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ABSTRAK

Umi mufarokah : Meningkatkan Motivasi Berbicara Bahasa Arab
dikalangan Siswa Kelas 1 Mts dengan Menggunakan
Media Gambar Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum
Mugomulyo Km. 10 Desa Nusantara Jaya Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya motivasi berbicara bahasa
Arab dikalangan siswa kelas 1 Mts. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah
apakah media gambar dapat meningkatkan motivasi berbicara bahasa arab
dikalangan siswa kelas 1 Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum Mugomulyo Km.
10 Desa Nusantara Jaya Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 Mts tahun pelajaran
2010-2011 dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang sedangkan objek dalam
penelitian ini adalah peningkatan motivasi berbicara bahasa arab dikalangan siswa
kelas 1 Mts dengan menggunakan media gambar.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April- Mei 2011 Mata
pelajaran yang diteliti adalah pelajaran bahasa arab. Penelitian ini dilaksanakan
empat siklus dalam tiap siklus satu kali pertemuan. Tahapan tahapan yang dilalui
dalam penelitian tindakan kelas  yaitu: (1). Perencanaan / persiapan tindakan, (2).
Pelaksanaan tindakan, (3). Observasi, (4). Refleksi. Penelitian ini menggunakan
rumus,

100X
N

F
P

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data peneliti dapat
menyimpulkan bahwa motivasi berbicara bahasa arab dikalangan siswa kelas 1
Mts meningkat dengan hasil diantaranya:

1. Sebelum dilakukan tindakan sekitar 46, 88% tergolong cukup tinggi
2. Siklus ke I dengan hasil sekitar 49,565%. Tergolong cukup tinggi
3. Siklus ke II dengan hasil sekitar 61,48% tergolong tinggi
4. Siklus ke III dengan hasil sekitar 75,12% tergolong tinggi
5. Siklus ke IV dengan hasil sekitar 88,6% tergolong sangat tinggi

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan  bahwa penggunaan media gambar
dapat meningkatkan motivasi berbicara bahasa arab dikalangan siswa kelas 1
Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum Mugomulyo Km. 10 Desa Nusantara Jaya
Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRACK

Umi mufarokah: Enhancing Students’Motivation in Speaking Arabic by
Using Media Images at the First Year of Islamic Junior



High School Mts Anwarul Ulum Mugomulyo Km. 10
Village Nusantara Jaya Keritang Indragiri Hilir

This research is inspirated by the low motivation to speak the Arabic
language among students in grade 1 Mts. Formulation of the problem in this study
is whether media images can increase the. Enhancing Students’Motivation in
Speaking Arabic by Using Media Images at the First Year of Islamic Junior High
School Mts Anwarul Ulum Mugomulyo Km. 10 Village Nusantara Jaya Keritang
Indragiri Hilir

Subjects in this study were students in grade 1 Mts 2010-2011 school year
with student numbers of 25 persons while the object of this research is to increase
the motivation to speak Arabic among students in grade 1 Mts using media
images

When the study was conducted in April-May 2011 subjects studied were
learning Arabic. This experiment was conducted four cycles in each cycle of
meetings. Stages in the the class action are: (1). Planning / preparation for action,
(2). Implementation of the action, (3). Observations, (4). Reflection. This study
uses the formula
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Based on the research and data analysis the written can conclude that the
motivation to speak the Arabic language among students in grade 1 Mts increased
with results including:

1. Before the act about 46, 88% was quite high
2. Cycle I with the results of approximately 49.565%. quite high
3. Cycle II with the results of about 61.48% is high
4. Cycle III with the results of about 75.12% is high
5. Cycle IV with the results of approximately 88.6% classified as very high

Based on the above results it can be concluded that the use of media images
can increase the motivation to speak Arabic among students Students’Motivation
in Speaking Arabic by Using Media Images at the First Year of Islamic Junior
High School Mts Anwarul Ulum Mugomulyo Km. 10 Village Nusantara Jaya
Keritang Indragiri Hilir

ملخص

التكلم باللغة العربية لدى الطالب الصف األّول بوسيلة الصورة ترقية دوافع):2011(ام مفرحة
–القرية نوسنتراجايا 10بالمدرسة الثانويّة أنوار العلوم مكامليا  كيلومتر 

رياو- إندراغيري هلير-كريتانج



تكوين املشكلة . باللغة العربية لدى الطالب الصف األولضعف دوافع التكلمخلفية  هذا البحث هى 
هل باستخدام وسيلة الصورة تستطيع اىل ان ترقى الدوافع ىف التكلم با للغة العربية لدى : ىف هذا البحث هو 

-كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10الطالب الصف األول باملدرسة الثانويّة أنوار العلوم مكامليا  كيلومرت 
رياو-راغريي هلريإند

والعينة ىف هذا البحث هو طالب الصف األول . 
التكلم باللغة العربيةلدى طالب الصف األول بإستحذام وسيلة أما موضوع البحث ترقية دوافع. 25عدادهم 
الصورة 

الدورة :باربع الدوراتالباحثةتقوم.م2011البحث ىف شهر أبريل اىل مايو هذاالباحثةقامت
) 1: (املرحلة هذا حبث عمل الفصل اربع مراحل وهى. الثالثة والدورة الرابعةوالدورةالثانيةالدورةواألوىل

يستخدم الباحثة ىف هذا البحث بالرموز التالية. اإلنكاس) 4(املالحظة ) 3(التطبيق ) 2(التخطيط 
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دوافع التكلم باللغة 
–القرية نوسنرتاجايا 10أنور العلوم مكامليا  كيلومرت يف الصف األول باملدرسة الثانوية طالبالعربية لدى 

ئج اآلتيةمرتقية كما دلت عليه النتا.رياو-إندراغريي هلري-كريتانج

بعناصر مقبول% 46,88قبل الدورة حيث .1
بعناصر مقبول% 49,56ىف الدورة األوىل حيث.2
بعناصر جيد% 61,48ىف الدورة الثانية حيث .3
بعناصر جيد% 75,15ىف الدورة الثالثة حيث .4
بعناصر جيدجدا% 88,6ىف الدورة الرابعة حيث .5

هذا احلاصل يدل على أن إستخدام وسيلة الصورة  قادرة على ترقية دوافع التكلم باللغة 
القرية نوسنرتاجايا 10أنور العلوم مكامليا  كيلومرت يف الصف األول باملدرسة الثانوية العربية لدى الطالب  

.رياو-إندراغريي هلري-كريتانج–
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الشكر و التقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

. احلمد هللا الذى جعل اللغة العربية أفضل اللغات و انزل اهللا قرانا عربيا لعلنا من املتعاقلني
.صل اهللا عليه وسلم وعلى اله وأصحابه أمجعنيالصالة والسالم على سيدنا حممد 

كتابة هذه الرسالة شرط من الشروط للحصول على شهادة املؤهل يف الطبقة األوىل يف قسم 
تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو حتت املوضوع 

طالب الصف األّول بوسيلة الصورة بالمدرسة الثانويّة أنور ة لدى التكلم باللغة العربيترقية دوافع
رياو- إندراغيري هلير-كريتانج–القرية نوسنتراجايا 10العلوم مكامليا  كيلومتر 

امتت الباحثة كتابة هذه الرسالة بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من املشرف وارشداته وال 
:وحتص الشكر اىل, ها يف إمتام هذه الرسالةتنسى الباحثة أن تشكر شكرا كثريا ملن ساعد

رب اغفريل "ادعو , .1
"ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا

بروفسور الدكتور حممد نذير كرمي كمدير جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو .2
تورة حلميايت املاجسرت كعميدة كلية الرتبية والتعليم جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية الدك.3

احلكومية رياو
الدكتورندس ذوالكفل املاجستري رئيس قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة .4

.اللغة العربيةسلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو ومجيع املوظفني يف قسم تدريس
, املاجستري وهو مشرف على كتابة هذه الرسالةامحد شاهالدكتورندس .5
.املعلمون و املعلمات الذين علموين علوما متنوعة يف قسم تدريس اللغة العربية.6



اخواين و أخوايت الذين ساعدوين وعاملوىن معاملة حسنة يف قسم تدريس اللغة العربية وال .7
.   كر هم واحدا فواحدااستطيع أن أذ 

ادعو اهللا . واخريا أرجو من القراء التصحيح إذا وجدمتوا األخطاء والنقصان يف هذه الرسالة
امني . وبااهللا توفيق و اهلداية والرضا و املعرفة. تعاىل أن جيعل هذه الرسالة نافعة يل ومجيع القراء

يا رب العاملني
.والسالم عليكم ورمحت اهللا وبركاتة

2011مارس20, باكن برتو

الباحثة 

ام مفرحة
: القيدرقم

10712000336



الباب األول

المقدمة

خلفية المشكلة.أ

ويقال ايضا هى ما يقال بالفعل والما , م

دات اال بكثرة ااي التتم تلك العةينبغى ان يقال وبعضهم  يقول ان اللغة  هى جمموعة من العاد

بني شخص واخرين ىف ايصال ماخطر ىف ذهنه من املعلومات وهى ايضا الة اإلتصال,  املمارسات

. واألراء واملعارف واخلربة شفوية كانت او كتابية

ا مادة من املواد اعتبارا اىل ان اللغة العربية لغة القرأن ولغة العبادة عند املسلمني والسيما أ

افع و رجو ان يكون  الطالب الدملهد اإلسالمية أهلية كانت اوحكومية فاعاالدراسية ىف املدارس وامل

.ىف تعلمهايةاقو 

:للغة العربية  أربع مهارات وهى

مهارة اإلستماع.1

مهارة الكالم.2

مهارة القراءة.3

مهارة الكتابة.4

األربعة تناسب بنمو شخص ىف اقبال  لغة وكذالك بنمو ذكائه امام اتوهذه املهار 

اى تبدأ , بية له تناسر بنموه  اللغوىولذلك البد ان تكون عملية تعليم اللغة األجن, اللغة

بأن الشخص يتعلم , كما شرح سكولوجى تعليم اللغة, ةالكالم مث القراءة فثم الكتابمث باإلستماع 



الل مرحلة اإلستماع مث مرحلة الكالم مث مرحلة خاللغة وقفا على طبيعة تلك اللغة يعىن جيرى من 

فوصلت إليه تدجية ومسرية , ل مولود اليعرف لغة ماويقول ايضا ان ك. القراءة ومث مرحلة الكتابة

فالشخص , فعة ايضا على طبيعة مراحل تنمية املهارات اللغوية األربعةنبنموه العقلى و الذكائ وم

. الل اإلستماع مث جيرب نفسه بنطق مااستمع إليهخيتعلم اللغة من 

ميكن الشخص التفاعل 

من األفكار و ه. والتعامل مع األخرين

قد اهتم به 1.التكلم هو وسيلة أساسية لبناء التفاهم بني الشخص واخر. املعلومات واحلاجات

ر بدون تفاهم  واإلتصال بني الشخص  واخالوليس هناك , مجيع الناس  ىف معيشتهم اليومية

اذا . وما رءاه الشخص من الصورة يشرحه ويبينه بكالم, فا لشخص يعربما يراه بكالم. الكالم

ويتبادر ذهنه ىف فهم معناها او املراد بتلك , تكون الصورة ذات اثر عظيم ىف نفس الشخص

.رعسم الصورة لشرح الشئ من املعاىن اىل الشخص  اسهل واافاستخد, الصورة

.دة النفس الىت تدفع  الشخص اىل العمل اافع هي إر و الد"نوح نسوتيون"قال 

افع هى تغيري القوة ىف نفوس الفرد مع وجود احلوافوز النشيطة و قال الد"دونلد. م ج"

افع ىف معناه العام هو كملكة ىف النفس الىت و والد2.والتفاعل مع األخرين ىف نيل األهداف املعينة

.داء  األنشطة املتجهة  اىل احلصول على األهداف املخصوصةتنهض اإلرادة أل

, ىف التعلم وكذلك ىف تعلم اللغة العربيةةافع مهمو فالد

افع التعلم القوى والسيما ىف اتباع درس اللغة العربية  فصعبت و يكن لدى الطالب داإلندونسني وان

1 Ahmad Fuad Effendy, Metologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang, Misikat,2004, hal.110
2 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hal.200



, األربعة  خباصة مهارة الكالم ويةهارات اللغعليهم احلصول  على األهداف يعىن امل

ىف يةافع القو و التدريبات واملمارسات السديدة  وهذه املمارسات سيقضيها الطالب مبساعدة الد

