال حيصلون على الطريقة الصحيحة لتفهيم
الطالب .لذلك فإن دور طريقة التعلم اجليد فعال ُب ربقيق أىداف
التعلم ادلتوقع.
النرر إىل أن ىذا البحث عبارة عن حبث يًتكز على الطالب،
وىو مهارة القراءة ،فالطريقة اليت يستخدمها الباحث ىي الطريقة تعليم
اللغة اجملتمعي.
13

 .2طريقة تعليم اللغة اجملتمعي

أ) تعريف طريقة تعليم اللغة اجملتمعي
طريقة تعليم اللغة اجملتمعي ىي مقاربة تعليم اللغة ،اليت تركز على
تعلم اىتمامات اجملموعة.
قدم  Charles A. Curranوزمالؤه ىذه الطريقة ُب عام 1976
بعد أن أجري ذبربة منذ عام  1957من خالل تطبيق مفهوم العالج
النفسي ُب شكل تقدًن ادلشورة لطالبو .و Charles A. Curranىو عامل
نفسي متخصص ُب تقدًن ادلشورة .وتطبيق تقنيات االستشارة ُب
عموما ابسم تعلم االستشارة .وأنشأت ىذه الطريقة من
الدروس معروف ً
فكرة تطبيق مفهوم العالج النفسي ُب تدريس اللغة ،واعتمدت على
عوامل ادلواقف والعاطفة والتحفيز ُب زلاولة لتعلم لغة أجنبية.
وعادل  Charles A. Curranعملية تدريس اللغة ُب عملية عالج
ادلرضى من قبل األطباء النفسانيُت .وينعكس ىذا على ادلصطلحُت
ادلستخدمُت ،ومها :العميل للطالب ،وادلستشار ليحل زلل مصطلح
ادلدرس .وىذين ادلصطلحُت غَت التقليديُت ذلما ارطباط عميق خيتلف
Samiudin, Peran Metode Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran, 2116
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عن مصطلح الطالب وادلعلم .ينطوي مفهوم تعليم اللغة اجملتمعي على أن
ادلدرس يعمل كمستشار توجيو وتوفَت احلماسة .جيب أال يعاقب
ادلستشارون أو يلقوا ابللوم أو أي شيء على توبيخ عمالئهم.
ب) مقاربة تعليم اللغة اجملتمعي حقيقة اللغة
إن ارتبطت حبقيقة اللغة ،فادلفهوم الكامن عن ىذه الطريقة ىي
نررية تفاعل ،تعٍت نررية تديل أبن اللغة ىي أداة للتفاعل بُت األفراد ُب
اجملتمع .تعترب اللغة عملية اجتماعية ،اللغة ال تستخدم للتواصل فقط
ولكنها لتعميق العالقة بُت اعضاء اجملتمع .زبتلف اللغة كعملية اجتماعية
نررا ألن لغة العملية االجتماعية ىي أكثر من رلرد
عن اللغة كتواصلً .
رسالة تتم إرساذلا من متحدث إىل مستمع ،وادلتحدث ُب نفس الوقت
كادلوضوع واذلدف من رسالتو.
أما حقيقة تعلم اللغة اليت تقوم عليها ىذه الطريقة ىي نررية تعرب
أن ما يتعلمو اإلنسان معرُب ومؤثر بشكل عام ،ويتم تقدًن موضوع
التعلم بطريقة سبكن خلق اجلو الذي يسمح للطالب ابلتواصل أو
التفاعل مع الطالب اآلخرين حبرية .وىكذ ،خيترب الطالب مجيع
ادلدخالت من اخلارج شامال ،أي العقل (القدرات ادلعرفية) وادلشاعر
(القدرات ادلؤثرة) .
ج) تصميم طريقة تعليم اللغة اجملتمعي
 )1أىداف
14

15

أىداف طريقة تعليم اللغة اجملتمعي ىي أن يكمل الطالب اللغة
ادلستهدفة بقدرة على:
إتقان اللغة ادلستهدفة يقًتب إتقان الناطقُت هبا
أ.
Fachrurrozi, Op. Cit., 154-155
Ibid..hlm. 155

1

14
15

ب .تطوير مشاعر التعاون أو العون ادلتبادل
ج .تعزيز شعور احًتام الذات العايل ُب قلوب الطالب
 )2منوذج ادلنهج
ال تستخدم ىذه الطريقة منهج اللغة التقليدية ،والذي يعتذر
ابلتفصيل على نقاط القواعد وادلفردات واألشياء األخرى اليت جيب
أيضا،
تدريسها .وال يستخدم ىذا النموذج أىدافا يتعُت ربقيقها ً
وتعليم اللغة األجنبية هبذه الطريقة استناد إىل ادلوضوع ،ويقًتح
الطالب األشياء اليت يريدون التحدث عنها (ادلوضوعات) والرسائل
اليت يرغبون ُب توصيلها للطالب األخرين .وينشأ ىذا ادلنهج من
التفاعل بُت النوااي التواصلية اليت يعرب عنها الطالب والًتكيبات اليت
يقوم هبا ادلعلم ُب نطق اللغة ادلستهدفة ادلناسبة.
 )3أنواع أنشطة التعلم
ذبمع ىذه الطريقة بُت الوظيفات ادلختلفة وأنشطة التعلم ادلبتكرة
والتقليدية .والوظائف واألنشطة ىي الًتمجة والعمل اجلماعي والنسخ
وربليل احملتوى والتفكَت وادلالحرة واالستماع واحملادثة احلرية .ال يتم
إعطاء الواجبات ادلنزلية ُب ىذه الطريقة.
 )4دور ادلعلم
دور ادلعلم (ادلستشار) ُب طريقة تعليم اللغة اجملتمعي ىو
كمستشار لغوي ومًتجم وشخص خبَت .وُب أداء دوره ،فوظيفة
16

ادلعلم ىي إزالة كل ادلشاعر السلبية لعمالئو على األقل .ويتعُت على
ادلستشار أن يكون لديو موقف جيد ُب نقل معرفتو ومساعدة

16

Hapidah, Metodepembelajaran Bahasa Komunikatof (Metode Suggestopedia Dan Metode
)Community Language Learning) (2112
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عمالئو على التقدم من مرحلة إىل أخرى .وادلواقف الودية والتفامهة
وادلوافقة والداعمة ىي ادلؤىالت اليت جيب أن ديتلكها كل مستشار.
 )5دور الطالب
يتم ضبط دور الطالب الذين يطلق عليهم العمالء على ادلراحل
اخلمس لتعلم اللغة كما يتم مناقشتها ُب مراحل تعديل التعلم .إن
وجهة النرر على الطالب ُب الواقع عضوية ،حيث يتطور كل دور
جديد تدرجيياً إىل ادلرحلة اليت سبقتو .والتفاعل بُت الطالب ال ديكن
التنبؤ بو ولكنو يتضمن على تبادل التأثَت .سوف تعزز التبادالت
تمعا للطالب.
على الطالب عالقة قوية كما لو كانت رل ً
 )6دور ادلواد التعلمية
وبنرر إىل أن ىذه الطريقة تعتمد أكثر على التفاعل اجلماعي،
فإن كتاب ادلدرسى ال يعترب ادلادة التعليمية ادلهمة كالطرق األخرى.
وابإلضافة إىل ذلك ،يعتقد أن كتاب ادلدرسي إجبارة على عنصر
معُت من اللغة على الطالب ،حىت يتمكن من عرقلة تطوير
تفاعالهتم.
ديكن ادلدرس لتطوير ادلواد التعليمية عندما حيدث التعلم ،على
الرغم من أن ادلواد التعليمية تكون ُب شكل ملخص لبعض أشكال
اللغة ادلستخدمة ُب زلاداثت الطالب فقط ،ولكنها على العموم
أكثر قليالً من ادللخص ُب الكتابة أو التسجيلة .وسبكن زلاداثت
الطالب مكتوبة وتوزيعها لدراستها وربليلها ،كما ديكن للطالب
17
العمل رلموعة لصنع مواد تعليمية ألنفسهم.

