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الشكر و التقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

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

ي المدرسة الثانوية بمعهد التالميذ الصف الثاني فالطريقة السمعية الشفوية لترقية مهارة الكالم لدى
باكنباروالمنورة

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

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

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

رياو
دكتورندس ذوالكفل املاجستري رئيس قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سلطان ال.4

.شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو ومجيع املوظفني يف قسم تدريس اللغة العربية
, املاجستري وهو مشرف على كتابة هذه الرسالةامحد شاهالدكتورندس .5
.ن علموين علوما متنوعة يف قسم تدريس اللغة العربيةاملعلمون و املعلمات الذي.6
اخواين و أخوايت الذين ساعدوين وعاملوىن معاملة حسنة يف قسم تدريس اللغة العربية وال استطيع أن .7

.   أذكر هم واحدا فواحدا
أن ادعو اهللا تعاىل. واخريا أرجو من القراء التصحيح إذا وجدمتوا األخطاء والنقصان يف هذه الرسالة

امني يا رب العاملني. وبااهللا توفيق و اهلداية والرضا و املعرفة. جيعل هذه الرسالة نافعة يل ومجيع القراء



.والسالم عليكم ورمحت اهللا وبركاتة
2011يوىل 24, باكن برتو

الباحثة 

إرسال أمني
10712000659: القيدمرق



البحثملخص

ترقية مهارة الكالم لدىفعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية ل):2011(إرسال أمين 

صف الثاني في المدرسة الثانوية بمعهد المنورة باكنباروالالتالميذ

طريقة السعية الو هدف هذا البحث ملعرفة فعالية تطبيق , هذا البحث هو حبث التجريب
.لدى التالميذ يف صف الثاين يف املدرسة الثانوية مبعهد املنورة باكنباروالشفوية  لرتقية مهارة الكالم 

وأما موضوعه , أفراد البحث هو التالميذ الصف الثاين يف املدرسة الثانوية مبعهد املنورة باكنبار
الكالم لدى التالميذ يف صف الثاين يف هو فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة

. و يف مجع البيانات يستخدم الباحث مالحظة و إختبار. املدرسة الثانوية مبعهد املنورة باكنبارو
وأما يف حتليل . و بعدها) طريقة التجربية ( وأدى اإلختبار قبل تطبيق طريقة السمعية الشفوية 

:البيانات يستخدم الباحث برموز 
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من حتليل البيانات أن اخلالصة موجودة هناك فعالية للذين يعلمون بتطبيق الطريقة السمعية 
, لدى التالميذ يف صف الثاين يف املدرسة الثانوية مبعهد املنورة باكنباروالشفوية لرتقية مهارة الكالم 

وهذا مبعىن . 2,76% : 1و  2,05% : 5يف درجة Tabel Tأكرب من Toألن 
ألن يف ) جيد% (84,79و املالحظة نيل . الفرضية البدائلة مقبولة والفرضية الصفرية مردودة 

%. 85-% 56درجة 



Abstrak

Irsal Amin (2011) : Efektifitas Metode Audiolingual Dalam Meningkatkan
Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Kelas VIII Madarasah
Tsanawiayah Pondok Pesanteren Al- Munawwaroh
Pekanbaru

Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe Pretest-Posttest Control Group,
dimana sebelum penerapan metode Audio Lingual di lakukan test ( Pre test )
begitu juga sesudah penerpannya ( Post test ). Dan adapun tujuan penelitian ini
untuk mengetahui efektifitas metode Audio Lingual dalam Meningkatkan
Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Kelas VIII di Madrsah Tsanawiyah Pondok
Pesanteren Al-Munawwaroh Pekanbaru. Sabjek penelitian ini adalah siswa kelas
VIII Madrasah Tsanawiayah Pondok Pesanteren Al-Munawaroh Pekanbaru. Dan
objek penelitian ini adalah efektifitas Metode Audiolingual Dalam Meningkatkan
Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Kelas VIII Madarasah Tsanawiayah Pondok
Pesanteren Al-Munawwaroh Pekanbaru

Penelitian ini menggunakan Observasi dan Test dalam mengumpulkan
Data. Observasi dilakukan saat pelajaran bahasa arab berlangsung dengan
menggunakan metode Audio Lingual. Dan Test di laksanakan sebelum
menerapkan  Metode Audio Lingual dan sesudah menerapkannya. Sedangkan
untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan rumus statistic :
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Dari analis yang di lakukan maka dapat di simpulkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa berbahasa arab yang mata
pelajaran bahasa arabnya di ajarkan dengan  menerapkan metode Audio Lingual
dengan siswa yang mata pelajaran bahasa arabnya tidak menerapkan metode
Audio Lingual. Karena nilai To = 3,82 lebih besar dari T table pada taraf 5 % =
2,05 dan 1 % = 2,76. Dan ini menunjukkan bahwa hipotesis alternative di terima
dan Hipotesis Nihil di tolak. Dan adapun data Observasi mencapai 84,79 % (
bagus ) karena pada tingkatan 65-85 %.



Abstract

Irsal Amin ( 2011 ) : The Effectiveness of Audio-Lingual Method to Improve
the speakingAbility in Arabic Toward the second Class of
General Islamic Junior Boording Scool Al-Munawwaroh
Pekanbaru.

The designe of this research is the experiment research. In this research is
to find out the Effectiveness of Audio-Lingual Method to Improve the speaking
Ability in Arabic Toward the second Class of General Islamic Junior Boording
School Al-Munawwaroh Pekanbaru

This research was implemented in the second year student of General
Islamic Junior Boording Scool Al-Munawwaroh Pekanbaru and the object is the
The Effectiveness of Audio-Lingual Method to Improve the speaking Ability in
Arabic Toward the second Class of General Islamic Junior Boording Scool Al-
Munawwaroh Pekanbaru.

The collect the data was used the observation and test in collecting the
data. This observation was use the learning process. The test was used to get the
score before using the Audio-Lingual Method and after use that method and
analyze the research data by using the formula :
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From the analyzing the researcher conclude that there are the significant
differences betwent the students speaking ability that is tought by using Audio-
Lingual Metod and the student that are not using Audio-Lingual. Because the
score To = 3,82 is binger than T table in stage 5 % = 2,05  and 1 % = 2,72 it
means that the alternative hipotesys is received and empity hipotesys is directed.
The data observation achieve 84,79 ( good ) because it is in 65%-85% level.
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الباب األول
مقدمة

خلفية المشكلة.أ

. هملفاظ يعرب كل قوم عن مقاصدأاللغة 
اللغة العربية لغة مهمة ألن . 2أحد الشرط  لتفسري األيات القرانية إستيعاب اللغة العربية: قال إمام معروف .   1

 ,
اليت حيتاج إليها كل مسلم ليقرأ او يفهم القرأن الذي يعتمد عليه املسلم يف فهم األوامر والنواهي و األحكام 

. 3الشرعية

:جع أمهية اللغة العربية إىل االسباب األتية وتر 

, لغة القران.أ
ان لغة احاديث السول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم هى  اللغة العربية. لغة احلدبث الشريف.ب
لعربية  إن كل مسلم يريدون أن يؤدي الصالة عليه أن يؤديها با, لغة الصالة.ت
املكان االقتصادية للعرب .ث
عدد املتكلمي العربية ان العربية مستخدم كلغة اويل يف اثنني وعشرين دولة عربية وتستخدم كلغة .ج

. 4ثانية يف كثري من الدول االسالمية

الغة العربية هي دروس تنمي مهارة التكلم باللسان والكتابة للفهم وتعبري اخلربة والفكرة والشعور ونشر 
فمن أراد أن , أن اللغة العربية هي اللغة أالجنبية لغري العرب. علوم الدين والعلوم العامة وإالجتماعية الثقافية

, يتعمق باللغة العربية فال بد أن تعلمها تعلما منظما ألن هدف تعليم اللغة العربية ليس ملعرفة احلضارة فحسب
األساس يف .5قدرة القرأة وقدرة الكتابة وقدرة احملادثة أو التكلمفإمنا أكثر من ذلك فمنها لرتقية قدرة اإلستماع و 