.نفوسهم

و

, والوسائل التعليمية مهمة جدا ىف التعليم,  ة ىف حصول على اهداف التعليماملدرس من املساعد

مها الصواب اواستخد, على األهداف املطلوبة, والسيما تعليم اللغة العربية

البد ان يتفوق مع مراعات تطور ذكاء الطالب واألهداف املقررة من قبل واملراعات على 

شديدة اليها ىفةتاجالوسائل التعلمية حميواجهها  الطالب ىف تعليم اللغة العربية و املشكالت الىت 

.شرح معىن املفردات املوجودة ىف اجلمل

والسمعية , والبصرية, وسائل السمعيةالومنها , والوسائل التعليمية تتكون من عدة انواع

م الوسائل افاستخد. اجراء التعليموهذه كلها مهمة جدا ىف تنفيذ. واملتحركة والصامتة, والبصرية

, التعلمية ىف التعليم ضرورى  والسيما لشرح معاىن املفردات اجلديدة

استخدمها املدرس ىف عملية التعليم واذا, فهمهم عن معاىن املفردات املستعملة ىف اجلمل املدروسة

.فيسهل له افهام مضمون اجلمل لدى الطالب

والستخدامها حيتاج اىل مهارة وقدرة , لوسائل االت أو ادوات مستخدمة ىف التعليموا

فالتعليم باستخدام الوسائل  ممتع , 

استخدام  الوسائل يساعد املدرس ىف حث . افع التعلم لدى الطالبو 

واذا كان الطالب  يتمتعون ىف اتباع درس اللغة , ب التباع  درس اللغة العربية داخل الفصلالطال



هم داخل الفصل يمع زمالئهم ومدرسىالعربية فسيتدافعون اىل استعمال تلك اللغة ىف اتصاهلم اليوم

.وخارجه

ما أ. هى ألة إلتصال  من املرسل اىل املستلم"  أريف سردمان" والوسائل التعليمية عند

فعرفنا مما 3.هى كل ألة تستطيع اىل أن تقدم الرسائل و تنهض الطالب ىف التعّلمف"   بريع" عند

, ىف التعلم وترقية دافع التعلمسبق ان ىف استخدام الوسائل التعلمية فوائد كثرية ومنها تنهيض الرغبة

وتركيز إنتباه , التعليموتقصري استغراق اوقات , وتسهيل ايصال املعارف واملعلومات اىل الطالب

وتأكيد فهم الطالب عن , ىف استخراج افكار رئيسية من املواد الدراسية الىت علمها املدرسالطالب

.معان املفردات اللغوية املوجودة ىف اجلمل او العبارات املدروسة

أن استخدام وسائل التعليم ىف عملية التعليم يستطيع إىل أن ينهض "  حمالك"قال 

ئل او يساعد اجياد فعالية عملية التعليم ويساعد على ايصال الرس.افع ىف أنشطة التعلمو والدالرغبة

وسائل التعليم تستطيع :حيث قال "محمود ينوس"وقد شرح . واملواد الدراسية ىف اقصر األوقات

اذهان اىل أن تنهض الرحة والسرورة ىف التعليم  وتساعد على تقوية ايصال املعرفة واملعلومات  ىف 

افع ىف و وايصال املعلومات اىل الطالب مبساعدة الوسائل التعلمية ينهض وحيرك الرغبة والد4.الطالب

.قبول هذه املعلومات

فعلى مدرس اللغة , ولذلك استخدام الصورة كوسيلة  من وسائل تعليم اللغة افضل واحسن

لكى يسهل لطالب ,م اللغة العربيةاألجنبية كاللغة العربية ان يستفيد منها ىف اجراء عملية تعلي

.فهم املفردات املدروسة او اجلمل الىت  يعلمها املدرس

3.Abu Anwar. Media Pembelajaran, Pekanbaru, Suska Perss,2007: hal 10
4Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta, Raja Wali Pers, 2009. hal, 16



إلخراج اخلرجني العاملنيطيط و الرؤية خأنوار العلوم مؤسسة تربية يأسس مبعهد وهلا الت

املخارجون العلمائ واملتدين و قدرة على التفاعل مباشرة باستخدام اللغات األجنبية وخاصة 

.صل باستخدام العربيةالتوا

:املدرسة الثانوية لدى الطالب الصف األّول  فتتخلص فيما ياتىمدرس اللغة العربية ىف

قراء البسملةبيبدأ املدرس الدرس .1

الىت سيعلمهايلقى املدرس األسئلة املتعلقة باملادة .2

يامر املدرس الطالب  حبفظ املفردات البسيطة .3

يدرب املدرس الطالب النطق بااملفردات.4

.يأمر املدرس الطالب حبفظ املفردات اجلديدة املوجودة ىف املادة او اجلمل املدروسة.5

جيعل املدرس الطالب أربع فرقة.6

حفظوها من قبليأمر املدرس كل فرقة برتكيب احلوار من املفردات الىت .7

يأمر املدرس كل فرقة باستخدام احلوار ىف حمادثتهم امام الفصل.8

جيمع املدرس مجيع مادة احلوار من كل فرقة.9

دة احلوار الىت استخدامها كل فرقةايأتى املدرس باألسئلة املتعلقة مب.10

اىل الطالبتيجةنح والاإلصالورقةيوزع املدرس.11

درس اللغة العربية عما سعي اليه م

:املدرس خارج عملية تعلمية كما يأتى



صة كاملةحيقضى املدرس األزمنة املعدة للتعليم ىف .1

أوجب املدرس على الطالب ان حيفظوا مائة مفردات ىف الفصل الدراسى الواحدعلى .2

الواحدةىف احلصةاألقل ثالثة مفردات

يعاقب املدرس الطالب الذين مل حيفظوا تلك املفردات.3

يعطى املدرس الطالب املتفوقني ىف حفظ املفردات هدايا.4

اعتبارا اىل ما فعله املدرس ىف تعليم اللغة العربية بتلك املدرسة والسعى الذى عمله املدرس 

كلم باللغة العربية وقفا على املفردات البد ان يكون الطالب جيتهدون ىف دروسهم  ويستطيعون الت

أفكارهم  واالىت حفظوها وعلى األقل يقدرون على تركيب اجلمل املفيدة ويستطيعون اىل ان يعترب 

ولكن بعدما , اللغة العربية ألة اإلتصال بينهم ىف تلك املدروسةان علمون ياىل األخرين وس

يتكلمون باللغة العربية ىف اتصاهلم الذين ب الحظت الباحثة ىف امليدان فما وجدت الباحثة الطال

:وهم ال يسيطرون اللغة العربية جيدة كما دل عليه الظواهر األتية, اليومى

.باللغة العربيةونتكلميبعض الطالب ال  .1

وهم يقدمون اىل املدرسشفاويااألسئلة باللغة العربية ونبعض الطالب ال تقدم.2

األسئلة باللغة اإلندنيسية

ال يتبعون حينما يتكلم املدرس باللغة العربيةبعض الطالب .3

اكثر الطالب يتكلمون باللغة اإلندنيسية داخل الفصل وال سيما خارج الفصل .4

باللغة اإلندنيسيةأفكارهم  اىل األخرينن و بعض الطالب يعترب .5



"ملوضوع احتت املوضوعأن تقوم البحثالباحثة اردت فبتلك الظواهر السابقة اعتبارا اىل 

ام وسيلة الصورة  باملدرسة خدستباترقية الّدوافع ىف التكلم باللغة العربية لدى طالب الصف األّول 

"إندراغريي هلري رياو- كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10ر العلوم مكامليا  كيلومرت االثانويّة أنو 

الدوافع فى إختيار الموضوع.ب

استخدام الصورة ىف اجراء عملية تعلمية جذاب للبحث كما ان هذا املوضوع .1

ضرورى

البحث الذى تبحثه الباحثة  مل يبحثه أحد من قبل.2

هذا البحث ىف حد قدرة الباحثة  ان تقوم حبثهاإما من حيث األوقات  واألقدار .3

والطاقة

توضيح اإلصطالحات. ج 

الباحثة شرحها املوجودة  ىف املوضوع فتقدم حات طالصتخطاء ىف فهم  واملاألد عن يلتبع

:ومفهوما كما يأتى

افعو الد.1

5هى تغيري القوة ىف نفوس الفرد مع وجود احلوافوز النشيطة والتفاعل ىف نيل األهداف

معىن كالم.2

اإلنسان مفردا كان او مركبااالىتكلمات المن جمموعة كالم و 

5 Kusnadi , Strategi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan, Pekanbaru,Yayasan Pusaka Riau, 2008.
hal,71



على ما حيتاج اليه وقفاالكالم هى وسيلة إيصال األفكار الىت يتم اعدادها وتطويرها

6.املستمع

الوسيلة الصورة.3

7.أن الوسيلة هى كل ألة تستطيع أن تقدم الرسائل و تنهض الطالب ىف التعّلم

الصورة هى األلة البصرية املهمة و السهلة ىف تناهلا

المشكلة. د

تقديم المشكلة.1

:كما تأتىنظرا اىل املشكلة األساسية السابقة فتقدم الباحثة املشكلة  

تصالإلافع للطالب  ىف او الد

تصال باللغة العربيةإلم  الوسيلة لرتقية دوافع الطالب ىف ااستخدا

تصال باللغة العربيةإلالطالب ىف اةنشطاىف تنهيضسعى املدرس

تحديد المشكلة.2

عة يوسلاملشكلة ىف هذا البحث هى ضعف دوافع التكلم باللغة العربية لدى الطالب و

وسيلة بالتكلم باللغة العربية لدى طالب الصف األّول افعو ترقية د, ىفها الباحثةتحددف, املشكلة

-كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10ر العلوم مكامليا  كيلومرت االصورة باملدرسة الثانويّة أنو

رياو- إندراغريي هلري

6 Hendry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, Bandung,
Angkasa,1981. hal, 10
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تكوين المشكلة. 3

هل: ون تكوين املشكلة ىف هذا البحث هو نظرا اىل حتديد املشكلة السابقة فيك

لدى الطالب الصف با للغة العربيةىف التكلمدوافعالان ترقى اىلوسيلة الصورة تستطيعباستخدام

األول

هدف البحث وفوائده.4

ىف افعو ترقي دتستطيع ان ام وسيلة الصورة خدإستهلهذا البحث فهو ملعرفة أما اهلدف ىف

10ر العلوم مكامليا  كيلومرت اطالب الصف األول باملدرسة الثانويّة أنو لدىالعربيةتكلم با للغة 

.رياو- إندراغريي هلري- كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 

:اما فوائده فكما تأتى

تنمية الدوافع ىف التفاعل باللغة العربية  ىف للمدرسة عرفةم.1

التعليميلة الصورة ىفحصوصا ىف استحذام  وس, لزيادة املعلومات و الكفاءة.2

لزيادة اإلرادة واحلماسة ىف اإلتصال باللغة العربية.3

لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة الطبقة األوىل يف قسم تدريس اللغة .4

المية احلكومية رياوالعربية بكلية  الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلس



الباب الثانى

العملىهوممفالالنظريات و 

النظريات .1

افع  التعلمو د. أ

افعو مفهوم الد.أ

لقدرة الىت ياالدافع اسم الفاعل من الدفع مبعىن امللكة  أو 

1.هدفىذ

الىت " م ج دونلد"افع عند و الد

افع يعترب ايضا جمموعة من السعى لتهييئ اإلستعدادات و والد. متهدها اإلرادة اإلدراكية لغرض معني

افع يتأثر مبا ىف نفس املرء ومبا ىف خارج و فالد. لا, املعينة

.ملرء أو داخل نفس املرءاولكن ينمو شديدا داخل , النفس

لطالب يتحرك به األنشطة  والرغبة ىف اافع ىف التعلم هو كل ما ىف نفس و رب الدولذلك يعت

حىت يتحقق هدف التعليم املنشود والغرض ميةستمرار عملية تعلإلالتعلم   ويرتكز به انتباه الطالب 

يول لة الدافع اخلاصة ىف التعلم هى تنبيت وتنمية اهلمة والرغبة واحملبة واملنز فم. املطلوب ىف التعلم

2.للتعلم

1 Sardiman. Interaksi Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta,  PT  Raja Grafindo Persada ,2008. hal,
73
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يقوالن أن من املشكالت الىت يوجهها الطالب ىف اثناء " جونتر تركان و جاكوك تركان"

