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اإلستهالل

Sebagaimana firman Allah :

)٢:یوسف ( إنَّا اَْنَزْلنَاهُ قُْراَنًا َعَربِیًّا لََعلَُّكْم تَْعقِلُْوَن  ◌ِ 
“Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al –Qur’an
dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya”.
(QS Yusuf :2 )

Hadist nabi SAW :

احبوا العرب لثالث النى عربى، و القران عربى ، و كالم اھل الجنة فى 
)رواه الطبران( عربى الجنة

“Cintailah Bahasa Arab karena tiga hal, yaitu bahwa saya
adalah orang Arab, bahwa Al-Qur’an adalah Bahasa Arab, dan
bahasa penghuni syurga di dalam syurga adalah Bahasa Arab”
(HR. Al-Thabrani)

)عمر ابن خطاب ( احرصوا على تعلم اللغة فإنھ جزء من دینكم 
“Bersemangatlah dalam mempelajari Bahasa Arab, karena
sesungguhnya Bahasa Arab adalah sebagian dari agamamu”
(Umar Ibnu Khattab)





ABSTRAK

HEMELIA RAZALIA 2011 : Pelaksanaan Pengajaran Bahasa Arab Siswa

Kelas VIII Di Sekolah Menengah Pertama

Pondok Pesantren Babussalam Pekanbaru

Penelitian ini adalah penelitian deskriftif dangan persentase. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengajaran Bahasa arab siswa

kelas VIII di sekolah menengah pertama pondok pesantren babusalam pekanbaru.

Adapun permasalahan pada penelitian :

1. Sebagian siswa masih ada yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan

guru

2. Guru kurang memberikan tes diawal dan ditengah pelajaran

3. Guru tidak menggunakan media pembelajaran

Subjek dalam penelitian ini adalah guru bahasa arab disekolah menengah

pertama Babussalam, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan pengajaran bahasa

arab. Instrukmen yang peneliti gunakan yaitu observasi dan angket. Adapun rumus

yang di gunakan adalah :

P = X 100 %

Permasalahan yang dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pelaksanaan pengajaran Bahasa Arab siswa kelas VIII di sekolah

menengah pertama pondok pesantren Babussalam Pekanbaru.

Hasil penelitian ini ditemukan jawabannya adalah : menunjukkan pelaksanaan

pengajaran bahasa arab di sekolah menengah pertama siswa kelas VIII pondok

pesantren Babussalam Pekanbaru adalah baik dengan hasil 81.16%.



ملخص

بعمهد باب ثانويةالفي المدرسةالصف الثامن تعليم اللغة العربية لطالب : 2011. حمليا رزليا 
السالم باكنبارو

الصف لطالب هذا البحث ملعرفة تعليم اللغة العربية هدفو صفيالبحث هو حبث  الو هذا 
.مبعهد باب السالم باكنباروىف املدرسة الثامن 

:ما املشكالت هذا البحث هو أ
الواجبات من املدرس ونبعض التالميذ ال يعمل.1
اال قليال نادرادرس و بعدهالقبل تباراإلخقليالقدم املدرسال ي. 2
وسائل التعليميةالال يعمل املدرس .3

و موضوعه هو تعليم اللغة العربيةانمدرسعددهم و درس اللغة العربية البحث هو كل مأفراد
تستحدم :مجع البياناتو .يف املدرسة الثانوية مبعهد باب السالم باكنباروالطالب الصف الثامن

.املراقبة و اإلستبيانالباحثة
: حتليل البيانات يالرموزيستحدم الباحثة يف 

P = X 100 %

يف املدرسة الثانوية الصف الثامن تعليم اللغة العربية لطالب و املشكلة الىت تبحث إجابتها هى 
.عمهد باب السالم باكنبارومب

الصف الثامنلطالباإلجابة هى يدل تعليم اللغة العربيةتنتائج من هذا البحث الىت وجد
.   81,16%نتائج  "جيدة "عمهد باب السالم باكنبارو مبالثانوية يف املدرسة



ABSTRACTION

HEMELIA RAZALIA 2011 : The Implementation In Teaching Arabic

Language Of Studen VIII Class In Junior High

School  Islamic Boarding School of babussalam

Pekanbaru.

This research is descryptive qualitative with persentatasion. The purpose Of

this research is to know the implementation in teaching Arabic language of student

VIII class in junior high school Islamic boarding school of babussalam pekanbaru.

There are some problem that the writer found after doing it.

1 Some of student doesn’t  doing test that have brought by teacher

2. The teacher have not give the pree and post tes in teaching

3. The teacher doesn’t media of teaching

The aim of this research is to know about in teaching of Arabic language of

student VIII class in junior high school Islamic boarding school of Babussalam

pekanbaru. In this research, teacher is as a subject and object is the implementation in

teaching Arabic language. There are some tools that the writer uses, they are

observation and questioner. With basic formula

P = X 100 %

The answer of this problem is how the implementation in teaching Arabic

language of student VIII class in junior high school Islamic boarding school of

babussalam pekanbaru.

The result of this research is that the implementation in teaching Arabic

language of student VIII class in junior high school Islamic boarding school

babussalam pekanbaru is very good with 81.17%.
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األولالباب
المقدمة

خلفية المشكلة. أ
الرتبية

يف . 1احلياة، وذلك ليدرك املتعلم أنه يتعلم شيئا حيتاج إليه ىف حياته
فكاراألعلىدورا هاماا هلا.منو الرتبية فيهيتوقف علىتقدم. اإلنسانيةاحلياةتطوير

تشكيليفرو تطتاحلالة، الرتبيةهذهيفو . التقدمحتقيقاىل تهدفسيالسلوكتغريلذالكالشخصية،
.مواقف

و التعلم أساس للتالميذ، و االرتباط بني . التعليم هو أساس للمدرس  عند عملية الرتبيةأما 
الشحصموافقتغيريالةماليبععمليةهوالتعليمإن. تعلمية و التعليميةالتعليم والتعلم يسمى 

ألنئماادتغيريالذيالسلوكهو" الرتبيةسكولوجية"كتابيفالغامل فورونتوعندالتعليم. والسلوك
والفكرةاملشكلةوحتليلةعرفامليفتغيريالكةروحيالو ةسمانيواجلالشخصيةبالظواهريتعلقالتعليم
2.واملوافقواملهارة

مجيع املوادو . خاملواد املوندرسيالتالميذأندرسة عملية الرتبية يف املو 
اللغة العربية هي اللغة الرئيسية يف باالنسبةكذلكو . الميذ يف عملية التعلموظيفة لتةهممةدور فيها

.صناسب و خامكي التوضيح اإلسالم دراسة اإلسالم من أجل ل
دين عن طريق الوحي الذي أنزل اهللا تعاىل على النيب حممد صلى الكما عرفنا أن اإلسالم هو 

الوحي على النيب حممد كما قال رسول آخر ، حتتشد أنزل. ماهللا عليه وسلم بواسطة جربيل عليه السال
و عالذي مجنآية وكذلك ىف احلديث الشريف مبني و مفسر من القر يف كتاب القرآن الكرمي باللغة العرب

3.للغة العربيةبامهاقرآن و احلديث ،دين االسالم هو المصدرنأل. رتب باللغة العربية

1 200246القاھرة،: الموجھ الفنى لمدرسى اللغة العربیة، عبد العلیم إبراھیم،دار المعارف
2 Drs. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya١٩٩٥, hlm, ٨٥
3 . DRA. Juwairiyah Dahlan,MA. Metode belajar mengajar bahasa arab(Surabaya: Al- ikhlas,1992)
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:كما قال اهللا تعاىل 
)2: يوسف (اَنـَْزْلَناُه ُقراَناً َعَربِياً َلَعلٌَّكْم تـَْعِقٌلْوَن ِإناَّ 

:حديث النيب صلى اهللا عليه و سالم و 
رواه (احبوا العرب لثالث النى عربى ، والقران عربى ، و كالم اهل الجنة فى الجنة عربى

)الطبرانى
:و قول الصحابة 

4)عمر ابن خطاب(دينكمفإنه جزء من العربية احرصوا على تعلم اللغة 

:وهيمهارات،أربعايلتنقسمعامةاألخرىواللغات،العربيةاللغةأما
اإلستماعمهارات. ١
الكالممهارات. ٢
ةآءالقر مهارات.  ٣
5.الكتابةمهارات. ٤

ترتيبها يف تعليم اللغة العربية و يف لتعزيز دور اللغة العربية و وظيفتها، فستكون ضرورة تكثيفا 
لتحقيق هذا الغرض ال و .جوانب تعلم التالميذ التكيف يف تشكيل احلضارة وترقية نوعية التعليم اإلسالم