Kamil ramma Oensyar dan Ahmad Hifni. Op. Cit. Hlm. 117-111
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د) مراحل طريقة تعليم اللغة اجملتمعي
 )1ادلرحلة االتكالية
وىي مرحلة االستعانة الكاملة ابدلدرس ،حيث يقدم كل طالب
ما يرغب ُب التعبَت عنو بلغتو األم إىل ادلدرس بصوت مرتفعٍ ،ب
يقًتب ادلدرس من الطالب ويهمس ُب إذنو ما يقابلو ابللغة اذلدف،
ٍب يردد الطالب كالم ادلدرس ابللغة اذلدف بصوت مرتفع.
 )2مرحلة أتكيد الذات أو التعزيز الذاٌب
حياول الدارسون أن يعربوا عما يريدون أبنفسهم من غَت تدخل
مباشر من ادلدرس.
 )3مرحلة الوالدة
يزداد اعتماد الدارسُت على أنفسهم ،ويتأكد استقالذلم عن
ادلعلم ،حيث يتحدثون اللغة اذلدف من غَت حاجة إىل تدخل
ادلدرس ومساعدتو ُب الًتمجة.
 )4مرحلة ادلراىقة
يكون الطالب أكثر اطمئناان وثقة بنفسو من ذي قبل ،حيث
يتقبل تصويب األخطاء من معلمو أو زمالئو ،وقد يطلب ذلك
بنفسو.
 )5مرحلة االستقالل التام
يتم التفاعل بُت الدارس ومعلمو أو معلميو من انحيتها ،وبينو
وبُت زمالئو من انحية أخرى ،ويندمج ىم ويتحدث معهم بطالقة،
فيشعر ابلراحة التامة ،وتزداد ثقتو بنفسو.
11

11

عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي طرائق تدريس اللغة العربية لناطقين بلغات أخرى(جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية
 )2112الصفحة 115-114
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ه) اإلراءات والتقنيات ُب طريقة تعليم اللغة اجملتمعي
ألن ىذه الطريقة تكون العالقة بُت الطالب وادلعلمُت ىي
العالقة بُت العميل ومستشاره ،وابلتايل فإن شكل الفصل وعملية
أيضا عن الفصول األخرى.
التدريس والتعلم خيتلف ً
تعليم اللغة اجملتمعي ،يوصى أن يتكون كل فصل من ستة إىل
عميال .ويتم عمل ترتيبات ادلكتب والكراسي بطريقة تشكل
اثٍت عشر ً
دائرة وادلستشار وراء العميل.
11

 )1وصف  Stevickاإلجراء بطريقة تعليم اللغة اجملتمعي :جيلس العمالء

ُب دائرة كادلعتاد ُب بداية الدرس ،وىم خيضعون إلشراف مستشار ال
يتدخل ُب الفصل ويسمح للطالب ابدلناقشة وربديد ادلوضوع الذي
يتم تعلمو ُب ذلك اليوم.
 )2يفكر الطالب دلدة ثالثة دقائق لتحديد ادلشكلة اليت تكون موضوع
التعلم ُب ذلك اليوم ،وقد وجد أحد الطالب فكرة أن يقًتح مشكلة
االرتباك اليت واجهها ،وبسبب االختالفات بُت البيئة القددية والبيئة
اجلديدة ادلوجودة ،سواء كانت من حيث الطقس ونوع الطعام
ومكان العيش ،وكل ذلك مشكلة ما جيدىا الطالب األجانب عند
وصوذلا إىل بلد تدرس فيو لغتهمٍ ،ب بدأ أحد منهم ربدث ذباربو اليت
سبت ذبربتو .يقًتح الطالب اآلخرون مشاكل أخرى تعترب أمهية من
ادلشكالت اليت سبق اقًتاحها .واقًتح الطالب الثاين مشكلة أخرى
ولكن ال يزال لديو عالقة مع ادلشكلة السابقة.
 )3ويشارك مجيع الطالب ُب ادلناقشة للوصول إىل نتيجة حول ماذا
سيتعلمون اليوم ،بينما يقوم ادلعلم ادلرشد ادلوجود معهم بتدوين بعض
Fachrurrozi, Op. Cit.,161
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ادلالحرات اليت تعترب مهمة ،وال يزال ال يشارك ُب ادلناقشة إال
عندما حيتاج إىل قول بعض الكلمات والتعبَتات ادلهمة الالزمة بناء
على طلب الطالب .ويكرر ادلعلم ُب بعض األحيان بعض الكلمات
اليت يصعب نطقها أو فهمها على الطالب ،ويرهر ُب الطالب
سلتلفة من طلق اللسان ودقة النطق ولكن ال يزال إبمكان الطالب
فهم بعضهم البعض وبُت الطالب اآلخرين ،كما يبدو أهنم يرتكبون
بعض األخطاء ولكن ادلدرس غَت مباشر قطع زلادثتهم وتصحيح
خطأىم.
 )4يلخص ادلدرس ما حدث ُب ادلناقشة ،حيث جييب على عدد من
األسئلة اليت تعترب مهمة لإلجابة عليها ،خاصة اليت يتعلق ببعض
التعبَتات ادلتعلقة بكيفية التعبَت عن ادلواقف بتجاه ادلشكلة.
 )5بعد ذلك ،يكتب ادلدرس على السبورة قائمة ابلكلمات والتعبَتات
واجلمل اليت ظهرت ُب زلاداثت الطالب بناءً على ادلالحرات اليت
ًب إجراؤىا ويالحظ ُب دفًت ادلالحرات .وربتوي القائمة على كل
تعبَتات الطالب ادلشاركُت ُب النقاش على الرغم من أن ىناك كلمة
واحدة على األقل لكل طالبٍ ،ب يقدم ادلعلم ذباوبو عن الكلمات
والتعبَتات واجلمل .ويصحح ادلعلم األخطاء بشكل غَت مباشر أو
حيلل كلمات من جوانب ادللصقة (بداية عمليات اإلدراج
والنهاايت) ،وُب بعض األحيان يشرح بعض القواعد وشكل الكلمة
السليمة وىيكل اجلمل اليت تعترب مهمة.
 )6ويراجع الطالب الدرس ُب ذلك اليوم ،بناء على مالحرات ادلدرس
وتعليقاتو حول ادلناقشة اليت جرت ،ويناقشون من بُت أشياء أخرى
معٌت كلمة واستخدام الكلمة والعبارة ربت إشراف ادلدرس.

