
تالميذيلدية لترقية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية الية طريقة مسرحّ فعّ 
تلوك  انوية الشيخ الحاج أحمد دحالنالمدرسة الثّ فيالفصل الثاني من

كوانتان

ةالباحث

يومسني
10712000131:رقم القيد

فى قسم تدريس اللغة العربيةىرسالة مقدمة لنيل الشهادة الجامعية للدرجة األول
بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو

باكنبارو 



م201١/ھ١٤٣٢
تالميذيلدالية طريقة مسرّحية لترقية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية فعّ 

تلوك  المدرسة الثّانوية الشيخ الحاج أحمد دحالنفيالفصل الثاني من
كوانتان

ةالباحث

يومسني
10712000131:رقم القيد

بكلية التربية والتعليم
لجامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو



باكنبارو 
م201١/ھ١٤٣٢



Persembahan
Tanpa ku sadari detik demi detik ku lalui tak terasa umurku semakin berkurang,

Apakah selama hidup yang ku jalani ini di ridhai Allah atau malah sebaliknya

Ya Allah, betapa aku ini sudah menjadi hamba-Mu yang lalai dan lalai terus. Diberi sedikit nikmat saja, sudah
lari aku menjauh dari diri-Mu. pantas jika kemudian kesusahan dan kesulitan kembali Engkau hidangkan di

kehidupan ku.

Ya Allah, aku pahami semua kesulitan ku adalah sebuah bentuk Kasih Sayang-Mu terhadap ku.

Ya Allah jadikanlah kami orang orang yang Engkau cintai..

Ya Allah jadikanlah aku orang orang yang memperjuangkan agamaMU untuk menegakkan Daulah Khilafah
yang aku nantikan.

Ya Allah, bimbinglah aku agar aku bisa menemukan mutiara di balik semua kesusahan ku. Penuhi hati aku
dengan kesabaran, keikhlasan menjalani hidup, dan niat yang kuat untuk memenuhi hidup aku dengan ibadah

kepada-Mu.

Ibu, Ayah.............

Sungguh mulia dan besar nya  pengorbananmu

Sungguh mulia  dan besarnya kasih dan sayangmu

Dengan  rangkaian do’amu

Langkah ananda diiring dengan ketulusan dan keiklasan

Semangat dan harapan ananda taburi

Hanya Allah yang membalas semua yang telah diberikan pada ku

Ku persembahkan karya kecil ku ini untuk orang yang paling  aku sayangi

Ibu. Dan ayah........

Semua yang ku lakukan ini  hanya untukmu dan selamanya untukmu

Semua Keluarga ku, untuk abang, kakak  dan adikku serta semua keluarga ku yang tak bisa ku
sebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya atas dukungan moril dan do’anya

Sahabat-sahabatku ( irul,ria,kak mina,mimi,fariha,kak mita,vina,kaka tin,jumi, dan untuk semua temen
pbaku). Semua adik-adik dan teman terbaikku, terima kasih atas do’anya dan motivasinya.

Dan terakhir....

Untuk seorang sahabatku tersayang ( Hidayatul Maskanah), terima kasih untuk semuanya, karna
telah mengisi hari-hari ku menjadi lebih berwarna. Semoga Allah membalas kebaikanmu





موافقة املشرف

من الفصل الثاين ىف لدي تالميذيف تعليم اللغة العربيةفعالية طريقة مسرحية لرتقية مهارة الكالم”الرسالة حتت املوضوع
10712000131“الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتان املدرسة الثانوية 
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طريقة مسرّحية لترقية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية فعالية"هذه الرسالة حتت املوضوع
يومسينا الىت أعد"لدي تالميذ من الفصل الثاني في المدرسة الثانوية الشيح الحاج أحمد دحالن
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.قسم تدريس اللغة العربيةشروط لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يفكشرط من ال
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شكر وتقدير

هذا تستطيع الباحثة أن يتمّ حىتورمحته،اإلميانقوة أعطى الباحثةالذى قدالعلمنيرب هللاحلمد

فعالية طريقة مسرحية لرتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية من الفصل الثاين ىف “البحث حتت املوضوع

البحث إلمتام شرط من اوالغرض من كتابة هذ. “.نتانالشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوااملدرسة الثانوية 

بكلية الرتبية والتعليم للدراجة األوىل قسم اللغة العربيةالشروط املقررة لنيل شهادة املؤهل ىف املرحلة اجلامعية

.سم اإلسالمية احلكومية رياوقاجلامعة سلطان شريف 

فيها وترجو اءوإذا وجدت اخلط. سالةتلفة ىف كتابة هذه الر وجدت الباحثة صعوبات كثرية وخم

.من القرآءرتاحاتقالباحثة اإلصالح واإل

:محرتمنيتقدم الباحثة شكرا كثريا لل

نذير كرمي مدير جامعة سلطان شريف كاسم اإلسالمية احلكومية رياوحممدربوبسور دكتور ال.1

سم قاجلامعة  سلطان شريف حلمياتى املاجستري عميدة كلية الرتبية والتعليم ةاألستاذة الدكتور .2

اإلسالمية احلكومية رياو

جلامعة  سلطان العربية بكلية الرتبية والتعليمالدكتورندس ذوالكفل املاجستري رئيس قسم تدريس اللغة.3

شريف كاسم اإلسالمية احلكومية رياو

املاجستري مشرف الباحثة ىف كتابة الرسالة برومدىاألستاذ الدكتور.4

ذ الذين قد علموىن علوما متنوعةياألسات.5



الذان رباىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنةيسنا و سفريذلالوالدان مها .6

الذين ساعدوىن و أخي الكبري إجيت وأخي الصغري أفري أخيت الكبرية إيول و أنيف:جلميع أسرتى.7

ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحث

لربية وسيت امنة و ايرساميت وخريية ومصباح واتني وفيناو ليليهداية املسكنة وخري ا: األحباءاألصدقاء.8

الذين ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحث

خواتى ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة  سلطان شريف كاسم أإخواىن و .9

2008-2007اإلسالمية احلكومية رياو حصوصا بالسنة 

توكل واشكره على نعمة القوة ىف كتابة هذه أخريا إىل اهللا أاهللا هلمبارك

خرىألاالنعمالرسالة ومجيع 

الباحثة

يومسين



ملخص

في تعليم اللغة العربيةفعالية طريقة مسرحية لترقية مهارة الكالم) :2011( يومسني 
الشيح الحاج من الفصل الثاني فى المدرسة الثانوية لدي تالميذ

أحمد دحالن تلوك كوانتان

التالميذكلم حنو مهارة التطريقة مسرّحية لرتقية فعاليةهذا البحث هو البحث التجريب و اغرضه ملعرفة
درسةيف تعليم اللغة العربية يف املمسرحيةطريقة بدون يعّلمون الذينومسرحيةمون  بطريقة الذين يعلّ 

.الثانوية الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتان

ناملدرسة الثانوية الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتايفلتالميذ الفصل الثايناد البحث هواافر 

فعالية طريقة مسرحية لرتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية من الفصل الثاين ىف "واما موضوعه هو .
.الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتاناملدرسة الثانوية 

مسرحيةةوأدي االختبار قبل استعمال طريق. مالحظةتستخدم الباحثة إختبار و , جلمع البيانات
:حتليل البيانات تستخدم فيه الباحثة الرموز يف . دهاوبع
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الذين التالميذمهارة والتكلم حنو وجدت الباحثة هي أن الطريقة املسرحية فّعال لرتقية,حتليل البياناتمن 
الشيح احلاج الثانويةدرسةتعليم اللغة العربية ميفمسرحيةطريقة بدون يعلمون الذينومسرحيةيعلمون  

.أمحد دحالن تلوك كوانتان

مبعىن الفرضية هذا . 2,71% :ااو 2,02% :٥ىف دراجة Ttabelكرب منأTobservasi2،76نأل. 
56- 85%جيد ألن يف درجة % 85،1نيل مالخظةمقبولة و الفرضية الصغرية مردودة و  لةئالبدا



ABSTRACT

Yumasni   (2011 ) : The effectiveness of using sociodrama Method in Increasing the
Student Speaking Ability In Arabic at the Second Year Student of
MTs KH Ahmad Dahlan .

This is an experimental research. The purpose of this research is to know the student

ability in speaking Arabic after using the Sociodrama method is the same or not with those are

not using the Sociodrama method in Second year student of MTs KH Ahmad Dahlan Teluk

Kuantan

The subject of this research is the second years studends of  MTs KH Ahmad Dahlan

Teluk kuantan, sespecially class II. 1 and class II. 2. The effectiveness of using Sociodrama

method in increasing the student speaking ability is the object of this research.

The writer use the “Test and Observation” to collect the data. The test is done before

applying the Sosiodrama method and after applying this method. The observation is done during

the learning process.

The writer used these following formula to analisis the data.
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After analyzed the data. The writer concluded that there was an extreme significant result

of the student used Sociodrama method and those did not, because To score = 2,76 that is bigger

than Tt in rate 5% = 2,02 and 1 % = 2,71. it means that alternative hypotesis is accepted and null

hypotesis is refused. The Observation data get 85,1 ( good ) because it is in level 56- 85 %



ABSTRAK

Yumasni  (2011) : Efektifitas pelaksanaan metode Sosiodrama dalam peningkatan

kemahiran berbicara pada pelajaran Bahasa Arab bagi siswa kelas

II MTs KH Ahmad Dahlan

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk mengetahui kemahiran

berbicara yang diajarkan dengan menggunakan metode Sosiodrama dan siswa yang diajarkan

tanpa menggunakan metode Sosiodrama dalam pembelajaran bahasa Arab bagi siswa kelas II

MTs KH Ahmad Dahlan.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II MTs KH Ahmad Dahlan yakni kelas II .