: وهلذه النظرية قد قدم علماء اللغة إيل عدة أمور هي , اللغة هو الكالم

أن اللغة حديث وليس كتابة .أ

7: صفحة ,الدروس العربیة خامع , الشیخ مصطفى الغالیینى1
219: صفحة 2009. سمرغ" سترتجیة تعلیم اللغة العربیة " إمام معروف 2
20- 19: صفحة 1402و 1986المملكة العربیة السعودیة الریاض ,  اسالیب تدریس اللغة العربیة. دكتور محمد علي الخولي3
20-19: صفحة , مراجع السابقة: 4
24:صفحة ,  1986, كلیة التربیة لجامعة اإلسالمیة الحكومیة مالنج, مقال غیر منشور, وجودیة اللغة العربیة في إندنسیا. أحمد فوعد أفندي5



أن اللغة جمموعة منظمة من العادات.ب
أن ما جيب أن يعلم هو اللغة وليس ما حول اللغة .ت
أن اللغة هي ما يتحدث.ث
6أن اللغات ختتلف عن بعضها البعض.ج

.يف تعليم اللغة العربية يوجد أربع مهارات يعين مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القرأة ومهارة الكتابة

والطريقة هي . نها الطريقةإلتقان هذه املهارات األربع البد للمدرسني أن يهتموا بالعوامل املتعددة م
قبل إستخدام الطريقة يف . اخلطوة املستعملة لتنفيذ التختيط الذي رتب اإلنشطة احلقيقية لكي تكون ناجح فضال

تعليم اللغة العربية فالبد للمدرس أن خيتار طريقة التعليم املناسبة واحلقيقة أن الطريقة ليست تتناسب مع كل 
الطريقة املشهورة يف تعليم اللغة العربية كثرية . ألساس يف إختيار الطريقة هو الغرضبل ا. الطبقات ولكل الدارسني

:7منها

طريقة القواعد والرتمجة.أ
الطريقة املباشرة.ب
الطريقة السمعية الشفوية.ت
الطريقة اإلنتقائية .ث
طريقة القرأة   .ج

يف فهم الغة العربية سعيا عميقا يف املدرسة الثانوية مبعهد املنورة أن املدرسة قد سعت ملساعدة التالميذ
إما من طريقة التعليم و إسرتاجتيته والوسائل التعليمية وإما من املنهاج الدراسي ليكون الدرس , وجيدا يف تعليمها

واما اهلدف تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يستطيع التالميذ أن يتعلموا باللغة . سهال ومفهوما لدي تالميذ
ويستطيع التال ميذ أن خيطبوا باللغة العربية و يستطيع التالميذ أن يفهموا كالم املتكلم باللغة . العربية جيدا

:ولنيل هذه األهداف فاستخدمت املدرسة الطريقة الوحدى وباحملاوالت األتية . العربية

تعليم اللغة العربية ثالث خصص يف األسبوع.أ

تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخري, محمود كامل الناقي6
تیار یوسف7



التالميذ ميارسون اللغة العربية خارج الفصل .ب
األشياء اليت توجد يف املعهد مكتوبة.ت
جتهيز الوقت اخلاص ليمارس اللغة العربية باخلطبة.ث

كما وجد الباحث الظواهر يف الدراسة التمهدية اليت , ولكن هذه األهداف مل تصل إيل املستوى األعلى
 :

ال يتكلمون باللغة العربيةكثري التالميذ يف حياة اليومية .أ
ضعف رغبة التالميذ يف تعليم اللغة العربية.ب
ضعف التالميذ يف إجابة علي األسئلة من املدرسني .ت
ضعف نطق التالميذ يف الغة العربية.ث
ضعف التالميذ أن يفرقوا يف النطق بني احلراكات القصرية واحلركات الطويلة .ج
ضعف تالميذ يف نطق األصوات املتجاورة و .ح
اليستطيع التالميذ أن يعربوا عن أفكارهم مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمات يف العربية .خ

خاصة اللغة العربية
ضعف تالميذ أن تعرب عن نفسهم تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.د
ضعف تالميذ أن يعربوا عن أفكارهم مستخدما الصيغ النحوية املناسبة .ذ

فعالية تطبيق الطريقة السمعية هذه الظواهر تدافع الباحث إىل أن يقوم بالبحث العلمى حتت املوضوع 
الشفوية لترقية مهارة الكالم لدى التالميذ الصف الثاني في المدرسة الثانوية بمعهد المنورة باكنبارو

الدوافع في إختيار الموضوع.ب
علم الباحثاملشكلة هلذا البحث مهمة لبحثها مطبقا مبحال.1
هذا املوضوع مل تبحثمن قبل.2
هذا البحث من حيث الوقت وقدرة الباحث ميكنه أن يقوم حبثها  .3

المشكلة.ت
تقديم المشكلة.1



نظرا إىل املشكلة . واملشكلة ىف هذا البحث هى ضعف مهارة الكالم لدى التالميذ يف اللغة العربية
:كما تأتى األساسية السابقة ، فتدورت حوهلا مشكالت كثرية  

ضعف مهارة الكالم لدي تالميذ .أ
ما هي األنشطات املدرس لرتقية مهارة الكالم .ب
كيف إجراء عملية تعليم اللغة العربية .ت

تحديد المشكلة.2

نظرا إىل املشكلة الىت حاصت حول هذا البحث ، فيحدد الباحث فعالية تطبيق الطريقة السمعية 
ميذ يف مدرسة الثانوية  مبعهد املنورة بكنبارو الشفوية لرتقية مهارة الكالم  لدى تال

تكوين المشكلة.3

:فتكوين املشكلة هو 

هل تطبيق الطريقة السمعية الشفوية فعالية لرتقية مهارة الكالم  لدى تالميذ الصف الثاين مدرسة الثانوية  مبعهد 
.املنورة بكنبارو

توضيح اإلصطالحات. ث

، فيوضح الباحث اإلصطالحات املوجودة ىف املوضوع  وهو كما إلحذار  اساء الفهم عن املوضوع 
:يأتى

8حتصل كل خمطط: فعالية .أ

هي الطريقة اليت املستملة يف تعليم اللغة العربية من خالل ترتيب معني : الطريقة السمعية الشفوية .ب
9وهي اإلستماع والكالم والقرأة والكتابة

مهارة لتقدمي املعلومات : مهارة الكالم هي . 10مهارةميهر ) ر ,ه ,م (مهارة الكالم أصلها مهر .ت
بالكالم اىل مستامع

152: ه ص 1981: للمالیین دار العلم, لبنان, عربي-قاموس التربیة انكلیزي. دكتور محمد على الخولى8
: صفحة , لوف جیت. محمود كامل الناقي9
777صفحة 2002, قلموس المنجد, دار المشرق بیروت10



الكالم هو وسيلة اإلتصال األفكار اليت يتم اعدادها وتطويرها وفقا إلحتياجات املستمع .ث

الدوافع فى اختيار الموضوع. ج

املشكالت الىت تبحث ىف هذا البحث مناسبة بعلم الذى يتعلمه الباحث.  1

املشكالت ىف هذا البحث موجودة ىف تلك املعهد . 2

هذه املشكلة مل تبحث من قبل. 3

.ميدان البحث يشاهد من ناحية الوقت واملصروف يستطيع الباحث أن يقوم به . 4

أهداف البحث وفوائده. ح

: أما هدف هذا البحث فهو 

لكالم لدى تالميذ يف مدرسة الثانوية  مبعهد املنورة ملعرفة فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة ا
.بكنبارو

:أما فوائده فهو ىف اآلتية 

للقسم التدريس للغة العربية جامعة الساطان شريف قاسم رياو زيادة املعلومات لدى الباحث .1
.عن مهارة الكالم لدى التالميذ مبعهد املنورة بكنبارو