والسعي ىف , . عملية التعليم هى امليول الرغبة وامللل والتعب وغريها

املواد الدراسية الىت يعلمها توجيهها وتركيزها حىت يرتشد الطالب ويرتكز انتباههم ىف موجهة واقبال 

. فتكون احوال التعليم مرحية وممتعة,  املدرس داخل الفصل

.الطالب

:كثرية ىف التعلم منهاوظائفافعو للدأن،فوروانتوعند

فالدافع عنده كمكانكية داخل , يدافع الطالب اىل ان يعملوا أعمال لغرض خمصوص-

.فس حترك الرغبة ىف اداء األعمالالن

ينجه به اعمالية الطالب اىل حتقيق األهداف لكل عمل يعملونه-

وبا الدافع يستطيع الطالب اىل ان حيتاروا ما سيعملونه مطابقا مبا ارادواحتقيقه مسايرا -

3.مطلوبولغرض منشود

افعو انواع الد.ب

يةافع الداخلو الد.1

كملكة أو قدرة ىف يةافع الداخلو فالد, ةإما يكون خارجية كون داخليتإما يةافع ضرور و الد

كتحريكه ألنه , وال حتتاج اىل ما يؤثرها من اخلارج, ويقتدرنفس املرء يتحرك

.موجود منذ والدة املرء

7, ص,النفس املرجع3



فسيعمل به شيأ من األعمال بدون ما يدافعه اىل العمل من خارج يةفع الداخلو فاذاكان للمرء الدا

افع و املرء الذى له الد. ىف عملية  تعلمية وال سيما ىف التعلم منفردااجدةفع مهمو نفسه وهذا الد

د اوتلك اإلرادة تأسست على الفكرة اإلجيابية يعىن ان املو , يريد ان يتفوق ىف التعلميةالداخل

4.الدراسية كلها مفيدة ىف معينته اليومية  حاضرا ومستقبال

ىف نفوس الطالب وال حيتاج اىل ما حيركه من ةافع املوجودو هو الديةافع الداخلو ان الد" مهلك"وعند 

كا الرغبة ىف احلصول على , املرء ىف أداء التعلمايةافع احلقيقو ويسمى ايضا بالد, اخلارج 

وتنمية السلوك اىل األفضل ومرحية ىف معيشة يومية , ومعارف خمصوصة , ومعلومات, مهارة معينة

.ىف مقابلة او إستعداد للمستقبلو 

يةافع الخارجو الد.2

من خارج نفس املرء او نفوس الطالب هايتوظف مبا يؤثر لىتهو الدوافع ايةافع اخلارجو الد

افع التعلم لدى و فعلى املدرس ان يسعى اىل تركيز د. جدا ليدافع الطالب ىف التعلمةمهمىوه

. الطالب

افع فى التعلمو الدأهمية.ج

.تنبيها على الطالب عن وظيفتهم ىف عملية التعليم واحلصول على النتيجة.1

على ما حصل عليها امعلوما للطالب لسعيهم  السديد ىف التعلم لكى حيصلو .2

هم من النتيجه التعلميةاءأصدق

ولتوجيه سلوكهم التعلمى اىل افضل السلوكلرتكيز إجتاههم ىف التعلم.3

150, ص, النفس املرجع4



لتنمية الرغبة وميوهلم ىف الت.4

قدوة ل

للحّث على السعى واجلد ىف التعلم والتدريب واإلستفادة من القوة الفكرية ىف حل .5

يحصل  الطالب على النجاح ىف التعلمل

. مة ىف التعلم لدى الطالب وتوجيههم اىل ان التعلم مهم جدا ىف مستقبلتهمتنشئة اهل.6

5ومما سبق ذكره عرفنا ان الدافع ىف التعلم مهم ويكون امرا ضروريا

افع التعلم كثيرة منهاو العوامل التي  تؤثر في د. د

الغرض او اهلدف.1

وهو , االفرادوهو الذي يشبع حاجات , الغرض هو شيء الذي سيحصل عليه اإلنسان

والغرض قادر على تأثري , سبب من األسباب يف وجود الدافع لدى اإلنسان ألداء عمل

.الدافع يف نفس اإلنسان

احلاجة.2

الدافع تتعلق مباحيتاج اليه   , نفسية كانت أو جسمية,  شباع احلاجةإلاإلنسان يفعل شيأ 

.به حاجةيشبعمااإلنسان و إذا كان للإلنسان حاجة سيتدافع إىل اداء عمل

الرغبة.3

5 Dimyati , Belajar dan Pembelajaran, Jakarta, Renika Cipta, 2006. hal,  85



بعدما رأوا شيأما أمام أيدهم اإلنسان داخل نفوس حتدث من األحوال الرغبة هي حالة 

فوجودها داخل نفوس , , 

فالرغبة أساسية , يعىن مبؤثرة معينة,اإلنسان ليس فجاءة بل يكون سبب من األسباب

خلضور الدوافع لدى اإلنسان

القدرة.4

اإلرادة للقراءة او , أو احلصول عليهاالبد أن تصاحبها القدرةالطالب اإلرادة لدى 

فالقدرة, صاحبها القدرة على املعرفة ونطق األحرفتالكتابة او حفظ املفردات البد أن 

.الدوافع للقيام بالواجباتتساعد وحتث

الطالباحوال .5

, املريض يقل اهتمامة للتعلمطالبفال, الدوافعةاحلالة اجلسمية و الروحية من العوامل املؤثر 

.فكذالك العكس الطالب الصحيح سريكز اهتمامة للدراسة

حاالت بيئة الطالب.6

تؤثر أحوال الطالب فردية كانت أم مجاعية بل تؤثرعادت فيها الطالبالبيئة اليت يسكن

وهى تستطيع اىل تغيري ما تعاد به الطالب من قبل اىل األفضل واألحسن وفقا , الطالب

فإذا كانت تلك البيئة , عل

.اهدافهم املنشودة ىف التعلم



لشخص لدوافع التعلمعالمات. ه

هىلتعلم ىف االدوافع القوية مما يدل على" سردمان"عندى 

صرب على مواجهة مشكالت متعلقة بالتعلمال.1

مصابرة على اإلستخالص ىف حل املشكالت ألجل حتقيق أهداف مطلوبة.2

وجود الشجاعة الشديدة  ىف اجراء عملية تعلمية لتحقيق األهداف.3

غري حمتاجة اىل دوافع خارجية ما يشجعه من خارج النفس .4

والقدرة على حفظ اراءه املعتربة وجود اإلرادة  .5

اإلستفادة من األوقات ىف مواجة املشكالت وحلها.6

غري متأثرة مبا احاطه غري متعلقة بالتعلم.7

املبتكرة ىف اجراء عمل ما ستتحقق به األهداف املنشودة ىف التعلم.8

التكلم. ب 

وحيصل به التفاهم بني املتكلم واملستمع ,ية بني شخص وأخراصالوسيلةالتكلم هى

, ويسهل ايضا به ايصال املعلومات واألراء وما خطر ىف ذهن املتكلم اىل املستمعني اليها, اليه

ويسد به حاجة املتكلم اىل اظهار أغراضه الفكرية للمستمعني

أهمية التعبير



, حتريرية كانت أم شفوية

وميارسه الشخص مند أن بدأ التكلم وميارسه حتريريا بعد أن بدأ التعلم ىف مدرسة حىت يستطيع 

.به اىل أن يقدم األراءه  واألفكار واملعلومات اىل اخر حتريرية يعىن بالكتابة

ى علماء اللغة ان وير , واملهنية, والثقافية, عيةاوبالتعبري أيضا يؤد اإلنسان وظائفه االجتم

وارتقاؤه مرتبط بنمو األخر فنمو كل منهما, التفكري والتعبري مظهران لعملية عقلية واحدة

والتعبري الذي يستخدمه . وارتقاؤه كل االرتباط وكالمها مرتبط بتجارب اإلنسان وخرباته ىف احلياة

مهما , ميتة بالنسبة لهالطالب  وال يقابل ىف ذهنه معىن مستمدا من جتاربه الشخصية هو صيغة 

.تكن قيمته البالغية ىف حد ذاته

ولذلك كان اإلهتمام بالتعبري الشفوى واحلريرى ضرورة تعلمية تفرضها  حياة املتعلم ىف 

, الثقافة واحلضاراةيوىف مستقبله وهو يطلع اىل مراق, حاضره وهو يتكون على املعرفة والتحصيل

. ماعيوافاق العلوم الرحبة والتالف االجت

أهداف التعبير

يئة الطالب للتفكري املنطقى السليمي.أ

قدرة الطالب على التعبري عن انفسهم ىف خمتلف األحوال الىت يتعرضون هلا ىف ممارسة .ب

.كاخلطابة واملناقشة و السؤال واجلواب, 

من مدرسيهم واإلجابة عن أسئلتهممساعدة الطالب على فهم ما يسمعونه.ت

اخلوف والرتدد واخلجل من النفوسإزالة .ث

.



انواع التعبير

والتعبري التحريرى, التعبري الشفوى: للتعبري من جهة األداء نوعان 

ن التعبري السفوى هى ادة االتصال السريع بني الفرد وغريه والنجاح فيه يتحقق كثريا م

واملناقشة والتعليق والتلخيص عقبة , التعبري احلر : اعراض احليوية ىف امليادين املختلفة  ومن صوره

6.القرأة و اإلجابة عن أسئلة

طريقة تدريس التعبير الشفوى 

أن يلزم املدرس الكالم باللغة العرابية الساليمة .1

والتوجيه بعد انتهى من حديثهوامنايكون اإلرشاد , أال يقاطع الطالب ىف أثناء تعبريه.2

على ان يتحرى ىف بعض اسئلته توجيه , ان يستخدم املدرس ىف هذه املرحلة طريقة األسئلة .3

7.الطالب اىل اجابة املطولة

وسائل التعليم. ج 

معنى الوسائل.1

كلمة الوسائل هى مجع من الوسيلة ومعناها ىف اللغة الالتنية الىت معناها الوسيط او املرسل 

. قال ان وسيلة التعليم هى كل االت ومواد تستحذم لتحقيق اهداف الرتبية"روسي و بردل "

. . وليست الوسيلة االت ومواد فقط

116:ص1988,دارالفكر,القاهرة,ةطروق التدريس اللغة العربي, الدكتور جورت الركىب6
158,ص.  1961,داراملعروف,  القاهرة, املوجهالفىن ملدرسى اللغة العربية, عبد العاليم إبرهيم7



, واالت, الوسيلة هى إنسان"غرجل"عندى

8. و الكفاءة واملوقف,يدركوا املعلومات

الوسيلة هى شيئ يوصف يوصل الوصية ويستطيع اىل ان ينهض األفكار واألذهان 

ارى استخدام الوسيلة بابتك. وإلرادت للطالب  ان يدافعوا إىل اداء عملية التعليم ىف نفوسهم
9

أهمية استخدام الوسائل.2

: استخدام الوسائل ىف عملية  التعليم  ذوقيم فعالية كما يلى

الوسيلة تستطيع إىل أن تفوق خربة الطالب احملدودة .1

الوسيلة تستطيع إىل أن تفوق ضيق الفصل.2

التفاعل بني الطالب وبيئتهمالوسيلة متكن  وجود.3

الوسيلة تستطيع إىل ان تنهض اإلرادة والرغبة اجلديدة ىف التعلم.4

10الوسيلة تستطيع إىل ان تنهض ويدافع الطالب  ىف التعّلم.5

أهمية استحذام وسائل تعليم اللغة العرابية.3

ت قال ان وسائل التعليم  وحباصة االال" اظهر ارشد. "للوسيلة  مهمة ىف التعليم

: املنظورة تستطيع إىل

جذب رغبة الطالب ىف التعّلم
8 Wina Sanjaya,. Perencanaan dan Desain Sistim Pembelajaran, Jakarta, Kencana , 2008, hal, 205
9 Asnawir . M. basyirddin Usman,. Media Pembelajaran, Jakarta, Ciputat Press, 2002.  hal ,11

14, ص,السابقاملرجع10



ترقية فهم الطالب ىف املواد املدروسة

إعطاء املعلومات الكثرية اجلديدة

احلصول على املعلومات  اجلديدة

:ذكر منافع وسائل التعليم منها1987:3" امحد سامل"اما عندى 

ان يعطى فهما على الطالب عن األلفاظ

 اإلهتمام واألنشطة ىف التعلمان يعطى

ان يساعد الطالب على تفكري

 11ان يساعد الطالب على كسب  املفردات الكثرية

األساس  فى اختيار وسائل التعليم.  4

جيب على املدرس قبل ان خيتار وسائل اتعليم ان يفكر اّوال املواد الىت سيعلمها فعالية اىل 