1 dan kelas II . 2, dan objeknya adalah efektifitas pelaksanaan metode Sosiodrama dalam

peningkatan keterampilan berbicara siswa pada pelajaran bahasa Arab MTs KH Ahmad Dahlan

Teluk kuantan

Peneliti menggunakan Test dan observasi dalam mengumpulkan data. Test tersebut

dilaksanakan sebelum pelaksanaan metode eksperiment ( Metode Sosiodrama) dan setelah

pelaksanaan metode Sosiodrama dan Observasi dilaksanakan saat proses pembelajaran

berlangsung, sedangkan untuk menganalisa data, peneliti menggunakan rumus:
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Data analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang

sicnifikan antara kemahiran berbicara siswa yang diajarkan dengan pelaksanaan metode

Sosiodrama dan siswa yang diajarkan tanpa pelaksanaan metode Sosiodrama, karena nilai

To = 2,76 besar dari Tt pada taraf 5% = 2,02 dan taraf 1% = 2,71, ini berarti hipotesis alternative

diterima dan hipotesis nihil ditolak, dan data Observasi mencapai 85,1 ( baik ) karena pada

tingkatan 56- 85 %
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األولالباب

مقّدمة

خلفيَّة المشكلة.أ

موجودين إىل )ص(هذه اللغة تستمّر مادام القرآن واحلديث النيب. اللغة العربية هي لغة املسلمني

. هذه اللغةمناملهارات لننيلجهدبكلّ هاونكتسبهالذلك، جيب علينا من املسلمني أن نتعّلم. يوم اآلخر

تسهيالاًذا، . )ص(لة لنا ىف فهم كتاب اهللا تعاىل وسّنة رسول اهللا بل جيب علينا أن نرسخ فيها كالوسي

1.نا أن نستخدم الطرق املتنوِّعة املؤثّرةيلعلوصول إىل تلك الغايات املقصودة البد ل

لمني واملسلمات وعشرين بَلًدا، كما

2.قرآن هًدى للمسلمني ىف مجيع احناء العامل، عربّيا كان أو أعجمّيا

:، وهي غة العربيَّة اربع مهارات الل

مهارة اإلستماع .1

مهارة القراءة .2

مهارة الكالم .3

مهارة الكتابة .4

1 Tim bahasa arab online.Posted by seni islam.http://layarislam-
ilmulughah.blogspot.com/2009/03keutamaan-bahasa-arab.html
2 Prof.Dr. Azhar Arsyad. Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya.Yogyakarta,( Pustaka Belajar :

2004 ) hal 1



الطريقة هي حتطيط شامل ملحق  بتأدية . هناك عوامل عديدة يف نعيل هذه املهارات منها الطريقة

3.عليمية ُمنّظمامادة ت

وذكر ىف 4.وهي شيء مهّم ىف التعليم. الطريقة مجعها الطرق هي سرية احلال عن رأى الشخص

موس كبري اللغة اإلندونسي أّن الطريقة هي كيفّية العمل املنظم لتسهيل تنفيذ  األنشطة للوصول اىل اق

اىل مقصود معّني، سواء كان وقال حممود يونس الطريقة هي ما ذهب إليه شخص للوصول. مقصود معّني 

.ذلك ىف بيئة الشركة أو التجارة أو ىف حتليل العلوم وغريه

اشتمل البيان السابق أّن الطريقة ترتيب العمل احملطوط واملنهجّي وهي جتربة علمّية للوصول اىل 

5.مقصود حمطوط

اع التعليم بالتسريح او وهي نوع من انو . أما الطريقة املبحوثة ىف هذه الرسالة هي طريقة مسرحّية

اليت 31–27واساس هذه الطريقة هو القرآن الكرمي ىف سورة املآئدة اآلية . التمثيل عن السلوك ىف احلياة

.تقّص عن قصة مؤثّرة بني قبيل وهبيل

تصوِّر اآلية املذكورة واضحًة عن متثيل يعمل به قبيل يستطيع ان تؤثّر مؤثرة متعّمقة حىتَّ يكون 

على املادة تقدميهيسرحيةاملطريقة الفمن ذلك، أن 6.على عمله ألنه يشاهد نفسه عمَله من ُغربنادًما 

مث يطلب التالميذ أن ،احلياةطريقالتمثال، سواء كان على وجه البيان أو الواقع، كله على شكل السلوك ىف 

.عنهاميثلوا 

:سرحية املطريقة الأما خطوات 
3 Team Penyusunan Buku Pedoman Bahasa Arab. Pedoman Pengajaran Bahasa Arab. Jakarta

(Departemen Agama) hal.158
4 37: ، ص 2009طریقة تدریس اللغة العربیة ، "الدكتور جودت الركالى 
5 Dr. Armai Arief, M.A, Pengantar Ilmu dan Metodelogi Pendidikan Islam, Jakarta ( Ciputat Pers :

2002) hal   85
6 Ibid. hal 180



اإلعداد .أ

. باإلجتماعية املعرضة أو اختيار موضوع القصة مقرتنا بشرح ادوارهمتتعلق باحلياة شكلةاملعداد إ

تعيني املُمّثل .ب

بعد أن تقّدم موضوع القصة مع الشرح عن األدوار فتعّني املمثلني ويعَطى عليهم اهلدى أو األمثلة 

. املبسطة حىت يكونوا مستعّدين

لعبة مسرحية .ج

ويرجى . يسّرحون القصة على األرآء وابتكارههمفني حبسب اثنا أو ثالث دقيقة بعد استعداد املماثل

7.م العمل منه

املذاكرة.د

. شراف املدرسعلى انتهت اللعبة، فيجلس املماثلون ويذاكرون ىف الفصل مع التالميذ كلهم 

عيادة اللعبة .هـ

8.املذاكرةمن الحظات وهي تعقد بعد املذاكرة ناظرا إىل األرآء أو امل

ومهارة . الكالم هو عَملّية لغويّة مهّمة ىف احلياة اليومّية وبه يتقاوم التفاهم عن املقصود واملراد بني املتكّلَمني

.ىف تعليم اللغة العربيةاملمطلوبة ومهارة الكالم من مهارات لغوية . الكالم هو مهارة ىف التكّلم، ويسّمى تعبريا

7 Dr. Engkoswara, M.Ed. Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran. Jakarta ( PT.Bina Aksara : 1984 )  hal 60
8 Prof. Dr. Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, .Jakarta ( Kalam Mulia: 2005 ) hal 277-278



هما النُُّطق ياحد: على مرحلتني املرحلة اللغويةقّسم صالح عبد ا

يدخل ىف هذه املرحلة إعادة ماقاله املدرس أو القراءة باجلهر أو احلفظ على . وهو الحيتاج اىل الفكر والشعور

وهذه املهارة. ائل والسامعثانيهما احلديث وهو ماحيتاج إىل املتكّلَمني أو أكثر، يعىن الق. املكتوبة واملسموعة

9.يتكلموا فصيحاحتتاج إىل الفكر والشعور واإلستماع حىت اليت

:تالية يةساسأفمن ذلك، تدريب التكلم يشمل على مهارات 

املهارة ىف اإلستماع، -

املهارة ىف الكالم، -

10. صود وآرائهمعلى حفظ املفردات حّىت ميكن أن يعربِّ التالميذ عن املق–هذه نسبّية –الطاقة 

الالزمة إلنتاج نظام الصوت لتسليم اإلرادة ، واالحتياجات ةهي أساسا املهار ة الكالماملهار حقيقة أن

.واملشاعر والرغبات لآلخرين

:للغة العربية هيالكالمةمهار الغرض من تدريس

تعريف الطالب لتعتاد على اللسان وطالقة يف اللغة العربية-

م باكالالرة اامله-

حاديث اآلخرين عن طريق اهلاتف والراديو واألشرطة والتلفزيون وغريهاأقادرة على ترمجة -

11.أحب اللغة العربية والقرآن الكرمي واليت أثارت الرغبة يف التعلم-

:مث املؤشر من املهارة الكالم يعين 

9 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif. Semarang ( Need’s Press : 2009 ) hal. 103
10 Ahmad Fuad Effendi. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab . Malang (Misykat : 2004) hal.110-111
11

Tayar Yusuf. metodologi pengajaran agama dan bahasa Arab. ( jakarta: 1994 ).Raja Grafindo Persada.hal : 193



نطق الصحيح-

قواعد اللغة -

راداتتوكيل املف-

طالقة التكلم-

12فهم الصحيح-

الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتانىف املدرسة الثانويّةون قاموا باحملاوالتكان املدرس

:مايلى كىف تعليم اللغة العربية أّدى  

تقدمي املفردات اجلديدة كل يوم، .1

تعليم احلوار الذى يتعلق بالدرس، .2

الميذ يستمعون إليها، القراءة على كل جزء من احلوار والت.3

. واألمر على التالميذ أن حيفظوا احلوار.4

احيمعىن املفردات ويتكّلموا باللغة العربية فصفهم يستطيعو أنلذلك، البد على التالميذ

. ولكن ىف الواقع هم الميلكون تلك املهارات املذكورة. ويفهمون احلواروجييبون عن األسئلة

:الية تالظواهر ةالباحثتإذن، وجد

منهم من اليستمعون إىل شرح املدرس،.1

فهم منخفضةو منهم .2

12 Arthurs hughes.langguage Testing.( Amerika : 2003 ).elief wood hal :



. و البيئة الىت التدعو إىل التكلم باللغة العربية.3

سرحية املطريقة الو . املناسبة بااألهداف، البد على املدرِّس أن خيتار الطريقة الظواهر السابقةمن 

.هي من الطرق ىف تعليم اللغة العربية

:حتت املوضوع الظواهر السابقة دفعت الباحثة يف القيام البحث 

تالميذ من الفصل الثاىن ىف لديىف التعليم اللغة العربيةالكالمفّعالية طريقة مسرحية لرتقية مهارة"

"الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتاناملدرسة الثانوية

المشكالت .ب

تقدمي املشكالت .1

:كالت السابقة، وجد الكاتب املشكالت التالية من خلفية املش

التالميذ اليفهمون الدرس الذى عّلمه مدّرس.1

ظنَّ التالميذ أّن التكّلم باللغة العربية غري مهّمة.2

كانت مهارة تكّلم التالميذ منخفضة .3

هل مهارة تكّلم التالميذ ترتقي باستخدام طريقة مسرحية ؟.4

ىف تعليم اللغة العربية ؟هل ينشط التالميذ .5

حتديد املشكالت .2



طريقة مسرحية ترقية مهارة التالميذ باستخدام "من تقدمي املشكالت السابق، حّدد الكاتب على 

."