14

 )7وبعد ذلك يقوم ادلدرس بتقسيم الطالب إل رلموعات صغَتة تتكون
من ثالثة طالب ،ولكل رلموعة ًب تكليفهم بتجميع احلوار ُب شكل
سؤال وجواب يتعلق دبوضوع اليوم ،يتجول ادلدرس ُب الفصل
ويشارف على أنشطة الطالب ُب اجلماعة وجييب عن األسئلة اليت
تطرح عليو.
ُ )8ب هناية االجتماع ،عقد ادلستشاري االستشارة ُب عمالءه وقد
تكتب نتائج ادلناقشة كمالحرة ولكن بشكل عام ليست ىناك
حاجة ذلذا.
و) مزااي والعيوب ُب الطريقة تعليم اللغة اجملتمعي
ومن ادلناقشة السابقة ،ديكننا أن نرى أن طريقة تعليم اللغة
أيضا وديكن ذكرمها ُب ىذه الطريقة
اجملتمعي لديها مزااي والعيوب ً
على النحو التايل:
 )1مزااي
أيخذ التعلم ُب االعتبار األنشطة ادلستقلة للطالب أو يكون
موجها على الطالب .تعلم اللغة ادلستهدفة بطريقة تعاون تؤنتج بيئة
صحيحة وتقلل من الشعور ابلنقص لدى الطالب البطيئُت ،وُب
الواقع يتم تعزيز احًتام الذات ُب الفصل .تعلم الطالب ،منذ البداية،
التواصل مع بعضهم البعض واستخدام قدراهتم ادلعرفية لتطبيق قواعد
اللغة قبل صياغة مجل فرديتهم.
21

 )2العيوب
ال ديكن أو يكون من الصعب لتدوين منهج ىذه الطريقة ،ألنو
يعتمد على العملية حبيث يتغَت موضوع كل فصل .قد يؤدي دور
Ibid..hlm.165-167
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ادلدرس(كمستشار أو مًتجم أو شخص مرجعي) إىل شعور الطالب
ابإلحباط بسبب عدم وجود عالقة ادلدرس الذي يتوقعونو ،ابلنسبة
دلعرم الطالب ،وخاصة للطالب ادلبتدئُت.

 .3مهارة القراءة
أ) تعريف القراءة
مهارة القراءة ىي إحدى ادلهارة اليت جيب أن حيققها الطالب ُب

تعلم اللغة العربية ،ألن الطالب الذين ال يستطيعون القراءة سيجدون
صعوبة ُب متابعة دروس اللغة العربية .مهارة القراءة ليست رلرد النرر ُب
النصوص العربية ،ولكن أيضا كيف ديكن للقرئ فهم ما يقرأ حبيث
يصبح النص الذي يتم قراءتو نصا ذا معٌت ،ال يكون رلرد رمز

للصوت 21.وفقا لبعض العلماء ،الصرف أمو والنحو أبو .الصرف ظهرة
اجلملة والنحو حيسن من حيث الًتتيب واإلعراب 22.ابعتبارىا واحدة
من التخصصات العلمية التأثَتة ُب اللغة العربية ،ىذا العلم األداة مهم
وال ديكن ذباىلو ،ألن بدون علم النحو اللغة العربية تكون غَت متنرمة.
23

ولذلكُ ،ب تعلم اللغة العربية ىذا العلم األداة مهم جدا دلعرفتو.
القراءة ىي عملية عقلية إنفعالية تشتمل تفسَت الرموز والرسوم
الىت يتلقاىا القارئ عن طريق عينية ،وفهم ادلعان ،والربط بُت اخلربة
السابقة وىذه ادلعان ،واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل
ادلشكالت.القراءة ىي مهارة إنتهاز ادلعٌت غَت رموز الصوت ادلكتوبة
24
ادلتنرمة ُب نرام معُت.
21

Ibadi Rohman, Op.Cit.
; Moh. Anwar, Ilmu Sharof Terjemahan Matan Kailani dan Nadzam Al-Maqsbud, (Bandung
Penerbit Sinar Baru), hlm 5.
23
حسن شحاته،المراجع السابق ،ص 115
24
M. Khalilullah, Media Pembelajaran, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo,) hal. 11
22
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ودلهارة القراءة عالقات قوية دبهارات اللغة األخرى .وىناك
عوامل مشًتكة بُت مهارة القراءة واالستماع فعند شلارسة أي من ىاتُت
ادلهارتُت ،يكون ادلتعلم متأىبا الستقبال رموز لغوية خيتارىا ادلرسل ان
كان متحداث أو كاتبا ،وال يستطيع ادلتعلم ،واحلالة ىذه ،أن يتحكم ُب
اختيار رموز الرسالة وال ادلعلومات اليت ربتوي عليها وال األسلوب الذي
تقدم بو ،وتنحصر استجابتو ُب االستقبال واالستيعاب ُب فهم أصوات
25
اللغة أو كلماهتا ادلكتوبة.
يعرف القاموس اإلندونيسي الكبَت القراءة اليت ترى وفهم
زلتوايت ما ىو مكتوب ،عن طريق الفم أو ُب القلب فقط.
إعتذرت الناقة أن القراءة تشمل احلالُت التالية :
 .1اجلوانب ادليكانيكية اليت تشمل االستجاابت الفسيولوجية للرموز
ادلكتوبة ،وىي فهم الكلمات ٍب تستطيع أن نطقها.
 .2احلوانب ادلعرفية اليت تشمل فهم ادلعٌت وفهم عقل الكاتب وتفسَت
وانتقاد وتقييم ومقارنة التجارب السابقة.
ب) أقسام القراءة
وتنقسم القراءة من حيث األداء إىل قسمُت ومها :القراءة الصامتة،
والقراءة اجلهرية .وأما القراءة الصامتة فهي يدرك القارئ احلروف
والكلمات ادلطبوعة أمامو ويفهمها دون أن جيهر بنطقها ،وأما القراءة
اجلهرية فهي التعرف على الرموز ادلطبوعة ،وفهمها ،ونطقها بصوت
مسموع ،مع الدقة ،والطالقة ،وذبسيد ادلعاىن.

26
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ج) أىداف القراءة
أما أىداف القراءة ىو فهم النصوص الذي يعلم ادلدرس ،وأكثر
ادلدرسُت أيخذون الطريقة بقراءة النصوص وترمجها ،كلمة فكلمة و مجلة
فجملةُ .ب األساس ينقسم ىدف التعليم القراءة قسمُت ومها اذلدف
عاما وخصوصا ،وأما اذلدف عاما لتعليم القراءة فهو يستطيع الطالب
أن يقرأوا النصوص ويفهموىا جيدة و صحيحة.
أما األىداف خاصة فهي:
 .1يستطيع الطالب ربط الرموز ادلكتوبة بصوت الكلمات.
 .2يستطيع الطالب قراءة النص بصوت ٍ
عال.
 .3يستطيع الطالب قراءة النص بطالقة.
 .4يستطيع الطالب فهم معٌت ادلفردات وف ًقا للسياق.
 .5يستطيع الطالب التقاط ادلعٌت العام من النص وديكنهم فهم
التغيَتات ُب ادلعٌت وف ًقا للتغيَتات ُب بنية اجلملة.
 .6يستطيع الطالب فهم القراءة دون قيود من حيث النحو
والصرف.
 .7يستطيع الطالب فهم األفكار ابلتفصيل وديكن أن يرتبطوا
ابألفكار الرئيسية.
 .8يستطيع الطالب فهم عالمات الًتقيم.
 .9يستطيع الطالب قراءة أنواع سلتلفة من القراءات ،بدءًا من النص
العادي واألدب والتاريخ والعلوم والتكنولوجيا وغَتىا ،يستطيع أن
يستنتج وحيلل وينتقد معناه وديكنو ربط ما قرأه ابلثقافة العربية.