يف ترقية النوعية والكيفية اليت لديها  الناحية بني اجلوانب ةالتكيففيهابد من تعلم وتعليم اللغة العربية
:األخرى و 

فامها للحديث , متزودا بزاد القران الكرمي , عتزابه أن ينشأ التلميذ متشبعا بروح اإلسالم م.1
.  يخلق اإلسالمى الرفيعويعرف على أمثلة من , لشريف متعظا حبكم ا

له تأدية حبيث يتسىن, , ها لغة حية ر أن حيب لغته باعتبا.2
, قتهايطر ضروب املعرفة عن ويسعى إىل توسيع مداركة مبختلف, ذلك كله ىف يسري وسهول

4 . Akhmad Munawari. Belajar Cepat Tata Bahasa Arab (Yogyakarta : Nurma Media Idea, 2004) hal ii

5 Hendri guntur targan, menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa(Bandung: Angkasa 1982) hlm
1



أو , على القراءة دون أن يتعثر لسانه ةقادر تكان, تحىت إذا ما بلغ
كما أنه يستطيع كتابة ما ميلى عليه من موضوعات وأفكار , جيد عسرا ىف رسم الكلمات 

.وتتفق وما اكتسبه من اخلبريت و املهارات, تالئم مداركه 
واهلواية البناءة الىت تعود باخلري عليه و , استثمار أوقات الفرغ ىف العمل الصاحل ان حيسن .3

ة  املدرسةملهارت واخلربات ىف حياوبذلك يعمل على تنمية ما اكتسبه من ا, على جمتمعه 
.العمليةةحياو ةليستغلها ىف إجادة ما يسند إليه من أعمال ىف مستقبل

إذا بواسطتها ىف حالة تركه املدرسة , تنمية امليل إىل املطالعة احلرة.4
.وفهم ما يسمع بصورة مناسبة, ستماع بانتباه اكتساب القدرة على اإل.5
.أخطاء اإلمالئيةللكتابة خبط واضح مقروء خال من اكتساب املهارة الالزمة.6
وما يقع حتت احلس بلغة , عما ىف النفس) الشفهى والتحريري(تنمية القدرة على التعبري.7

والربقيات واملذكرات وإلقاء , وعبارات واضحة منظمة ليعتاد كتابة الرسائل, صحيحة
)أو مناظرة, حماضرة(الكلمات و االشرتاك ىف املناقشة 

, بقدر ما تسمع به سنة, فيخاوحسن اجلمال , تذوق فنون التعريب ىف اللغة العربية.8
.6

نفذ املناهج ىف الفصول، ومدرس يسهو الذى علماملىف جناح تنفيذ املناهج ألن مهمعلمدور امل
ولوكانت مناهج ونظام التعليم رس هوأحد عوامل الرتبية املهمخطة املواجه ىف تنفيذ املناهج، و املد

فليس يكون هناك نفعا مطلقا، ولذلك ترقية القدرة املهنية للمدرس مهم جيدا، بدون املدرس املؤهل 
.    جدا  من أجل احلصول ألهداف املرجوة

املدرس الذى لديه عدد من مدرس املهنية هو. وجود مدرس املهين الميكن أن تساوم
كفاءة )١(وهناك أربعة كفاءات الذى جيب أن ميلكها املدرس وهي . الكفاءات وأن يعضد مهنته

وكفاءة املهنية املكتسبة من خالل الرتبية ) ٤(وكفاءة اإلجتماعية ) ٣(وكفاءة الشخصية ) ٢(الرتبوية 
7. املهنية

.316.ص. غریب : المكتبة . غة الغربیةطرق تدریس الل. دكتر عبد لمنعم سید عبدالعال . .
7.Tim Redaksi Nuansa Aulia, Himpunan Perundang-undangan RI tentang Guru dan Dosen, (Bandung:
CV Nuansa Aulia, 2006), hlm. 22



التالميذ أن باب السالم ليستطيعالثانوبة مبعهد درسةاملومن أغراض تدريس اللغة العربية يف 
باب السالم باكنبارو حتقيق الثانوبةدرسة امللغرض تعلم اللغة العربية يف .يدجبيتكلموا باللغة العربية 

.مهمة يف عملية التعلم والتعليم وحتقيقها هذا اهلدفو والسائلة ، أن الطريقة تمامب
م باكنبارو أن هذه باب السالالثانوبة مبعهد ةرستعليم اللغة العربية يف املدعن دراسة السابقة 

وزارة الشؤون ة ال يسم كاملعهد اخرى مبنهج نظر ،)DIKNAS(الرتبية الوطنية منهج تستعملاملدرسة
الطريقة ،لغة العربية فيها بالطريقة املختلفة يعىن الطريقة املباشرةأما تنفيذ تعليم ال. (DEPAG)الدينية

جدت و .ولكن تعلم اللغة العربية مل حتقق النتائج املرجوة.الطريقة السمعية و السفوية و غريها,الكتابة 
: الباحثة الظواهر على النحو التايل 

ان يقرأ نصص اللغة العربية بعض التالميذ غري طالقة .1
بعض التالميذ ال يعمل الواجبات من املدرس .2
تقدمي املدرس قليال اإلختبار قبل الدرس و بعده اال قليال نادرا. 3
ال يعمل املدرس فرقة التعلم بني التالميذ.4

لطالبتعليم اللغة العربية " بحث حتت املوضوع تالباحثة أن تريدلظواهر السابقةء على اانب
".بمعهد باب السالم باكنباروالثانويةالصف الثامن في المدرسة 

الدوافع يف إ ختيار املوضوع. ب
:يليأأما أسباب إختيار املوضوع وهو كما 

.ملعرفة تعليم اللغة العربية مبعهد باب السالمةهذه املشكلة مهم.١
.قدرةالباحثةعلى قدرة الباحثة من حيث الوقت، امليدان وكذلكةناسبمهذه املشكلة . ٢
.يف قسم اللغة االعربية كلية الرتبية والتعليمالباحثة مطابقة على قدرة املشكلة هذه. 3
الباحثة يف كلية الرتبية و التعليم خصوصا يف قسم اللغة العربية بحثتهذه املشكلة مل ملعرفة .٤

.اجلامعة اإلسالمية سلطان شرف قاسم رياو



توضيح اإلصطالحات. ج
:و ليكون البحث مفهما وواضحا فلتزم على الباحثة أن توضح اإلصطالحات كما يلي 

.املعدرس اىل التالميذعلومات من التعليم هو حتويل امل. 2
8.الكلمات اليت يعربها العرب عن أعرضهماللغة العربية هي . 3

المشكالت. د
تقديم المشكلة- 

:فإنه ميكن حتديد املشكلة كما يلي, خلفية املشكالتىعل
تنفيذ تعليم اللغة العربية. ١
مهنية املدرس لتعليم ىف املدرسة. ٢
اللغة العربيةتالميذ ىف تعليم الرغبة . ۳

تحديد المشكلة-

:املشكالت املوجدة يف هذا البحث كثرية أردت الباحثة أن حتددها كما يلي
".مبعهد باب السالم باكنبارويف املدرسة الثانوية الصف الثامن لطالب تعليم اللغة العربية "

تكوين المشكلة- 

يف الصف الثامنلطالبالعربيةتعليم اللغة :لبحث كما يلياأما تكوين املشكلة يف هذا
؟ومبعهد باب السالم باكنبار املدرسة الثانوية

8 7. ص, م2006, لبنانبیروتالعصریةالمكتبة, الدروسجامع, غالیینيمصطفىالشیح.