.ارة الكالم لدى التالميذ مبعهد املنورة بكنباروكاملعلومات إىل ناحية املعهد عن مه.2
للمعلمني زيادة الكفاءة املهنية و حصوصا يف إستختخدام الطرييقة السمعية الشفوية لرتقية .3

مهارة الكالم لدى التالميذ يف تعليم اللغة العربية
.للطالب لكي يستخدمون اللغة العربية يف فصل أو يف احلياة اليومية.4
ل الشرط من الشروط  ىف احلصول إىل شهادة املؤهل  ىف الطبقة األوىل و لتعزيز للباحث لتكمي.5

.املعرفة يف صنع حبث العلمي و ميكن أن افهم جيدا حول منهجية التدريس وفقا للمادة



الباب الثاني
النظريات والمفهوم العملى

النظريات. ١

الطريقة .أ

فالتدريس  . الطريقة كل ما تضمنه عملية التدريس سواء أكانت تدريس علوم أو رياضيات أم موسيقي
وبعض كله سواء أكانت جيدا أم رديا جيب أن يتضمن بعض أنواع اإلختيار واإلنتفاء وبعض أنواع التنظيم

فمن املستحيل أن تقوم بتدريس كل ما يف ميدان املغرف اإلنسانية واذلك فعلينا أن . الغرضوسائل وأساليب 
. 1خنتار ما نرغب يف تدريسه

أن الطريقة هي األسلوب أو hasan langgulungقال و. 2ميلك التالميذ قدرة املعني اليت تثبتها يف ساليب
مث قال أيضا أمحد التفسري أن الطريقة هي الوسيلة الصحيحة يف تعليم , الوسيلة للحصول علي أهدف الرتبية

واألهداف يف تعليم اللغة العربية هي لرتقية مهارة األربعة هي مهارة األربعة هي مهارة اإلستماع والكالم . 3املادة
وأما يف إختيار الطريقة وجب للمدرس أن يعرف العوامل اليت تئثري لرتقية مهارة الكالم ليكون أن . قرأة والكتابةوال

العوامل Ings.S.Ulil karo-karoعلي حسب السابقة قال , تلك الطريقة مناسبة على أهداف التعليمية
: اليت جييب أن يهتموا املدارس يف إختيار الطريقة كما يلي 

اف التعلبم أهد.أ
الطالب.ب
املادة الدراسة .ت
التشهيالت للتعليم .ث
القوي والتضعيف من الطريقة.ج

ولكن من قبله أحسن إذا املدارس يهتمون املبادي يف , املدارس يستخدمون الطرق املتنوعة لرتقية مهارة اللغوية
ن الطريقة واألساليب تتحدد دائما ومن املبادي املهمة اليت جييب أن تكون واضحة لدينا هي أ. تعليم اللغة العربية

45: صفحة . تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخري, محمود كامل الناقي1
185صفحة , علم تربیة اإلسالم. بوروفیسور دكتور رمایولیس2
184: صفحة . السابقةمراجع 3



أى إن أهداف حتديد تعليم اللغة العربية هو الذي حيدد الطرق واألساليب اليت تتناسب , يف ضوء األهداف
. 4ونظام الدرس الذي يقدمه نظرا, و من مث فتحديد املدرس ألهدفه هو الذي حيدد طريقة تدريسه, وحتقيق هذه

prinsip of languageرهيم وممدوح نور الدين يئذان من كتاب تأسس من هذه النظرية قال كمل إب
studyكما يلي , أن يف تعليم اللغة العربية عنده مخس املبادي :

: التعليم اللغة العربية احلديثة فيها سلسلة تعليمية هي.1
يعلم املدرس اإلستماع والكالم مث الكتابة .أ

يعلم املدرس الكلمات قبل اجلملة .ب
املفرداتيعلم املدرس .ت
يعلم املدرس اللغة العربية كمثل ناطق أصلي.ث

املدرس يعلم اللغة العربية البد يهتم علي العوامل التصحيح يف أصوات و ترتيب , التصحيح اخلطاء.2
مثاال يف نطق حرف ذال وعني وكذالك ف ترتيب اجلملة , 

مثاال مجلة إمسية وفعلية
التدرجات التدرسية علي إستعاب املفردات , يم املتدرجالتعل.3
تعليل أو دوافع.4
: مبعين , ألفاظ يف تعليم اللغة العربية تدل علي التفاعيل.5

يدرس املدرس اللغة العربية للتكلم ليس للقواعد .أ
يسرح املدرس املعين اللغة العربية أحسن بأمثلة مباشرة .ب
يفهم املدرس التالميذ بتكرار األمثلة.ت

تعريف الطريقة السمعية الشفوية.ب

الطريقة السمعية الشفوية هي الطريقة اليت املستملة يف تعليم اللغة العربية من خالل ترتيب معني وهي 
الطريقة السمعية الشفوية طريقة التدريس يف لغة األجنبية بإتقان مهارة . 5اإلستماع والكالم والقرأة والكتابة

. 6نها إستخدام لغة األم يف سرحهااإلستماع والكالم وأيضا ميك

52: صفحة . لوف جیت, محمود كامل الناقي4
: صفحة , لوف جیت. محمود كامل الناقي5
صفحة , سترتجیة تعلیم اللغة العربیة, إمام معرف6



وللطريقة السمعية والشفوية مسمبات أخري مثل طريقة , جائت هذه الطريقة رد فعل للطريقة املباشرة معا
. الشفوية والطريقة اللغوية

19437رساهلم يف مهمات خارج بالدهم بعد احلرب العاملية الثانية يف سنة حيتاجون لغة األجنبية إل, األمركيني

وانتشرت برامج اإلذاعة والتلفزون واتسعت املسرعات واملعونات , يف سنوات األخرية تزداد بني الدول
غت أخرى غري الفنية وكثرت عملية التبادل الثقايف والعلم بني الدول مما أدى أسلوب زيادة إهتمام الناس بتعليم ل

ولقد أد اإلهتمام اجلديد املزياد بأن يكون اإلنسان قادرا علي اإلتصال باللغة األجنبية إيل صياغة . 

تعبري مهري وغامض وصعب النطق إقرتاح مصطلح aural-oralرب وملا وجد أن تع. القرأة والكتابة ثانيا
audio-oral8ليطلق علي هذه الطريقة .

:ما يلي 9ومن إبرز إقرتضات هذه الطريقة

ولذلك جييب أن ينصب اإلهتمام . أما الكتابة فهي متثيل جزئ للكالم, اللغة أساسا كالم.1
. يف تعليم اللغة األجنبية علي الكالم

مث قرأة , الكالم, إستماع: يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجيب تسلسل معني جييب أن .2
ما قرأ أو , وهذا يعين أن يستمع املتعلم اوالمث يقول مايستمع إلية مث يقرأما قال. والكتابة

فهو يستمع . عما قرأ طريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة إكتاسب الطفل للغة األم
.مث يذهب إيل املدرية ليتعلم القرأة مث الكتابة. ماستمع إليهاألوال مث يبدأحياكي

أفضل طريقة إلكتسب اللغة األجنبية هي تكون العادات اللغوية عن طريقة املرأن علي .3
القواليب

وهذا يعين أنه حباجة أيل . إن املعلم حباجة إيل تعليم اللغة األجنبية وليس إيل تعليم عنها.4
.ينفعه أن يعرف قوانينها وحتليلها اللغويةالتمرين علي نطقها وال 

.وال فائدة من املقارنات والتقابالت, كل لغة فريضةيف نظامها اللغوي.5
.الرتمجة تضر تعليم اللغة األجنبية وال داعي الستخدامها.6

23صفحة , أسالیب تدریس اللغة العربیة, دكتور محمد علي الخولي7
88: صفحة, لوف جیت. محمود كامل الناقي8
23صفحة , أسالیب تدریس اللغة العربیة, محمد علي الخوليدكتور 9