11

د) أمهية القراءة
يقول صالح العريب :زبتلف أمهية القراءة ابختالف الفلسفة الًتبوية
وطرق التدريس اليت يتبعها ادلربون .فعندما كانت طريقة النحو والًتمجة ىي
السائدة ،كان للقراءة أمهية تفوق غَتىا من ادلهارات .ودلا انتشرت طريقة
القراءة وكثر مؤيدوىا صارت ىذه ادلهارة ُب احملور الذي تدور حولو كل
األنشطة الًتبوية .وبدأت أمهية القراءة تقل كثَتا عند أتباع الطريقة ادلباشرة
والطريقة السمعية الشفهية .ولعلنا ننكر أن ىاتُت الطريقتُت ظهرات اإلصالح
العيوب اليت الحرها ادلربون على الطرق التقليدية اليت سبقتهم واليت أعطت
القراءة والكتابة أولوية على غَتمها من ادلهارات اللغوية .إذا كان من الطبيعي
أن ينتقل االىتمام إىل ادلهارات الشفهية بشكل مبالغ فيو ُب أول األمر حىت
يتحرر ادلعلمون من اعتمادىم التام على القراءة والكتابة.
وما أن انتشرت الطريقة السمعية الشفهية وسيطرت على مقررات تدريس
اللغات طوال ربع قرن من الزمان (  ) ۱۹۹۰-۱94۰حىت ازدادت أمهية
احلديث الشفهي واالستماع واهتم بعض ادلعارضُت ىذه االذباىات أبنو
يعمل على خلق جيل من األميُت الذين يثرثرون ابللغة األجنبية ،مرددين
عبارات حفروىا عن ظهر قلب ،غَت قادرين على مواجهة بضعة سطور
مكتوبة ابللغة األجنبية ،عاجزين عن فهم الًتاث احلضاري .وقد دفع
معضدو الطريقة السمعية الشفهية ىذه االهتامات عن أنفسهم ،مؤكدين أن
التدريب الشفهي ضروري ُب ادلراحل األوىل من تعليم اللغة األجنبية
فحسب ،والبد من االىتمام ابلقراءة والكتابة بعد ذباوز ىذه اخلطوة األوىل
27
العريب  ۱۹۹۱م  :ص ).
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ب .ادلفهوم اإلجرائى
 .1خطوات استخدام ىذه الطريقة كما يلي:
أ) يفتح ادلدرس الدرس ابلسالم والدعاء.
ب) يقدم ادلدرس أىداف التعليم وفوائدىا ُب احلياة اليومية.
ج) يعطي ادلدرس التلميذات الدوافع إىل تعلم اللغة العربية.
د) خيرب ادلدرس التلميذات أن ذبلسن ُب دائرة كادلعتاد ُب بداية الدرس.
ه) أيمر ادلدرس التلميذات أن تفكرن دلدة ثالثة دقائق لتحديد ادلشكلة اليت
تكون موضوع التعلم ُب ذلك اليوم.
و) وتشارك مجيع التلميذات ُب ادلناقشة للوصول إىل نتيجة حول ماذا
يتعلمن اليوم ،بينما يقوم ادلدرس ادلرشد ادلوجود معهم بتدوين بعض
ادلالحرات اليت تعترب مهمة.
ز) يلخص ادلدرس ما حدث ُب ادلناقشة ،حيث جييب على عدد من
األسئلة اليت تعترب مهمة لإلجابة عليها ،خاصة اليت يتعلق ببعض
التعبَتات ادلتعلقة بكيفية التعبَت عن ادلواقف بتجاه ادلشكلة.
ح) بعد ذلك ،يكتب ادلدرس على السبورة قائمة ابلكلمات والتعبَتات
واجلمل اليت ظهرت ُب القراءة التلميذات بناءً على ادلالحرات اليت ًب
إجراؤىا ويالحظ ُب دفًت ادلالحرات.
ط) وتراجع التلميذات الدرس ُب ذلك اليوم ،بناء على مالحرات ادلدرس
وتعليقاتو حول ادلناقشة اليت جرت.
ي) وبعد ذلك يقوم ادلدرس بتقسيم التلميذات إىل رلموعات صغَتة تتكون
من ثالثة تلميذة ،ولكل رلموعة ًب تكليفهم بتجميع الناص ُب شكل
سؤال وجواب يتعلق دبوضوع اليوم.
21
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 .2مؤثَتات مهارة القراءة
أ) يستطيع الطالب ربط الرموز ادلكتوبة بصوت الكلمات.
ب) يستطيع الطالب قراءة النص بصوت ٍ
عال.
ج) يستطيع الطالب قراءة النص بطالقة.
د) يستطيع الطالب فهم معٌت ادلفردات وف ًقا للسياق.
ه) يستطيع لطالب التقاط ادلعٌت العام من النص وديكنهم فهم التغيَتات ُب
ادلعٌت وف ًقا للتغيَتات ُب بنية اجلملة.
و) يستطيع الطالب فهم القراءة دون قيود من حيث النحو والصرف.

ج .الدراسات السابقة

الدراسات السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة
عملية ولتأكيد البحث الذي قام هبا الباحث.
والدراسات السابقة اليت تتعلق هبذا البحث وىي:
 .1حكمة الليلة أهنا طالبة من قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم
جلامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوجياكارات سنة ،2116
وموضوع حبثها" تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي ُب خارج الفصل بتعليم
مهارة الكالم لدي طالب الصف العاشر ُب ادلدرسة العالية احملمدية
السابعة بيوجياكارات".
الفرق بُت حبثها والبحث الذي يقوم بو الباحث أهنا تركز ُب تطبيق طريقة
تعليم اللغة اجملتمعي ُب خارج الفصل بتعليم مهارة الكالم ،ونتيجة التأثَت
أكرب من اجلدول "ُ "Ttب درجة داللة 5%
احملصولة عن= 3،89
وىي  9.02و من درجة داللة  1%وىي  9..3فتكون  Haمقبولة و Ho
مردودة ،وبعبارة أخرى أن تطبيق طريقة تعلم اللغة ُب اجلماعة متأكد فعال
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لًتقية مهارة الكالم .وأما الباحث يركز تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي
لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية.
 .2رمسان أنو طالب من قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة
السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو سنة  ،2121وموضوع
حبثو" تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ
ادلدرسة الثانوية ُب معهد اإلخوان بكنبارو برايو.
الفرق بُت حبثو والبحث الذي يقوم بو الباحث أنو يركز تطبيق طريقة
تعلم اللغة ُب اجلماعة لًتقية مهارة الكالم ،ونتيجة التأثَت احملصولة عن =
أكرب من اجلدول "ُ "Ttب درجة داللة  5%وىي  9.02و من
.5.52
درجة داللة  1%وىي  9..3فتكون  Haمقبولة و  Hoمردودة ،وبعبارة
أخرى أن تطبيق طريقة تعلم اللغة ُب اجلماعة متأكد فعال لًتقية مهارة
الكالم .وأما الباحث يركز تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي لًتقية مهارة
القراءة ُب تعليم اللغة العربية.
 .3سيفتياان إيليسواٌب أهنا طالبة من قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية
والتعليم جلامعة احلكومية ماالنج سنة  ،2118وموضوع حبثها" تطبيق
اإلسًتاجية التعاونية لنموذج التدريس التباديل لًتقية مهارة القراءة لدي
تالميذ ُب ادلدرسة الثانوية تولونج أكونج جاوا تيمور.
الفرق بُت حبثها والبحث الذي يقوم بو الباحث أهنا تركز تطبيق
اإلسًتاجية التعاونية لنموذج التدريس التباديل لًتقية مهارة القراءة ،ونتيجة
أكرب من اجلدول "ُ "Ttب درجة داللة
التأثَت احملصولة عن= 4.72
 5%وىي  9.02و من درجة داللة  1%وىي  9..3فتكون  Haمقبولة و
 Hoمردودة ،وبعبارة أخرى أن تطبيق طريقة تعلم اللغة ُب اجلماعة متأكد
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فعال لًتقية مهارة الكالم .وأما الباحث يركز تطبيق طريقة تعليم اللغة
اجملتمعي لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية.
أما البحث الذي يبحث الباحث فهو ":تطبيق طريقة تعليم اللغة
اجملتمعي لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى تلميذات ادلدرسة
الثانوية ُب معهد الدينية للبنات بكنبارو برايو".