البحث و فوائدهأهداف. ه
غراض البحثأ. ١

مبعهد باب السالم يف املدرسة الثانويةالصف الثامنلطالب تعليم اللغة العربية ملعرفة عملية
.وباكنبار 

فوائد البحث. ٢
:ئد هذالبحث هو اأما الفو 

تعليمالىفللمعلمني ، نتائج هذا البحث يستطيع أن ترقية اجلودة.أ
تعليمىف اللرئيس املدرسة ، كمدخل من أجل يف ترقية القدرة .ب
لتكميل شرط من الشروط املقررة للحصول على شهادة املؤهل يف الطبقة األوىل يف قسم .ت

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان 
.رياو



الثانيالباب
المفهوم النظرى

النظريات.1
تعليم اللغة العربية. 1

غرض عام اللغة العربية.أ

.يم اإلسالميةلن و احلديث كمصدر حكم و تعآالقر ونلكي التالميذ يفهم. 1
.نية و الثقافية اإلسالمية الذي يكتب بااللغة العربيةيب الدكتونليفهم. 2
.للعة العربيةملاهر التكلم و إنشاء با. 3
.خرىملفيد ألة مساعدة دراية األ. 3
1.يعىن مهنية جدا, احل اللغة العربيةلتنمية . 4

ض تعليم اللغة العربيةاغر أ. ب

التكيف يف ترقية النوعية والكيفية اليت بلتحقيق هذا الغرض ال بد من تعلم وتعليم اللغة العربية 
:لديها  الناحية بني اجلوانب األخرى 

فامها    , ن الكرمي آمتزودا بزاد القر , سالم معتزابه أن ينشأ التلميذ متشبعا بروح اإل.  1
.  ويتعرف على أمثلة من اخللق اإلسالمى الرفيع, للحديث لشريف متعظا حبكم 

له حبيث يتسىن, , أن حيب لغته باعتباها لغة حية .  2
ويسعى إىل توسيع مداركة مبختلف ضروب املعرفة عن , يسري وسهولة تأدية ذلك كله ىف

كان قادرا على القراءة دون أن يتعثر, , طرىقتها
كما أنه يستطيع كتابة ما ميلى عليه من , أو جيد عسرا ىف رسم الكلمات , لسانه 

.وما اكتسبه من اخلبريت و املهاراتوتتفق , موضوعات وأفكار تالئم مداركه 

1 .Drs. H. Tayar yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab (Jakarta : Grafindo Persada,
1997) hal 189



واهلواية البناءة الىت تعود باخلري عليه و , ان حيسن استثمار أوقات الفرغ ىف العمل الصاحل . 3
: وبذلك يعمل على تنمية ما اكتسبه من املهارت واخلربات ىف حياته املدرسية , على جمتمعه 

.بل حياته العمليةليستغلها ىف إجادة ما يسند إليه من أعمال ىف مستق
.إذا بواسطتها ىف حالة تركه املدرسة , تنمية امليل إىل املطالعة احلرة . 4
.وفهم ما يسمع بصورة مناسبة, اكتساب القدرة على الستماع بانتباه . 5
.اكتساب املهارة الالزمة للكتابة خبط واضح مقروء خال من األخطاء اإلمالئية. 6
وما يقع حتت احلس بلغة , عما ىف النفس) الشفهى والتحريري(تعبريتنمية القدرة على ال.  7

).وعبارات واضحة منظمة ليعتاد كتابة مناظرة, صحيحة
والتدريب , بقدر ما تسمع به سنة, وحسن اجلمال فيخا, تذوق فنون التعريب ىف اللغة العربية. 8

.2

واجبات المدرس اللغة العربية. ت
) ٢(فهم اللغة ) ١: (أن القدرة األساسية للمدرس اللغة العربية وهي :رأى أخر قال 

أن يكون لديه ) ٤(إتقان برامج تدريس اللغة العربية ) ٣(إتقان اللغة العربية وأسالبها 
3.إحساسا بالثقافة العربية وثقافة الطالب

عربية ىف عملية التعليم الشامل على النحو الذى إقرتحة أدم دور وقدرة مدرس اللغة ال
وداجى ىف كتابه، كما نقل عنه حممد أوزير عثمان، مدرس هو املعلم واملشرف والتنظيم 

4.البيئة وإعداد وتاخمطيط واملخفز ومعد الصياغة

2 31. ص. غریب : المكتبة . طرق تدریس اللغة الغربیة. دكتر عبد لمنعم سید عبدالعال .
3. . Muhammad Uzer usman, Menjadi Guru Profesional (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1995)hal
7-9
4.Rusdi, Op. Cit, hlm.200.



مذكور حتدد أن العمل كما قال علي أمحد . وبعبارة أخرى املعلمني املهنية كمعيار يف الوظيفة
:املهنية عندما يكون املؤاشرات على النحو التايل 

.له مهارات العمل بأساس مفاهيم ونظريات من العلوم املتعلقة. 1
.مؤكدا على اخلربة يف جماالت املهنة املعنية. 2
رمسيا، له الشروط الستكمال التعليم العايل. 3
.الجتماعي من ذالك العملله حساسية لألثر ا. 4
5.  له التنمية التمشية مع التطورات احليوية يف احلياة. 5

شروط املدرس املهنيةاما 
.البد لديه موهبة كمدرس). ١(
.البد لديه مهارات كمدرس). ٢(
.البد لديه شخصية جديدة ومتكاملة).٣(
.البد لديه عقل سليم).٤(
.البد لديه جسم سليم).٥(
.لديه خربة ومعرفة واسعةالبد). ٦(
.البد لديه روح قواعد اخلمسة). ٧(
6.املدرس هو مواطن صاحل). ٨(

:
صياغة األهداف تعليمية اخلاصة. 1
ريقة التعليمطله األساليب و ال. 2
تقدمي املواد. 3
ملعرفة مهارات األساسية التالميذ. 4

5 . Ahmad Ali Madkur, Taqwim I’dad Muallim al-lughoh al-a’rabiyah (rabat : masyurat
isesco,1992)hal 24
6.Departemen Agama RI, Wawasan Tugas dan Tenaga ke Pendidikan,(Jakarta: Direktorat Jendral
Kelembagaan Agama Isalam, 2005),hlm. 66.



تقومي عملية التعلم ونتائجه. 5
.تعليم التعلم العالجية. 6

صفات المعلم.  ث
الصفات العقلية . 1
اإلستعداد ملهنتة - 
سالمة العقل- 
غزارة املادة- 

الصفات اخللقبة . 2
باش الوجه رحيما حيسن معاملة التالميذ - 
املتعلم يف اعماله و قدرتهصبورا فنجاح - 
جمدا يف عمله مهتما به نشيطا- 
أن تكون صوته واضحا جليا مؤثرا خاليا من اجللية و الصياح غري ضروريني - 
أن تكون عينه يقظة ترى كل حركة  يف الفصل- 
الصفات اجلسمية . 3
سالمة البدان و قوة البنية - 
و الشعر و الظفار و املالبس ) اجلسم(نظافة البدان - 
حسن البزة ولطف اهلندام من غري خروج عن حد األدب- 
7املشوهة/ اخللو من العاهات املدشة - 

األساس تعليم اللغة العربية. ج
يف عامة , هذا األساس يوجد ايضا الدرس اللغة العربية . يف تعليم وتعلم يوجد األساس

.األساس النظرية يعىن اللغة و النظرية الفروع نوعاىن 

15.9-5.ص. دار السالم للطبا عة و النشر. التربیة و التعلیم .محمد یونس و قاسم بكر



:اسس النظرية .1
.تعتمد نظرية الوحدة يف تعليم اللغة على اسس نفسية، و اسس تربوية، و اسس لغوية

:اسس نفسية .  أ

أن فيها جتديدا لنشاط التالميذ، وبعشا لشوقهم، ودفعا للسأم وامللل عنهم، وذلك 
ع من تكرار الرجوع إىل املوضوع الواحد، لعال جه من خمتلف وفيها نو . لتنوع العمل و تلوينه

ونظرية الوحدة تقضى بفهم املوقف الذى ميثله املوضوع .النواحى، وىف التكرار تثبيت وزيادة فهم
وهذا يساير طبيعة الذهن ىف إدراك , مث االنتقال بعد ذلك إىل فهم األجزاء, فهما كلبا أوال

األشياء
:األسس الرتبوية . ب 

وفيهاكذلك ضمان للنمو اللغوى .أن فيها ربطا وثيقا بني ألوان الدراسات اللغوبة
ألن هذه األلوان محيعها تعاجل ىف , ال يطغى فيه لون على اخر, عند التالميذ منوا متعادال

.ال تتفاوت فيها محاسة املدرس أو إخالصه أو غري ذلك من العوامل, ظروف واحدة
:األسس اللغوية. ج 

مبعىن أننا ال , ألننا حني نستعمل اللغة وحدة مرتبطة , 
لنفهم كيف , مث نستشري القواعد, ليمدنا باملفردات الىت حنتاج إليها, نستشري القاموس أوال 

.بل يتم تعبرينا بصورة سريعة فيها تكامل وارتباط, ونضبط الكلمة, نؤلف اجلمل
:ع نظرية الفرو .2

مثل , 
ولتطبيق هذه . املطالعة، واحملفوظات، والتعبري، والقواعد، واإلمالء، واألدب، والبالغة

النظرية يعاجل كل فرع من هذه الفروع على أساس منهجه املرسوم ىف حصصه املقررة ىف 
8.الدراسىاجلدول 

8 50.ص . كار المعارف: المكتبة .  الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربیة. عبد العلیم إبراھیم . .