تكوين املشكالت. 3

طريقة مسرحية تستطيع أن ترقي مهارة تكلم التالميذ ىف مادة اللغة العربية من استخدام هل "

"الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتاندرسة الثانويةالفصل الثاىن ىف امل

األغراض وفوائد البحث.ج
األغراض.1

طريقة مسرحية لرتقية مهارة تكلم التالميذ ىف مادة  اللغة العربية من الفصل عن فعاليةملعرفة 

"الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتانالثاىن ىف  الدرسة  الثانوية

الفوائد .2

للَمدرسة .أ

كاملـُسامهة ىف تعيني طريقة التعلم لرتقية مهارة التكلم 

للتالميذ .ب

.للتالميذ أن يُؤيت املنافع منها مهارة التكلم باللغة العربّيةأقل ما ميكن

ملدّرس اللغة العربّية .ج

.لزيادة بصرية املدرس عند تطبيق طريقة مسرحية على مهارة اللغة العربّية- 



. إلعتبار والقرار ىف استخدام طريقة مسرحية ىف تعليم اللغة العربّيةك- 

.كاملسامهة للمدرس لرتقية مهارة التكلم للوصول إىل غرض التعليم- 

للباحث .د

للدرجة األوىل ىف كلية تربية اللغة العربّية واجلامعة عنوان أكادمييكأحد الشروط لنيل - 

.سلطان قاسم رياو

. ة والعلوم عن علم الطريقة لتعليم اللغة العربيةلزيادة البصري - 

الدوافع الختيار الموضوع .د

: أما الدوافع الختيار املوضوع هي 

كان هذا املوضوع مل يبحث عنه أحد من الطالب من كلية الرتبية خصوصا ىف تعليم اللغة العربية .1

. باجلامعة سلطان قاسم رياو

ابة للب.2 . حث عنها وموافقة بتعليم اللغة العربيةهذه املشكالة جذَّ

.مهارة التكلم هي أحد من علوم مهمة ىف فهم اللغة العربية.3

توضيح اإلصطالحات .ح

:ألزالة خالف الفهم على هذا البحث، فالباحث يوّضح اإلصطالحات التالية 

13.خمصوصة للتالميذالفّعال؛ احملصول واملنفعة، يعىن أن يؤّدي إىل التأثري؛ املعىن ومنفعة.1

13 Muhibbin, Pskologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Jakarta ( Raja Grafindo Persada : 1998 ) hal
117



فال يسمى الفعالية؛ هي ماتدل على األشياء املخطوطة الىت ميكن أن تُنّفذ باخلري، واال .2

. فّعالية

14.الطريقة ؛ مجعها الطرق هي سرية احلال عن رأى الشخص.3

طريقة مسرحية هي طريقة التعليم حيث أن املدرس يعطى الفرصة للتالميذ ليقوموا النشاطات  .4

15.املمثل املخصوص كما ىف احلياة اإلجتماعيةك

املهارة القدر على عمل شيء من احلاجة والسهل والذكي 16.الذكياملهارة ِمن َمَهَر هي .5

17.والبسيط ببذل الوسع والقّوة ىف نفسه

18.الكالم هو التكلم والتحدث.6

19.مهارة الكالم هي املهارة أو الوسع ىف التكّلم.7

14 777:نفس المراجع  س. دار المشرق
15 Armay Arif.lot cit.hal 179-180
16 146 قموس المنور،ص
17 117ص ,القاھرة,دار المصر. سكولوجیة التعلیم.مصطفى فھمي

18 A. Zuhdi Muhdor Atabik Ali, Kamus Kontemporer Arab Indonesia. Yogyakarta, ( Multi Karya Grafika,
Pondok Pesantren Krapyak, hal : 558 )

19 Imam Makruf .lot.cit hal 103





الباب الثاني

النظريات والمفاهم اإلجرئية

ارياتالنظ) 1

.سيتم مناقشتها

:

طريقة مسرحية .1

ته بالناس وغري عالقدث الذي جيرّبه أحد من السلوك وخلقه و مسرحية معناها حال الشخص أو احل

. ذلك

1.هي تقدمي املادة بكيفية املعرض، تفسريا كانت أو بيانامسرحية من ذلك، فطريقة 

 :

إذا مايعرض من الدرس للتمرين والتنمّي ىف املفهوم والشعور .أ

للتحمُّل واملرافقة واإللتزام على حتميل األمآنة مايعرض من الدرس إذا. ب

إذا تعليم إلرجاء اإلشرتاك اجلماعي عند اختاذ القرار .ج

القّيمة التجربةإذا تعليم مايعرض من الدرس ل ليحصل على مهارة خمصوصة حىت تصبح .د

 .

1 Prof.Dr.Ramayulis.lot.cit hal 273



.ف

. املالئم ببيئتهم مفتوحا

إذايريد. هـ

2.عندهم موهبة كاملمثل والعب الفلم وغريه

:أما خطوات مسرحية كما تلي 

اإلستعداد.1

هذا اإلعداد يتكّوُن على مسألة اإلجتماعية باستعداد الطّالب والطالبات  

. كاملستمعني واملشاهدين

:.أ

.أن تكون املسألة مأخوذة من املواقع الىت تستطيع أن يعرفها الطالب- 

. حالت يبتدىء من السألة البسيطة واألخرى مرة تابعتهاأن تكون املسألة املختارة على مر - 

املدرس يبني على التالميذ و يوزّع اعماهلم تفصيال ِمن مادة املسألة وَدورهم عن .ب

. وظيفتهم

.اختيار املمثِّل  من التالميذ الذين يستطيعون أو على سبيل الطوعي.ج

. ًنا، أن يسلَّم وظيفتهم على أنفسهمحس. استعداد املمثل واملشاهدين أنفِسهم وعدِدهم.د

. ويؤمرون اخلروج من الفصل حول اثنني أو ثالث دقيقة

التطبيق .2

2 Hafiz Muthoharoh, S.Pd.I http://alhafizh84.wordpress.com/2010/01/16/metode-sosiodrama-dan-
bermain-peranan-role-playing-method.



إَذن، املدرس . ويرجى أن يعملوا على سبيل التلقائيّ . اآلن، فاملمثلون يسرحون على اآلراء وُخُلقهم

.يراقب نظامهم ىف الفصل ويعطى عليهم احلُرّية

عمل اإلستمرار.3

ة كطريقة التعليم مل تنته إىل عمل التسرحيية فقط، لكّن اإلستمرار مرجوئة،سواء كان ذلك من مسرحي

3.السؤال واجلواب واملذاكرة والنقد أو حتليل املسألة

:لطريقة مسرحية شفقات وفوائد 

تصعب أن .1

. تُنسَ 

. يامتحمسهي جّذابة حّىت ميكن الفصل أن يكون ديناميكا و .2

3. .

4.ِاْهلَام احلادثة الىت جترى سهولة واعتبار مااشتملت عليها ىف فهمهم.4

5.الشجاعةكان التالميذ متمرنني ىف التسرحيية و .5

:

. ولكن، هذه البهتات هنا ميكن أن تكمل بطرق آخر. 

: والبهتات هلذه الطريقة هي 

َحتتاج إىل وقت طويل .1

3 Dr. Engkoswara.M.Ed. Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran.Jakarta ( PT.Bina Aksara : 1984 )  hal 60-
62
4 Prof.Dr.Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta ( Kalam Mulia: 2005 ) hal 275-276
5 Drs.M. Basyiruddin Usman M.Pd. Metodelogi Pemelajaran Agama Islam, Jakarta ( Ciputat Pers : 2002
).hal 51



مدرس وهذه ليس كل . حتتاج إىل اإلبداع وطاقة اإلبداع العالية من جهة املدرس أو من التالميذ.2

.ميلكها

.خزيو خجالنكثري من التالميذ هلم .3

6.الفشل ىف تطبيق هذه الطريقة يؤدى الشر بل ينل اهداف التعليم.4

5..7

8.والتامّ ذر حتتاج إىل استعداد احل.6

كيفية املنع هلذه الطريقة

: تلك الُبهتات، منها جيب على املدرس أن جياهد ىف منع 

جيب على املدرس أن يشرح على التالميذ أن هذه الطريقة متكن أن حتلل املسألة املتنوعة املعلقة .1

. باإلجتماعية لديهم

. جيب على املدرس أن خيتار البحث اجلّذاب لكي يستمع التالميذ إىل الشرح ويفهمونه.2

. اللعب ليصل الغرض فيهجيب على املدرس أن ينظِّم املَْشَهد ىف .3

9.جياَهد التالميذ أن يتكّلموا  وحيرِّكوا ماحيمل، حىت ينال الغرض جيًدا.4

مهارة الكالم .2

أّما 10.

:مناذج التمرين ىف الكالم 

6 Ibid. hal 52
7 Op.cit . Hafiz Muthoharoh, S.Pd.I. http://alhafizh84.wordpress.com
8 Op.cit. Drs. M. Basyiruddin Usman M.Pd hal 52
9 Tyas Sri Utam http://www.scribd.com/doc/13499708/MENULIS-ILMIAH
10 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif. Semarang ( Need’s Press : 2009 ) hal. 103



ريف والتعاجلمعيةمترين .1

مترين احملادثة .2

مترين احملادثة احلرّة .3

مترين القصة .4

املُناقشةمترين .5

املقابلةمترين .6

مترين  املسرحية .7

11.مترين احملاضرة.8

من املتكلم إىل الآلخر باستخدام اللسان ىف ) ، الرأي ، والشعورالفكرة(الكالم عاّما إعتبار األغراض 

وحقيقته وسيلة . والكالم هو قدرة تعبري صوتية فصيحة ورأي وفكرة وشعور12.ملفهومة غريهتأدية األغراض ا

. إلتصال الرأي املنطم واملَْنِمّي املوافق حلاجات املستمع

مهارة الكالم هي . إذن، حقيقة الكالم هي تعبري اآلراء والشعور من شخص على نوع أصوات لغوية

: لذلك، للمحادثة ثالثة إغراض عاّمة . األراء والشعوراستطاعة ىف تكليم الكلمات لتعبري 

اإلعالن والتقرير .1

التعريض والتسلّي .2

13اإلقناع والدعوة والدفع واإلقتناع.3

11 Mahmud Junus, Metode Khusus Bahasa Arab ( Bahasa Al-Qur’an ), Jakarta ( PT Hidakarya Agung : hal
69 )
12 Akhadiah, Sabarti M.K. dan Maidar G. Arsjad. (1993). Bahasa Indonesia 1. Jakarta : Departeman
Pendidikan dan Kebudayaan.