أفضل مدرس للغة األجنبية هو الناطق األصلي املدرب.7

: وأما خصائص الطريقة السمعية الشفوية هي 

يف تعليم اللغوي إستعاب املهارات األربعة متعادلةاألعراض.أ
اخلطوات يف إلقاء تلك املهارات هي إستماع وتكلم مث قرأة وكتابة.ب
ألفيا صيغ اجلملة األعجمية مباشرة.ت
الطريقة املستخدمة يف إستعاب تلك اجلمل بالقاء التدريسات البسيطة .ث

: وخطوات التعليم بالطريقة السمعية الشفوية هي 

أو حمادثة أو مجلة إفتتاحية من املعلم , تماع التالميذ مثال إيل قصة بشيطةإس.أ
تردد بعض اجلمل اليت تشتمل  علي الرتكيب اللغوية املقصودة حيت تتم السيطرة عليها .ب
إستماع التالميذ من املعلم مرة الثانية للقصة أو احملادثة.ت
يطرح املعلم بعض األسئلة املصوعة بدقة متناهية يستم.ث
يبداء التالميذ يف اإلجابة عن األسئلة سؤال بإستخدام اجلمل من القصة أو احملادثة .ج
يقوم املعلم بكتابة بعض اجلمل اليت تتضمن الرتكيب املستهدفة و بإستخدم مفردات أخر.ح

مهارة الكالم.ت

راد هنا قدرة التالميذ علي التكلم باللغة العربية جيدا وامل, املهارة الكالم أصلها ميهر مهارة وهي مبعين قدرة
مث قال أبو بكر أن مهرة الكالم يف اللغة العربية هي إستطاع لرتكيب الكلمة الصحيحة اليت نسأت يف . وفصيحة

وتنمية , مهارة الكالم يشتمل إيل مهارة للتكلم بني املتكلم مع املستمع. 10قلب وشعور بكلمة صحيحة وواضحة
ولذلك االساس يف مهارة الكالم . مث يربط أيضا بأصوات الكلمات, القرأة تربط مبهارة اإلستماع جيدامهارة

املهارة الكالم من املهارات . 11مهارة اإلستماعل والنطق وكثري املفردات وقواليب لتمكن أن تقدم مقاصده وأفكاره
:إيل العوامل اليت تساعدها منها تلك املهارات األربعة حتتاج. اللغوية املستعملة إلتصال مباشرة

نظام النحو .أ

.نشاط المدرس في ترقیة مھارة الكالم في تعلیم اللغة العربیة, نور صیحة10
23, لوفجیت , إمام معرف11



نظام الصرف.ب
علم األصوات.ت
علم الداللة أو املفردات.ث

والعوامل األخري املهمة يف إحياء . التالميذ من قبله مهارة اإلستماع ومهارة النطق وإستعاب املفردات والتعبري
ولذلك الدوافع من املدرس شيء مهمة ليكون . عملية التكلم هي شجاعة التالميذ والشعور والخياف أن خيطاء

و يف هذا البحث الباحث سيعرف كيف تطبيق طريقة , التالميذ يتكلمون باللغة العربية قال فقال لو كان خطاء
.يم والسعي املدرسة لرتقية مهارة الكالم يف تلك املدرسةالسمعية الشفوية يف عملية التعل

مميزات الطريقة السمعية الشفوية وما يئخذ منها.ث

ومن مميزات هذه الطريقة أن التالميذ يدرسون الكالم بإستماع يف صياغات أصوات اللغة بالكلمات 
ألن , الشفوية إستمرار الكالم مهم جداالندريس بطريقة السمعية. مث تدريس للنطق قبل القرأة والكتابة, ومستمرة

13فمن مميزات من هذه الطريقة.12ولذلك اللغة البدبتكرارها, العمل شيء إدا يعمل مستمرة فذلك تكون عادة

:كما يلي 

إستوعب التالميذ لفظيا.أ
إستوعب التالميذ تركيب اجلمل.ب
كان التالميذ فعليني يف العملية التعليمية.ت

: وأما يؤخذ عليها كما يلي

التالميذ اليفهمون عن املعين احلوار.أ
التالميذ ال يستطيعون أن يتكلمون عن احلوار األخري.ب

املفهوم العملي.ث

: عرفنا مما سبق ذكره يف النظريات أن الطريقة السمعية الشفوية تشتمل علي إجراءات أتية 

17: صفحة . Metodologi Pembelajaran Bahasaarab. أحمد فعاد أفندي12
مراجع السابقة 13



تالميذ يستمعون دون نظر النصوال, يعين ألن املدرسة تقرأه مرارا, تقدمي احلوار أو القرأة البسيطة.أ
.ب

mimicry-memorization(min-men)وهذه التقنقية يسمي ب . الكلمات
technique

ألن فيها موجودة تركيب , قرأة الصعوبةتقدمي القواليب املوجودة يف احلوار أو القرأة البسيطة وخاصة يف .ت
يستخدم هذا بأسلوب التمرين. أو تعبري خيتلف برتكيب لغة األم

التالميذ ميثلون احلوار الذي قد حفظوا أمام الفصل املتبادال, .ث
.ج

ملعرفة عن مهارة  الكالم لدي التالميذ بعد تطبيق طيقة الشمعية السفوية يف مدرسة الثانوية  مبعهد املنورة بكنبارو 
:البد عندهم إستطاعا يف األتية 

يستطيع التالميذ يتصلون باللغة العربية .أ
يستطيع التالميذ أن ينطقوا احلروف العربية واضحا وفصيحا.ب
وا يف نطق بني احلركات القصرية و احلركات الطويلةيستطيع التالميذ أن يفرق.ت
.ث
يستطيع التالميذ أن يعربوا عن أفكارهم مستخدمي النظام الصحيح لرتكيب الكلمات يف العربية  خاصة .ج

يف لغة الكالم
.يغ النحوية املناسبةيستطيع التالميذ أن يعربوا عن أفكارهم مستخدمي الص.ح
جيب على التالميذ لديهم القدرة يف حتفيظ املفردات كثرية.خ

:وأما الدرجات النتيجة مهارة الكالم لدي التالميذ بعد تطبيق طريقة السمعية الشفوية هي 

يف املائة100ال-76جيد جدا إذا وصل .أ
يف املائة 75-56جيد إذا وصل إيل .ب
ملائة يف ا40- 55مقبول إذا وصل إيل .ت
يف املائة -40إذا وصل إيل ضعيف.ث



الباب الثالث
طريقة البحث

تصميم البحث. ١

Randomized Pretest-Posttes Control Group" هذا البحث حبث جتريب بالنوع 
Design "بعد ذلك , يقوم بإختبار قبلي يف صف جتريب و ضبط الصف, ومعناه قبل يطبق الباحث الطريقة

.يقوم بتطبيق الطريقة السمعية الشفوية يف صف جتريب و ضبط الصف بدون التطبيق
ومن , تيجة يف إختبار بعديمث نتيجة اإلمتحان يف إختبار قبلي ستقارن مع الن. الباحث بإختبار بعدي يف كلها

. هنا عرف الباحث عن كيف فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة الكالم

ميدان البحث. ٢

.   ىف درس اللغة العربية, بكنبارو" املنورة " ميدان البحث من هذا البحث ىف املدرسة الثانوية مبعهد 

زمان البحث. ٣

. حيت اإلنتهاء من كتابة هذا البحث العلمي۲۰۱۱حث ىف شهر مايو ىف السنة 

فرد البحث وموضوعه. 4

15من املدرسة الثانوية مبعهد املنورة وعددهم " ب"أما فرد هذا البحث أخذ الباحث من الصف الثاين 
الكالم لدي التالميذ ومن صف اليت إختذت للتجربة بتطبيق الطريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة . تالميذا

وموضوعه تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لرتقية . بوصف املقارنة أو بدون تطبيق الطريقة السمعية الشفوية " أ " 
.مهارة الكالم لدي تالميذ