الطريقة هى أسلوب منهجية تستخدم فيها ألن.مهم جداالطريقة يف عملية تعليم اللغة العربية 
س املختلفة كما يوضح أن ن طرق التدر يف العمل التستخدم الطريقة وحدها، بل م9.لتحقيق اهلدف

:طريقة تعليم اللغة العربية ينقسم إىل الطرق منها 
ةطريقة القواعد و الترجم. أ

. طريقة قوعيد الرتمجة يعىن طريقة القادمة او طريقة التقلدية
.الكلمات من قواعد و ترمجها

كتابة و ترمجة, اقوى يف مهارت القراءة.1
يستحدن الرتمجة بدية يف التعلم .2
حتليل حنو من اللغة يف نطق اهتمام .3

1.
استعمل اللغة األم كثري.2
إهتم تعليم اللغة العربية ليس نقسها.3

الطريقة المباشرة.ب

س اللغة العربية و در لغة العربية ويعلم املعلم مواد طريقة املباشرة هي الطريقة يف تعليم ال
وعند ملجانتو سوماردى . املدرسية مباشرةالتعلميةبالوسائلالطريقةهنا يستعمل املعلماملراد. 10مباشرة
لغة التالميذ ولو املدرسطريقة قدم املعلم مادة اللغة االجنبية مباشرة كلغة التدريس، واليستعملالهي 
11.ىف العملية التعلميةقليال

9 . IL Pasaribu dan Drs. Simajuntak . Proses Belajar Mengajar. PT.Tarsito Bandung
10 Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa Arab, Hida Karya Agung, Jakarta 1983,Hlm 26
11 Madjanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Arab Sebuah Tinjauan Dari Segi Metodologi



ضة، تعليم علم الرياالم أن تعليم اللغة العربية األجنبية ليست كو فهعلى مسستهذه الطريقة أ
ك املفردات اوالكلمة يف تعليم اللغة يدرب التالميذ بإجراء تلقني املفردة او الكلمة احملصصة ولوكانت تل

.ولكن تلك الكلمة سيفهمها التالميذ وسيقدر ترمجها قليال فقليال. يفهمها التالميذالعربية ال
تعليمية يف اقصار وقت، 

.املقصود هنا الطريقة املواقف يف تعليم اللغة العربية. بأقل جهد من جانبة ومن جانب التالميذ
طريقة املباشرةائص الحص

إن أهدافها هي استعاب اللغة شفويا او كتابيا حىت يستطيع التالميذ إىل القيام بتعامل مع اهل .1
األفكار إليهم شفويا كان ام كتابيا

وكانت املادة هي الكتابة الذي فيه املفردات العمومية واستخدامها كل يوم ىف احملادثة مثل .2
ماهذا؟ ماذالك؟ ماتلك؟ وغري ذالك

إن القواعد املستخدمة ىف التعليم هى اخلرسانة معناها بدأ املعلم من األمثلة اىل القواعد.3
باألسئلة املخططة من قبل إن قدرة اإلتصال مترّ .4
كانت قدرة احملادثة و االستماع تدرجييا.5

:هذه الطريقة هي من مزايا 
قدرة التلميذ يف اإلستماع واحملادثة.1
استوعب التلميذ يف اللفظ لفظا تاما.2
استوعب التلميذ يف املفردات ووضعها.3
استوعب التلميذ الشجاعة إلتصال من غري أن يصعب عليه ىف الرتمجة.4

:أما عيوب هذه الطريقة هى 
إن هذه الطريقة حتتاج إىل املعلم اجلد من اجلسم و العقل و اخللق.1
إن هذه الطريقة التستطيع أن تقوم ىف الفصل األوسع.2
الحتتاج إىل اللغة األم ىف الشرح اى التسمح للمعلم أن يستخدم اللغة األخرى يف أجراء .3

عملية التعليم
.جيعل الكربى سائما عليهكانت تكرير وحفظ املفردات.4



:طريقة املباشرة كمايلىأما خطوات التعليم 
يبدأ املعلم املادة شفوية يلفظ الكلمة بشرية الشيء أو سورته جيرؤ احلرمة ويتبع التالميذ .1

مرارا حىت صحيحا ىف اللفظ وفهم املعىن
)ما، هل، أين، وغريها(أعطى املعلم األسئلة بأدوات االستفهام .2
ن املعلم أن التالميذ تسّلط على املادة إما ىف اللفظ أو فهم املعىن يطلب التالميذ بعد إتقا.3

أن يفتح كتبهم، أعطى املعلم مثال القراءة الصحيحة مث قرأ التالميذ الناص متبادال
إجابة السؤال أو التمرينات ماىف الكتاب مث استمرار بالكتابة.4
الفرائة العمومية املطبقة بطباقة التالميذ .5
طباقة اخلاصة باالستداللىفاللغةأسلوبيعطى.6

طريقة القراءة. ج.4

طريقة القراءة يعىن طريقة تعليم اللغة عرضها يعطى مهارت القراءة اىل الطالب سهوال
مزايا و عيوب 

لزيادة مهارت القراءة إىل الطالب .1
الطالب حتصلون انواع الكلمات بدون تعلم .2
اللغةزيادة املعلومات عن الثقافة .3

الطالب طبقة اآلول ال يفهم ما يقرائهم.1
يهتم ما يقراءهم ليس كيف يقرئهم.2
الطالب نقصون يف مهارت اإلستماع و تكلم.3

طريقة السمعية الشفوية. د
هذه طريقة تنمية من الطريقة املباشرة 



تناسب حبقيقة اللغة هي اللفظ .1
و الكتابة, القراءة , الكالم , اإلستماع تنفيذ هذا التعليم يبدأ من .2
تناسب بعملية تعلم اللغة األم.3
يستطيع أن يساعد عادة اللغة .4
يريد الطالب أن يتعلم اللغة  وليس علم اللغة .5
كل اللغة هلا طبيعية حىت ال حتتاج مقارن بااللغة األخرى.6
ترمجة تكون ثقيله يف التعلم ولكن ال يستعمل.7
متكلم اصلىأفضل املدرس هو .8

عيوب من هذا الطريقة
النطق ليس مهارت اللغة وحده.1
مهارت األخرى مساويا مبهارت التكلم.2
تعلم اللغة األجنبية يف حقيقة هلا فرق باطنية من التعلم اللغة األم.3
تعلم اللغة األجنبية ممكن باالتكرار.4
كل اللغة هلا فرق وهلا مرادف.5

طريقة اإلنتقائية. ه

اهدفه فو . جابة من العيوب الىت توجد ىف كل الطريقة هذه مشركة من الطروق السابقةهذه الطريقة اإل
.لنقص العيوب من تلكالطريقة ولكى التعلم اللغة احسن

الدليل من التغيذ هذه الطريقة 
كل الطريقة هلا ميزايا الىت تنقع لتعلم .1
ليس الطريقة متاما .2
12.الطريقة السابقة بك مل طريقة األخرى.3

12 .Ahmad Fuad Effendy. Metodologi pengajaran Bahasa Arab. Mysikat : Malang,2004.hal 31



الوسائل التعليمية هي ألةالتعلم وموارد . غري الطريقة، وسائل التعلمية له دورا هاما يف التعلم
13.التعلم لدعم حتقيق معايري الكفاءة اليت تستحق االهتمام منفصلة عن الرتبية والتعليم

يذكر انواع وسائل الذى ليستحدم يف تعليم اللغة العربية كما) 1987: 2(حممد أمحد سامل 
:يلى 

هذا وسائل ملساعد املدرس يف اإلستماع السوت الذي قد الرقم اىل . معمل اللغة و انونه .1
التالميذ لتعلم

مج الراديو الرتبيةابر , فيديو, الراديو : سائل مسعية كمثل و .2
:وسائل سفوية كما ياتى .3

هذا وسائل .جريدة و انواع بطقة ,نشرات, ,صورة النسخة البيان:مثل وسائل طبع
سبورة و غريها: ليستحدم املباشرة باالة كمثل 

افالم و فيديو: تصوير وسائل
اللغة لتعلم معارفة ثقاف, يف تعلم اللغة معارض و متاحف مفيد جدا: كمثل وسائل

.ليعطى الدوافع اىل التالميذ يف تعلم اللغة العربية و, 
الصوت والصورة هذا وسائل لزيادة. تلفزيون , و فيدي: وسائل مسعية وسفوية كمثل .4