: أما األهداف ىف تعليم مهارة الكالم هي 

ليكون لسان التالميذ متعّودا فصيحا ىف التكلم باللغة العربية .1

. ليكون التالميذ مؤهّ .2

. والتلفزيون وغريهالشريطليستطيعوا ىف الرتمجة من كالم آَخر ىف التلفون والراديو و .3

14. ليحب العربية والقرآن حىت تنبت الرعبة للتعلم.4

غة العربية باإلستماع والكتابة والقراءة، ىف احلقيقة وجدنا كثريا ىف امليدان من التالميذ يفهمون الل

هم يتأثرون باحلياء واخلوف ىف . هذا بسبب ليس هلم شجاعة ىف تطبيق الكالم. ولكنهم غري ماهر ىف الكالم

15.. اخلطاء واملفردات القليلة

: هارة الكالم، وهي هنا خطوات جتري ىف تعليم م

. اإلستعداد ملادة احملادثة التاّمة- 

.أن تكون املادة موافقة على قدر النشأة والطاقة من التالميذ- 

.البد على املدرس أن يشرح معاىن الفردات ىف احملادثة- 

. قدرة اللغة بالنشيط غري السلب- 

. ماجيب على املدرس أن يتكلم باللغة العربية ىف الفصل دائ- 

. إذا كانت احملادثة مستمرة ىف اخلصة التالية، فاألحسن للمدرس أن يقرر حدود الدرس التاىل- 

13 Henry Guntur Tarigan. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung. (Angkasa: 1984)
hal 15
14 Yusuf Tayar. Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab. ( Raja Grafindo : Persada : 1994 )
Jakarta hal 237
15 Potensia. Jurnal pendidikan Islam. Fakultas Tarbiyah. 2005.Pekanbaru hal 198



بعد انتهاء احملادثة، فاملدرس يفتح املنتدى للسؤال واجلواب وعّما حيتاج اىل املناقشة يعىن عن املادة - 

. آنفا

.ا جمتهدين ىف التعليماإلختتام للتعليم بإيتاء احلث والروح على التالميذ ليكونو - 

: الذي جيب علينا أن ننتبهه ىف احملادثة هي إلقرتاحا

الشجاعة ىف تطبيق احملادثة بإزالة احلياء واخلوف عن اخلطاء.1

النشيط ىف تكثري املفردات واجلملة مستمرا.2

التعويد آلالت اإلستماع واللسان .3

تكثري قراءة كتب اللغة العربية .4

يئة اللغة العربية إبداع ب.5

16.مرِّن األوالد التكلم باللغة العربية.6

املعلقة بني املسرحية اإلجتماعية واللغة العربية .3

:أما املعلقة بينهما الذي يبحث عن دور طريقة املسرحية منها 

يئخذ من ا ألهداف املسرحية

مترين و تنمية الفهم و الشعور مبعىن أن ىف تنمية الفهم املاد املقصودة إىل .1

والشعور حيتاجان إىل التكلم  

ىف ,.2

16 Tayar Yusuf . Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab. Jakarta.( Raja Grafindo Persada: 1994
hal 239



اخذ التقرير فهو ىف إلشرتاك اجلماعي عند. عي مرجوئا ىف آخذ التقريرإن كان اإلشرتاك اجلما.3

حيتاج إىل التكلم أيضا

إذ . .4

تالميذ السيم. ما التالميذ حىت تنفعهم ىف املستقبللتنمية الفطرة واملوهبة الىت ميلكه.5

من .ىف لعب املسرحية والفلم هناك اتصال باالتكلم.هلم موهبة ىف لعب املسرحية و الفلم و غريه

ىف و كذلك ,البيان السابق قد وضح أّن هناك عالقة هامة بني طريقة مسرحية و مهارةالكالم

مهارة التكلم بااللغة العربية

ات السابقةالوراس.ح

oإرتفاع مهارة الكالم اللغة جوي كرما باالطريقة مسرحية اإلجتماعية  .2005.ايكو فرنومو

مسرغ21للطالب فصل ثاين ب مدرسة احلكومية 

oفعالية تنفيذ طريقة إلقاء الواجبات إلرتقاء مهارة الكالم ىف تعليم .2010.أولفا حسين

املدرسة الثانوية احلكومية موديل كواك ببنكينانج اللغةالعربية عند الطالب ىف الفصل الثاىن ب

oفعالية تنفيذ طريقة املدخل الواظفي إلرتفاع مهارة الكالم اللغة العربية.2009.أيل امران فوزي

oفعالية تنفيذ طريقة مباشرة اساس .2009.أروينداITC إلرتفاع مهارة الكالم الطالب فصل

توسطى احلكومية كوكواحد املادة اللغة العربية يف مدرسة م

الفرض واإلفتراض. ط



وجد الباحث الفرضية من التحليل السابق عن طريقة مسرحية على مهارة التكلم من التالميذ 

: تصري فصيحة ىف التكلم باللغة العربية الصحيحة، مث أخذُت الفرضية ىف هذا البحت كما يلى 

عربية، يصري التالميذ ىف الفصل الثاىن من املدرسة بتطبيق طريقة املسرحية على مهارة التكلم باللغة ال"

الثانوية للمعهد اإلسالمي الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتان

." مستطيعني باإلتصال

بني طريقة املسرحية اإلجتماعية ومهارة املغزىهناك عالقة :Haالبدئلةفرضية

الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك  انوية  للمعهد اإلسالميتكلم التالميذ ىف الفصل الثاىن من املدرسة الث

كوانتان

ومهارة تكلم التالميذ عالقة املغزى بني طريقة املسرحية ليست :Hoفرضية صغرية

الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتان ىف الفصل الثاىن من املدرسة الثانوية  للمعهد اإلسالمي

المفهوم العملى.2

:سرحية هي املطريقة الات اما خطو 

اإلعداد .1

. يف املسألة اإلجتماعيةالطّالب والطالبات كاملستمعني واملشاهديناملدرسون يعد 

:قسمني.أ

.أخوذة من املواقع الىت تستطيع أن يعرفها الطالباملأن تكون املسألة - 

. املختارة على مرحالت يبتدىء من السألة البسيطة واألخرى مرة تابعتهاأن تكون املسألة - 

املقدمةو يوزّع اعماهلم تفصيال ِمن مادة املسألة ادوارهماملدرس يبني .ب



.ملن يريدون التعلماختيار املمثِّل  من التالميذ الذين يستطيعون أو .ج

. ، أن يسلَّم وظيفتهم على أنفسهمحسًنا. اعداد املمثل واملشاهدين أنفِسهم وعدِدهم.د

. دقائقويؤمرون اخلروج من الفصل حول اثنني أو ثالث 

التطبيق .2

واملدرس هنا كاملراقب وإيتاء احلرّية . املمثلون املستعدون يدَعون أن يسرحو على اآلراء واخللق تلقائيا

. الفصلينظمواملراقب 

عمل التنفيذ  .3

عمل التسرحيي فقط، لكّن اإلستمرار مرجوئة،سواء كان ذلك من التنته إىل املسرحية كطريقة التعليم مل

. السؤال واجلواب واملذاكرة والنقد أو حتليل املسألة

: هنا خطوات جتري ىف تعليم مهارة الكالم، وهي 

. اإلستعداد ملادة احملادثة التاّمة- 

.ميذعلى قدر النشأة والطاقة من التالمناسبةأن تكون املادة - 

.البد على املدرس أن يشرح معاىن الفردات ىف احملادثة- 

. قدرة اللغة بالنشيط غري السلب- 

. جيب على املدرس أن يتكلم باللغة العربية ىف الفصل دائما- 

. صة التالية، فاألحسن للمدرس أن يقرر حدود الدرس التاىللحإذا كانت احملادثة مستمرة ىف ال- 

للسؤال واجلواب يعد الوقت ادثة، فاملدرس بعد انتهاء احمل- 

.على التالميذ ليكونوا جمتهدين ىف التعلموالدوافعاإلختتام للتعليم بإيتاء احلث - 



:املؤشرات مهارة الكالم مما يلي

الغرض باخلريوحىت ينالهممايدعنوُحيرِّكو نيتكلمو .1

مادرسوا من املفردات ن يلفظو .2

ات الكثرية على املفردنحيفظو .3

معاىن املفردات صحيحا نيذكرو .4

باللغة العربية جيدا  نيتكلمو .5

احلوار فصيحا نيلفظو .6

احلوار مجاعّيانيعرضو ..  7



الباب الثالث
طريقة البحث

تصميم البحث .أ

. كوانتانالن تلوك  الشيح احلاج أمحد دحيف املدرسة الثانويةالثاينالفصل يتم البحث يف 

الفصل ب(و الفصل الثاين) أ(صل الثاىنالففرقتنيالباحثة الفصل اىل تقسميف هذا البحث، 

يف . استعمل طريقة نظرية الوحدة)  أ(الثاين ، و الفصل مسرحية يستعمل املدرس طريقة) ب(الثاىن

Desain randomized Control Groupلباحثة يستعمل االبيانات حتليل

testPost-Pretestيعين:

PosttestTreatmentPretest

T1XTO
1T1-TO

وميدان البحث .ب

تانمبعهد اإلسالمي الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانميدان البحث 

د وموضوع البحث  ااألفر .ج

د البحث اأفر . 1

Experiment Group

Control Group



من املدرسة الثانوية ) ب(–و للفصل الثاىن ) أ(–أفرد هذا البحث هو التالميذ للفصل الثاىن 

وعددهم من الفصل الثاىن . اإلسالمية للمعهد اإلسالمي الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتان

.عشرين تلميذا) ب(–عشرين تلميذا و الفصل الثاىن ) أ(–

موضوع البحث.2

أما موضوع هذا البحث هو فعالية طريقة مسرحية لرتقية مهارة التكلم 

مجتمع البحث والعينة .د

يستخدم املدرسكالفصل التجريب ) ب(–جمتمع البحث و العينة ىف هذا البحث و للفصل الثاىن أما

وعددمهااستعمل طريقة نظرة الوحدة) أ(–الثاىن طريقة مسرحية لرتقية مهارة التكلم والتالميذ للفصل

.تلميذااربعون

األدوات لجمع البيانات .هـ

هيأما األدوات جلمع البيانات 

املالحظة ىف تنفيذ وتطبيق طريقة مسرحية اجتماعية .أ

اإلختبار الشفوي عن مهارة التكلم.ب

تحليل البيانات طريقة .و



حمازمة البيانات النوعيةكانت . البيانات النوعية والبيانات الكميةىف هذا التحليل يفرق على صنفني؛ 

: املفسرة كاآلتى لبيانات الكميةبا

جيد جدا = % 100–86- 

جيد = 85%–56- 

كاف = 55%–40- 

ناقص= 39%–0- 

العيّنةوهي تستخدم اإلختبار بN“T) ”>(30تستخدم الصيغة لإلختبار النسبة املئويةولبحث عن 

:كالتاىل N)>(30الكبرية عدد املستجيب ىف التحليل العيّنةو . الكبرية غري امللحقة

: يعين باالرموز مقارن 

t0 =
22
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N

SD
N
SD

MM

yx

yx

t0 = t observasi

Mx = Mean Variabel x

My = Mean Variabel y

SDx = Standar Deviasi Variabel x

SDy = Standar Deviasi Variabel y

N = Jumlah Frekuensi2

هذا الرمز ميكن أن يقارن التالميذ الذين يستخدمون طريقة مسرحية اجتماعية و التالميذ الذين ال 

يستخدمونه

2 Hartono..Statistik untuk penelitian. Pekanbaru,( pustaka belajar:2009 ) hal 185





الرابعالباب
تقديم البيانات و تحليلها

تقديم البيا نات) أ
إن هذا الباب الباحثة تريد أن تقدمي البيانات ىف إستخدام طريقة مسرحية لرتقية مهارة الكالم،

تعليم اللغة ىف تعليم اللغة العربيةمكاللرتقية مهارة الق التدريس لبحث ملعرفة فعالية طر االغرض من هذ

الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتانالفصل الثاين ىف املدرسة الثانوية العربية من 

من الفصل الثاين ىف بطريقةيستخدمونبني التالميذ الذيندراسة فعالية 

املوجدة و الباحثة البياناتقدمتالن فا.العربيةالشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتاناملدرسة الثانوية 