رورى يعترب مستغرقا للوقت واجلهد وبالتاىل ال يصل اىل ألن استخدام الوسيلة بغري ض, الوسيلة

:ومن أهم األسس الىت تبغى مراعتها عند اختيار وسائل التعليم مايلى, غرض التعليم

الوسائل مناسبا  باملواد املدراسية.1

يقوم اختيار الوسائل على اساس املفهوم الواضح.2

الوسائل مالئمة بطبيعة الطالب ومنوهم العقلى.3

سائل مناسبة  بأسلوب تعلم الطالب  و قدرة املدرس على استحذامها ىف الو .4

التعليم 

11 Imam Makruf,Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Semarang, Need’s Press.  hal, 128



12الوسائل مالئمة  حبالة البيئة والسهولة واألوقات املعدة للتعليم.5

13وسائل التعليم مسهولة ادراكها.6

انواع وسائل تعليم اللغة العربية.4

عموما وتدريس اللغة من الضرور أن يستفيد املعلم من الوسائل املعينة ىف التدريس 

:وتنقسم الوسائل إىل ثالثة انواع و هى. خصوصا

.مثل الشريط املسجل و الراديو, وسائل السمعية.1

مثل اللوحات و الصور, وسائل بصرية.2

مثل األفال الناطقة, وسائل مسعية  بصرية.3

. ليمالباحثة ىف هذا البحث  تبحث  وسائل البصرية يعىن وسيلة الصورة املستخدمة ىف التع

.ألن مانظره شخص اكثر ادوام اثرا بالنسبة اىل ما مسعه الشخص

معنى الصورة.1

224, ص, املراجع السابق13



فاستخدام  ,مسعه الطالب من املدرس او من املتكلم ويتحقق هلم معىن املفردات الىت يعلمها املرس 

.اىل ان جيعل الطالب مبتكرين يستطيع 

تعليم املواد الدراسية باستخدام وسائل الصورة يسّهل املدرس تأكيدهم  الطالب ىف الدرس 

ويتسّهلون ىف احلصول على ما فيها من املعلومات واحلقائق والسيما ىف تعليم اللغة العربية اى أية 

وشرح املفردات حيصل على , ملفردات اجلديدة لغة أجنبية ىف العامل ألن تعليم اللغة  حيتاج اىل شرح ا

.اهلدف او حقيقة ذاتية  إستخدام الصورة لذات املفردات

جتمع الصورة عيون الطالب : الصورة هى احدى  الوسائل البصرية وهلا منافع كثرية منها

. على منظر واحد ىف وقت واحد

و جبانب ذلك .   ألن املدرس يصاحب الصورة باملفردات الىت يعلمها املدرس ىف حني,املدروسة

.وسيلة الصورة  حترك انتباه الطالب  و تكون اساس التكلم لدى الطالب 

الذى يتعلق بني , البد على استخدام الصورة مناسبا   مبعايري األهلية ومؤشر القيمة  املعينة

استخدام الصورة البد ان يدفعوا الطالب ىف عملية التعليم . ناسبا باملسئلة املوجهة املّدة املتصلة أو م

.حىت ولدت الرغبة ىف تعلمهم

المعيار  الختيار وسيلة الصورة.2

وواضيحة وسهولة ان فهمها, وجمذبة, أن الصورة البد مجيلة



ما يتصور ىف  أذهان الطالب مهم للتعلم او لتحليل املشكلة

البد ان يكون الصورة بسيطة

 البد ان يكون الصورة جيذب اهتمامهم

:ومن مزايات وسيلة الصورة هى-

ية التعليمسهولة استخدام ىف إجراء عمل.1

الصورة رحيصة.2

الصورة كثرية وسهولة اجيادها.3

يسهل ترتيبها.4

يسهل حفظها.5

امكان استخدامها ىف خمتلفة املرحلة التعليمية.6

:ومن انتقادات وسيلة الصورة -

م الصورة غري مناسب ىف فرقة كبريةااستخد.1

ر حقيقةيصو ىف تم الصورة يعصب على املدرس  ااستخد.2

الصورة سهولة فسادها.3

:هداف عديدة منهاألالصور وسيلة بصرية ختدم .3

.جتمع الصورة عيون الطالب على منظر واحد ىف وقت واحد.أ



تستخدم الصورة لتكون حمور حمادثة ا.ب

و أية نشاطات شفوى أخرى.ت

تستخدم الصورة لتوضيح استعمال بعض الرتاكب اللغوية.ث

ية أو قصصية  تستخدمي الصورة لتكون حمور كتابة وصف.ج

تستخدمي الصورة لتوضيح حمتوىمقال اوقصة.ح

:وعند استخدام الصورة حيسن املعلم ان يراعي ما يلي

اذ ميكن ان تكون من صنع املعلم او , يشرتط ىف الصورة ان تكون مطبوعةال.أ

الطالب

الصورة البسيطة افضل من الصورة كثرية التفصل .ب

من الصورةاذا توفر الشيء احملسوس نفسه فهو افضل.ت

14.جيب اال يبالغ املعلم ىف استعمال الصورة.ث

أما وظيفة الصورة ىف التعليم  . الصورة يسهل فهمها وتوجد ىف اى مكان, وجبانب ذلك

: كما يأتى

الصورة ميكن استخدمها ىف كل فصول وأوقات.1

الصورة تستطيع أن تفوق على حتديد النظر والتالمذ ىف فصل األول.2

ل إجيادهاالصورة رحيصية وسه.3

الصورة تستطيع ان تبني املشكلة.4

173, ص, النفس املرجع14



الصورة  ميكن استخدامها فرديا كان او مجاعيا.5

مفهوم العملىال. 2

ملنع أى سوء فهم ىف , املفهوم العملى هى مفهوم الذي يستحذم لتوضيح املفاهيم النظريات

لرتقية الّدافع  فعالية استخدام وسيلة الصورة اما الباحثة ىف هذا البحث يعىن هو . هذا البحث

تكلم باللغة العربية لدى الطالب الصف األّول   باملدرسة الثانويّة أنور العلوم مكامليا  كيلومرت 

.رياو- إندراغريي هلري- كريتانج–قرية نوسنرتاجايا 10

اظافة على . موضوع هذا البحث حول دافع  تكلم باللغة العربية باستخدام وسيلة الصورة

فعالية استخدام وسيلة الصورة لرتقية ّدافع  تكلم باللغة , ها الباحثة ىف هذا الدراسةاملشاكل الىت حبث

القرية 10العربية لدى الطالب الصف األّول   باملدرسة الثانويّة أنور العلوم مكامليا  كيلومرت 

.رياو-إندراغريي هلري-كريتانج–نوسنرتاجايا 

االتيةباخلطوات قوم يباستخدام وسيلة الصورةأما عملية التعلم

خيتار املدرس الصورة مالئمة باملدة املقررة.1

يدل املدرس وسيلة الصورة  اىل الطالب.2

يأمر املدرس الطالب ان يذكروا األمساء او األقسام باللغة العربية جيد ىف  الصورة.3

ىف حمادثتهمتلك الصورة برتكيب احلوار من الطلب يأمر املدرس كل.4

ىفتلك الصورة برتكيب احلوار من الطلب يأمر املدرس كل.5

الطلب ان يقرأهيأمر املدرس كل.6



يوزع املدرس اإلصلح واملتيجة.7

:ىف تكلم كما يلىنيفعاداملأما املؤشرات لطالب 

يتكلمون باللغة األجنبيةالبل هم , باللغة العربيةونتكلميالطالب   .1

باللغة العربيةاىل األخر الطالب يعتربون افكارهم شفويا .2

الطالب يقصون باللغة العربية من تلك الصورة ىف حمادثتهم.3

يقدمون األسئلة الوهماىل املدرسشفاويااألسئلة باللغة العربية ونقدميالطالب .4

باللغة اإلندنيسية

تبعون حينما يتكلم املدرس باللغة العربيةالطالب ي.5

من املدرس عما يسئلهمباللغة العربية شفويااألسئلةونبيالطالب  جي.6

:أما املقدر من هذه مؤاشرات دوافع التالميذ كما يلي

)جيد جدا(%100- %86

)جيد( %85- %56

)مقبول(%55- %40

15)ناقص(%40-%0

15.Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta Bumi Aksara2009, hal : 75



الباب الثالث

طريقة البحث 

حثبميدان الالوقت و .1

.م2011ىف شهر أبريل اىل مايو البحثهذاالباحثةقامت

–القرية نوسنرتاجايا 10ميدان البحث املدرسة الثانويّة أنور العلوم مكامليا  كيلومرت 

رياو- إندراغريي هلري- كريتانج

موضوع البحثأفراد البحث.2

10افراد البحث طالب الصف األّول   باملدرسة الثانويّة أنور العلوم مكامليا  كيلومرت 

رياو- إندراغريي هلري- كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 

لدى طالب الصف األولالتكلم باللغة العربيةترقية دوافع, موضوع البحث هو 

إستحذام وسيلة الصورةب

والعينةالبحثجتمعم.3

والعينة ىف هذا البحث هو طالب الصف . ىف هذا البحث هو طالب الصف األول

األول عدادهم 

البحثخطوات.4

باستخدام وسيلة الصورةالتخطيطبعملالباحثةتقوم



لجمع البياناتاألدواتانواع   .5

طالب الصف األولدوافعبيتعلق ةو كيفيةكميىأما نوع البيانات يف هذا البحث فه

-إندراغريي هلري- كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10باملدرسة الثانويّة أنور العلوم مكامليا  كيلومرت 

رياو

:األدوات جلمع البيانات اليت تستخدمها الباحث 

ةاملالحظ

املالحطة املباشرة  للحصول على البيانات حول نتائج تعليم الطالب بعد استخدام 

..وسيلة الصورة

ليل البياناتطريقة تح.6

باحثة البيانات الحتليل البيانات من هذا البحث ينقسم أىل قسمني كمي و كيفي، حتليل 

النتائج املؤية منها بالتحليلية الكيفية

وعكسهاالمراقبة.7

المراقبة.أ

الىتالتالميذإىلاملالحظةورقةباستخدامالعملمرحلةمناالنتهاءبعدالكاملةستنفذ

:بالرموزالتاليةكميا،حتليلهااحملصلةالبيانات.خياراتعدةتتضمن



P x100
العكس.ب

اىلعرفةماىلالنظرمثلةو احملصالنتائجفيهاجتمعالىتالفروق،منآخرهواالنعكاسهذا

وسيلة الصورة ىف اجراء العملية التعليمية تستطيع اىل ان ترقى دوافع مااستخدمدى مسامهة

باملدرسة الثانويّة أنور التكلم باللغة العربية لدى طالب الصف األول باستخدام  وسيلة الصورة 

رياو- إندراغريي هلري- كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10العلوم مكامليا  كيلومرت 

لقائ حصةكللاتالدور اربعةالباحثةتقوم به, املقررالفصلى ىفعملحبثالبحث،هذا

هذالنجاحوالدافع.الباحثةستبحثاليتالتعلمتقنيةاملدرسوطالبالتتكيفيكونبأن

حتققت،اليتاملئويةالنسبةارتفعتوكلما،والوفاءتنفيذهااملؤشراتحبوث السابقةمنالنوع

.طالبالافعو ديفاملعاملنيجلهودأفضلذلك





الباب الربع

البحثنتائج

البحثنتائج.أ

ترقية دوافععنيستننج من املالحظةالذىالبحثحاصلالباحثةستقدمالبابهذاىف

ة الدور :بالدوراتالباحثةتقوم.التكلم باللغة العربية لدى الطالب الصف األّول بوسيلة الصورة

التكلمىفطالبدوافع الملعرفةاملختلفةباملوادالرابعةة والدورةالثالثةوالدور يةالثانرةالدو واألوىل

العربيةللغةبا

)بدون اإلجراءات(قبل الدور.أ

التخطيط)أ

. قبلة مناملدرسستخدمهاااليتالباحثة ختطيط العمل املتعلق بتخطيط العمل قد أعدت

أوراقاليت تتكون من خطة التعليم و ة ختطيط أعمال التعليمالباحثأعدتهذه املرحلة  يف

ةكون الباحثتبعملية التعلم مباشرة و ةالباحثتقام. طالب واملدرسة طول عملية التعليمللاملالحظة 