د .فروض البحث

الفرضية ىي إجابة مؤقتة دلشكلة البحث اليت ال تزال حقيقتها ضعيفة،
لذاك جيب اختبارىا ذبريبيا (الفرضية أتٌب من كلمة " "hypoاليت تعٍت أدانه و
" "thesaاليت تعٍت احلقيقة) .تعترب فرضية مفيدة ُب البحث .بدون فرضية ،لن
يكون ىناك تقدم ُب البصَتة ُب مجع احلقائق التجريبية.
21

إذا كان ىناك فرق بُت الطبقة التجريبية وفئة التحكم ،فإن الفرضية ُب
ىذه الدراسة :Ha :تطبيق طريقة تعلم اللغة العربية اجلماعية فعال لًتقية مهارة
القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى تلميذات ادلدرسة الثانوية ُب معهد الدينية
للبنات بكنبارو برايو.
 :Hoتطبيق طريقة تعلم اللغة العربية اجلماعية غَت فعال لًتقية مهارة القراءة ُب
تعليم اللغة العربية لدى تلميذات ادلدرسة الثانوية ُب معهد الدينية للبنات
بكنبارو برايو.

Mahmud, metode penelitian pendidikan,(bandung:pustaka setia, 2111) hlm 133

23

21

الباب الثالث
منهجية البحث
أ .تصميم البحث
وىذا البحث ىو البحث التجرييب ونوع البحث ىو الكمية .وتكون ىذا
البحث من متغَتين مها :تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي كمتغَتة  ،xوترقية
مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية كمتغَت .y
ًب إجراء ىذا البحث ُب الصف العاشر ُب مدرسة الثانوية الدينية للبنات
بكنباروُ .ب ىذه الدراسة ينقسم الباحث إىل فصلُت ومها :الصف العاشر " أ "
و"ب" ،ويستخدم الصف العاشر" أ " كصف ربكم و"ب" كصف ذبرييب.
الصف
العاشر أ
العاشر ب

ادلعاجلة

االختبار القبلي
T1

X

T1

-

االختبار البعدي
T1
T1

 :الصف الضبطى
الثاين ب
 :االختبار القبلي للصف التجريب والصف الضبطى
T1
 :الصف الذي فيو ادلعاجلة
X
 :الصف الذي ليس فيو ادلعاجلة
 : T1االختبار البعدي للصف التجرييب والصف الضبطى

ب .زمان البحث و مكانه

يتم إجراء ىذا البحث من يناير إىل أبريل 2121م ،وأما مكانو ُب ادلدرسة
الثانوية الدينية للبنات بكنبارو.
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ج .أفراد البحث و موضوعه
أفراد البحث ىو أستاذ وتلميذات الصف العاشر"أ" و"ب" ُب ادلدرسة
الثانوية الدينية للبنات بكنبارو برايو .وموضوعو "تطبيق طريقة تعليم اللغة
اجملتمعي لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى تلميذات ادلدرسة الثانوية
ُب معهد الدينية للبنات بكنبارو برايو.

د .جمتمع البحث وعينته

اجملتمع ُب ىذا البحث ىو كل تلميذات الصف العاشر "ُب ادلدرسة
الثانوية الدينية للبنات بكنبارو برايو .وأخذ الباحث الصف العاشر أ و ب عينة
و عددىا  44تلميذات.
رلموعة تلميذات الصف العاشر ُب ادلدرسة الثانوية الدينية للبنات بكنبارو برايو
رقم

الصف

اجملموعة

1

العاشر أ

23

2

العاشر ب

21
44

اجملموعة

وأخذ الباحث صفُت ذلذ البحث الذى يكون من  44تلميذات .يعٌت
الصف العاشر"أ" ( 23تلميذات) و الصف العاشر "ب" ( 21تلميذات).
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ه .أدوات البحث
أما طريقة مجع البياانت اليت تستخدمها الباحث ُب ىذا البحث تتكون من
طرقتُت فهما:
 .1ادلالحرة
ىذه ادلالحرة دلعرفة كيفية تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي لًتقية مهارة
القراءة ُب تعليم اللغة العربية:
الرقم

خطوات تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي

.1

يفتح ادلدرس الدرس ابلسالم والدعاء.

.2

يقدم ادلدرس أىداف التعليم وفوائدىا ُب احلياة اليومية.

.3

يعطي ادلدرس التلميذات الدوافع إىل تعلم اللغة العربية.

.4

خيرب ادلدرس التلميذات أن ذبلسن ُب دائرة كادلعتاد ُب بداية
الدرس.

.5

أيمر ادلدرس التلميذات أن تفكرن دلدة ثالثة دقائق لتحديد
ادلشكلة اليت تكون موضوع التعلم ُب ذلك اليوم.

.6

وتشارك مجيع التلميذات ُب ادلناقشة للوصول إىل نتيجة حول ماذا
يتعلمن اليوم ،بينما يقوم ادلدرس ادلرشد ادلوجود معهم بتدوين
بعض ادلالحرات اليت تعترب مهمة.

.7

يلخص ادلدرس ما حدث ُب ادلناقشة ،حيث جييب على عدد من
األسئلة اليت تعترب مهمة لإلجابة عليها ،خاصة اليت يتعلق ببعض
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نعم ال

التعبَتات ادلتعلقة بكيفية التعبَت عن ادلواقف بتجاه ادلشكلة.
.8

يكتب ادلدرس على السبورة قائمة ابلكلمات والتعبَتات واجلمل
اليت ظهرت ُب قراءة التلميذات بناءً على ادلالحرات اليت ًب
إجراؤىا ويالحظ ُب دفًت ادلالحرات.

.9

وتراجع التلميذات الدرس ُب ذلك اليوم ،بناء على مالحرات
ادلدرس وتعليقاتو حول ادلناقشة اليت جرت.

 .11وبعد ذلك يقوم ادلدرس بتقسيم التلميذات إىل رلموعات صغَتة
تتكون من ثالثة تلميذة ،ولكل رلموعة ًب تكليفهم بتجميع
الناص ُب شكل سؤال وجواب يتعلق دبوضوع اليوم.