ملأخوذة ف ميدان البحث ىف إستعمال الطريقة املسرحية لرتقية مهارة الكالم عند تالميذ ىف املعهد الشيح ا

.امحد دحالن



من المدرسة الثانوية اإلسالميةتنفذ طريقة المسرحية في الفصل الثاني ب .)1

ح الحاج أحمد دحالن تلوك كوانتاالشي

:حية كما يأتيجدول المالحظة االول بطريقة مسر أما
جدول المالحظة االول

عملية تعليم طريقة مسرحية

أمين صفرني:المدرس               
اللغة العربية  : الدرس               
الثانى ب : الصف               
األول                                          : اليوم                 

نفذت خطواة التعليم إالّ نمرة السابعة و الثامنةفي الجدول المالحظة األولى، 

ال نعم المالحظة الرقم
√ يعد المدّرس ممثال وطالبا كا المستمعين  1

√ يختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن يعرفها الطالب 2

√ يبين المدّرس إلى الطالب عن الشحنة المسألة األدوارممثل و مشاهدين  3

√ يختار المدرس ممثال ال سّيما من التالميذ الذين يستطيعون 4

√ يأمر المدّرس ممثال ليخرج الفصل اثنين أو ثالث دقيقة إلستعداد مالخص 5

√ يرحب المدّرس طلبا ليسرح على االراء و خلقهم 6

√ يراقب المدّرس ترتيب الفصل 7

√ يعطى المدّرس فرصة ليسألها 8

√ يقعد المدّرس مسألة 9

2 7 المجموع



:جدول المالحظة الثانية بطريقة مسرحية كما يأتيأما
الجدول الثاني

أمين صفرني:المدرس               
اللغة العربية  : الدرس               
الثانى ب : الصف               
الثانى          : اليوم                 

في الجدول المالحظة الثانية، نفذت خطواة التعليم إالّ نمرة السابعة و الثالثة 
ثم الجدول المالحظة الثانية، نفذت خطواة التعليم نمرة الثامنة

ال نعم المالحظة الرقم
√ يعد المدّرس ممثال وطالبا كا المستمعين  1

√ يختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن يعرفها الطالب 2

√ يبين المدّرس إلى الطالب عن الشحنة المسألة األدوارممثل و مشاهدين  3

√ المدرس ممثال ال سّيما من التالميذ الذين يستطيعونيختار 4

√ يأمر المدّرس ممثال ليخرج الفصل اثنين أو ثالث دقيقة إلستعداد مالخص 5

√ يرحب المدّرس طلبا ليسرح على االراء و خلقهم 6

√ يراقب المدّرس ترتيب الفصل 7

√ يعطى المدّرس فرصة ليسألها 8

√ س مسألة يقعد المدرّ  9

2 7 المجموع



:جدول المالحظة الثالث بطريقة مسرحية كما يأتيأما
الجدول الثالث

ين صفرنيأم:المدرس               
اللغة العربية  : الدرس               
الثانى ب : الصف               
الثالث                                          : اليوم                 

في الجدول المالحظة الثالثة، نفذت خطواة التعليم إالّ نمرة السابعة و التاسعة
اة التعليم نمرة الثالثة و لم ينفذ نمرة السابعةثم جدول المالحظة الثالثة، نفذت خطو 

ال نعم المالحظة الرقم
√ يعد المدّرس ممثال وطالبا كا المستمعين  1

√ مواقع التي تسطيع أن يعرفها الطالبيختار المدّرس مسألة مأخوذة من ال 2

√ يبين المدّرس إلى الطالب عن الشحنة المسألة األدوارممثل و مشاهدين  3

√ يختار المدرس ممثال ال سّيما من التالميذ الذين يستطيعون 4

√ يأمر المدّرس ممثال ليخرج الفصل اثنين أو ثالث دقيقة إلستعداد مالخص 5

√ دّرس طلبا ليسرح على االراء و خلقهميرحب الم 6

√ يراقب المدّرس ترتيب الفصل 7

√ يعطى المدّرس فرصة ليسألها 8

√ يقعد المدّرس مسألة  9

2 7 المجموع



:الجدول المالحظة الرابع بطريقة مسرحية كما يأتيأما
الجدول الربيع

أمين صفرني:المدرس               
اللغة العربية  : الدرس               
الثانى ب : الصف               
الرابع       : اليوم                 

في الجدول المالحظة الرابع نفذت خطواة التعليم إالّ نمرة التاسعة
و لم ينفذ نمرة التاسعة

ال نعم المالحظة الرقم
√ يعد المدّرس ممثال وطالبا كا المستمعين  1

√ يختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن يعرفها الطالب 2

√ يبين المدّرس إلى الطالب عن الشحنة المسألة األدوارممثل و مشاهدين  3

√ تار المدرس ممثال ال سّيما من التالميذ الذين يستطيعونيخ 4

√ يأمر المدّرس ممثال ليخرج الفصل اثنين أو ثالث دقيقة إلستعداد مالخص 5

√ يرحب المدّرس طلبا ليسرح على االراء و خلقهم 6

√ يراقب المدّرس ترتيب الفصل 7

√ يعطى المدّرس فرصة ليسألها 8

√ مدّرس مسألة يقعد ال 9

1 9 المجموع



:الجدول المالحظة الخامس بطريقة مسرحية كما يأتيأما
الجدول الخامس

أمين صفرني:المدرس               
اللغة العربية : الدرس               
الثانى ب : الصف               
الخامس                                          : اليوم                 

نمرة التاسعة في الجدول المالحظة الخامس، نفذت خطواة التعليم
و لم ينفذ نمرة الخامس

ال نعم المالحظة الرقم
√ يعد المدّرس ممثال وطالبا كا المستمعين  1

√ يختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن يعرفها الطالب 2

√ ين المدّرس إلى الطالب عن الشحنة المسألة األدوارممثل و مشاهدين يب 3

√ يختار المدرس ممثال ال سّيما من التالميذ الذين يستطيعون 4

√ يأمر المدّرس ممثال ليخرج الفصل اثنين أو ثالث دقيقة إلستعداد مالخص 5

√ يرحب المدّرس طلبا ليسرح على االراء و خلقهم 6

√ راقب المدّرس ترتيب الفصلي 7

√ يعطى المدّرس فرصة ليسألها 8

√ يقعد المدّرس مسألة  9

1 9 المجموع



:جدول المالحظة السادسة بطريقة مسرحية كما يأتيأما
الجدول السادس

أمين صفرني:مدرس               ال
اللغة العربية  : الدرس               
الثانى ب : الصف               
السادس:اليوم                 

نمرة الخامسة و الثامنة في الجدول المالحظة السادس، نفذت خطواة التعليم إالّ 
و ال ينفذ نمرة الخامسة

ال نعم المالحظة الرقم
√ يعد المدّرس ممثال وطالبا كا المستمعين  1

√ يعرفها الطالبيختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن 2

√ يبين المدّرس إلى الطالب عن الشحنة المسألة األدوارممثل و مشاهدين  3

√ يختار المدرس ممثال ال سّيما من التالميذ الذين يستطيعون 4

√ يأمر المدّرس ممثال ليخرج الفصل اثنين أو ثالث دقيقة إلستعداد مالخص 5

√ االراء و خلقهميرحب المدّرس طلبا ليسرح على 6

√ يراقب المدّرس ترتيب الفصل 7

√ يعطى المدّرس فرصة ليسألها 8

√ يقعد المدّرس مسألة 9

2 7 المجموع



:ية كما يأتينتيجة المالحظة بطريقة مسرحأما
حاصلة البينات من المالحظة طريقة مسرحية

FPالمالحظةالرقم
%6100يعد المدّرس ممسال والطالبا كا المستمعين1

%6100يختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن يعرفها الطالب2
%583،3مشاهدينيبين المدّرس إلى الطالب عن الشحنة المسألة األدوارممسل و3
%6100يختار المدرس ممسال ال سّيما من التالميذ الذي يستطيعون4
%466،6يأمر المدّرس ممسال ليخرج الفصل اثنين أو ثالث دقيقة إلستعداد مالخص5
%583،3يرحب المدّرس طلبا ليسرح على االراء و خلقهم6
%466،6يراقب المدّرس ترتيب الفصل7
%583،3المدّرس فرصة ليسألهايعطى8
%583،3يقعد المدّرس مسألة9

4685،1%

: أماّ نتيجة األعلى من هذه املالحظة منها منرة الواحدة و الثانية و الرابعة برموز 
P  =

N
f x 100 %

=
6
6 x 100%

=100%



:جة القبيح من هذه املالحظة منها منرة اخلامسة و السابعة برموز أماّ نتي
P  =

N
f x 100 %

=
6
4 x 100%

=66,6%

: أّما تيجة اجليد من هذه املالحظة منها منرة الثالثة و السادسة و الثامنة و التاسعة برموز 
P  =

N
f x 100 %

=
6
5 x 100%

=83,3%

اآلخر من رموز مالخظةاحلاصل
P =

N
f x 100 %

=
54
46 x 100%

= 85,1%

نا  وهذ النتيجة جيدا كما رئي% 85،1الحاصل األخر عن التنفذ الطريقة المسرحية 
85%= جيد – 56 - المفسرة محازمة بالبيانات الكمية في البيانات النوعية



نتيجة مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية عند التالميذ في الفصل ب) 2
قبل يستخدم طريقة مسرحية 

الجدول األول

مسرحية طريقةاستخدامنتيجة التالميذ قبل
( PRE- TEST )

متوسط التالميذجنتان التالميذ الرقم

جداجيد 85 نور ۱

جيد 60 هاني هداية ۲

جيد جدا 85 سيتي مرفوعة ۳

جيد 60 نونو ن ٤

جيد 60 ناني ۵

جيد 60 مردينا ٦

جيد 70 ريتا ۷

جيد 85 إلفية ۸

جيد 60 فطري فبريانتي ۹

جيد 90 يويون ۱۰

جيد 65 ريدينا ۱۱

جيد 65 هارياتي ۱۲

داجيدج 85 هني ۱۳

جيد جدا 80 ميزا ۱٤



جيد  65 ديسال  15

جيد 60 كندي 16

جيدجدا 80 سلفي 17

جيدجدا 75 سيسك 18

جيد 60 ميكس 19

جيد 60 دسني 20

1410 مجموع

70،5 معتدل



نتيجة مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية عند التالميذ في الفصل أ) 3
بل يستخدم طريقة  النظرية الوحدةق

النظرية الوحدةطريقةاستخدامنتيجة التالميذ قبل
( PRE- TEST )