. ةمدرس

التطبيق). ب

تستخدملقاءلاهذايف.٢٠11من أبريل11ىف التارخ اإلجراءاتبدوناألوللقاءال

ىفاملذكورةالبياناتمجعحتليلالباحثةتقدمي. قبلة مناملدرسستخدمهاااليتطريقةالالباحثة

.السابقالباب



:تىاآلكما ىف اجلدول قاءىف هذه الةتعمال الىت األأما 

اجلدول األول

الدورة قبلأعمال املدرس الحظةورقة م

النعماألعمال املنظورالرقم

- √األسئلة املتعلقة باملادة الىت سيعلمهاةلقى املدرست1

- √باملادة الىت سيعلمهاتقراء املدرسة احلوار 2

√- املقررةاملتعلقة باملادةختتار املدرسة الصورة 3

√- أعدت املدرسة الصورة مث يلتصق على السبورة4

√- بّني املدرسة تلك الصورة 5

√يذكروا ما جيد ىف الصورة باللغة العربيةتأمر املدرسة الطالب ان 6

√تأمر املدرسة الطالب ان يتكلموا باللغة العربية املتعلقة بالصورة7

8
الىت صعب املادة واأن يسألالطالبالفرصة ةاملدرستأعط

لديهم فهمها
√

بدون استخدام وسيلة يف عملية التعليمةالسابق يتمثل عن أعمال املدرسالقاء األوليف 

. سؤاال8بة نعم من و جأ3جند , "ال"و " نعم"بإجابة الصورة

المالحظة) ج



عندم .اللغة العربيةبطالبالدوافع التكلم لدىتؤثر حاصل ةتعمال الىت األ

أجراء عملية التعليم اللغة العربية  تأمر املدرسة املالحظني ليالحظوا عن دوافع التكلم باللغة العربية 

مما يلىألوىلااملالحظةأما حاصل من . لدى الطالب 

ثاىناجلدول ال



الدورة قبلالطالبنتيجة 

املتواسط جمموع املعشرات رقم الطالب رقم
6 5 4 3 2 1

40% 12 2 2 3 3 1 1 1الطالب  1
53,3% 16 3 2 3 3 3 1 2الطالب  2
26,6% 8 1 1 1 2 2 1 3الطالب  3
53,3% 16 3 3 3 3 2 2 4الطالب  4
43,3% 13 3 2 2 2 2 2 5الطالب  5
50% 15 3 3 3 2 3 1 6الطالب   6
50% 15 2 2 3 4 3 1 7الطالب   7
63,3% 19 3 2 4 5 4 1 8الطالب  8
60% 18 2 3 4 4 3 2 9الطالب  9
53,3% 16 2 3 2 4 3 2 10الطالب  10
33,3% 10 2 1 1 3 2 1 11الطالب  11
36,6% 11 3 1 4 5 2 2 12الطالب 12
56,5% 17 3 2 3 4 3 2 13الطالب  13
60% 18 4 3 3 4 3 1 14الطالب  14
20% 6 1 1 1 1 1 1 15الطالب  15
60% 18 3 3 3 4 4 1 16الطالب  16
53,3% 16 2 3 3 4 3 1 17الطالب  17
66,6% 20 4 4 4 5 1 2 18الطالب  18
33,3% 10 2 1 1 3 2 1 19الطالب  19
43,3% 13 3 2 2 3 3 1 20الطالب  20
43,3% 13 2 3 2 3 2 1 21الطالب  21
46,6% 14 2 3 1 4 3 1 22الطالب  22
60% 18 4 2 3 5 3 1 23الطالب 23
33,3% 10 2 1 1 3 2 1 24الطالب  24
26,6% 8 1 1 1 3 1 1 25الطالب  25
46, 6% 59 54 61 80 67 33 جمموع

41,2 43,2 48,8 64 53,6 26,4 املتواسط



كما دلت عليه النتيجة على و  ة جيداملقرر باألعمالةاملدرستيف هذه الدورة قد قام

،و الباط01هىمقبول %55-41و.طالب8ناقص هى % 40- 0,حسب املعاير اآلتية

طالب7جدا هو% 85- 56

الدورة األولى

التخطيط)أ

أعدتهذه املرحلة  يف. الباحثة ختطيط العمل املتعلق باحلاجة ىف هذا البحثقد أعدت

طالب واملدرسة للاملالحظة أوراقاليت تتكون من خطة التعليم و ة ختطيط أعمال التعليمالباحث

. ةمدرسةكون الباحثتبعملية التعلم مباشرة و ةالباحثتقام. طول عملية التعليم

التطبيق)ب

يف هذه . 2011أبريلمن 18امت الباحثةق

م يو املادة ىف هذه الدورة عن تعلاألولم مناسبة خبطة التعليم بعملية التعلةالباحثتاملرحلة قام

مث تقوم الباحثة بلعبة , ىف هذه املرحلة تبدأ املدرسة بقرأة بسملة.حتت املوضوع بيىتاللغة العربية 

. مث تقوم الباحثة اإلدراك الداخلى الذى يتعلق باملادة السابقة واملادة الىت ستعلمها, باملفردات

تأمر املدرسة الطالب ان حيفظوا:ام بالنشاط األول فاستمربنشط الثاىن منهابعد ان ق

أعدت املدرسة الصورة مث يلصقها على السبورة وبعده بّني مث ,املفردات اجلديدة الىت تتعلق باملادة 

, املدرسة بتلك الصورة

:تىاآلىف هذه الدورة كما ىف اجلدول ةتعمال الىت األأما 



ثالثاجلدول ال

اتالدور ىفأعمال املدرس الحظةورقة م

النعماألعمال املنظورالرقم

- √األسئلة املتعلقة باملادة الىت سيعلمهاةقى املدرستل1

√- باملادة الىت سيعلمهاتقيم املدرسة احلوار 2

- √املقررةاملتعلقة باملادةختتار املدرسة الصورة 3

- √الصورة مث يلصقها على السبورةأعدت املدرسة 4

- √بّني املدرسة بتلك الصورة 5

√تأمر املدرسة الطالب ان يذكروا ما جيد ىف الصورة باللغة العربية6

√تأمر املدرسة الطالب ان يتكلموا باللغة العربية املتعلقة بالصورة7

8
صعب الىت املادة واأن يسألالطالبالفرصة ةاملدرستأعط

لديهم فهمها
 -√

باستخدام وسيلة يف عملية التعليمةيتمثل عن أعمال املدرسةالسابقالدورة األوىليف 

. أسئلة8بة نعم من و جا4جند , "ال"و " نعم"بإجابة الصورة

المالحظة) ج



عندم .اللغة العربيةبطالبالدوافع التكلم لدىتؤثر حاصل ةتعمال الىت األ

أجراء عملية التعليم اللغة العربية  تأمر املدرسة املالحظني ليالحظوا عن دوافع التكلم باللغة العربية 

مما يلىألوىلااملالحظةأما حاصل من . لدى الطالب 

رابعاجلدول ال



ألوىليف الدورة االطالبنتيجة 

املتواسط جمموع املعشرات رقم الطالب رقم
6 5 4 3 2 1

46,6 % 14 2 2 3 3 3 1 1الطالب  1
50% 15 3 2 3 3 3 1 2الطالب  2
26,6% 8 1 1 1 2 2 1 3الطالب  3
56,6% 17 3 3 3 3 3 2 4الطالب  4
43,3% 13 3 2 2 2 2 2 5الطالب  5
50% 15 3 3 3 2 3 1 6الطالب  6
63,3% 19 4 3 3 4 4 1 7الطالب  7
73,3% 22 4 3 4 5 4 2 8الطالب  8
60% 18 2 3 4 4 3 2 9الطالب  9
53% 16 2 3 2 4 3 2 10الطالب 10
30% 9 1 1 1 3 2 1 11الطالب  11
76% 23 4 3 4 5 4 3 12الطالب 12
56,6% 17 3 2 3 4 3 2 13الطالب  13
60% 18 4 3 3 4 3 1 14الطالب  14
20% 6 1 1 1 1 1 1 15الطالب  15
60% 18 3 3 3 4 4 1 16الطالب  16
53% 16 2 3 3 4 3 1 17الطالب  17
80% 24 4 4 4 5 4 3 18الطالب  18
33,3% 10 2 1 1 3 2 1 19الطالب  19
43,3% 13 3 2 1 3 3 1 20الطالب  20
46,6% 14 3 3 1 3 3 1 21الطالب 
46,6% 14 2 3 1 4 3 1 22الطالب 
76,% 23 4 4 3 5 4 3 23الطالب
33, ,3 % 10 2 1 1 3 2 1 24الطالب 
36,6% 8 1 1 1 3 1 1 25الطالب 
52,4% 66 60 59 86 72 37 جمموع

52,8% 48% 47,2% 68,8% 57,6% 29,6% املتواسط



كما دلت عليه النتيجة على و  ة جيداملقرر باألعمالةاملدرستيف هذه الدورة قد قام

و ،الباط9هىمقبول %45- 41و, طالب6ناقص %  40- 0,حسب املعاير اآلتية

طالب10جيديسمى % 85- 56

عكاسناإل)د

يكون يةعملية تعليمىف إجراء ةاملدرسقامالىتاملالحظة عن األعمالعلى أساس نتائج 

لتقدمي األسئلة عن املادة للطالبالفرصة ةاملدرستعطىال أىنقصانهناك وإن كان. ايدج

تأمر املدرسة الطالب ان يتكلموا باللغة العربية املتعلقة و ال, الىت صعب لديهم فهمهااملدروسة 

تأمر املدرسة الطالب ان يذكروا ما وجدوه ىف الصورة باللغة العربية وال تقيم  و ال , بالصورة

.ملادة الىت سيعلمهاعن املدرسة احلوار 

أن دوافعهم ىف التكلم باللغة , عرفنادوافع التكلم باللغة العربية لدى طالب من مالحظة 

مقبول %45- 41طالب6ناقص % 40- 0النتيجةالعربية لدى طالب مرتقية كما دلت عليه 

.طالب8هو جيد% 85- 56،و الباط11

الدورالثانى

التخطيط)أ

هذه املرحلة يف. اعدت الباحثة ختطيط العمل املتعلق باحلاجة ىف هذا البحثىف الدور قد

طالب للاملالحظة أوراقتكون من خطة التعليم و يذىالة ختطيط عمل التعليمالباحثاعدت

. ةمدرسةكون الباحثتبعملية التعلم مباشرة و ةالباحثتقام. واملدرسة طول عملية التعليم

التطبيق)ب



يف هذه . 2011أبريلمن 25امت الباحثةق

م اللغة يو املادة ىف هذه الدورة عن تعلالثاىنبعملية التعلم مناسبة خبطة التعليم ةالباحثتقاماملرحلة

مث تقوم الباحثة , ىف هذه املرحلة تبدأ املدرسة بقرأة بسملة.حتت املوضوع وحدة األسرةالعربية 

مث تقوم الباحثة اإلدراك الداخلى الذى يتعلق باملادة السابقة واملادة الىت ستعلمها , بلعبة باملفردات

املفردات تأمر املدرسة الطالب ان حيفظوا:بعد ان قام بالنشاط األول فاستمربنشط الثاىن

أعدت املدرسة الصورة مث يلصقها على السبورة وبعده بّني املدرسة مث ,باملادة اجلديدة الىت تتعلق

لتقدمي األسئلة عن املادة املروسة الىت صعب لديهم للطالبالفرصة ةاملدرستأعط, بتلك الصورة

,فهمها

:ىف هذه الدورة كما ىف اجلدول األتىةتأما أعمال الىت 

اخلامساجلدول 

الثانيةالدورةة ىفأعمال املدرسالحظةورقة م



النعماألعمال املنظورالرقم

- √األسئلة املتعلقة باملادة الىت سيعلمهاةقى املدرستل1

√- باملادة الىت سيعلمهاتقيم املدرسة احلوار 2

- √املقررةاملتعلقة باملادةختتار املدرسة الصورة 3

- √الصورة مث يلصقها على السبورةأعدت املدرسة 4

- √بّني املدرسة بتلك الصورة 5

- √تأمر املدرسة الطالب ان يذكروا ما جيد ىف الصورة باللغة العربية6

- √تأمر املدرسة الطالب ان يتكلموا باللغة العربية املتعلقة بالصورة7

8
صعب الىتاملادة واأن يسألالطالبالفرصة ةاملدرستأعط

لديهم فهمها
 -√

باستخدام وسيلة يف عملية التعليمةيتمثل عن أعمال املدرسةالسابقالدورة األوىليف 

أسئلة8بة نعم من و جا6جند , "ال"و " نعم"بإجابة الصورة

المالحظة) ج



عندم .اللغة العربيةبطالبالدوافع التكلم لدىتؤثر حاصل ةتعمال الىت األ

أجراء عملية التعليم اللغة العربية  تأمر املدرسة املالحظني ليالحظوا عن دوافع التكلم باللغة العربية 