 .2االختبار
ىذا االختبار يتكون من االختبار القليب واالختبار البعدي .أما االختبار
القليب فهو يهدف إىل معرفة قدرة التلميذات على قراءة نصوص العربية قبل
تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي .وأما االختبار البعدي يهدف إىل معرفة
قدرة التلميذات على قراءة نصوص العربية بعد تطبيق طريقة تعليم اللغة
اجملتمعي.
استخدم الباحث أدوات مجع البياانت ُب ىذه الدراسة ابستخدام اختبار
ُب شكل الناصُ .ب ىذا االختبار ًب تصميمو لعلم مستوى قدرة التلميذات
على قراءة نصوص اللغة العربية.
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و .طريقة مجع البياانت
 .1ادلالحرة دلعرفة تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم
اللغة العربية لدى تلميذات عندما تعلم اللغة العربية تطبيقا اتما.
 .2االختبار دلعرفة قدرة التلميذات على إتقان قراءة النصوص العربية.
ز .طريقة حتليل البياانت
 .1ربليل البياانت ادلستخدمة َب ادلالحرة ابستخدام الرمز التايل :
P
F
N

 :نسبة مئوية
 :التكرار
 :رلموعة

إستحدم الباحث مخس معاير دلعرفة تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي ُب
مهارة القراءة منها:
) 2001 - 821جيد جد(
) 801 - 321جيد(
( 301 - 12 %مقبول)
) 101 - 921انقص(
) 901 - 01انقص جدا(31
 .2وأما ربليل البياانت ادلستخدمة َب االختبار ابستخدام الرموز اآلتية:
31

2

)

1

√

(

2

)

1

√

(√
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Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 9022),
hlm. 22.
22
Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 9029), hlm. 903.
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32

2

)

1

√

(

2

)

1

√

(√

اإليضاح :
 :اختبار
T
ادلعدَّل من ادلتغَت
َ : Mx
ادلعدَّل من ادلتغَت
َ : My
 : SDxاإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت
 : SDyاإلضلراف ادلعياري من ادلتغَت
 : Nالعينة
 :الرقم الثابت
1
رمز معيار اضلراف التغيَت
رمز معيار اضلراف التغيَت
رمز دلعدل
رمو ادلعدل

Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 9029), hlm. 903.
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الفصل اخلامس
اخلامتة
أ .نتائج البحث
بعدما حلل الباحث ادلشكلة ادلوجودة فوجد اإلجابة أن تطبيق طريقة تعليم
اللغة اجملتمعي فعال لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى تلميذات
ادلدرسة الثانوية ُب معهد الدينية للبنات بكنبارو برايو وىذه برهور  Toأكرب من
ُ Ttب درجة داللة  %5ودرجة داللة  .%1وُب جدول ادلراقبة نيل  %95دبعٌت
"جيد جدا" ألنو يقع ُب درجة .%111-86
أكرب من اجلدول "ُ "Ttب درجة داللة 5%
كما دل عليو أن 3،15
وىي  9.02ومن درجة داللة  1%وىي  9..3فتكون  Haمقبولة و  Hoمردودة،
وبعبارة أخرى أن تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي متأكد فعال لًتقية مهارة
القراءة ُب تعليم اللغة العربية.
ب .توصيات البحث

تقدم الباحث توصيات كما يلي:
 .1للمدرسة
أرجو ادلعلم أن يسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية
 .2دلعلم اللغة العربية
من ىذا البحث نعرف أن طريقة تعليم اللغة اجملتمعي تكون فعاال لًتقية
مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدى تلميذات فينبغي على ادلعلم أن
يستخدم ىذه الطريقة ُب التعليم خصوصا لًتقية مهارة القراة ُب تعليم اللغة
العربية لدى تلميذات.
 .3للتلميذات
أرجوا من تلميذات أن يتعلمن اللغة العربية جيدة.
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قائمة ادلراجع
 اللغة العربية.أ
)2111(كتاب طرق تدريس اللغة العربية جلامعة ادلدينة العادلية
عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي طرائق تدريس اللغة العربية لناطقُت بلغات
195-194 ) الصفحة2112 أخرى(جامعة اإلمام دمحم بن سعود االسالمية
 الدار: تعليم اللغة العربية للناطيقُت بغَتىا (اجليزة،عمر الصديق عبد هللا
95 ) الصفحة2118 العادلية للنشر والتوزيع
،دار الفكر العرىب: تدريس فنون اللغة العربية (القاىرة،على أمحد مدكور
142-141  م) الصفحة2116
، ادلصية البنانية: (ادلصر، تعليم اللغة العربية بُت النررية والتطبيق،حسن شحاتو
115  الصفحة،)1993
 اللغة اإلندونسيا.ب
Azyumardi Azra,2222, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan
Islam, (Jakarta logos)
Aziz Fachrurrozi, 9023, pembelajaran Bahasa Asing Tradisional dan
Kontemporer (jakarta : Rajawali Pers, )
Ibadi Rohman, Arabic Puzzle Book Pengembangan Media Interaktif
Untuk Keterampilan Membaca Bagi siswa, Lisanul Arab Journal of Arabic
Learning and Teaching 2, no. 2 (9023).
Ahmad Fuad Ependi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:
Misykat, 9002.(
Abdul Majid Khon, 9029, Hadis Tarbawi, (Jakarta: Prenadamedia
Group)
Azhar Arsyad, 9020, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Acep Hermawan, 9022, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,
(Bandung: Pt Remaja Rosdakarya)
Jogiyanto, 9009, Pendekatan Dan Penerapan Pembelajaran Metode
Kasus, (Yokyakarta:Yappendis)
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Samiudin, Peran Metode Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran, 9023
Hapidah, Metodepembelajaran Bahasa Komunikatof (Metode
Suggestopedia Dan Metode Community Language Learning) (9029)
Moh. Anwar, Ilmu Sharof Terjemahan Matan Kailani dan Nadzam AlMaqsbud, (Bandung ; Penerbit Sinar Baru).
M. Khalilullah, Media Pembelajaran, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo,)
Mahmud, 9022, metode penelitian pendidikan,(bandung:pustaka setia)
Gulo, W, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedia Widiasarana
Indonesia)
Hartono, 9029, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Subyakto Nababan,S.U. Metodologi Pengajaran Bahasa, (Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama, 2229)
Richards, Jack C, Pendekatan Metode Dalam Pengajaran
Bahasa,(22836222)
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung:
Alfabeta, 9022)..
Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
9029).

67

املالحق
أدوات البحث
 .1املالحظة.
ىذه املالحظة ملعرفة كيفية تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي
لرتقية مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية:
الرقم

خطوات تطبيق طريقة تعليم اللغة اجملتمعي

.1

يفتح املدرس الدرس ابلسالم والدعاء.

.2

يقدم املدرس أىداف التعليم وفوائدىا يف احلياة اليومية.

.3

يعطي املدرس التلميذات الدوافع إىل تعلم اللغة العربية.

.4

خيرب املدرس التلميذات أن جتلسن يف دائرة كاملعتاد يف بداية
الدرس.

.5

أيمر املدرس التلميذات أن تفكرن ملدة ثالثة دقائق لتحديد
املشكلة اليت تكون موضوع التعلم يف ذلك اليوم.

.6

وتشارك مجيع التلميذات يف املناقشة للوصول إىل نتيجة حول ماذا
يتعلمن اليوم ،بينما يقوم املدرس املرشد املوجود معهم بتدوين
بعض املالحظات اليت تعترب مهمة.

.7

يلخص املدرس ما حدث يف املناقشة ،حيث جييب على عدد من
األسئلة اليت تعترب مهمة لإلجابة عليها ،خاصة اليت يتعلق ببعض
التعبريات املتعلقة بكيفية التعبري عن املواقف بتجاه املشكلة.

.8

يكتب املدرس على السبورة قائمة ابلكلمات والتعبريات وامجم

نعم ال

اليت ظهرت يف قراءة التلميذات بناءً على املالحظات اليت مت
إجراؤىا ويالحظ يف دفرت املالحظات.
.9

وتراجع التلميذات الدرس يف ذلك اليوم ،بناء على مالحظات
املدرس وتعليقاتو حول املناقشة اليت جرت.