متوسط التالميذنتانج التالميذ الرقم

جيد 60 دوي فرايوغ ۱

جيد 60 األزھر ۲

جيد 65 روفي ۳

جيد 60 ريسكي ٤

جيد 70 توفيكل ۵

جيد 60 جوماديل ٦

جيدجدا 65 ريان ۷

جيد 70 رحمد ۸

جداجيد 85 رغي ۹

جيدجدا 85 فيغا ۱۰

جيد 65 إ إيس ۱۱

جيد 70 ريفنلدي ۱۲

جيدجدا 65 الفين ۱۳

جيد  65 واوان ۱٤



جيد جدا 90 محمد 15

جيد 65 ريكي 16

جيد 60 أندري 17

جيد 70 إلفي 18

جيد 70 ترندي 19

جيد 60 ونكي 20

1360 مجموع

68 معتدل



نتيجة مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية عند التالميذ في الفصل ب ) 4
بعد استخدم طريقة مسرحية 

الجدول الثانى
مسرحيةطريقةبعد استخدامنتيجة التالميذ 

( POST- TEST )

متوسط التالميذنتانج التالميذ الرقم

جيدجدا 95 نور ۱

جيدجدا 85 هديةهاني  ۲

جيد جدا 95 سيتي مرفوعة ۳

جيد 70 نونو ن ٤

جيد 70 ناني ۵

جداجيد 80 مردينا ٦

جداجيد 80 فتري ۷

جيدجدا 95 ريتا ۸

جيد 65 إلفية ۹

جيدجدا 95 يويون ۱۰

جيد 70 ريدينا ۱۱

جيدجدا 85 هارياتي ۱۲



جيدجدا 80 هني ۱۳

جداجيد 90 ميزا ۱٤

جداجيد 75 ديسال  15

جيد 70 كندي 16

جيدجدا 80 سلفي 17

جداجيد 75 سيسك 18

جيدجدا 90 ميكس 19

جداجيد 75 دسني 20

1615 مجموع

80،75 معتدل



نتيجة مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية عند التالميذ في الفصل أ )  5
بعد استخدم طريقة نظرية الوحدة

نظرية الوحدةطريقةبعد استخدامالميذ نتيجة الت
( POST- TEST )

متوسط التالميذنتانج التالميذ الرقم

جيد 65 دوي فرايوغ ۱

جيدا 65
األزهر ۲

جيد  60 روفي ۳

جيد 65 ريسكي ٤

جداجيد 75 توفيكل ۵

جيد 70 جوماديل ٦

جيد 60 ريان ۷

جيدجدا 75 رحمد ۸

جيد 70 رغي ۹

جيدجدا 90 فيغا ۱۰

جيد 70 إ إيس ۱۱

جيدجدا 80 ريفنلدي ۱۲



جيدجدا 80 الفين ۱۳

جيد 70 واوان ۱٤

جداجيد 90 محمد 15

جيد 60 ريكي 16

جيدجدا 85 أندري 17

جداجيد 75 إلفي 18

جيد 60 ترندي 19

جيد 65 ونكي 20

1410 مجموع

70،5 معتدل

الد منخفض قبل يستخدم طريقة مسرحية و نظرية الوحدةهذه البيانات يصور النتييجة األو 



فرق النتيجة المهارة الكالم في تعليم اللغة العربية في فصل الثاني ب قبلي و بعدي  تنفذ الطريقة ) 6
ح الحاج أحمد دحالن تلوك كوانتا الشيمن المدرسة الثانوية اإلسالميةمسرحية 

الجدول الثالث
مسرحيةار قبلي وبعدي من الطريقةالفرق بني اختب

( PRE- TEST DAN POST- TEST )

30
95 65 يويون

10

5
70 65 ريدينا

11

20
85 65 هارياتي

12

15
80 65 هني

13

الفرق احتبار بعدي احتبار قبلى اسم التالميذ نمرة

10 95 85 نور 1

25 85 60 إسمي هدية 2

10 95 85 سيتي مرفوعة 3

10 70 60 نونو ن 4

10 70 60 ناني 5

20 80 60 مردينا 6

10 80 70 فتري 7

10 95 85 ريتا 8

5 65 60 إلفية 9



25
90 65 ميزا

14

75 75 ديسال 
15

-5
70 75 كندي

16

5
80 75 سلفي

17

5
75 70 سيسك

18

30
90 60 ميكس

19

10
75 60 دسني

20

1615 1410 مجموع

80،75 70،5 معتدل

هذه البيانات يصور النتييجة األوالد ترقى بعد يستخدم طريقة مسرحية



فرق النتيجة المهارة الكالم في تعليم اللغة العربية في فصل الثاني أ قبلي و بعدي  تنفذ الطريقة ) 7
نح الحاج أحمد دحالن تلوك كوانتاالشيمن المدرسة الثانوية اإلسالميةنظريةالوحدة 

الجدول الربع
نظرية الوحدةاستخدام طريقة الفرق بني اختبار قبلي وبعدي

( PRE- TEST DAN POST- TEST )

الفرق احتبار بعدي احتبار قبلى اسم التالميذ نمرة

5 65 60 دوي فرايوغ ۱

0 60 60
األزهر ۲

-5 60 65 روفي ۳

0 60 60 ريسكي ٤

0 70 70 توفيكل ۵

10 70 60 جوماديل ٦

-5 60 65 ريان ۷

5 75 70 رحمد 8

-15 70 85 رغي 9

10 90 85 فيغا 10

5
70 65 إ إيس 11



هذا البحث يصور النتييجة األوالد ترقى قليل بعد يستخدم طريقة نظرية الوحدة

10
80 70 ريفنلدي 12

20
80 65 الفين ۱3

5
70 65 واوان ۱4

90 90 محمد ۱5

-5
60 65 ريكي 16

25
85 60 أندري 17

5
75 70 إلفي 18

-10
60 70 ترندي 19

5
65 60 ونكي 20

1410 1360 مجموع

70،5 68 معتدل



ل البيناتبتحلي) ب 
قبل ) أ(و ) ب (النتيجة المهارة الكالم في تعليم اللغة العربية في فصل الثاني ل البيناتبتحلي)1

ح الحاج أحمد دحالن الشيمن المدرسة الثانوية اإلسالميةمسرحية و نظريةالوحدة تنفذ الطريقة
نتلوك كوانتا

الجدول الخامس
( PRE- TEST ) حتليل القيام القبلى

طريقة نظرية الوحدة التلميذاسم طريقة مسرحية التلميذاسم الرقم

2y Y y 2 X X

64 -8 60 دوي فرايوغ 210،25 14،5 85 نور 1

64 -8
60

األزهر 110،25 -10،5
60 إسمي هاني 2

9 -3 65 روفي 210،25 14،5 85 سيتي مرفوعة 3

64 -8 60 ريسكي 110،25 -10،5 60 نونو ن 4

4 2 70 توفيكل 110،25 -10،5 60 ناني 5

64 -8 60 جوماديل 110،25 -10،5 60 مردينا 6

9 -3 65 ريان 0،25 -0،5 70 فتري 7

4 2 70 رحمد 210،25 14،5 85 ريتا 8

289 17 85 رغي 110،25 -10،5 60 إلفية 9

289 17 85 فيغا 380،25 19،5
90

يويون 10



9 -3 65 إ إيس 30،25 -5،5
65

ريدينا 11

4 2 70 ريفنلدي 30،25 -5،5
65

هارياتي 12

9 -3 65 الفين 210،25 14،5
85

هني 13

9 -3 65 واوان 90،25 9،5
80

ميزا 14

484 22 90 محمد 30،25 -5،5
65

ديسال  15

9 -3 65 ريكي 110،25 -10،5
60

كندي 16

64 8- 60 أندري 90،25 9،5
80

سلفي 17

4 2 70 إلفي 20،25 4،5
75

سيسك 18

4 2 70 ترندي 110،25 -10،5
60

ميكس 19

64 -8 60 ونكي 110،25 -10،5
60

دسني 20

2 y =
1520

 y =0  y
=
136
0

N= 20  2x =
2395

 x=0  x
=
141
0

:أنمن اجلدول السابق وجدنا
 =20
x=1410
2x=2395
y =1360
2y=1520



حتسب املتوسط اإلحنراف املعياري من متغري> ×<





xx

20
1410


5.70

SDx




2x

20
2395



75,119

94,10

<y>حتسب املتوسط اإلحنراف املعياري من متغري





yy

20
1360


68

SDy




2y

20
1520



76
71,8



: برمز 0 حتسب

0 22

11 






















SDySDx

yx
























120
71,8

120
94,10

685,70
2

22

36,4
71,8

36,4
94,10

5,2




















   22 99,15,2
5,2




96,325,6
5,2




2,10
5,2



19,3
5,2



78,0

حتليل القيام القبلىىف 

مسرحية و نظرية الواحدة و هذه البيانات يصور النتييجة مهارة الكالم األوالد منخفض قبل يستخدم طريقة

ال يصل الدرجة الداللة0،78نتيجةالسابق مردود،ألن 

 %٥=2,02 >0،78< ا%  = 2,71



موجود فرقهناكليسوهيمردودةHoالفرضية الصغرية و Haالبدائلةباحلاصل السابق فالفرضيات 

املغزى يف مهارة الكالم بني الطالب الذين سيعلمون بطريقة مسرحية و بني الطالب الذين سيعلمون بطريقة 

النظرية الوحدة

بعد ) أ(و ) ب (جة المهارة الكالم في تعليم اللغة العربية في فصل الثاني عن النتيل البيناتبتحلي)
ح الحاج أحمد دحالن الشيمن المدرسة الثانوية اإلسالميةتنفذ الطريقة مسرحية و نظريةالوحدة 