مما يلىيةالثاناملالحظةأما حاصل من . لدى الطالب 

سادساجلدول ال



الثانيةيف الدورة الطالبنتيجة 

املتواسط جمموع املعشرات رقم الطالب رقم
7 5 4 3 2 1

46,6% 14 2 2 3 3 3 1 1الطالب 
53,3% 16 3 2 3 3 3 2 2الطالب 
50% 15 3 2 3 1 4 2 3الطالب 
56,6% 17 3 3 3 3 3 2 4الطالب 
70% 21 4 3 4 4 4 2 5الطالب 
53,3% 16 4 3 3 1 4 1 6الطالب  
63,3% 19 4 3 3 4 4 1 7الطالب  
76,6% 23 4 4 4 5 4 2 8الطالب 
63,3% 19 3 3 4 4 3 2 9الطالب 
56,6% 17 2 3 2 4 3 3 10الطالب 
63,3% 19 3 2 3 4 3 4 11الطالب 
76,6% 23 4 3 4 5 4 3 12الطالب
56,6% 17 3 2 3 4 3 2 13الطالب 
60% 18 4 3 3 4 3 1 14الطالب 
43,3% 13 2 2 2 2 3 2 15الطالب 
60% 18 3 3 3 4 4 1 16الطالب 
60% 18 2 3 3 4 3 3 17الطالب 
80% 24 4 4 4 5 4 3 18الطالب 
50% 15 3 3 1 4 2 2 19الطالب 
56,6% 17 3 2 2 4 3 3 20الطالب 
53,3% 16 3 4 1 4 3 1 21الطالب 
56,6% 17 3 3 2 4 3 2 22الطالب 
86,6% 23 4 4 3 5 4 3 23الطالب
46,6% 14 2 3 1 3 2 3 24الطالب 
50% 15 3 2 2 3 3 2 25الطالب 
59,5% 76 73 69 95 82 53 جمموع

60,8 58,4 55,2 76 65,6 42,4 املتواسط



كما دلت عليه النتيجة على و  ة جيداملقرر باألعمالةاملدرستيف هذه الدورة قد قام

و ابالط15د هو يج% 85- 56طالب،و 9هىمقبول %55-41حسب املعاير اآلتية 

جيد جد طالب واحد% 100- 85

عكاسناإل)د

نقصانهناك ان كان. يدتكون جعملية التعليم ة ىف اثناءاملدرسقامالىتاملالحظةنتائج 

لتقدمي األسئلة عن املادة املدروسة الىت للطالبالفرصة ةاملدرستعطىال : يف هذه الدورة منها

باملادة الىت سيعلمهاوال تقرأ املدرسة احلوار الذى يتعلق , صعب لديهم فهمها

طول عملية ,   املالحظونيقومالىت دوافع التكلم باللغة العربية لطالب من مالحظة 

تكون دوافع التكلم باللغة العربية لطالب مرتقية كما دلت عليه , التعليم بإستخدام وسيلة الصورة

د يج% 85- 56طالب،و 4مقبول %55-41)واحدطالب( ناقص هى % 40- 0النتيجة

الباط20هو 

الدورة الثالثة

التخطيط)أ

هذه املرحلة يف. اعدت الباحثة ختطيط العمل املتعلق باحلاجة ىف هذا البحثىف الدور قد

طالب للاملالحظة أوراقتكون من خطة التعليم و يذىالة ختطيط عمل التعليمالباحثاعدت

. ةمدرسةكون الباحثتبعملية التعلم مباشرة و ةالباحثتقام. عملية التعليمواملدرسة طول 

لتطبيق) ب



يف هذه . 2011مارسمن 2امت الباحثةق

اللغة عنو املادة ىف هذه الدورة الثاىنبعملية التعلم مناسبة خبطة التعليم ةالباحثتاملرحلة قام

مث تقوم الباحثة بلعبة , ىف هذه املرحلة تبدأ املدرسة بقرأة بسملة.حتت املوضوع وحدة األسرةبية العر 

.مث تقوم الباحثة باإلدراك الداخلى الذى يتعلق باملادة السابقة واملادة الىت ستعلمها, باملفردات

املفردات حيفظواتأمر املدرسة الطالب ان :بعد ان قام بالنشاط األول فاستمربنشط الثاىن 

أعدت املدرسة الصورة مث يلصقها على السبورة وبعده بّني املدرسة مث ,اجلديدة الىت تتعلق باملادة 

لتقدمي األسئلة عن املادة املدروسة الىت صعب لديهم للطالبالفرصة ةاملدرساعطت,بتلك الصورة

.فهمها

:تىآلىف اجلدول اىف هذه الدورة كماةتعمال الىت األأما 

السابعاجلدول 

الثالثةالدورةة ىفأعمال املدرسالحظةورقة م



النعماألعمال املنظورالرقم

- √األسئلة املتعلقة باملادة الىت سيعلمهاةقى املدرستل1

√- باملادة الىت سيعلمهاتقيم املدرسة احلوار 2

- √املقررةباملادةاملتعلقة ختتار املدرسة الصورة 3

- √أعدت املدرسة الصورة مث يلصقها على السبورة4

- √بّني املدرسة بتلك الصورة 5

- √تأمر املدرسة الطالب ان يذكروا ما جيد ىف الصورة باللغة العربية6

- √تأمر املدرسة الطالب ان يتكلموا باللغة العربية املتعلقة بالصورة7

8
الىت صعب املادة واأن يسألالطالبالفرصة ةاملدرستأعط

لديهم فهمها
√ -

باستخدام وسيلة يف عملية التعليمةيتمثل عن أعمال املدرسةالسابقالدورة األوىليف 

.أسئلة8بة نعم من و جأ7جند , "ال"و " نعم"بإجابة الصورة

المالحظة) ج



اللغة بطالبالالتكلم لدىدوافع تؤثر حاصل ةتعمال الىت األ

عنداجراء عملية تعليم اللغة العربية  تأمر املدرسة املالحظني ليلحظوا عن دوافع التكلم باللغة .العربية

مما يلىلثةالثااملالحظةأما حاصل من . العربية لدى الطالب 

سامناجلدول ال



الثالثةيف الدورة الطالبنتيجة 

املتواسط جمموع املعشرات رقم الطالب رقم
6 5 4 3 2 1

73,3% 22 4 4 3 4 4 3 1الطالب 
66,6% 20 4 3 3 3 5 2 2الطالب 
70% 21 3 3 3 5 4 3 3الطالب 
70% 21 4 3 3 3 4 4 4الطالب 
70% 21 4 3 4 4 4 2 5الطالب 
63,3% 19 4 3 3 3 4 2 6الطالب  
70% 21 4 3 3 4 4 3 7الطالب  
80% 24 4 4 4 5 4 3 8الطالب 
70% 21 3 3 4 4 4 3 9الطالب 
66,6% 20 3 3 3 4 4 3 10الطالب 
66,6% 20 3 3 3 4 3 4 11الطالب 
80% 24 4 3 4 5 4 4 12الطالب
80% 24 3 4 4 4 5 4 13الطالب 
70% 21 4 3 3 4 4 3 14الطالب 
80% 24 5 4 4 3 4 4 15الطالب 
66,6% 20 3 3 3 4 4 3 16الطالب 
70% 21 3 3 4 4 4 3 17الطالب 
80% 24 4 4 4 5 4 3 18الطالب 
70% 21 3 3 4 4 3 4 19الطالب 
73,3% 22 3 4 3 4 4 3 20الطالب 
73,3% 22 3 4 3 4 4 3 21الطالب 
73,3% 22 4 3 4 4 3 4 22الطالب 
76,6% 23 4 4 3 5 4 3 23الطالب
70% 21 3 4 3 3 4 4 24الطالب 
73,3% 22 4 3 4 4 4 3 25الطالب 
72,11% 90 86 88 104 99 80 جمموع

72% 68,8
%

70,4
%

83,2
%

79,2
%

64% املتواسط



كما دلت عليه النتيجة على حسب و  ة جيداملقرر باألعمالةاملدرستيف هذه الدورة قد قام

% 85- 56،و مقبول  غري موجد%55- 41غري موجد ناقص%  40- 0املعاير اآلتية  

.طالب25د يج

عكاسناإل)د

نقصانهناك ان كان. يدتكون جعملية التعليم ة ىف اثناءاملدرسقامالىتاملالحظةنتائج 

.باملادة الىت سيعلمهاوال تقراء املدرسة احلوار يتعلق : يف هذه الدورة 

طول عملية , املالحظونيقومالىت دوافع التكلم باللغة العربية لطالب من مالحظة 

مرتقية كما دلت عليهتكون دوافع التكلم باللغة العربية للطالب , التعليم بإستخدام وسيلة الصورة

يسمى % 85-56،و مقبول غري موجود %45- 41ناقص غري موجد %  40- 0النتيجة

.طالب%25يدج

الدورة الرابعة

التخطيط)أ

اللغة بطالبالدوافع التكلم لدىتؤثر حاصل ةتعمال الىت األ

عنداجراء عملية تعليم اللغة العربية  تأمر املدرسة املالحظني ليلحظوا عن دوافع التكلم باللغة .العربية

مما يلىلثةالثااملالحظةأما حاصل من . العربية لدى الطالب 



التطبيق)ب

يف هذه . 2011مارسمن9الباحثةامت ق

و املادة ىف هذه الدورة اللغة العربية الثاىنبعملية التعلم مناسبة خبطة التعليم ةالباحثتاملرحلة قام

عبة مث تقوم الباحثة لل, ىف هذه املرحلة تبدأ املدرسة بقرأة بسملة.حتت املوضوع أعمال األسرة

مث تقوم الباحثة اإلدراك الداخلى الذى يتعلق باملادة السابقة واملادة الىت ستعلمها , باملفردات

املفردات تأمر املدرسة الطالب ان حيفظوا,بعد ان قام بالنشاط األول فاستمربالنشط الثاىن 

بعده بّني املدرسة أعدت املدرسة الصورة مث يلصقها على السبورة و مث ,اجلديدة الىت تتعلق باملادة 

و تأمر .   الىت صعب لديهم فهمها املادة واأن يسألالطالبالفرصة ةاملدرستأعط, بتلك الصورة

.املدرسة الطالب ان يتكلموا باللغة العربية املتعلقة بالصورة

:ىف هذه الدورة كما ىف اجلدول األتىةتأما أعمال الىت 



التاسعاجلدول 

الرابعةالدورةة ىفأعمال املدرسالحظةورقة م

النعماألعمال املنظورالرقم

√األسئلة املتعلقة باملادة الىت سيعلمهاةقى املدرستل1

√باملادة الىت سيعلمهاتقيم املدرسة احلوار 2

- √املقررةاملتعلقة باملادةختتار املدرسة الصورة 3

- √يلصقها على السبورةأعدت املدرسة الصورة مث4

- √بّني املدرسة بتلك الصورة 5

- √تأمر املدرسة الطالب ان يذكروا ما جيد ىف الصورة باللغة العربية6

- √تأمر املدرسة الطالب ان يتكلموا باللغة العربية املتعلقة بالصورة7

8
الىت صعب املادة واأن يسألالطالبالفرصة ةاملدرستأعط

لديهم فهمها
√ -

باستخدام وسيلة يف عملية التعليمةيتمثل عن أعمال املدرسةالسابقالدورة األوىليف 

أسئلة8بة نعم من و جا7جند , "ال"و " نعم"بإجابة الصورة

المالحظة) ج



اللغة بطالبالدوافع التكلم لدىتؤثر حاصل ةتعمال الىت األ

عنداجراء عملية تعليم اللغة العربية  تأمر املدرسة املالحظني ليلحظوا عن دوافع التكلم باللغة .العربية