 .11وبعد ذلك يقوم املدرس بتقسيم التلميذات إىل جمموعات صغرية
تتكون من ثالث تلميذات ،ولك جمموعة مت تكليفهن بتجميع
الناص يف شك سؤال وجواب يتعلق مبوضوع اليوم.
 .2االختبار.
ىذا االختبار يكون من االختبار القليب واالختبار البعدي:
أ .إختبار القبلي
 .1مكتبة
* تلك مكتبة ،املكتبة كبرية ،يف املكتبة تالميذ كثريون ،التالميذ
يقرءون الكتب واجملالت.
 .2فص
* ذلك الفص  ،الفص واسع ،يف الفص تلميذات كثريين،
التلميذات يدرسن اللغة العربية بنشاط.
 .3مصلى
* وذلك مصلى ،املصلى نظيف ،يف املصلى تالميذ ومدرسون،
التالميذ واملدرسون يصلون صالة الظهر.

ب .إختبار البعدي
 .1مكتب ىيئة التدريس
* ذلك مكتب ىيئة التدريس ،فيو مدرسون ومدرسات ،املدرسون
واملدرسات جيتمعون ابنتظام.
 .2مكتب الشؤون اإلدارية
* مكتب الشؤون اإلدارية واسع ،يف مكتب الشؤون اإلدارية
موظفون إداريون ،املوظفون اإلداريون يعملون بنشاط
 .3ملعب كرة السلة
* ذلك ملعب كرة السلة ،ملعب كرة السلة صغري ،فيو تلميذات
كثريين ،التلميذات يلعنب كرة السلة

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: MA Diniyah Puteri
: Bahasa Arab
: X/ 1 (Satu)
: البياناث الشخصيت
: 2 JP

A. KOMPETENSI INTI
1. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif 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
4. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar
Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan membaca
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan membaca dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi

dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
3.1.1 Mencocokkan tulisan dengan
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
kata, frasa atau kalimat yang
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
didengar
yang berkaitan dengan topik: البياناث الشخصيت
3.1.2 Menentukan benar/salah
baik secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)
ujaran yang didengar
3.1.3 Mengidentifikasi kosa katakosa kata baru/ sulit
4.1Mengungkapkan teks sederhana sesuai 4.1.1.Menceritakan keadaan/
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik : kegiatan sesuai konteks
 البياناث الشخصيتdengan memperhatikan unsur 4.1.2.Melakukan percakapan sesuai
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya konteks
secara benar dan sesuai konteks
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar sesuai
dengan ungkapan yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
D. MATERI PEMBELAJARAN
القراءة التي تتعلق عن البياناث الشخصيت
E. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
1. Alat/Bahan
:Buku, Papan tulis, Spidol.
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada
peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu
berbicara dengan bahasa arab.
b. Kegiatan Inti (35 menit)

 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya
di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit
untuk menentukan masalah yang akan menjadi tema
pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai
pada kesimpulan tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,
sementara guru konselor yang ada bersama mereka membuat
beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam
diskusi tersebut dia menjawab beberapa pertanyaan yang
dianggap penting untuk dijawab ,terutama yang terkait dengan
beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan,
dan kalimat yang sudah muncul dalam beberapa percakapan
siswa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan dia
catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu,
berdasarkan catatan guru serta komentar tentang diskusi yang
sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
kecil yang terdiri dari 3 orang siswa setiap kelompok
ditugaskan untuk menyusun dialog berupa tanya jawab terkait
tema hari itu
c. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
H. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 20 Januari 2021
Guru Penelitian Bahasa
Arab

( ADE FAHRUR ROJI )

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: MA Diniyah Puteri
: Bahasa Arab
: X/ 1 (Satu)
: المرافق العامت في المدرست
: 2 JP

I. KOMPETENSI INTI
5. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
6. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
7. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif 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
8. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
J. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar
Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan membaca
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan membaca dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi

dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik: المرافق العامت في
 المدرستbaik secara lisan maupun tertulis
(Pengetahuan)

4.1Mengungkapkan teks sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
:  المرافق العامت في المدرستdengan memperhatikan
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur
budaya secara benar dan sesuai konteks

3.1.4 Mencocokkan tulisan
dengan kata, frasa atau
kalimat yang didengar
3.1.5 Menentukan benar/salah
ujaran yang didengar
3.1.6 Mengidentifikasi kosa katakosa kata baru/ sulit
4.1.1.Menceritakan keadaan/
kegiatan sesuai konteks
4.1.2.Melakukan percakapan
sesuai konteks

K. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar sesuai
dengan ungkapan yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
L. MATERI PEMBELAJARAN
القراءة التي تتعلق عن المرافق العامت في المدرست
M.
METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
N. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
2. Alat/Bahan
:Buku, Papan tulis, Spidol.
O. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
d. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada
peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu
berbicara dengan bahasa arab.

e. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya
di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit
untuk menentukan masalah yang akan menjadi tema
pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai
pada kesimpulan tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,
sementara guru konselor yang ada bersama mereka membuat
beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam
diskusi tersebut dia menjawab beberapa pertanyaan yang
dianggap penting untuk dijawab ,terutama yang terkait dengan
beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan,
dan kalimat yang sudah muncul dalam beberapa percakapan
siswa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan dia
catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu,
berdasarkan catatan guru serta komentar tentang diskusi yang
sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
kecil yang terdiri dari 3 orang siswa setiap kelompok
ditugaskan untuk menyusun dialog berupa tanya jawab terkait
tema hari itu
f. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
P. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 27 Januari
2021
Guru Penelitian Bahasa
Arab

( ADE FAHRUR ROJI )

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: MA Diniyah Puteri
: Bahasa Arab
: X/ 1 (Satu)
: الحياة في األسرة وفي سكن الطالب
: 2 JP

Q. KOMPETENSI INTI
9. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
10. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
11. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif 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
12. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
R. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar
Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan membaca
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan membaca dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi

dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik: الحياة في األسرة وفي
سكن الطالبbaik secara lisan maupun tertulis
(Pengetahuan)

3.1.7 Mencocokkan tulisan dengan
kata, frasa atau kalimat yang
didengar
3.1.8 Menentukan benar/salah
ujaran yang didengar
3.1.9 Mengidentifikasi kosa katakosa kata baru/ sulit

4.1Mengungkapkan teks sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
:  الحياة في األسرة وفي سكن الطالبdengan
memperhatikan unsur kebahasaan, struktur
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai
konteks

4.1.1.Menceritakan keadaan/
kegiatan sesuai konteks
4.1.2.Melakukan percakapan sesuai
konteks

S. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar sesuai
dengan ungkapan yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
T. MATERI PEMBELAJARAN
القراءة التي تتعلق عن الحياة في األسرة وفي سكن الطالب
U. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
V. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
3. Alat/Bahan
:Buku, Papan tulis, Spidol.
W.
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
g. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada
peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu

berbicara dengan bahasa arab.
h. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya
di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit
untuk menentukan masalah yang akan menjadi tema
pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai
pada kesimpulan tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,
sementara guru konselor yang ada bersama mereka membuat
beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam
diskusi tersebut dia menjawab beberapa pertanyaan yang
dianggap penting untuk dijawab ,terutama yang terkait dengan
beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan,
dan kalimat yang sudah muncul dalam beberapa percakapan
siswa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan dia
catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu,
berdasarkan catatan guru serta komentar tentang diskusi yang
sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
kecil yang terdiri dari 3 orang siswa setiap kelompok
ditugaskan untuk menyusun dialog berupa tanya jawab terkait
tema hari itu
i. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
X. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 03 Februari
2021
Guru Penelitian Bahasa
Arab
( ADE FAHRUR ROJI )

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: MA Diniyah Puteri
: Bahasa Arab
: X/ 1 (Satu)
: هىايت الطالب والمعرض
: 2 JP

Y. KOMPETENSI INTI
13. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
14. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
15. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif 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
16. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
Z. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar
Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan membaca
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan membaca dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi

dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik: هىايت الطالب
والمعرضbaik secara lisan maupun tertulis
(Pengetahuan)

4.1Mengungkapkan teks sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
:  هىايت الطالب والمعرضdengan memperhatikan
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur
budaya secara benar dan sesuai konteks

3.1.10 Mencocokkan tulisan
dengan kata, frasa atau
kalimat yang didengar
3.1.11 Menentukan benar/salah
ujaran yang didengar
3.1.12 Mengidentifikasi kosa katakosa kata baru/ sulit
4.1.1.Menceritakan keadaan/
kegiatan sesuai konteks
4.1.2.Melakukan percakapan
sesuai konteks

AA. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar sesuai
dengan ungkapan yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
BB.
CC.