طريقة جمع البينات وتحليلها. 5

طريقة جمع البينات. أ

:قتني وهى كما تأتى طريقة مجع البينات ىف هذا البحث تتكون من طري



  املالحظة
املالحظات املباشرة سيكون للحصول علي بيانات حول تطبيق املدرس بطريقة  السمعية الشفوية 

 اإلختبار
يقوم باإلختبار قبلي يعىن قبل تطبيق طريقةالسمعية الشفوية وبعد تطبيقه يف صف التجريب ويف ضبط  

. للتالميذ مرتفع بعد تطبيق أم ال. صف 

طريقة  تحليل البينات.ب

بعد مجع البيانات أدخل البيانات إىل جدول , بعد وجد الباحث البيانات من العينة أو من مصادر أخري
أما هذا الرموز هو رموز ) العاشرة متغري ( و سوف تتم حتليل هذه البيانات يف شكل كمي , مؤسسة التجربية
(variable Y)لرتقية مهارة الكالم لدي التالميذ )variable x(طريقةالسمعية الشفوية التجربية تطبيق

30)لعينية واسعة ” T “الرموز إختبار  ≤ N)لبيانات منها و هي أما رموز يف حتليل ا. مرتبطان:

%100x
N

F
P 

F : frekuensi yang sedang di cari persentasinya
N : namber of cases ( jumlah frekuensi / banyaknya individu )

P : angka persentase
























11 N

SDy

N

SDx

MyMx
To

:       T إختبار
Mx:املتوسط من املتغري

:   My املتوسط من املتغري
:  SDxاإلحنراف املعيار من املتغري
:  SDy اإلحنراف املعيار من املتغري
:     N العني
الرقم الثابت1      :



رموز اإلنحراف المعيار من المتغير .1

N

x
SDx 

2

رموز اإلنحراف المعيار من التغير.2

N

y
SDy 

2

رموز متوسط .3

N

x
Mx 



الباب الرابع
نتائج البحث

تاريخ إقامة المعهد.أ

وقع . حتت مؤسسة الشيخ بورحان الدين باكنباروم  1986من يونى 21بين هذا املعهد ىف السنة
الغرض من إقامة هذا املعهد هو . هذا املعهد ىف قرية فنيت راجا ، ناحية فرهنتني راجا ، منطقة كمبار ، رياو 

" .التعلم مدة تسع سنوات "  برنامج تنفيذ القرار مساعدة  للحكومة ىف 

الجدول األول
تراكيب مدرسة االثانوية معهد المنورة باكنبارو

الوظيفةاإلسمالرقم

رئيس املدرسةشفيونيل١
امني صندوقحممد غوسخاىل2
نائب رئيس ىف منهج التعليم والطلبةجونيدى3
الطلبةنائب رئيس ىف مراقبة خريشيدى4
إدارةمريى نوفينيت5
مدرسة اللغة العربيةشهادى6

نىالثاالجدول 
مدرس الفصل

مدرس الفصلاإلسمالرقم
أ1إيفا إيندرا ينيت1
ب1د.ج.فرتا 2
ج1أمحد 3
د1حنفية4



أ2ليند إيكا5
ب2دفريزل6
ج2سوسلوايت7
أ3تّيت إيرليان8
ب3حممد صابرين9

أ4هوسنيدر10
ب4دونات11
5يّين إسرا12
6درليت13

ثالثالجدول ال
المناهج الدراسية

حصة للصفالدرسالرقم
في األسبوعاألول

حصة للصف
في األسبوعالثانى

حصة للصف الثالث

226اللغة اإلجنلزية1
224اللغة اإلندونسية2
122التاريخ3
333الفقه4
5TIK222
111اجلعرافية6
334الرياضيات7
444النحو8
225اللغة العربية9

222التفسري10



444الرياضيات11
12PPKN111
111اإلقنصادى13
222التوحيد14
222الصرف15
222احلديث16
222الكمياء17
233علم احلياة18

رابعالجدول ال
الصف التجربيأسماء أفراد البحث

الجنساألسماءالرقم
مرأةعميلي يستارى1
مرأةأرين فيربياىن2
مرأةديه أفريىن3
مرأةفاىن أنغريىن4
مرأةفيربياىن ويغاشرى5
مرأةحنار إسشافري6
مرأةليجاسفيرتى7
مرأةلينا نور سنتيكا8
مرأةسوندارىنيال 9

مرأةنيال ريسىن10
مرأةنورحياتى جونندا11
مرأةفوطري عميليا12



مرأةربية النساء13

مرأةريسا مسويتا14

مرأةسيىت أمينة15

خامسالجدول ال
المراقبةأسماء أفراد البحث

الجنساألسماءرقم
مرأةديفي أسرياتى1
مرأةحفيظة إيكا فوطري2
مرأةريسكا ديسيا أسري3
مرأةسييت حجر4
مرأةسييت فطيمة5
مرأةساينغ أرياىن6
مرأةسوجي عماليفكا7
مرأةسوليس سيتياوايت8
مرأةتريي أوقتافاين9

مرأةيونيتا أوتاما10
مرأةفيفي حيلما ديادي11
مرأةإرما سورياين12
مرأةأيو ستطري13
مرأةميالىن خومرية14
مرأةسوسي فتماواتى15



الجدوال السادس
سمعية الشفويةلباحث بتطبيق الطريقة الالتي سيعلمها امدة 

الموضوعالرقم
هوايات كثرية1
لعب كرة القدم3
املراسلة4
مهن الناس5
حمادثة مهنة6
مهنة زكية7



الجدوال السابع

عن حاصلة المالحظةالسمعيسة الشفويةالبيانات بتطبيق طريق .ب

عدد اخلطوات الىت أستخدامها املدرسة املالحظةرقم
يف املائةنتيجة

النعم
1238020املالحظة األول.1
13286,6613,33املالحظة الثاين.2
1238020املالحظة الثالث.3
13286,6620املالحظة الرابع.4
13286,6620املالحظة اخلامس.5
13286,6620املالحظة السادس.6
13286,6620املالحظة السابع.7

891684,7615,23جمموع
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ثامنالجدول ال
البيانات من األختبار.ب

مدرسة الثانوية "  أ " والفصل الثاين " ب"نتائجة التالميذ عن مهارة الكالم يف إختيار قبلى بني الفصل الثاين 
بكنبارومبعهد املنورة 

(Pre-Test)
متوسط  النتائج التالميذ إسم التالميذ رقم

فصل بدون تطبيق 
طريقة السمعية 

الشفوية

فصل بتطبيق 
طريقة السمعية 

الشفوية

فصل بدون تطبيق 
طريقة السمعية 

الشفوية

فصل بتطبيق 
طريقة السمعية 

الشفوية 
جيد جيد 65 70 1التلميذة  1.
جيد جيد 70 60 2التلميذة  2.
جيد جيد 70 75 3التلميذة  3.
جيد جيد 65 65 4التلميذة  4
جيد جيد 70 60 5التلميذة  5
جيد جيد 70 70 التلميذة 6 6
جيد جيد 60 75 7التلميذة  7
جيد جيد 65 65 8التلميذة  8
جيد جيد 75 70 التلميذة9 9
جيد جيد 60 60 10التلميذة  10
جيد جيد 65 80 11التلميذة  11
جيد جيد 70 75 12التلميذة 12
جيد جيد 75 80 13التلميذة  13
جيد جيد 80 70 14التلميذة  14
جيد جيد 65 65 15التلميذة  15



1025 1040
68 69

تاسعالجدول ال
مدرسة الثانوية "  أ " الثاين والفصل " ب"نتائجة التالميذ عن مهارة الكالم يف إختيار بعدى بني الفصل الثاين 

مبعهد املنورة بكنبارو
(Post-Test)