مما يلىلثةالثااملالحظةأما حاصل من . العربية لدى الطالب 

العاشرةاجلدول 



الرابعةيف الدورة الطالبنتيجة 

املتواسط جمموع املعشرات رقم الطالب رقم
6 5 4 3 2 1

86% 26 4 4 4 5 5 4 1الطالب 
83,3% 25 4 4 4 4 5 4 2الطالب 
83,3% 25 4 4 4 5 4 4 3الطالب 
83,3% 25 4 3 5 4 5 4 4الطالب 
80% 24 4 3 4 4 5 4 5الطالب 
83,3% 25 4 4 4 5 5 3 6الطالب  
90% 27 5 5 4 4 5 4 7الطالب  
80% 24 4 4 4 5 4 3 8الطالب 
83,3% 25 5 4 4 4 5 3 9الطالب 
83,3% 25 4 4 4 5 5 3 10الطالب 
90% 27 4 5 5 4 5 4 11الطالب 
83,3% 25 4 4 4 5 4 4 12الطالب
86% 26 5 4 4 4 5 4 13الطالب 
83,3% 25 4 4 4 5 4 4 14الطالب 
90% 27 5 5 4 5 4 4 15الطالب 
80% 24 4 4 4 5 4 3 16الطالب 
86% 26 5 5 4 4 4 4 17الطالب 
86% 26 5 4 4 5 5 3 18الطالب 
86% 26 4 4 5 4 5 4 19الطالب 
90% 27 5 5 4 5 4 4 20الطالب 
80% 24 5 4 4 4 4 3 21الطالب 
83,3% 25 4 4 4 5 4 4 22الطالب 
86% 26 5 4 4 5 4 4 23الطالب
90% 27 4 5 5 5 4 4 24الطالب 
83,3% 25 5 4 4 4 4 4 25الطالب 
84,7% 110 105 106 118 114 95 جمموع

88% 84% 84,4
%

94,4
%

91,2
%

76% املتواسط



كما دلت عليه النتيجة على و  ة جيداملقرر باألعمالةاملدرستيف هذه الدورة قد قام

-56،و غري موجدةهىمقبول %45-41و , غري مودة% 40-0حسب املعاير اآلتية  

, طالبا14جيد جدا% 100- 86و , طالب11د يج85%

عكاسناإل)د

هناك و ان كان. عملية التعليم جيدىف إجراء ةاملدرسقامالىتاملالحظةعلى أساس نتائج 

علمهاتاألسئلة املتعلقة باملادة الىت سةلقى املدرستالاىنقصان

طول عملية التعليم ,   املالحظونيقومالىت دوافع التكلم باللغة العربية لطالب من مالحظة 

- 0عليه تكون دوافع التكلم باللغة العربية لدى طالب مرتقية كما دلت, بإستخدام وسيلة الصورة

%5د  يج% 85-56،ومقبول غري موجود%45- 41و , ناقص غري موجد% 40

, جيد جدا طالباتسمى%100-86النتيجة , طالب



جدوال احد عشر

باستخدام وسيلة الصورةالتكلم باللغة العربية اجلموعة من مؤشرات على دوافع الطالب ىف عملية 

الدور الرارعالدور الثالثالدور الثاىنالدور األولقبل الدوراملعشرات
متواسالبيانمتواسطالبيانمتواسطالبيانمتواسطالبيانمتواسط

ط
البيان

بعض الطالب   يتكلمون باللغة 
بل هم اليتكلمون باللغة , العربية

األجنبية

26,6
%

42,4ناقص29,6ناقص
%

76جيد%64مقبول
%

جيد

الطالب يعتربون افكارهم شفويا 
اىل األخر باللغة العربية

53,6
%

79,2جيد65,6جيد57,6ناقص
%

91,2جيد
%

جيد 
جد

يتبعون حينما بعض الطالب 
يتكلم املدرس باللغة العربية

83,2جيد76جيد68,8مقبول74%
%

94,4
%

جيد 
جد

األسئلة باللغة ونقدمييالطالب 
الوهماىل املدرسشفاوياالعربية 

يقدمون األسئلة باللغة اإلندنيسية

48,8
%

70,4جيد55,2مقبول47.2مقبول
%

84,4جيد
%

جيد

باللغة العربية من الطالب يقصون 
تلك الصورة ىف حمادثتهم

43,2
%

68,8جيد58,4مقبول48مقبول
%

84جيد
%

جيد

باللغة األسئلةونبيالطالب  جي
من املدرس عما العربية شفويا

يسئلهم

88جيد%72جيد60,8مقبول52,8مقبول41,2
%

جيد 
جد

المباحث.ب



اللغة تكلمدوافعأنوسيلة الصورةبإستخدام دوافع الطالبعلى أساس حاصل مالحظة

وسيلة الصورةهذا يدل أن . الرابعةمرتفعة من الدورة األوىل حىت الدورة لدى الطالبالعربية

ر اأنو باملدرسة الثانويةاألولفصاليف الطالباللغة العربية لدىتكلمدوافعتستطيع ترقية 

ألن أعمال . رياو- إندراغريي هلري- كريتانج–نوسنرتاجايا القرية 10العلوم مكامليا  كيلومرت 

يف إتباع ينو مسرور ينجمتهدالطالبكونييف عملية التعليم لكل الدورة جيد حىت ةاملدرس

.   الدرس

قادرة لرتقية وسيلة الصورةكذلك حاصل هذا التحليل يأّكد فرضية العمل املوجودة أن 

أنور العلوم مكامليا   باملدرسة الثانويةاألولفيف صالطالباللغة العربية لدى تكلمدوافع

.رياو- إندراغريي هلري-كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10كيلومرت 



1

الباب اخلامس

اخلامتة

الخالصة.أ

دوافع

ر العلوم مكامليا   اأنو باملدرسة الثانويةاألولفصاليف طالبلدىاللغة العربيةالتكلم ب

مرتقية كما دلت عليه .رياو-إندراغريي هلري- كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10كيلومرت 

النتائج اآلتية

يف البحث قبل اإلجراءات عرفنا أن دوافع التكلم باللغة العربية لدى الطالب من نتائج.أ

–القرية نوسنرتاجايا 10ر العلوم مكامليا  كيلومرت اأنو باملدرسة الثانويةاألولفصال

%46,6النتائج اآلتية مرتقية كما دلت عليه .رياو- إندراغريي هلري- كريتانج

يف بعد أن تقوم البحث اإلجراءات عرفنا أن دوافع التكلم باللغة العربية لدى الطالب .ب

–القرية نوسنرتاجايا 10ر العلوم مكامليا  كيلومرت اأنو باملدرسة الثانويةاألولفصال

%52,4مرتقية كما دلت عليه النتائج اآلتية .رياو- إندراغريي هلري- كريتانج



2

باملدرسة األولفصاليف الثاين تكون دوافع التكلم باللغة العربية لدى الطالب الدورويف.ت

-إندراغريي هلري- كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10ر العلوم مكامليا  كيلومرت اأنو الثانوية

59,5%مرتقية كما دلت عليه النتائج اآلتية .رياو

باملدرسة الثانويةاألولفصاليف دوافع التكلم باللغة العربية لدى الطالب الدور الثالث ويف.ث

-إندراغريي هلري-كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10أنور العلوم مكامليا  كيلومرت 

72,1%مرتقية كما دلت عليه النتائج اآلتية.رياو

باملدرسة األولفصاليف ب التكلم باللغة العربية لدى الطالدوافعالدور الرابع تكون ويف.ج

-إندراغريي هلري- كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10ر العلوم مكامليا  كيلومرت اأنو الثانوية

84,7%مرتقية كما دلت عليه النتائج اآلتية.رياو

هذا احلاصل يدل على أن إستخدام وسيلة الصورة  قادرة على ترقية دوافع التكلم 

ر العلوم مكامليا  كيلومرت اأنو باملدرسة الثانويةاألولفصاليف الب  باللغة العربية لدى الط

.رياو-إندراغريي هلري- كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10

اإلقتراح.ب

اضافة اىل حاصل البحث املستنجح من عملية التعليم باستخدام وسيلة الصورة  يعىن أن 

يف به دوافع التكلم لدى الطالب  باللغة العربية استخدام وسيلة الصورة ىف التعليم يرتفع

- كريتانج–القرية نوسنرتاجايا 10أنور العلوم مكامليا  كيلومرت باملدرسة الثانويةاألولفصال

:فتقدم الباحثة اإلقرتاحات.رياو- إندراغريي هلري



3

العربيةأن تؤكد املدرسة استخدام وسيلة الصورة ىف اجراء عملية تعليم اللغة .1

أن توسع املدرسة فرصا ملدرس اللغة العربية إلستخدام وسيلة الصورة ىف التعليم.2

ان توفر املدرسة الصورة احملتاجة اليها ىف اجراء عملية التعليم اللغة العربية.3

ان يتعاد املدرس على استخدام الصورة ىف تعليم اللغة العربية.4



OBSERVASI MOTIVASI SISWA

1. Siswa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab

a. Siswa selalu berbicara dengan menggunakan bahasa arab, 5

b. Siswa berbicara dengan menggunakan bahasa arab, 4

c. Siswa berbicara dengan menggunakan bahasa arab yang penting-

penting saja, 3

d. Siswa kadang-kadang berbicara dengan menggunakan bahasa arab, 2

e. Siswa berbicara dengan menggunakan bahasa ibu, 1

2. Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan

menggunakan bahasa Arab

a. Siswa selalu mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan

menggunakan bahasa Arab 5

b. Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan menggunakan

bahasa Arab 4

c. Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan menggunakan

bahasa Arab yang penting-penting saja3

d. Siswa kadang-kadang mengemukakan pendapatnya secara lisan

dengan menggunakan bahasa Arab 2

e. Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan menggunakan

bahasa Indonesia   1

3. Siswa bercerita dengan menggunakan bahasa Arab sesuai dengan

gambar

a. Siswa selalu bercerita dengan menggunakan bahasa Arab sesuai

dengan gambar 5

b. Siswa bercerita dengan menggunakan bahasa Arab sesuai dengan

gambar 4

c. Siswa bercerita dengan menggunakan bahasa Arab sesuai dengan

gambar  yang penting-penting saja 3



d. Siswa kadang-kadang bercerita dengan menggunakan bahasa Arab

sesuai dengan gambar 2

e. Siswa bercerita dengan menggunakan bahasa Indonesia  sesuai dengan

gambar 1

4. Siswa bertanya makna mufrodat yang akan dikomunikasikan

a. Siswa selalu bertanya makna mufrodat yang akan dikomunikasikan, 5

b. Siswa sering bertanya makna mufrodat yang akan dikomunikasikan,4

c. Siswakadang-kadang bertanya makna mufrodat yang akan

dikomunikasikan, 3

d. Siswa malu bertanya makna mufrodat yang akan dikomunikasikan,2

e. Siswa tidak bertanya makna mufrodat yang akan dikomunikasikan,1

5. Siswa mengikuti ketika guru berbicara dengan menggunakan bahasa

Arab

a. Siswa selalu mengikuti ketika guru berbicara dengan menggunakan

bahasa Arab, 5

b. Siswa kadang kadang mengikuti ketika guru berbicara dengan

menggunakan bahasa Arab,4

c. Siswa  jarang mengikuti ketika guru berbicara dengan menggunakan

bahasa Arab,3

d. Siswa malas mengikuti ketika guru berbicara dengan menggunakan

bahasa Arab,2

e. Siswa tidak  mengikuti ketika guru berbicara dengan menggunakan

bahasa Arab.1

6. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru

a. Siswa selalu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan

benar,5

b. Siswa menjawab lebih dari setengah pertanyaan yang diberikan oleh

guru, 4

c. Siswa menjawab dari setengah pertanyaan yang diberikan oleh guru,3



d. Siswa menjawab kurang dari pertanyaan yang diberikan oleh guru,2

e. Siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru,1



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum

Tahun Pelajaran 2010/2011

Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester 1 (satu) genap
Pertemuan Ke lima
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang أفرد األسرة
Kompetensi dasar BERBICARA

Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang أفرد 
األسرة

Indicator
 Melafalkan mufrodat dan kalimat dengan

pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam

berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab

dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan

 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan dengan أفرد األسرة

Alokasi waktu 1x45 menit
A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Setelah adanya pembelajaran siswa dapat melafalkan mufrodad dan kalimat
dengan pelafalan  yang tetap dan benar.