DD.
4.
EE.
j.

MATERI PEMBELAJARAN
القراءة التي تتعلق عن هىايت الطالب والمعرض
METODE PEMBELAJARAN
Metode Belajar Bahasa Komunitas
MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
Alat/Bahan
:Buku, Papan tulis, Spidol.
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada
peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu
berbicara dengan bahasa arab.

k. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya
di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit
untuk menentukan masalah yang akan menjadi tema
pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai
pada kesimpulan tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,
sementara guru konselor yang ada bersama mereka membuat
beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam
diskusi tersebut dia menjawab beberapa pertanyaan yang
dianggap penting untuk dijawab ,terutama yang terkait dengan
beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan,
dan kalimat yang sudah muncul dalam beberapa percakapan
siswa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan dia
catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu,
berdasarkan catatan guru serta komentar tentang diskusi yang
sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
kecil yang terdiri dari 3 orang siswa setiap kelompok
ditugaskan untuk menyusun dialog berupa tanya jawab terkait
tema hari itu
l. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
FF.
PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 17 Februari
2021
Guru Penelitian Bahasa
Arab
( ADE FAHRUR ROJI )

RENCANA PELAKSANAAN PEMBEAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: MA Diniyah Puteri
: Bahasa Arab
: X/ 1 (Satu)
: المهنت والحياة
: 2 JP

GG. KOMPETENSI INTI
17. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
18. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
19. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif 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
20. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
HH.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar
Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan membaca
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan membaca dengan baik dan lancar

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi
dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik: المهنت والحياةbaik
secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)

4.1Mengungkapkan teks sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
: المهنت والحياةdengan memperhatikan unsur
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya
secara benar dan sesuai konteks

3.1.13 Mencocokkan tulisan
dengan kata, frasa atau
kalimat yang didengar
3.1.14 Menentukan benar/salah
ujaran yang didengar
3.1.15 Mengidentifikasi kosa katakosa kata baru/ sulit
4.1.1.Menceritakan keadaan/
kegiatan sesuai konteks
4.1.2.Melakukan percakapan
sesuai konteks

II. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar sesuai
dengan ungkapan yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
JJ.

MATERI PEMBELAJARAN
القراءة التي تتعلق عن المهنت والحياة

KK. METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
LL. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
5. Alat/Bahan
:Buku, Papan tulis, Spidol.
MM. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
m. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada
peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu

berbicara dengan bahasa arab.
n. Kegiatan Inti (35 menit)
 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya
di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit
untuk menentukan masalah yang akan menjadi tema
pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai
pada kesimpulan tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,
sementara guru konselor yang ada bersama mereka membuat
beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam
diskusi tersebut dia menjawab beberapa pertanyaan yang
dianggap penting untuk dijawab ,terutama yang terkait dengan
beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan,
dan kalimat yang sudah muncul dalam beberapa percakapan
siswa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan dia
catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu,
berdasarkan catatan guru serta komentar tentang diskusi yang
sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
kecil yang terdiri dari 3 orang siswa setiap kelompok
ditugaskan untuk menyusun dialog berupa tanya jawab terkait
tema hari itu
o. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
NN. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 24 Februari
2021
Guru Penelitian Bahasa
Arab
( ADE FAHRUR ROJI )

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah/Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: MA Diniyah Puteri
: Bahasa Arab
: X/ 1 (Satu)
: المهنت والنظام
: 2 JP

OO. KOMPETENSI INTI
21. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
22. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
23. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif 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
24. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
PP.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar
Indikator
1.1 Menyadari bahwa kemampuan membaca
adalah nikmat yang penting yang
dianugerahkan oleh Allah SWT.
1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa
kemampuan membaca dengan baik dan lancar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli
dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi

dengan guru dan teman
3.1 Mengidentifikasi bunyi,
makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan,
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik: المهنت والنظامbaik
secara lisan maupun tertulis (Pengetahuan)

4.1Mengungkapkan teks sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar terkait topik :
: المهنت والنظامdengan memperhatikan unsur
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya
secara benar dan sesuai konteks

3.1.16 Mencocokkan tulisan
dengan kata, frasa atau
kalimat yang didengar
3.1.17 Menentukan benar/salah
ujaran yang didengar
3.1.18 Mengidentifikasi kosa katakosa kata baru/ sulit
4.1.1.Menceritakan keadaan/
kegiatan sesuai konteks
4.1.2.Melakukan percakapan
sesuai konteks

QQ. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat :
 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar sesuai
dengan ungkapan yang didengar.
 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar.
 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit
 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat.
 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat.
 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks
 Melakukan percakapan sesuai konteks
RR.

MATERI PEMBELAJARAN
القراءة التي تتعلق عن المهنت والنظام

SS.
METODE PEMBELAJARAN
 Metode Belajar Bahasa Komunitas
TT. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
6. Alat/Bahan
:Buku, Papan tulis, Spidol.
UU. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
p. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,
posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada
peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan pentingnya mampu
berbicara dengan bahasa arab.
q. Kegiatan Inti (35 menit)

 Guru menyuruh Para klien duduk melingkar seperti biasanya
di awal pelajaran
 Guru menyuruh Para siswa berpikir selama kira-kira 3 menit
untuk menentukan masalah yang akan menjadi tema
pembelajaran pada hari itu.
 Semua siswa terlibat dalam diskusi tersebut, untuk sampai
pada kesimpulan tentang yang akan mereka pelajari hari ini ,
sementara guru konselor yang ada bersama mereka membuat
beberapa catatan yang dianggap penting.
 Guru membuat ringkasan seputar apa yang terjadi dalam
diskusi tersebut dia menjawab beberapa pertanyaan yang
dianggap penting untuk dijawab ,terutama yang terkait dengan
beberapa ungkapan yang berhubungan dengan cara
mengungkapkan sikap terhadap suatu persoalan.
 Selanjutnya guru menulis di papan tulis daftar kata, ungkapan,
dan kalimat yang sudah muncul dalam beberapa percakapan
siswa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan dia
catat dalam buku observasi.
 Para siswa me-review kembali materi pada hari itu,
berdasarkan catatan guru serta komentar tentang diskusi yang
sudah berlangsung.
 Setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
kecil yang terdiri dari 3 orang siswa setiap kelompok
ditugaskan untuk menyusun dialog berupa tanya jawab terkait
tema hari itu
r. Kegiatan Penutup (10 menit)
 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
VV. PENILAIAN
1. Jenis/teknik penilaian
 Observasi, tes lisan
Pekanbaru, 10 Maret 2021
Guru Penelitian Bahasa
Arab
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