متوسط  النتائج التالميذ إسم التالميذ رقم
فصل بدون تطبيق 
طريقة السمعية 

الشفوية

فصل بتطبيق 
طريقة السمعية 

الشفوية

فصل بدون تطبيق 
طريقة السمعية 

الشفوية

فصل بتطبيق 
طريقة السمعية 

الشفوية 
جيد جيد جدا 70 90 1التلميذة  1.
جيد جيد 65 75 2التلميذة  2.
جيد جيد جدا 65 90 3التلميذة  3.
جيد جيد  75 80 4التلميذة  4
جيد جيد 70 75 5التلميذة  5
جيد جيد 75 85 التلميذة 6 6
جيد جيد 70 85 7التلميذة  7
جيد جيد 75 80 8التلميذة  8
جيد جيد جدا 80 90 التلميذة9 9
جيد جيد 70 65 10التلميذة  10
جيد جيد 70 80 11التلميذة  11
جيد جيد جدا 65 90 12التلميذة 12
جيد جيد 80 85 13التلميذة  13



جيد جيد 80 70 14التلميذة  14
جيد جيد 75 85 15التلميذة  15

1075 1225
71,6 81,6

عاشردوال الالج
وبعدى من طريقة السمعية الشفوية يف فصل التجريبالفرق بني قبلى 

(Pre-Test Dan Post Test)
الفرق إختبار بعدى إختبار قبلى  إسم التالميذ رقم
20 90 70 1التلميذة  1.
15 75 60 2التلميذة  2.
15 90 75 3التلميذة  3.
15 80 65 4التلميذة  4
15 75 60 5التلميذة  5
15 85 70 التلميذة 6 6
10 85 75 7التلميذة  7
15 80 65 8التلميذة  8
20 90 70 التلميذة9 9

5 65 60 10التلميذة  10
0 80 80 11التلميذة  11

15 90 75 12التلميذة 12
5 85 80 13التلميذة  13
0 70 70 14التلميذة  14

20 85 65 15التلميذة  15



185 1225 1040
12,33 81,6 69

أحد عشرالجدوال 

الفرق بني قبلى وبعدى بدون تطبيق طريقة السمعية الشفوية

(Pre-Test Dan Post Test)

الفرق إختبار بعدى إختبار قبلى  إسم التالميذ رقم
5 70 65 1التلميذة  1.
 -5 65 70 2التلميذة  2.
 -5 65 70 3التلميذة  3.

10 75 65 4التلميذة  4
0 70 70 5التلميذة  5
5 75 70 التلميذة 6 6

10 70 60 7التلميذة  7
10 75 65 8التلميذة  8

 -5 80 75 التلميذة9 9
10 70 60 10التلميذة  10

5 70 65 11التلميذة  11
 -5 65 70 12التلميذة 12
5 80 75 13التلميذة  13
0 80 80 14التلميذة  14

10 75 65 15التلميذة  15
50 1075 1025



3,33 71,6 68

إثنا عشرالجدوال 
تحليل البيانات

اإلختبار القبلى عن مهارة الكالم الذي يعلمون بتطبيق طريقة السمعية الشفوية والذين يعلمون بدون حتليل القيم
تطبيق طريقة السمعية الشفوية

(Pre Test)
فصل بدون تطبيق طريقة السمعية الشفويةإسم التالميذالشفويةفصل بتطبيق طريقة السمعية إسم التالميذ رقم 

X(X-X1)(X-X2)X(X-X1)(X-X2)
39- 165التلميذة 17011التلميذة .1
27024التلميذة 981- 260التلميذة .2
37024التلميذة 375636التلميذة .3
39- 465التلميذة 416- 465التلميذة 4
57022التلميذة 981- 560التلميذة 5
67022التلميذة 67011التلميذة 6
864- 760التلميذة 775636التلميذة 7
39- 865التلميذة 416- 865التلميذة 8
975749التلميذة 97011التلميذة 9

864- 1060التلميذة 981- 1060التلميذة 10
39- 1165التلميذة 118011121التلميذة 11
127024التلميذة1275636التلميذة12
1375749التلميذة 138011121التلميذة 13
148012144التلميذة 147011التلميذة 14
39- 1565التلميذة 416- 1565التلميذة 15
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(X)حيسب املتوسط واإلحنراف العيار من متغري .أ
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ثالث عشرالجدوال ال
اإلختبار البعدي عن مهارة الكالم الذي يعلمون بتطبيق طريقة السمعية الشفوية والذين يعلمون بدون حتليل القيم

تطبيق طريقة السمعية الشفوية
(Post Test)

فصل بدون تطبيق طريقة السمعية الشفويةالتالميذإسم فصل بتطبيق طريقة السمعية الشفويةإسم التالميذ رقم 
X(X-X1)(X-X2)X(X-X1)(X-X2)

1,62,56-170التلميذة 1908,470,56التلميذة .1
2656,643,56التلميذة 6,643,56-275التلميذة .2
6,643,56-365التلميذة 3908,470,56التلميذة .3
4753,411,56التلميذة 1,62,56-480التلميذة 4
1,62,56-570التلميذة 6,643,56-575التلميذة 5
6753,411,56التلميذة 6853,411,56التلميذة 6
1,62,56-770التلميذة 7853,411,56التلميذة 7
8753,411,56التلميذة 1,62,56-880التلميذة 8
1,62,56-980التلميذة 9908,470,56التلميذة 9

1,62,56-1070التلميذة 16,6275,56-1065التلميذة 10
1,62,56-1170التلميذة 1,62,56-1180التلميذة 11
6,643,56-1265التلميذة12908,470,56التلميذة12
13808,470,56التلميذة 13853,411,56التلميذة 13
14808,470,56التلميذة 11,6134,56-1470التلميذة 14
15753,411,56التلميذة 15853,411,56التلميذة 15

X1225833,2Y1075333,4
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أربع عشرالجدوال 
بتطبيق الطريقة السمعية الشفوية والذين يعلمون بدون اإلرتفاع عن مهارة الكالم بني التالميذ الذين يعلمون 

تطبيق الطريقة الشمعية الشفوية
فصل بدون تطبيق طريقة السمعية 

الشفوية
إسم التاليذ فصل بتطبيق طريقة السمعية الشفوية إسم التالميذ رقم

الفرق بعدى قبلى الفرق بعدى قبلى
5 70 65 1التلميذة  20 90 70 1التلميذة  1.

-5 65 70 2التلميذة  15 75 60 2التلميذة  2.
-5 65 70 3التلميذة  15 90 75 3التلميذة  3.
10 75 65 4التلميذة  15 80 65 4التلميذة  4

0 70 70 5التلميذة  15 75 60 5التلميذة  5
5 75 70 6التلميذة  15 85 70 6التلميذة  6

10 70 60 7التلميذة  10 85 75 7التلميذة  7
10 75 65 8التلميذة  15 80 65 8التلميذة  8
-5 80 75 9التلميذة  20 90 70 9التلميذة  9
10 70 60 10التلميذة  5 65 60 10التلميذة  10

5 70 65 11التلميذة  0 80 80 11التلميذة  11
-5 65 70 12التلميذة 15 90 75 12التلميذة 12
5 80 75 13التلميذة  5 85 80 13التلميذة  13
0 80 80 14التلميذة  0 70 70 14التلميذة  14

10 75 65 15التلميذة  20 85 65 15التلميذة  15
50 1075 1025 Y 185 1225 1040 X

3,33 71,6 68 Y
1 12,33 81,6 69 X

1

الجدوال التاسع



اإلرتفاع عن مهارة الكالم بني التالميذ الذين يعلمون بتطبيق طريقة السمعية الشفوية والذين يعلمون حتليل القيم
بدون تطبيق طريقة السمعية الشفوية

إسم فصل بتطبيق طريقة السمعية الشفويةإسم التالميذ رقم
التالميذ

فصل بدون تطبيق طريقة السمعية 
الشفوية

XX1X2YY1Y2

151,672,78التلميذة 1207,6758,82التلميذة .1
8,3369,38-5-2التلميذة 2152,677,12التلميذة .2
8,3369,38-5-3التلميذة 3152,677,12التلميذة .3
4106,6744,48التلميذة 4152,677,12التلميذة 4
3,3311,08-50التلميذة 5152,677,12التلميذة 5
651,672,78التلميذة 6152,677,12التلميذة 6
7106,6744,48التلميذة 2,335,24-710التلميذة 7
8106,6744,48التلميذة 8152,677,12التلميذة 8
8,3369,38-5-9التلميذة 9207,6758,82التلميذة 9