نتلوك كوانتا

الجدول السادس
( POS- TEST ) البعديحتليل القيام 

طريقة نظرية الوحدة التلميذاسم المسرحيةطريقة التلميذاسم الرقم

2y Y y 2 X X

30،25 -5،5 65 دوي فرايوغ 203،06 14،25 95 نور 1

110،25 -10،5
60

األزهر 18،06 4،25
85 إسمي هاني 2

110،25 -10،5 60 روفي 203،06 14،25 95 سيتي مرفوعة 3

110،25 -10،5 60 يسكير  33،06 -5،75 75 نونو ن 4

0،25 -0،5 70 توفيكل 115،56 -10،75 70 ناني 5

0،25 -0،5 70 جوماديل 115،56 -10،75 70 مردينا 6

110،25 -10،5 60 ريان 0،56 -0،75 80 فتري 7



20،25 4،5 75 رحمد 203،06 14،25 95 ريتا 8

0،25 -0،5 70 رغي 248،06 -15،75 65 إلفية 9

380،25 19،5 90 فيغا 203،06 14،25 95 يويون 10

0،25 -0،5 70 إ إيس 115،56 -10،75 70 ريدينا 11

220،25 4،5 75 ريفنلدي 18،06 4،25 85 هارياتي 12

90،25 9،5 80 الفين 0،56 -0،75 80 هني 13

0،25 -0،5 70 واوان 85،56 9،25 90 ميزا 14

380،25 19،5 90 محمد 33,06 -5،75 75 ديسال  15

110،25 -5،10 60 ريكي 115،56 -10،75 70 كندي 16

14،5 85 أندري 0،56 -0،75 80 سلفي
17

210،25 4،5 75 إلفي 33،06 -5،75 75 سيسك 18

110،25 -10،5 60 ترندي 85،56 9،25 90 ميكس 19

30،25 -5،5 65 ونكي 33،06 -5،75 75 دسني 20

2 y =

1824،75

 y =0  y
=
141
0

N= 20  2x =

1864
 x=0  x

=
161
5

N=20

أنمن اجلدول السابق وجدنا
 =20
x =1615



2x=1864
y =1410
2y =1824،75

حتسب املتوسط اإلحنراف املعياري من متغري> ×<





xx

20
1615


75,80

SDx




2x

20
1864



2,93

65,9

حتسب املتوسط اإلحنراف املعياري من متغري>×<





yy

20
1410


5,70



SDy




2y

20
75,1824



2,91

5,9

: برمز 0 حتسب

0 22

11 






















SDySDx

yx
























120
5,9

120
65,9

5,7075,80
2

22

36,4
5,9

36,4
65,9

5,7075,80






















   22 17,221,2
25,10




70,488,4
25,10




5,9
25,10



08,3
25,10



32,3



البعديحتليل القيام ىف 

مسرحية و نظرية الوحدة و هذه البيانات يصور النتييجة مهارة الكالم األوالد أكرب بعد يستخدم طريقة

مسرحية نتيجة مهارة الكالم بطريقةيصل الدرجة الداللة و هذه البيانات3،32نتيجةالسابق مقبول،ألن 

أكرب من نظرية الوحدة

 %٥=2,02 >3،32< ا%  = 2,71
موجود فرقوهي هناكمردودةHoالفرضية الصغرية و مقبول Haالبدائلةباحلاصل السابق فالفرضيات 

يعلمون بطريقة املغزى يف مهارة الكالم بني الطالب الذين يعلمون بطريقة مسرحية و بني الطالب الذين 

النظرية الوحدة



قبل ) أ(و ) ب (فرق النتيجة عن المهارة الكالم في تعليم اللغة العربية في فصل الثاني ل بتحلي) 3
ح الحاج أحمد الشيمن المدرسة الثانوية اإلسالميةو بعد تنفذ الطريقة مسرحية و نظريةالوحدة 

ندحالن تلوك كوانتا

الجدول السابع
مسرحية وواستخدام طريقة فرق بني اختبار قبلي وبعديال

ة الوحدةيطريقة نظر اختبار

طريقة نظرية الوحدة 

التلميذاسم

المسرحيةطريقة
اسم

التلميذ
الرقم

2y Y y 2 X X

0،25 -0،5 5 دوي فرايوغ 6،25 -2،5 10 نور 1
األزهر 156،25 12،5 25

إمسي 
هدية

2
110،25 -10،5 -5 روفي 6،25 -2،5 10

سييت 
مرفوعة

3
ريسكي 6،25 -2،5 10 نونو ن 4
توفيكل 6،25 -2،5 10 ناين 5

20،25 4،5 10 جوماديل 56،25 7،5 20 مردينا 6
110،25 -10،5 -5 ريان 6،25 -2،5 10 فرتي 7



0،25 -0،5 5 رحمد 6،25 -2،5 10 ريتا 8
20،5 -20،5 -15 رغي 156،25 -12،5 5 إلفية 9
4،5 4،5 10 فيغا 306،25

17،5 30
يويون 10

0،25 -0،5
5

إ إيس 156،25
-12،5 5

ريدينا 11
20،25 4،5

10
ريفنلدي 56،25

7،5 20
هاريايت 12

210،25 14،5
20

الفين 6،25
2،5 15

هين 13
0،25 -0،5

5
واوان 156،25

12،5 25
ميزا 14

محمد ديسال  15
110،25 -10،5

-5
ريكي 306،25

-17،5 -5
كندي 16

380،25 19،5
25

أندري 56،25
-7،5 5

سلفي 17
0،25 -0،5

5
إلفي 56،25

-7،5 5
سيسك 18

240،25 -15،5
-10

ترندي 306،25 17،5
30

ميكس 19
0،25

-0،5

5

ونكي
6،25

-
2،5

10

دسين
20

1433،
75

x
95 =

 2x
1818،75

x=
250



 =20
x=250
2x=1818،75
y =95
2y=1433،75
ف املعياري من متغريحتسب املتوسط اإلحنرا> ×<





xx

20
250


5,12

SDx




2x

20
75,1818



93,90

5,9

<y>حتسب املتوسط اإلحنراف املعياري من متغري





yy

20
95


75,4

SDy




2y

20
75,1433



= 68,71

4,8



: برمز 0 حتسب

0 22

11 






















SDySDx

yx
























120
4,8

120
5,9

75,45,12
2

22

36,4
4,8

36,4
5,9

75,7




















   22 92,117,2
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76,2

T TABEL ب

2,71% = 1وعند 2,02% =5عند 38احلرية ، الدرجة T TABELيف اجلدول 0 " " يف . 

T "اجلدول  "فيستعمل اجلدول  , مث لتفسريمن النتيجة السابق

38=df  "T" من جدول 20-20-2 =N1+N2 برمز df مبقياس يف

2،71%=1ودرجة الداللة 2,02 %  =٥درجة الداللة  يف " T "فيحضل

 %٥=2,02 >2،76< ا%  = 2,71



و من 5%يف درجة الداللة ”T“أكرب من Toفتبني ان”T“بنظر إىل اجلدول السابق جدول 

%.85- 56جيد ألن يف درجة % 85,1وبنظر اىل جدول املرقبة نيل 1%درجة 

بني التالميذ مهارة التكلملرتقيةمسرحيةة وهي هناك فعالية مقبولHaالبدائلةباحلاصل السابق فالفرضيات 

عند ىف تعليم اللغة العربيةمهارة التكلملرتقية طريقة نظرية الوحدةوالذين مسرحيةمون بطريقةالذين يعلّ 

مبعهد اإلسالمي الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتانا الثانويةىف املدرسة التالميذ الفصل الثاىن

مون يعلّ بني التالميذ الذينمهارة التكلملرتقيةمسرحيةهناك فعاليةليسمردودة وهي Hoلفرضية الصغرية ا

ا ىف املدرسة عند التالميذ الفصل الثاىنىف تعليم اللغة العربيةطريقة نظرية الوحدةوالذين مسرحيةبطريقة

انتانمبعهد اإلسالمي الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كو الثانوية 

مردودة  Ho الفرضية الصغرية و مقبول Ha لبدائلةت االسابق فالفرضياالبيانبا

وهي هناك موجود فرق املغز بني طريقة املسرحية و نظرية الوحدة



الخامسالباب
الخاتمة

امللخص        ٠ا
:  من هذا البحث خلصت الباحثة منها 

سرحية فعالية لرتقية مهارة املطريقةالاملوجودة فتجد اإلجابة أن البياناتحلل الباحثةبعد ان 

مبعهد الثانويةىف املدرسة عند التالميذ الفصل الثاىنمسرحية بطريقةيف تعليم اللغة العربيةمكالال

يف ”T“اكرب من جدول Toهذه بظهور ..اإلسالمي الشيح احلاج أمحد دحالن تلوك كوانتان

ىف لذلك  طريقة مسرحية املئثّر لرتقية مهارة الكالم .%او درجة داللة % ٥درجة داللة و درجة داللة 

مبعهد اإلسالمي الشيح احلاجةالثانويىف املدرسة عند التالميذ الفصل الثاىنتعليم اللغة العربية

اإلفتراحات.٢
لمدير المدرسة. أ

علي مدير املدرسة يدل املدرس مناسب مبهارته لكي يفهم املدرس عن املواد الدراسيةجيب-
بوجيه مدير املدرسة املدرس ان يستحدام طريقة التدرس املناسبة يف عملية التعلي- 

للمدرس. ب
.درس إعطاء الدوافع على التالميذ للتحليل النص باستعمال طريقة مناسبةاملجيب على - 
درس إعطاء االختبار التالميذ يف كل أسبوع أو كل يوماملجيب على - 
جييب على مدرس اللغة العربية أن يستخدم الوسائل التعليمية- 

للتالميذ .ج
طأكان خية ولو أن يعودوا ان يتكلم باللغة العربتالميذ الجيب على - 



املفردتحماوالتتالميذ الجيب على - 
يف التعلم اللغة العربيةةمهماتالميذالجيب على - 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren KH Ahmad Dahlan

Kelas/Semester : VIII/II

Pertemuan ke : ke 3-4

Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit (2 Kali Pertemuan)

A.STANDAR KOMPETENSI

BERBICARA /  KALAM

(Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang عمل

B.KOMPETENSI DASAR

1. Membedakan bunyi,ucapan dalam suatu konteks wacana lisan

2. Mampu menghafalkan mufrodat yang berkaitan dengan عمل dan artinya

3. Menemukan informasi atau kesimpulan dari muhadasahعمل secara rinci

4. Menemukan hal – hal yang baru dalam belajar bahasa arab,terutama mufrodat

baru

C.INDIKATOR

1. Siswa dapat melafalkan kembali kata atau kalimat yang ada dalam percakapan

2. Siswa dapat membedakan makna-makna dari kata yang ada dalam percakapan

3. Siswa  dapat berkomunikasi dengan tepat dan benar

4. Siswa dapat menulis dengan menggunakan kaidah bahasa arab

D.TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui dan memahami materi

yang berkaitan dengan muhadasah

E.MATERI PEMBELAJARAN

*المحادثة العمل

F.METODE PEMBELAJARAN

1.SosioDrama



G.LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan Waktu

Aspek Life

Skill Yang

Dikembangkan

Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan Awal

1.Ucapan salam

2.Menanyakan kabar

3.Membaca basmalah sebelum pelajaran dimulai

2. Kegiatan Inti

1.Guru mempersiapkan pelakukan dan penonton

2.Guru mengambil masalah dari yang mudah diketahui oleh siswa

3.Guru menjelaskan kepada siswa tentang isi permasalahan

peranan palaku dan penonton

4. Guru menyuruh pelaku untuk keluar kelas beberapa menit

untuk persiapan

5.Pelaksanaan sosiodrama

6.Guru mengawasi ketertiban kelas

7.Guru memberikan kesempatan bertanya

1. Kegiatan Akhir

1. Guru menyimpulkan isi materi

2.memberikan tugas

15

90

15

Pemahaman

Konsep

H. SUMBER PEMBELAJARAN

1.Buku Fasih berbahasa arab kelas IX Madrasah Tsanawiyah

2.Buku buku yang relevan dengan materi ajar



I. ASSESSMENT /  PENILAIAN

a. Prosedur

1.Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan,observasi dan tanya

jawab

2.Alat penilaian : test lisan

Diketahui oleh :