.حصوصا ليقدم عن املادة
14.هذا وسائل اكثر دراجة من مودول بسيط حىت كمفوتر. وسائل تعليم الربنامج .5

13 .Drs. Abu Anwar, M,Ag. Media Pembelajaran .Suska Press : Pekanbaru. Hal 11
14 Imam Makruf . Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (semarang : NEEDS PRESS, 2009) hal
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المفهوم اإلجرائية. ب
. لكى هذا البحث املستهدفة حمتاج إىل مفهوم اإلجرائية

:املؤشرات تعليم اللغة العربية 
يلفيذ املدرس عن املفردات بيدل األلة او صورة.1
يوجد املدرس السؤال  و اجلواب. 2
يأمر املدرس اىل التالميذ لقراءة متبدال.3
الدرستقدمقبل حتباريعطى املدرس ا. 4
يستحدم املدرس و سائل التعليم.5
يستحدم املدرس طرق خمتلفة.6
يعطى املدرس املفردات او اإلصطالحات الصعبة .7
يعمل املدرس امتحان األخر من املادة الىت قد يبحث. 8
ختم املدرس درسا و خالصة . 9

خيبري املدرس املواد املستقبل 10



دراسة السابقة.أ
:يلى 

"تنفيذ تعليم اللعة العربية يف املدرسة الثانوية حب الوتن رمبا ميالنتع" 1.2001

"دراسة وصفية تنفيذ تعليم املادة القرأن احلديث يف املدرسة املتوحدة " 2.2001

"تنفيذ تعليم الرتبية الدينية اإلسالم يف املدرسة الثانوية كمبار" 2002,سهيدى .3

دراسة وصفية عن تنفيذ تعليم اللعة املاليو يف املدرسة اإلبتدئية "2002, رمحياىن .4
" تنجوع ايل كمبار

"باكنبارويف املدرسة الثانويةتنفيذ تعليم اللغة العربية " 2002مليدى .5

بناء على دراسة السابقة مل يبحث حصوصا تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثامن يف 
لذلك ارد الباحثة هذا املوضوع ألن هذه الدرسة مهمة . انوية مبعهد باب السالم باكنبارواملدرسة الث

.لذكر نشاط التالميذ يف تعلم اللعة العربية كوجبة للمعلم



الثالثالباب
البحثطريقة

البحثمكانالوقت و. 1
الوقت . 1

2011يناير12حىتنوفمرب 12قامت الباحثة هذا البحث من 
مكان البحث . 2

.باكنباروالسالمبابمبعهدالثانويةيف املدراسة البحثهذاالباحثةقامت 

وموضوعهالبحثأفراد.2
.باكنباروالسالمبابمبعهدالثانويةاملدرسةيفمدرسهوالبحثأفراد.1
السالمبابمبعهديف املدرسة الثانويةالثامنالصفلطالب العربيةاللغةتعليمهووموضوعه.2

.باكنبار

البحثعينهومجتمع. ۳
.عينهالتأخذفالقليالألنالعربيةاللغةاملدرس2هوالبحثهذايف اما 

البياناتخمعطريقة. ٤
هوالبحثهذا

البحثميداناىلمباشرةترقبهياملراقبة. ١
بابمعهدىفالعربيةاللغةتعليمعنبالبحثاملتعلقةاىلسؤالعنيستعملهواإلستبيان.2

.باكنباروالسالم



البياناتتحليلالتكنيات.5
حثة جمموعة البيانات بإستخدام الطريقة التخليلية الل البحتهذا البحث دراسة و صفية، 

أما الكيفية . . هذا احلال قسم اىل فرقتني مها الكمية و الكيفية. الوصفية
و الرمز الذي يستخدم الباحثة يف . ترسم بالكلمة أو اجلملة تسمى بالطريقة التحليلية الوصفية يف املائة

الرسالة هو هذه 
:هوالرموزأما

Keterangan :
P : Angka Persentase
F : Frekuensi yang dicari persentase
N: Jumlah Frekuensi Keseluruhan



الرابعالباب
البحثنتائج

البياناتتقديم. أ

قدمه . باكنباروالسالمبابمبعهدالثانويةاملدرسةيفالعربيةاللغةعليمتتقدميملعرفة
يف. األستبيانواملرقبةباستحدامالبياناتمجعلذلك . العربيةاللغةعليمتتقدميالباحثة ليس إال ملعرفة

لريقب الببانات يف هذا الباب .العينةبدوناللغة العربيةاملدرس2اعنحثيبقدالسابقالباب
30(إىل ثالثونة مخسة عشر سؤاال اإلستبيان قدم الباحثمث اإلستبيان إىل التالميذ امااملؤشرات13

يفالثامنالصفلطالب العربيةاللعةتعليمتنفيذملعرفةالباحثةتستحدماليتاملؤشراتهناك.)التالميذ
: فهيباكنباروالسالمبابمبعهدالثانوية املدرسة



نتائج البيانات عن تعلبم اللغة . من املرقبةالباحثةتقدميلاإلستبيانمنالبياناتتقدميلبق
.العربية لطالب الصف الثامن ىف املدرسة الثانوية مبعهد باب السالم باكنيارو

األولاجلدول
اوكتا روسا: املدرس           

يناير4, الثالثاء: التاربح /اليوم 
II A: الفصل           

النعماملؤشراتالرقم
- √يستعدد املدرس طالبا قبل الدرس.1
√- ل املدرس عن املواد القادمةيسأ.2

- √التخطيط الدراسييعمل املدرس.3
- √التعليمبأهدفيناسبدرسااملدرسقدمي.4
- √الدرسمادةاملدرسيشرح.5
- √خمتلفةطرقاملدرسيستحدم.6
- √التعليمسائلواملدرسيستحدم.8
- √التعلمعمليةاملدرسيتبني.8
- √التالميذاىلليسئلوافرصةاملدرسيعطى.9
- √يبحثقداملادةعنامتحاناملدرسيعطى .1

√- يبحثقدالىتاملادةمناألخرامتحاناملدرسيعمل.11
- √خالصةودرسااملدرسختم.12
- √خيبري املدرس املواد املستقبل.13

112



الثاىناجلدول
اوكتا روسا:املدرس           

يناير4, الثالثاء:التاربح /اليوم  
II B:الفصل           

النعماملؤشراتالرقم
√- يستعدد املدرس طالبا قبل الدرس.1

√- ل املدرس عن املواد القادمةيسأ.2

- √التخطيط الدراسييعمل املدرس.3
- √التعليمبأهدفيناسبدرسااملدرسقدمي.4
- √الدرسمادةاملدرسيشرح.5
- √خمتلفةطرقاملدرسيستحدم.6
- √التعليمسائلواملدرسيستحدم.8
- √التعلمعمليةاملدرسيتبني.8
- √التالميذاىلليسئلوافرصةاملدرسيعطى.9
- √يبحثقداملادةعنامتحاناملدرسيعمل.1

√- يبحثقدالىتاملادةمناألخرامتحاناملدرسيعمل.11

- √خالصةودرسااملدرسختم.12
- √املواد املستقبلخيبري املدرس .13

103



الثالثاجلدول
اوكتا روسا:املدرس           

يناير3, اإلثنني: التاربح /اليوم  
II:الفصل            C

النعماملؤشراتالرقم
√- يستعدد املدرس طالبا قبل الدرس.1
√- ل املدرس عن املواد القادمةأيس.2

- √التخطيط الدراسييعمل املدرس .3
- √التعليمبأهدفيناسبدرسااملدرسقدمي.4
- √الدرسمادةاملدرسيشرح.5
- √خمتلفةطرقاملدرسيستحدم.6
- √التعليمسائلواملدرسيستحدم.8
- √التعلمعمليةاملدرسيتبني.8
- √التالميذاىلليسئلوافرصةاملدرسيعطى.9
- √يبحثقداملادةعنامتحاناملدرسيعمل.1

√- يبحثقدالىتاملادةمناألخرامتحاناملدرسيعمل.11

- √خالصةودرسااملدرسختم.12
√- خيبري املدرس املواد املستقبل.13

94



الرابعاجلدول
سرى قاسم:املدرس            

يناير11, الثالثاء:التاربح  /اليوم 
II:الفصل             D

النعماملؤشراتالرقم
- √يستعدد املدرس طالبا قبل الدرس.1
√- ل املدرس عن املواد القادمةأيس.2