التلميذة 7,3353,72-105التلميذة 10
10

106,6744,48

التلميذة 12,33152,02-110التلميذة 11
11

51,672,78

8,3369,38-5-12التلميذة12152,677,12التلميذة12
التلميذة 7,3353,72-135التلميذة 13

13
51,672,78

التلميذة 12,33152,02-140التلميذة 14
14

0-3,3311,08

التلميذة 15207,6758,82التلميذة 15
15

106,6744,48



X185643,2Y50533,2

X
112,3342,88Y

13,3335,54
















33,31

50

33,121

185

15

y

y

x

x

N

33,12
15

185





 
N

x
Mx

54,6

88,42

15

2,643

2






 
N

x
SDx

333,3
15

50





 
N

y
My

96,5

54,35

15

2,533

2






 
N

y
SDy



: برمز Toحتسب 


















11 N

SDy

N

SDx

MyMx
To
























115

96,5

115

54,6

33,333,12





































74,3

96,5

74,3

54,6

9

14

96,5

14

54,6

9

   259,174,1

9




82,3

35,2

9

54,5

9

52,202,3

9












تفسیر البیانات .ث
درجات الحرية .1

28

230

21515

2





 NyNxDF

2.Tabel T
. 2,76هي % 1و عند 2,05هي % 5عند 28الدرجة احلرية , Tabel Tيف اجلدوال 

2,05 )3,82 (2,76
التفسير .3

نتبجة املتوسط واإلحنراف امليار 
اإلحنراف املتوسطالعينةالفرق

املعيار
الدرجات 

احلرية
القيمة احلرية

فصل بتطبيق طريقة 
السمعية الشفوية

1512,336,543,822,76

فصل بدون تطبيق طريقة 
السمعية الشفوية

153,335,96

% 5يف درجة الداللة "T" أكرب من To3,82فتيبني أن " T" ينظر إىل اجلدوال السابق جدوال
%. 1ومن درجة 

مقبولة و هي هناك فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية Haباحلاصل السابق فاالفرضية البدئلة .1
إلرتفاع مهارة الكالم بني التالميذ الذين يعلمون بتطبيق طريقة السمعية الشفوية و الذين بدن تطبيق 

. نورة بكنباروطريقة السمعية الشفوية يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية مبعهد امل



مردودة و هي هناك فعالية تطبيق طريقة السمعية الشفوية إلرتفاع مهارة الكالم Hoالفرضية الصغرية .2
بني التالميذ الذين يعلمون بتطبيق طريقة السمعية الشفوية و الذين بدن تطبيق طريقة السمعية الشفوية 

. بكنبارويف تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية مبعهد املنورة



الباب الخامس

الخاتمة

الخالصة.أ
: من هذا البحث خلص الباحث منها 

بعد من حلل الباحث املشكلة املوجودة فتجد اإلجابة أن فعالية تطبيق الطريقة السمعية السفوية لرتقية مهارة 
الكالم لدى التالميذ الذين يعلمون الطريقة السمعية الشفوية والذين يعلمون بغريها يف تعليم اللغة العربية يف 

قة السمعية الشفوية جيدة لرتقية مهارة الكالم لدى تطبيق الطري. املدرسة الثانوية مبعهد املنورة بكنبارو
ونظر إىل % . 1ودرجة داللة % 5يف درجة الداللة Tأكرب من جدوال Toهذه بظهور . التالميذ

% . 85-% 56ألن يف درجة " جيد % " 84,7جدوال املالحظة نيل 
اإلقتراحات.ب

للمدرس .1
حيب على املدرس أن يعلم التالميذ بتطبيق الطريقة.أ

حيب على املدرس أن يقدم املادة املطابقة على قدرة التالميذ.ب
حيب على املدرس أن تقدم من تطبيق الطريقة حىت فهموا.ت
حيب على املدرس أن تعطى اإلخبار علي التالميذ مناسبة باملادة من قبلى.ث
حيب على املدرس أن تطبيق الطريقة السمعية الشفوية جيدا.ج
ى املدرس أن ميرن التالميذ يف التكلمحيب عل.ح

للتالميذ.2
يرجى على التالميذ أن يراجعوا الدرس جيدا.أ

يرجى على التالميذ أن تطبق الطريقة السمعية الشفوية يف مادة احلوار .ب
يرجى على التالميذ أن تكثروا املفردات.ت
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ةشقرار لجنة المناق

فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ الصف الثاىن " هذه الرسلة حتت املوضوع 
قد 10712000659:الذي أعده إرسال أمني برقم القيد " رياو- يف املدرسة الثانوية مبعهد املنورة باكنبارو

6ن شريف قاسم رياو اإلسالمية احلكومية رياو االرتبية و التعليم جلامعة سلطتوقست أمام جلنة اإلمتحان بكلية 
2011ويولي8ه  1432سعبان 

يويول11ه 1432سعبان 6التاريخ و ذالك بعد أن متت مناقستها يف, األوىل ىف قسم تدريس اللغة العربية
ون شريف قاسم رياو اإلسالمية احلكومية رياام اإلمتحان بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلط2011

ه1432عبان ش6, بكنبارو
م2011يوليو 11

الكاتباملناقسة رئيس

املاجستريالويزاراملاجستري  هرتونوالدكتورندوس 
املناقش الثايناملناقش األول 

املاجستريي أفندجونأفر احلاج ج يثمرالدين بردانشاة املاجستريالدكتور احلا 

عميدة 
كلية الرتبية و التعليم

الدكتورة احلاجة حلمياتى املاجستري
1970022219970032001: رقم التوظيف 



موافقة المشرف

يف صف الثاينتطبيق الطريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذفعالية : الرسالة حتت املوضوع 
موافقة ،10712000659برقم القيد ، إرسال أمنيالىت أعدته"مبعهد املنورة باكنبارالثانويةيف املدرسة

شهادة اجلامعّية للدرجة األوىل ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية الهائي لنيل نللمناقشة ىف اإلمتحان ال
والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية رياو 

ه2143رجب 11،باكنبارو

م2011يونيو 13

مبعرفة

رئيس قسم تدريس اللغة العربيةاملشرف

املاجستريالدكتورندوس ذوالكفلاملاجستريالدكتورندوس ذوالكفل



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum

Tahun Pelajaran 2010/2011

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

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang ھویات كثیرة
Kompetensi dasar BERBICARA

Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang ھویات 
كثیرة

Indicator
 Melafalkan bacaan pendek dan kalimat dengan

pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan bacaan pendek dengan tepat dalam

berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab

dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan

 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan dengan ھویات كثیرة

Alokasi waktu 1x45 menit
A. TUJUAN PEMBELAJARAN

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

2. Siswa siswa dapat mencucapkan bacaan pendek atau materi pelajaran  dengan
tepat dalam berbagai kalimat

3. Siswa dapat mendemontrasikan marteri tentang kelurga
B. MATERI PEMBELAJARAN

1. Teks materi pelajaran tentang ھویات كثیرة
C. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode audio-lingual
D. MEDIA PEMBELAJARAN

Media gambar dalam buku pelajaran
Papan tulis
spidol

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
1. Kegiatan awal

 Salam dan membuka pelajaran dengan menggunakan bahsa arab
 Guru menanyakan kondisi siswa dengan bahasa arab
 Guru menyuruh siswa menyiapkan pelajaran yang sudah di bawa dari

rumah
 Guru menanyakan kepada tentang pelajaran yang lalu

2. Kegiatan inti
 Guru menyampaikan dialog atau bacaan pendek yaitu membacanya secara

berulang kali dan siswa mendengarkanya tanpa melihat teks.