Kepala Madrasah/Sekolah

MARZUKI DAYAR S.Ag

Mengetahui

Guru Bahasa Arab

AMIN SUPARNI

Teluk Kuantan 06 Mei  2011

Mahasiswa Penelitian

YUMASNI
NIM.10712000131



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Satuan Pendidikan : MTs Pondok pesantren KH.Ahmad Dahlan

Kelas/Semester : VIII/II

Pertemuan ke : ke 5-6

Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit (2 Kali Pertemuan)

A.STANDAR KOMPETENSI

BERBICARA /  KALAM

(Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman serta informasi

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang المھنة

B.KOMPETENSI DASAR

1. Membedakan bunyi,ucapan dalam suatu konteks wacana lisan

2. Mampu menghafalkan mufrodat yang berkaitan dengan المھنة dan artinya

3. Menemukan informasi atau kesimpulan dari muhadasahالمھنة secara rinci

4. Menemukan hal – hal yang baru dalam belajar bahasa arab,terutama mufrodat

baru

C.INDIKATOR

1. Siswa dapat melafalkan kembali kata atau kalimat yang didengar

2. Siswa dapat membedakan makna-makna dari kata yang didengar

3. Siswa  dapat berkomunikasi dengan tepat dan benar

4. Siswa dapat menulis dengan menggunakan kaidah bahasa arab

D.TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui dan memahami materi

yang berkaitan dengan muhadasah

E.MATERI PEMBELAJARAN

* المحادثة عن المھنة

F.METODE PEMBELAJARAN

1.Sosiodrama



G.LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan Waktu

Aspek Life

Skill Yang

Dikembangkan

Kegiatan Pembelajaran

1.Kegiatan Awal

1.Ucapan salam

2.Menanyakan kabar

3.Membaca basmalah sebelum pelajaran dimulai

2.Kegiatan Inti

1.Guru mempersiapkan pelakukan dan penonton

2.Guru mengambil masalah dari yang mudah diketahui oleh siswa

3.Guru menjelaskan kepada siswa tentang isi permasalahan

peranan palaku dan penonton

4. Guru menyuruh pelaku untuk keluar kelas beberapa menit

untuk persiapan

5.Pelaksanaan sosiodrama

6.Guru mengawasi ketertiban kelas

7.Guru memberikan kesempatan bertanya

3.Kegiatan Akhir

1. Guru menyimpulkan isi materi

2.Memberikan tugas

15

90

15

Pemahaman

Konsep



H. SUMBER PEMBELAJARAN

1.Buku Fasih berbahasa arab kelas IX Madrasah Tsanawiyah

2.Buku buku yang relevan dengan materi ajar

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN

a. Prosedur

1.Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan,observasi dan tanya

jawab

2.Alat penilaian : test lisan

Diketahui oleh :

Kepala Madrasah/Sekolah

MARZUKI DAYAR S.Ag

Mengetahui

Guru Bahasa Arab

AMIN SUPARNI

Teluk Kuantan 13 Mei 2011

Mahasiswa Penelitian

YUMASNI
NIM.10712000131



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Satuan Pendidikan : MTs Pondok pesantren KH.Ahmad Dahlan

Kelas/Semester : VIII/II

Pertemuan ke : ke 7-8

Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit (2 Kali Pertemuan)

A.STANDAR KOMPETENSI

BERBICARA /  KALAM

(Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi

melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang البائع و المشتري

B.KOMPETENSI DASAR

1. Membedakan bunyi,ucapan dalam suatu konteks wacana lisan

2. Mampu menghafalkan mufrodat yang berkaitan dengan البائع و المشتري dan

artinya

3. Menemukan informasi atau kesimpulan dari muhadasah البائع و المشتري secara

rinci

4. Menemukan hal – hal yang baru dalam belajar bahasa arab,terutama mufrodat

baru

C.INDIKATOR

1. Siswa dapat melafalkan kembali kata atau kalimat yang didengar

2. Siswa dapat membedakan makna-makna dari kata yang didengar

3. Siswa  dapat berkomunikasi dengan tepat dan benar

4. Siswa dapat menulis dengan menggunakan kaidah bahasa arab

D.TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui dan memahami materi

yang berkaitan dengan muhadasah



E.MATERI PEMBELAJARAN

*المحادثة البائع والمشتري 

F.METODE PEMBELAJARAN

1.Sosiodrama

G.LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan Waktu

Aspek Life

Skill Yang

Dikembangkan

Kegiatan Pembelajaran

1.Kegiatan Awal

1.Ucapan salam

2.Menanyakan kabar

3.Membaca basmalah sebelum pelajaran dimulai

2.Kegiatan Inti

1.Guru mempersiapkan pelakukan dan penonton

2.Guru mengambil masalah dari yang mudah diketahui oleh siswa

3.Guru menjelaskan kepada siswa tentang isi permasalahan

peranan palaku dan penonton

4. Guru menyuruh pelaku untuk keluar kelas beberapa menit

untuk persiapan

5.Pelaksanaan sosiodrama

5.Guru mengawasi ketertiban kelas

6.Guru memberikan kesempatan bertanya

3.Kegiatan Akhir

1. Guru menyimpulkan isi materi

2. Memberikan tugas

15

90

15

Pemahaman

Konsep



H. SUMBER PEMBELAJARAN

1.Buku Fasih berbahasa arab kelas IX Madrasah Tsanawiyah

2.Buku buku yang relevan dengan materi ajar

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN

a. Prosedur

1.Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan,observasi dan tanya

jawab

2.Alat penilaian : test lisan

Diketahui oleh :

Kepala Madrasah/Sekolah

MARZUKI DAYAR S.Ag

الجدول األول

Mengetahui

Guru Bahasa Arab

AMIN SUPARNI

Teluk Kuantan 13 Mei 2011

Mahasiswa Penelitian

YUMASNI
NIM.10712000131



(PRETEST)

السؤل لطالب

مهارة الجواب) أ

ما سمك يا أخي ؟إسمي خالد) 1

ماذا يفعل حامد ؟ ) 2

ما هوايتك ؟هوايتي رحلة) 3

ماذا يكتب حامد ؟) 4

ماذا هواية هاشم ؟) 5

مهارة سأل سؤاال) ب

! ماذا تقل إلى صديقك إذ تريد أن تسأل عن اإلسم ) 1

!ماذا تقل إلى صديقك ليعرف ماذايشرب)2

! ماذا تقل إلى مدرسك لتعرف مسكانه)3

! ماذا تقل إلى صديقك إذ تريد أن تسأل عمله ) 4

!ماذا تقل إلى صديقك إذ تريد أن تسأل قرائه ) 5

مهارة دعواة) ج

يا صديقي  حي نذهب إلى الطبيب! كيف تدع صديقك إلى الطبيب ) 1

! لتعلم اِإلنِْتْير نِْيت َو اْلُكوْمِبُيوتِْير كيف تدع صديقك ) 2

يا صديقي حي نذهب إلى المسجد! كيف تدع صديقك إلى المسجد ) 3

!كيف تدع صديقك إلى المدرسة ) 4

!كيف تدع صديقك إلى مبارة قرَّة القدام ) 5



مهارة ساوم) د

عفوا يا أخي ما ! ن يلعب كراة القدامماذا تقل إلى صديقك إذ هو  يريد ان يدع إلى المقصف ولكن تريدأ) 1

أريد ان أذهب إلى المقصف ألنه هذاليوم مبارة كراة القدام و أنا ال عب

ما .عفوا يا أمي ال أحب كتابة ألنه  صعب جدا ! ماذا تقل إلى أمك هي تريد هوايتك كتابة ولكن ال تحب) 2

على أن هوايتي رحلة.أحب

نعم يا أبي ولكن بعد قليل! الى البستان ولكن تريد رحلة ماذا تقل إلى أبوك تريد ان تذهب ) 3

مهارة نقد و الحل) ه

ما أحب إليك يا أ خي تستيقظ من التوم متئخرا ألن ! ماذا تقل إلى صديقك هو يستيقظ من النوم متئخرا) 1

غير الحسن إذن ال بد تستيقظ من النوم مبكرا

يا أخي ال يجز كذلك أ ّنظافة من اإليمان ! سبوع األمس ماذا تقل إلى صديقك مالبسه ال يغسل منذ األ) 2

إذن البد تغسل مالبسك كل يوم

الجدول اآلخرة

(POSTEST)

السؤل لطالب



مهارة الجواب) أ

ماذا يعمل طبيب؟) 1

ماذايعمل مهندس؟ ) 2

ماذا يعمل السائق؟) 3

اين يعمل التاجر ؟) 4

ما مهنتك ولدك؟) 5

سأل سؤاال مهارة) ب

أّي كليمة مستعملين إذ تريد أن تسأ ل حاال؟) 1

أّي كليمة مستعملين إذ تريد أن تسأ ل عمال؟) 2

أّي كليمة مستعملين إذ تريد أن تسأ ل عن الثمن البصل؟) 3

أّي كليمة مستعملين إذ تريد أن تسأ ل عن الرئيه؟) 4

كليمة مستعملين إذ تريد أن تسأ ل بيته؟أّي  ) 5

مهارة دعواة) ج

! كيف تدع صديقك إلى الطبيب ) 1

! كيف تدع صديقك إلى البيت ) 2

! كيف تدع صديقك إلى الغرفة النوم ) 3

!كيف تدع صديقك إلى السوك ) 4

!كيف تدع صديقك إلى المصنع ) 5

مهارة ساوم) د

ريد ان يدع إلى الطبيب ولكن تريد في البيت فقط ماذا تقل إلى صديقك إذ هو  ي) 1



ماذا تقل إلى صديقك إذ هو  يريد ان يدع نوما ولكن تريد ان تعلم) 2

ماذا تقل إلى صديقك إذ هو يريد ان يدع إلى السوق ولكن تريد فى الثكن فقد) 3

مهارة نقد و الحل) ه

كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ صديقك كسالن لتعلم) 1

كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ صديقك ينام في الفصل) 2

كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ صديقك خزن) 3

كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ صديقك يتحدث في الدرس) 4

كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ صديقك تبكى) 5

كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ تشترين بصل غال) 6
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الفصل منلدي تالميذفي تعليم اللغة العربية الكالممهارة لترقيةمسرّحيةفعالية طريقة "

الشيح الحاج أحمد دحالن تلوك كوانتانلمدرسة الثانوية في االثاني 

Dan semenjak penulis dinyatakan lulus dalam ujian, penulis berhak menyandang

gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd. I).

Penulis

Yumasni
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