- √التخطيط الدراسييعمل املدرس.3
- √التعليمبأهدفيناسبدرسااملدرسقدمي.4
- √الدرسمادةاملدرسيشرح.5
- √خمتلفةطرقاملدرسيستحدم.6
- √التعليمسائلواملدرسيستحدم.8
- √التعلمعمليةاملدرسيتبني.8
- √التالميذاىلليسئلوافرصةاملدرسيعطى.9
- √يبحثقداملادةعنامتحاناملدرسيعمل.1

√- يبحثقدالىتاملادةمناألخرامتحاناملدرسيعمل.11

- √خالصةودرسااملدرسختم.12
- √خيبري املدرس املواد املستقبل.13

112



اخلامساجلدول
سرى قاسم:املدرس           

يناير12, الربوع :التاربح /اليوم  
II:الفصل            E

النعماملؤشراتالرقم
√- يستعدد املدرس طالبا قبل الدرس.1
- √املواد القادمةل املدرس عنأيس.2
- √التخطيط الدراسييعمل املدرس.3
- √التعليمبأهدفيناسبدرسااملدرسقدمي.4
- √الدرسمادةاملدرسيشرح.5
- √خمتلفةطرقاملدرسيستحدم.6
- √التعليمسائلواملدرسيستحدم.8
- √التعلمعمليةاملدرسيتبني.8
√√التالميذاىلليسئلوافرصةاملدرسيعطى.9
- √يبحثقداملادةعنامتحاناملدرسيعمل.1

√√يبحثقدالىتاملادةمناألخرامتحاناملدرسيعمل.11

- √خالصةودرسااملدرسختم.12
√- خيبري املدرس املواد املستقبل.13

94



السادساجلدول
سرى قاسم:املدرس           

يناير11, الثالثاء:التاربح /اليوم  
II:الفصل            F

النعماملؤشراتالرقم
- √يستعدد املدرس طالبا قبل الدرس.1
√- ل املدرس عن املواد القادمةأيس.2

√- التخطيط الدراسييعمل املدرس.3

- √التعليمبأهدفيناسبدرسااملدرسقدمي.4
- √الدرسمادةاملدرسيشرح.5
- √خمتلفةطرقاملدرسيستحدم.6
- √التعليمسائلواملدرسيستحدم.8
- √التعلمعمليةاملدرسيتبني.8
√- التالميذاىلليسئلوافرصةاملدرسيعطى.9
- √يبحثقداملادةعنامتحاناملدرسيعمل.1

- √يبحثقدالىتاملادةمناألخرامتحاناملدرسيعمل.11
- √خالصةودرسااملدرسختم.12
- √خيبري املدرس املواد املستقبل.13

103



السابعاجلدول
العداد املرقبة ا و ب املؤشرات الرقم

ال نعم 6 5 4 3 2 1
4 2  -  - √  - √  - يستعدد املدرس طالبا قبل الدرس 1.
4 2 √  -  -  -  - √ عن املواد القادمةل املدرسيسأ 2.
0 6 √ √ √ √ √ √ التخطيط الدراسيلعمل املدرس 3.
0 6 √ √ √ √ √ √ قدم املدرس درسا يناسب بأهدف التعليمي 4.
0 6 √ √ √ √ √ √ الدرسوادامليشرح املدرس  5.
0 6 √ √ √ √ √ √ يستحدم املدرس طرق خمتلفة 6.
0 6 √ √ √ √ √ √ يستحدم املدرس و سائل التعليم  7.
0 6 √ √ √ √ √ √ التعلمعمليةيتبني املدرس  8.
2 4 √  - √  - √ √ يعطى املدرس فرصة ليسئلوا اىل التالميذ 9.
0 6 √ √ √ √ √ √ املدرس امتحان عن املادة قد يبحثيعطى 10.
5 1  -  -  -  - √  - املدرس امتحان األخر يعطى 11.
1 5 √ √ √ √  - √ ختم املدرس درسا و خالصة  12.
2 4 √  - √ √  - √ خيبري املدرس املواد املستقبل 13.

18 60 10 9 11 9 10 11 اجلملة

18عددهم" ال"جوابو06عددهم" النعم"جوابأنعرفناالسابقةجدوالمن
:نعم 
:ال



اجلدول السامن
املائةيف العدداملؤشراتالرقم

%ال%نعم
%467%233يعطى املدرس امتحان قبل بدأ الدرس.1
%467%233يسئل املدرس عن املواد القادمة.2
%00%6100قبل بدأ الدرس التخطيط الدراسي.3
%00%6100قدم املدرس درسا يناسب بأهدف التعليم.4
%00%6100الدرسوادامليشرح املدرس .5
%00%6100يستحدم املدرس طرق خمتلفة.6
%00%6100يستحدم املدرس و سائلة التعليمية .7
%00%6100التعلمعمليةيتبني املدرس .8
%233%467يعطى املدرس فرصة ليسئلوا اىل التالميذ.9

%117%583املدرس امتحان عن املادة يعطى.10
%583%117املدرس امتحان األخر يعطى.11
%00%6100ختم املدرس درسا و خالصة .12
%233%467خيبري املدرس املواد املستقبل.13

60100%18300%

جوابأنعرفناالسابقةجدولمن
%100او 06عددهم" النعم"
%300او 18عددهم" ال"جوابو



التاسعاجلدول
املتواسطةاملدرسةيفالعربيةاللغةتعليمتنفيذعنبوأاملدرساملرقبةنتيجةمجع

باكنباروالسالمبابمبعهد
%مجل%ال%نعممؤشرات

6100%467%233يعطى املدرس امتحان قبل بدأ الدرس1

6100%467%233يسئل املدرس عن املواد القادمة2

6100%00%6100التخطيط الدراسيالدرسبدأقبل.3
6100%00%6100التعليمبأهدفيناسبدرسااملدرسقدم.4
6100%00%6100الدرسمادةاملدرسيشرح.5
6100%00%6100خمتلفةطرقاملدرسيستحدم.6
6100%00%6100التعليميةسائلةواملدرسيستحدم.7
6100%0.%6100التعلمتقدماملدرسيتبني.8

6100%233%467التالميذاىلليسئلوافرصةاملدرسيعطى.9

6100%117%583يبحثقداملادةعنامتحاناملدرسيعمل1
6100%583%117املادةمناألخرامتحاناملدرسيعمل1
6100%00%6100خالصةودرسااملدرسختم1

6100%233%467خيبري املدرس املواد املستقبل1

60100%18300%78100

او18" ال"جوابو1000%و06عددهم" النعم"جوابأنعرفناالسابقةجدوالمن
% 76.92"نعم" حوابهواملرتفعجوابالبياناتهذامن%. 300



:املقياس املستعملة للمرقبة هو 
)جيدة % = ( 100-% 1.76
)كافية %   = ( 75-% 56. 2
) ناقصة %   = ( 55-% 40. 3
)غري جيد %   = ( 40ناقصة من . 4

يف املائة77يعىن " جيد " 
راىاإلستبيانمنالبياناتلظاهرةالسابقجدواليفكمااإلستبيانمنالبياناتتقدميمث

:يلىكماجدوال
العاشراجلدول

سابقةالدرساملادةعنالتالميذاىلاملدرسيسئل
(%) FPاإلجابة السؤالالرقم

%1653دئماأ
%1447احياناب
الج

%30100ةملاجل

جوابأنمن. سابقةالدرساملادةعنالتالميذاىلاملدرسيسئلأنعرفناالسابقجدولبناء
أنعرفنالذلك. مايفالجوابو% 47او14عددهماحيانا, % 53أو16عددهمدائما
.جيدفهوالبحثنتائج



احلادي عشرةاجلدو
املادةتقدمقبلالتالميذاىلسؤلاملدرسيسئل

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%723دئماأ

%2274احياناب
%13الج

%30100ةملاجل

جوابأنمن. املادةتقدمقبلالتالميذاىلسؤلاملدرسيسئلأنعرفناالسابقجدوالبناء
% . 3او1عددهمالجوابو% 74او22عددهماحيانا, % 23أو7عددهمدائما
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك

الثاىن عشرةاجلدول
األنالدرساىلقبلهالدرساملدرسيتعلق

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%1963دئماأ

%1033احياناب
3 %1الج

%30100ةملاجل

دائماجوابأنمن. األنالدرساىلقبلهالدرساملدرسيتعلقأنعرفناالسابقلجدو بناء
أنعرفنالذلك. %3او 1الجوابو% 37او11عددهماحيانا, % 63أو19عددهم

.جيدفهوالبحثنتائج



الثالث عشرةاجلدول
تعلمالىتاملادةاملدرسيكتب

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%2273دئماأ

%827احياناب
الج

%3030ةملاجل

أو22عددهمدائماجوابأنمن. تعلمالىتاملادةاملدرسيكتبأنعرفناالسابقجدولبناء
فهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. مايفعددهمالجوابو% 27او8عددهماحيانا, % 73
.جيد