2. Siswa siswa dapat mencucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat
3. Siswa dapat mendemontrasikan marteri tentang kelurga

B. MATERI PEMBELAJARAN
1. hiwar tentang أفرد األسرة
2. kosa kata tentang أفرد األسرة

C. METODE PEMBELAJARAN
1. Metode elextik
2. Metode demonstrasi

D. MEDIA PEMBELAJARAN
Media gambar
Papan tulis
spidol

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Kegiatan awal

 Salam



 Absensi siswa
 Apersepsi

2. Kegiatan inti
 guru membacakan hiwar tentang أفرد األسرة sementara siswa mendengarkan

dengan penuh perhatian
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut
 guru meminta kepada siswa untuk menyebutkan benda-benda yang ada

Dallam gambar kedalam bahasa Arab
 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar

dengan cara berpasangan.
3. Kegiatan ahir

Siswa dan guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau

tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami

materi
F. SUMBER BELAJAR

Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008
G. EVALUASI

 Lisan,(demonstrasi tentang keluarga dengan berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)

Mengetahui                                         Mugomulyo KM 10, 9 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum Guru Mata Pelajaran

ZAINUDDIN UMI MUFAROKAH



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RRP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum

Tahun Pelajaran 2010/2011

Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester II Genap
Pertemuan Ke enam
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang أفرد األسرة
Kompetensi dasar BERBICARA

Menyampaikan informasi secara lisan dengan tepat dalam
kalimat sederhana yang sesuai dengan konteks bacaan.

Indicator  Mengucapkan bahan percakapan dengan intonasi yang
baik dan benar

 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan
mennggunakan ungkapan khusus yang telah
diprogramkan

Alokasi waktu 2x45 menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat mengungkapkan bahan bacaan dengan intonasi yang benar.
2. Dapat melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan menggunakan ungkapan

husus yang telah diprogramkan.
B. MATERI PEMBELAJARAN

Hiwar tentang أفرد األسرة
C. METODE PEMBELAJARAN
1. Metode elextik
2. Metode demonstrasi
D. MEDIA PEMBELAJARAN

Papan tulis, spidol media gambar
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Kegiatan awal
 Salam
 senam
 Absensi siswa
 Apersepsi

2. Kegiatan inti
 guru membacakan hiwar tentangأفرد األسرة sementara siswa mendengarkan

dengan penuh perhatian.
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut



 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar

dengan cara berpasangan.
3. Kegiatan ahir

Siswa guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau

tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami

materi
F. SUMBER BELAJAR

Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008

G. EVALUASI
 Lisan,(Tanya jawab  materi tentang keluarga)

Demontrasi secra berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)

Mengetahui                                         Mugomulyo KM 10, 16 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

ZAINUDDIN                                                         UMI MUFAROKAH



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum

Tahun Pelajaran 2010/2011

Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester 1 (satu) genap
Pertemuan Ketiga
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang بیتى
Kompetensi dasar BERBICARA

Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang بیتى

Indicator
 Melafalkan mufrodat dan kalimat dengan

pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam

berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab

dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan

 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan denganبیتى

Alokasi waktu 2x45 menit
A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Setelah adanya pembelajaran siswa dapat melafalkan mufrodad dan kalimat
dengan pelafalan  yang tetap dan benar.

2. Siswa siswa dapat mencucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat
3. Siswa dapat mendemontrasikan marteri tentang Baitii

B. MATERI PEMBELAJARAN
1. hiwar tentang بیتى
2. kosa kata tentang بیتى

C. METODE PEMBELAJARAN
1. Metode elextik
2. Metode demonstrasi

D. MEDIA PEMBELAJARAN
Media gambar
Papan tulis
spidol

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Kegiatan awal

 Salam
 Absensi siswa
 Apersepsi



2. Kegiatan inti
 guru membacakan hiwar tentang بیتى sementara siswa mendengarkan

dengan penuh perhatian
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut
 guru meminta kepada siswa untuk menyebutkan benda-benda yang ada

Dalam gambar kedalam bahasa Arab
 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar

dengan cara berpasangan.
3. Kegiatan ahir

Siswa dan guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau

tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami

materi
F. SUMBER BELAJAR

Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008)
G. EVALUASI

 Lisan,(demonstrasi tentang Rumah dengan berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)

Mengetahui Mugomulyo KM 10, 25 April 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

ZAINUDDIN                                                         UMI MUFAROKAH



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RRP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum

Tahun Pelajaran 2010/2011

Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester II Genap
Pertemuan Ke empat
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang بیتى
Kompetensi dasar BERBICARA

Menyampaikan informasi secara lisan dengan tepat dalam
kalimat sederhana yang sesuai dengan konteks bacaan.

Indicator  Mengucapkan bahan percakapan dengan intonasi yang
baik dan benar

 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan
mennggunakan ungkapan khusus yang telah
diprogramkan

Alokasi waktu 2x40 menit

H. TUJUAN PEMBELAJARAN
3. Siswa dapat mengungkapkan bahan bacaan dengan intonasi yang benar.
4. Dapat melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan menggunakan ungkapan

husus yang telah diprogramkan.
I. MATERI PEMBELAJARAN

Hiwar tentang Batii
J. METODE PEMBELAJARAN
3. Metode elextik
4. Metode demonstrasi
K. MEDIA PEMBELAJARAN

Papan tulis, spidol media gambar
L. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

4. Kegiatan awal
 Salam
 senam
 Absensi siswa
 Apersepsi

5. Kegiatan inti
 guru membacakan hiwar tentangبیتى sementara siswa mendengarkan

dengan penuh perhatian.
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut



 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar

dengan cara berpasangan.
6. Kegiatan ahir

Siswa guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau

tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami

materi
M. SUMBER BELAJAR

Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008

N. EVALUASI
 Lisan,(Tanya jawab  materi tentang rumah

Demontrasi secra berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)

Mengetahui                                         Mugomulyo KM 10, 2 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

ZAINUDDIN UMI MUFAROKAH



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum

Tahun Pelajaran 2010/2011

Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester 1 (satu) genap
Pertemuan I (satu)
Standar Kompetensi Memahami isi bacaan dengan mendengarkan baik berbentuk

gagasan atau dialuk sederhana tentang العنوان
Kompetensi dasar

1. Menemukan informasi umum/ rincian dari hiwar yang
berkaitan dengan العنوان

Indicator
1. mengemukakan setiap arti kata-kata/ kalimat khiwar

dengan benar.
2. menyebutkan arti setiap ungkapan/ kalimat dengan benar.

Alokasi waktu 2x45 menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat mengemukakan kembali setiap arti kata-kata / kalimat dengan benar.
2. Siswa dapat menyebutkan kembali arti setiap ungkapan  dengan benar.

B. MATERI PEMBELAJARAN
1. Khiwar tentang العنوان
2. Kosa kata tentang العنوان

C. METODE PEMBELAJARAN
1. Metode audiolingual
2. Metode Tanya jawab

D. MODEL PEMBELAJARAN
Index Card Match

E. MEDIA PEMBELAJARAN
Media kartu sortir
Spidol
Papan tulis

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Kegiatan awal
 Salam
 Absensi siswa
 Apersepsi

2. Kegiatan inti



 guru membacakan hiwar tentang العنوان sementara siswa mendengarkan
dengan penuh perhatian

 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru membuat potongan kertas sejumlah siswa yang ada di kelas.sebagian

kertas ditulis pertanyaan, dan sebagian ditulis jawaban. Kemudian dibagi
menjadi dua bagian yang sama

 guru membagikan kepada setiap siswa satu kertas
 suruh siswa mencari pasanganya.

3. Kegiatan ahir
Siswa guru melakukan refleksi antara lain:

- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau
tidak.

- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami
materi

G. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008)

A. EVALUASI
 Lisan,(Tanya jawab  materi tentang Alamat)
 Tulisan (mengerjakan latihan)

Mengetahui                                         Mugomulyo KM 10, 11 April 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

ZAINUDDIN                                                         UMI MUFAROKAH



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum

Tahun Pelajaran 2011/2012

Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester 1 (satu) genap
Pertemuan Kedua
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang العنوان
Kompetensi dasar BERBICARA

Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang العنوان

Indicator
 Melafalkan mufrodat dan kalimat dengan

pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam

berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab

dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan

 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan denganالعنوان

Alokasi waktu 2x45 menit
A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Setelah adanya pembelajaran siswa dapat melafalkan mufrodad dan kalimat
dengan pelafalan  yang tetap dan benar.

2. Siswa siswa dapat mencucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat
3. Siswa dapat mendemontrasikan marteri tentang Alamat

B. MATERI PEMBELAJARAN
1. hiwar tentang العنوان
2. kosa kata tentang العنوان

C. METODE PEMBELAJARAN
1. Metode elextik
2. Metode demonstrasi

D. MEDIA PEMBELAJARAN
Media gambar
Papan tulis
Spidol



E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Kegiatan awal

 Salam
 Absensi siswa
 Apersepsi

2. Kegiatan inti
 guru membacakan hiwar tentang العنوان sementara siswa mendengarkan

dengan penuh perhatian
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 siswa dikelompokan menjadi empat kelompok
 siswa mendiskusikan materi tentang  ‘unwanun
 siswa diminta untuk membacakan hasil diskusinya

3. Kegiatan ahir
Siswa dan guru melakukan refleksi antara lain:

- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau
tidak.

- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami
materi

F. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008

G. EVALUASI
 Lisan,(demonstrasi tentang Alamat dengan berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)

Mengetahui Proyek, April- 18-2011
Ka MTs Anwarul ulum Guru Mata Pelajaran

ZAINUDDIN UMI MUFAROKAH



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum

Tahun Pelajaran 2010/2011

Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester 1 (satu) genap
Pertemuan Ketuju
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang
Kompetensi dasar BERBICARA

Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang أعمال

Indicator
 Melafalkan mufrodat dan kalimat dengan

pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam

berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab

dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan

 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan dengan

Alokasi waktu 2x45 menit
H. TUJUAN PEMBELAJARAN

4. Setelah adanya pembelajaran siswa dapat melafalkan mufrodad dan kalimat
dengan pelafalan  yang tetap dan benar.

5. Siswa siswa dapat mencucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat
6. Siswa dapat mendemontrasikan marteri tentang Baitii

I. MATERI PEMBELAJARAN
3. hiwar tentang
4. kosa kata tentang

J. METODE PEMBELAJARAN
3. Metode elextik
4. Metode demonstrasi

K. MEDIA PEMBELAJARAN
Media gambar
Papan tulis
spidol

L. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
4. Kegiatan awal

 Salam



 Absensi siswa
 Apersepsi

5. Kegiatan inti
 guru membacakan hiwar tentang sementara siswa

mendengarkan dengan penuh perhatian
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut
 guru meminta kepada siswa untuk menyebutkan benda-benda yang ada

Dalam gambar kedalam bahasa Arab
 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar

dengan cara berpasangan.
6. Kegiatan ahir

Siswa dan guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau

tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami

materi
M. SUMBER BELAJAR

Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008)
N. EVALUASI

 Lisan,(demonstrasi tentangpekerjaan keluarga dengan berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)

Mengetahui Mugomulyo KM 10, 23 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

ZAINUDDIN                                                         UMI MUFAROKAH



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RRP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum

Tahun Pelajaran 2010/2011

Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester II Genap
Pertemuan Ke delapan
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang
Kompetensi dasar BERBICARA

Menyampaikan informasi secara lisan dengan tepat dalam
kalimat sederhana yang sesuai dengan konteks bacaan.

Indicator  Mengucapkan bahan percakapan dengan intonasi yang
baik dan benar

 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan
mennggunakan ungkapan khusus yang telah
diprogramkan

Alokasi waktu 2x40 menit

O. TUJUAN PEMBELAJARAN
5. Siswa dapat mengungkapkan bahan bacaan dengan intonasi yang benar.
6. Dapat melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan menggunakan ungkapan

husus yang telah diprogramkan.
P. MATERI PEMBELAJARAN

Hiwar tentang
Q. METODE PEMBELAJARAN
5. Metode elextik
6. Metode demonstrasi
R. MEDIA PEMBELAJARAN

Papan tulis, spidol media gambar
S. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

7. Kegiatan awal
 Salam
 senam
 Absensi siswa
 Apersepsi

8. Kegiatan inti
 guru membacakan hiwar tentang pekerjaan rumah sementara siswa

mendengarkan dengan penuh perhatian.
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok



 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut
 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar

dengan cara berpasangan.
9. Kegiatan ahir

Siswa guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau

tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami

materi
T. SUMBER BELAJAR

Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008

U. EVALUASI
 Lisan,(Tanya jawab  materi tentang pekerjaan keluarga)

Demontrasi secra berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)

Mengetahui Mugomulyo KM 10 30 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

ZAINUDDIN                                                         UMI MUFAROKAH
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