الرابع العاشرةاجلدوال
الدرسعناملدرسيبني

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%2997دئماأ

%13احياناب
الج

%30100ةملاجل

97أو29عددهمدائماجوابأنمن. الدرسعناملدرسيبنيأنعرفناالسابقجدوالبناء
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. مايفعددهمالجوابو% 3او1عددهماحيانا, % 



اخلامس العاشرةاجلدول
غريهاوتعلم, جوابوسؤل, اإلمتحان, احملاضرة: كمثلاملختلفةطريقةاملدرسيستقدم

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%2067دئماأ

%1033احياناب
الج

%30100ةملاجل

وسؤل, اإلمتحان, احملاضرة: كمثلاملختلفةطريقةاملدرسيستقدمعرفناأنالسابقجدولبناء
او10عددهماحيانا, % 67أو20عددهمدائماجوابأنمن. غريهاوتعلم, جواب

.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. مايفعددهمالجوابو% 33

الثادس العاشرةاجلدوال
غريهاوصورةقصة, كتاب, سبورة: كمثلتعليموسائلاملدرسيستقدم

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%2893دئماأ

%27احياناب
الج

%30100ةملاجل

وصورةقصة, كتاب, سبورة: كمثلتعليموسائلاملدرسيستقدمأنعرفناالسابقلجدو بناء
. مايفالجوابو% 7او2عددهماحيانا, % 93أو28عددهمدائماجوابأنمن. غريها
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك



عشرةالسابعاجلدوال
الدرسنتائجإستخلصالتالميذمعاملدرس

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%1240دئماأ

%1447احياناب
13%4الج

%30100ةملاجل

دائماجوابأنمن. الدرسنتائجإستخلصالتالميذمعاملدرسأنعرفناالسابقلجدو بناء
لذلك% . 13او4عددهمالجوابو% 47او14عددهماحيانا, % 40أو12عددهم

.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنا

عشرةالثامناجلدوال
تعلمبعداإلمتحاناملدرسيعمل

(%) fPاإلجابة السؤالالرقم
%1033دئماأ

%2067احياناب
الج

%30100ةملاجل

10عددهمدائماجوابأنمن. تعلمبعداإلمتحاناملدرسيعملأنعرفناالسابقلجدو بناء
فهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. مايفالجوابو% 67او20عددهماحيانا, % 33أو

.جيد



عشرةتاسعالاجلدول
التالميذاىلسؤلفرصةاملدرسيعطى

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%2893دئماأ

%27احياناب
الج

%30100ةملاجل

دائماجوابأنمن. التالميذاىلسؤلفرصةاملدرسيعطىأنعرفناالسابقلجدو بناء
البحثنتائجأنعرفنالذلك. مايفالجوابو% 7او2عددهماحيانا, % 93أو28عددهم

.جيدفهو

نلعشروااجلدول
تعلمقداملادةالتالميذاىلاملدرسيسئل

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%2480دئماأ

%620احياناب
الج

%30100ةملاجل

عددهمدائماجوابأنمن. تعلمقداملادةالتالميذاىلاملدرسيسئلأنعرفناالسابقلجدبناء
فهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. مايفالجوابو% 20او6عددهماحيانا, % 80أو24
.جيد



احلادى وعشرونلاجلدو 
العربيةاللغةتعلممهمالتالميذاىلالدوافعاملدرسيعطى

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%2377دئماأ

%723احياناب
الج

%30100ةملاجل

من. العربيةاللغةتعلممهمالتالميذاىلالدوافعاملدرسيعطىأنعرفناالسابقلجدو بناء
لذلك. مايفالجوابو% 23او7عددهماحيانا, % 77أو23عددهمدائماجوابأن

.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنا

الثاىن وعشرونلو اجلد
املادةليبنيالتالميذاىلاملدرسيأمر

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%13دئماأ

%2583احياناب
14%4الج

%30100ةملاجل

1عددهمدائماجوابأنمن. املادةليبنيالتالميذاىلاملدرسيأمرأنعرفناالسابقلجدو بناء
نتائجأنعرفنالذلك% . 14او4عددهمالجوابو% 83او25عددهماحيانا, % 3أو

.جيدفهوالبحث



الثالث وعشروناجلدول
املنزليةالواجبةاملدرسيعطى

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%2996دئماأ

%14احياناب
الج

%30100ةملاجل

أو28عددهمدائماجوابأنمن. املنزليةالواجبةاملدرسيعطىأنعرفناالسابقلجدو بناء
.جيدفهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك. مايفالجوابو% 4او18عددهماحيانا, % 97

الرابع  وعشروناجلدول
املستقبلاملادةاملدرسحيرب

(%) FPاإلجابة السؤالالرقم
%310دئماأ

%1963احياناب
%827الج

%30100ةملاجل

عددهمدائماجوابأناإلستبيانمن. املستقبلاملادةاملدرسحيربأنعرفناالسابقلجدو بناء
أنعرفنالذلك% . 27او8عددهمالجوابو% 63او19عددهماحيانا, % 10أو3

.جيدفهوالبحثنتائج



وعشرونمساخللاجلدو 
يف املدرسة الثانويةالثامنالصفلطالبالعربيةاللغةتعليمعن اإلستبياننتائجمجع

باكنباروالسالمبابمبعهد
مجل%ج%ب%أالرقم

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16
7

20
22
29
20
28
12
10
28
24
23
1

29
3

53%
23%
67%
73%
96%
67%
93%
40%
33%
93%
80%
77%
4%

96%
10%

14
22
10
8
1

10
2

14
20
2
6
7

25
1

19

47%
73%
33%
27%
4%

33%
7%

47%
67%
7%

20%
23%
83%
4%

63%

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
8

0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%

13%
0%

27%

30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%
30 :100%

271833%161507%1848%450 :
100%

احيانا, % 833أو271عددهمدائماجوابأناإلستبيانمنعرفناالسابقلجدو بناء
فهوالبحثنتائجأنعرفنالذلك% . 48او18عددهمالجوابو% 508او161عددهم

.جيد



تحليل البيانات.أ

. فتحليل البيانات بإستحدم طريقة وصفية نوعية باملائة, بناء على أن هذا البحث دراسة وصفية 
ملعرفة  تنفيذ تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتواسطة لدى التالميذ الصف الثامن مبعهد باب السالم 

: باكنبارو
تحليل البيانات من المرقبة.1

:يعىن رقبةاحلاصل من رموز املل
%100X

F
P




%100
78
60

X

%92.76

.ىف املائة77: يعىن " جيدة " تعليم اللغة العربية 

تحليل البيانات من اإلستبيان .2

)3( قيمتها  "  أ " إجابة  .1
)2( قيمتها " ب " إجابة .2
)1( قيمتها " ج " إجابة .3

:يلى جمموعة نتائج أجوبة اسئلة اإلستبانة السابقة نستطيع أن ننظرها كماوعلى أساس 
271x3=813)   = أ ( 
161x2 =322) = ب ( 
18x1 =18) = ج ( 

)18+ 322+ 813( 450= فنعرفنا 



:و اما البحث عن املائة فيستعمل الرموز 

P = x 100

P = 1153 X 100
1350

= %85.40

:املقياس املستعملة لإلستبانة هو 
)جيدة % = ( 100-% 76. 1
)كافية %   = ( 75-% 56. 2
) ناقصة %   = ( 55-% 40. 3
)غري جيد %   = ( 40ناقصة من . 4

مبعهد باب السالم الثانوية يف املدرسة لطالب الصف الثامنتعليم اللغة العربية
.ىف املائة85.40:  يعىن " كافية " باكنبارو 

:ثم نختلط النتيجة بين المرقبة و اإلستبيان
  =A + B

2
 =76.92 +85.40

2
ىف املائة81.16= 

الثانويةالصف الثامن يف املدرسةلطالب العربيةتعليم اللغةعن من جمموع هذه النتيجة عرفنا 
ىف املائة81.16: يعىن " جيدة " باكنبارو مبعهد باب السالم



الباب الخامس
تمةاالخ

خالصة .أ

البياناتوحتليلالبحثحاصلعلىبناء. أخذ ان خالصةبعد قدم الباحث حتليل البيانات
كمامبعهد باب السالم باكنباروالثانويةالصف الثامن  يف املدرسةتعليم اللغة العربيةمنالىت
:يلى
يعمل املدرس التحطيط الدراسى .1
درسا يناسب بأهدف التعليميقدم املدرس .2
يشرح املدرس املواد الدرس.3
يستحدم املدرس طرق خمتلفة.4
يستحدم وسائل التعليمية.5
بتبني املدرس تقدم التعليم .6
يعطي املدرس فرصة ليسئل اىل التالميذ.7
ختم املدرس درسا و خالصة .8
خيبري املدرس املواد املستقبل.9

.انتهى االختبار,االختبارمنتصف ,قبل االختبارو ال يعمل املدرس .10

اما نتائج هذا البحث تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثامن  يف املدرسة الثانوية مبعهد باب 
.81.16% يعىن " جيد"السالم باكنبارو 



اإلفتراحات.ب
:رتح عن االمور اآلتية ة أن تفالباحثتبناء على اخلالصة السابقة أراد

لمدير المدرسة. أ
اىليرجو-
للمدرس. ب
.للتحليل النص باستعمال طريقة مناسبةالطالبمدرس إعطاء الدوافع على يرجو اىل- 
حىت فهمواالطالبمدرس  بيان طريقة على يرجو اىل- 
يف كل أسبوع أو كل يومالطالبمدرس إعطاء االختبار على يرجو اىل- 
الواجبات تناسب بقدرة  الطالبإعطاءمدرسيرجو اىل- 
ادة العلم لرتقية الفكرة عن التعليمياملدرس  لز اىلجو ير - 

للتالميذ .ج
ان يتكلم باللغة العربية ولو خاطأالطالباىلجو ير - 
املفردتلزيادة الطالباىلجو ير - 
ان يدرسوا القوائد الن مهم يف التعليم اللغة العربيةالطالباىلجو ير - 
فكرة خاصة إىل فكرة عامةحتليل النص الطالباىلجو ير - 
يعملون الواجبات جبيدالطالباىلجو ير - 
ومشجاعة ليطلب العلالطالباىلجو ير - 
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Pedoman Observasi

Subyek :  a. Nama Guru :

b. kelas :

Tempat : SMP Babussalam Pekanbaru

Hari / tanggal :

Bidang Studi : Bahasa Arab

Pokok Bahasan :

Waktu :

No Aspek Yang Diobservasi Ya Tidak
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Sebelum memulai pelajaran guru mengadakan pree tes

Sebelum mengajar guru membuat satuan pelajaran

Guru bertanya mengenai materi yang telah lalu

Guru menyampaikan pelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

Guru menjelaskan materi pelajaran

Guru menggunakan metode yang bervariasi

Guru menggunakan media / alat dalam pembelajaran

Memantau kemajuan belajar selama proses

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

Guru mengadakan latihan mengenai materi yang telah dibahas

Guru mengadakan post tes mengenai materi yang telah dibahas

Guru mengakhiri pelajaran dan menyimpulkan

Guru memberitahu pokok bahasan selanjutnya

Jumlah



Angket

Petujuk Angket :

1. Daftar pertanyaan dibawah ini, bukanlah bermakna menguji anda, akan tetapi bertujuan
untuk mengumpulkan data atau keterangan yang berguna untuk kepentingan dalam
bidang penelitian.

2. Jawaban yang anda berikan tidak ada pengaruhnya dengan nilai rapor anda
3. Jawaban yang jujur, dengan demikian anda telah berpartisipasi dalam kelancaran

pendidikan.
4. Lingkari huruf A , B , dan C , sesuai dengan jawaban yang sebenarnya.
5. Atas kesediaan anda mengisi dan mengembalikan angket ini kepada peneliti, diucapkan

terima kasih.

Pertanyaan Anket :

1. Apakah sebelum  dimulai pelajaran guru bertanya kepada siswa mengenai materi
pelajaran yang telah lalu ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

2. Apakah guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sebelum materi disampaikan ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

3. Apakah guru mengaitkan pelajaran yang lalu dengan materi yang akan diajarkan ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

4. Apakah guru menuliskan pokok-pokok materi yang akan diajarkan ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

5. Apakah guru menjelaskan materi pelajaran ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

6. Apakah dalam mengajar guru menggunakan metode yang bervariasi seperti : Ceramah,
latihan, Tanya jawab, belajar kolompok, dll ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah



7. Apakah dalam pengajaran guru menggunakan media pembelajaran seperti : Papan tulis,
buku cetak, text cerita, gambar, dll ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

8. Apakah guru juga bersama siswa menyimpulkan hasil pelajaran ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

9. Apakah guru mengadakan latihan setelah materi disampaikan ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

10. Apakah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

11. Apakah guru mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang telah dibahas ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

12. Apakah guru memberikan motivasi kepada siswa akan pentingnya mempelajari Bahasa
Arab?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

13. Apakah guru menyuruh siswa untuk menjelaskan materi pelajaran ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

14. Apakah guru memberikan tugas / pekerjaan rumah ?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah

15. Apakah diakhir pelajaran guru memberi tahu pokok materi yang diajarkan pada pelajaran
berikutnya?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
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الشكر و التقدير

و أمره بني كاف ونون , ر اليل على النهارمكوّ , الغفارحد القهار العزيزاإن احلمد هللا الو 
وهو الذي أنزل القرأن عربيا و بعث رسوله من هو أفصح  , إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

ويهدى إىل صراط , ورسولهعبدهوأشهد أن حممدا . لرءف الرحيمهللا ااو أشهد أن ال إله إال , كالما
.الصاحلنيله وسائرأوعلى , والدعى إىل دين قيم, مستقيم

لنفسه ومن  شكر هللا ومن يشكر فإمنا يشكرتينا لقمان احلكمة  أن ولقد آ: (قال اهللا تعاىل
: الرحن ) هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان: (وقال تعاىل , 12: لقمان ) فإن اهللا غين محيد كفر
60.

سيد مدير جامعة سلطان شريف قاسم يات الشكر و التقدير إىل مكرم بأمسى آقدمأ
حلميايت مية األستاذ الدكتور حممد نذير كرمي و عميدة كلية الرتبية والتعليم الدكتورة اإلسالمية احلكو 

.فرصة لإللتحاق مبرحلة اجلامعةاملاجستري ملا أعطياين

عربية بكلية اللسيد رئيس القسم يف تدريس اللغةإىل فضيلة االتقديرقدم بالشكر و كما أ
دوين و زودوينو مجيع األساتذة الكرام الذين ساعستاذ ذوالكفل املاجستري الرتبية والتعليم األ

.و جلميع املوظفني الذين أحسنوا معا ملتهم يل يف هذه اجلامعة. مبختلف العلوم واملعارف

, قدم الشكر والتقدير إىل أستاذي اجلليل املشرف على هذا البحثوكما ال يفو تين أن أ
رفين باإلشراف على هذا البحث على الذي شالدين بردانشاه املاجسترييثمرفضيلة االستاذ الدكتور 

الغالية و تو جيهاته السديدة النصائحهبفقد نفعين كثريا . مسؤولياتهسامةالرغم من ضيق وقته و ج
زيه على هذا خري اجلزاء و أحسنه و أن يبارك له يف فأسأل اهللا أن جي. لدراسةو خباصة يف هذه ا

.عمره و أن يرزقه كمال الصحة و العافية

و إبتدائهم مث الشكر موجه إىل األساتذة الكرام الذين تكرموا مبناقسة هذا البحث 
.



"رحمارزلى و "و أخص الشكر والتقدير إىل والدي العزيزين 

دريس رسني يف كلية الرتبية والتعليم عامة ويف قسم تاوالشكر موصول جلميع الطالب الد
.اللغة العربية خاصة على مسا

وأخريا أتقدم بالشكر جلميع إخويت و أخوايت الذين شجعوين على إستكمال الدراسة و 
.ملساعدات مادية كانت أم معنويةموا يل الثمني من اقد

.جزاكم اهللا مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا فيكم يف الدنيا و اآلخرة

.واهللا ال يضيع أجر من أحسن عمال

2011يناير 17باكنبارو

حمليا رزليا

10612003177: رقم القيد 



اإلهداء

رازلي: إىل والدي العزيز 

رحما: و إىل والديت احلنون 

مردليين"خصوصا إىل , العربيةدريس اللغة زمالئي يف الدراسة من قسم ت: وإىل رفقاء الدرب 
..................و, سينيت,أيو أغرييت ,زرنياين,سبيداه,سيت سحرتنا,دلينار م,نينيغ

نور ,         صلح, فيندى, أمرى, فيزول, فيلوس, فيسال, اقي مس: و ألخي و األخيت احملبوب 
.و إيف جولستا ,خلص
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