 Siswa mendengarkan akan dialog atau bacaan pendek yang di bacakan
guru

 Siswa mengulang-ulang kalimat yang meliputi susunan bahasa yang di
maksud sehingga sempurna penguasaan siswa

 Siswa mendengarkan bacaan guru yang kedua kalinya akan dialog atau
bacaan pendek

 Melemparkan sebagian pertanyaan yang sesuai menguji penangkapan
pendengaran siswa dan mengulang-ulangnya

 Siswa menjawab pertanyaan akan pertanyaan guru dengan menggunakan
kalimat yang ada dalam dialog atau bacaan pendek

 Guru menuliskan sebagian kalimat yang tujuan untuk memperjelas tujuan
dengan menggunakan mufrodat yang lain

3. Kegiatan ahir
 Guru menyakinkan siswa bahwa pelajaran sudah di pelajari
 Guru menyuruh siswa untuk mengulang-ulangmateri pelajaran tersebut
 Guru menyimpulkan maeri pelajaran
 Penugasan

F. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008

G. EVALUASI
 Lisan,(demonstrasi tentang keluarga dengan berpasangan
 Tanya jawab dengan guru bidang study

Mengetahui                                         pekanbaru, 14 april 2011
Ka MTs Al-Munawwaroh                                        Guru Mata Pelajaran

Syafyunil, S.Pd Irsal Amin



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RRP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Munawwaroh

Tahun Pelajaran 2010/2011

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

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang ھویات كثیرة
Kompetensi dasar BERBICARA

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

Indicator  Mengucapkan bahan percakapan dengan intonasi yang
baik dan benar

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

Alokasi waktu 2x45 menit

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

ungkapan husus yang telah diprogramkan.
B. MATERI PEMBELAJARAN

Hiwar tentang ھویات كثیرة
C. METODE PEMBELAJARAN
1. Metode elextik
2. Metode demonstrasi
D. MEDIA PEMBELAJARAN

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

1. Kegiatan awal
 Salam dan membuka pelajaran dengan menggunakan bahsa arab
 Guru menanyakan kondisi siswa dengan bahasa arab
 Guru menyuruh siswa menyiapkan pelajaran yang sudah di bawa dari

rumah
 Guru menanyakan kepada tentang pelajaran yang lalu

2. Kegiatan inti
 Guru menyampaikan dialog atau bacaan pendek yaitu membacanya secara

berulang kali dan siswa mendengarkanya tanpa melihat teks.
 Siswa mendengarkan akan dialog atau bacaan pendek yang di bacakan

guru
 Siswa mengulang-ulang kalimat yang meliputi susunan bahasa yang di

maksud sehingga sempurna penguasaan siswa
 Siswa mendengarkan bacaan guru yang kedua kalinya akan dialog atau

bacaan pendek



 Melemparkan sebagian pertanyaan yang sesuai menguji penangkapan
pendengaran siswa dan mengulang-ulangnya

 Siswa menjawab pertanyaan akan pertanyaan guru dengan menggunakan
kalimat yang ada dalam dialog atau bacaan pendek

 Guru menuliskan sebagian kalimat yang tujuan untuk memperjelas tujuan
dengan menggunakan mufrodat yang lain

3. Kegiatan ahir
 Guru menyakinkan siswa bahwa pelajaran sudah di pelajari
 Guru menyuruh siswa untuk mengulang-ulangmateri pelajaran tersebut
 Guru menyimpulkan maeri pelajaran
 Penugasan

F. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008

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

Demontrasi secra berpasangan

Mengetahui                                         pekanbaru, 21 april 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

Syafyunil, S.Pd Irsal Amin



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Munawwaroh

Tahun Pelajaran 2010/2011

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

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang ھوایة
Kompetensi dasar BERBICARA

Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang ھوایة 

Indicator
 Melafalkan mufrodat dan kalimat dengan

pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam

berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab

dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan

 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan denganھوایة

Alokasi waktu 2x45 menit
A. TUJUAN PEMBELAJARAN

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

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

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

C. METODE PEMBELAJARAN
1. Audio-lingual

D. MEDIA PEMBELAJARAN
Media gambar
Papan tulis
spidol

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
4. Kegiatan awal

 Salam dan membuka pelajaran dengan menggunakan bahsa arab
 Guru menanyakan kondisi siswa dengan bahasa arab
 Guru menyuruh siswa menyiapkan pelajaran yang sudah di bawa dari

rumah
 Guru menanyakan kepada tentang pelajaran yang lalu

5. Kegiatan inti



 Guru menyampaikan dialog atau bacaan pendek yaitu membacanya secara
berulang kali dan siswa mendengarkanya tanpa melihat teks.

 Siswa mendengarkan akan dialog atau bacaan pendek yang di bacakan
guru

 Siswa mengulang-ulang kalimat yang meliputi susunan bahasa yang di
maksud sehingga sempurna penguasaan siswa

 Siswa mendengarkan bacaan guru yang kedua kalinya akan dialog atau
bacaan pendek

 Melemparkan sebagian pertanyaan yang sesuai menguji penangkapan
pendengaran siswa dan mengulang-ulangnya

 Siswa menjawab pertanyaan akan pertanyaan guru dengan menggunakan
kalimat yang ada dalam dialog atau bacaan pendek

 Guru menuliskan sebagian kalimat yang tujuan untuk memperjelas tujuan
dengan menggunakan mufrodat yang lain

6. Kegiatan ahir
 Guru menyakinkan siswa bahwa pelajaran sudah di pelajari
 Guru menyuruh siswa untuk mengulang-ulangmateri pelajaran tersebut
 Guru menyimpulkan maeri pelajaran
 Penugasan

F. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008

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

Demontrasi secra berpasangan

Mengetahui                                         pekanbaru, 5 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

Syafyunil, S.Pd Irsal Amin



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RRP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Munawwaroh

Tahun Pelajaran 2010/2011

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

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang ھوایة
Kompetensi dasar BERBICARA

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

Indicator  Mengucapkan bahan percakapan dengan intonasi yang
baik dan benar

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

Alokasi waktu 2x40 menit

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

ungkapan husus yang telah diprogramkan.
B. MATERI PEMBELAJARAN

Hiwar tentang ھوایة 
C. METODE PEMBELAJARAN

a. Metode elextik
b. Metode demonstrasi

D. MEDIA PEMBELAJARAN
Papan tulis, spidol media gambar

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
7. Kegiatan awal

 Salam dan membuka pelajaran dengan menggunakan bahsa arab
 Guru menanyakan kondisi siswa dengan bahasa arab
 Guru menyuruh siswa menyiapkan pelajaran yang sudah di bawa dari

rumah
 Guru menanyakan kepada tentang pelajaran yang lalu

8. Kegiatan inti
 Guru menyampaikan dialog atau bacaan pendek yaitu membacanya secara

berulang kali dan siswa mendengarkanya tanpa melihat teks.
 Siswa mendengarkan akan dialog atau bacaan pendek yang di bacakan

guru
 Siswa mengulang-ulang kalimat yang meliputi susunan bahasa yang di

maksud sehingga sempurna penguasaan siswa



 Siswa mendengarkan bacaan guru yang kedua kalinya akan dialog atau
bacaan pendek

 Melemparkan sebagian pertanyaan yang sesuai menguji penangkapan
pendengaran siswa dan mengulang-ulangnya

 Siswa menjawab pertanyaan akan pertanyaan guru dengan menggunakan
kalimat yang ada dalam dialog atau bacaan pendek

 Guru menuliskan sebagian kalimat yang tujuan untuk memperjelas tujuan
dengan menggunakan mufrodat yang lain

9. Kegiatan ahir
 Guru menyakinkan siswa bahwa pelajaran sudah di pelajari
 Guru menyuruh siswa untuk mengulang-ulangmateri pelajaran tersebut
 Guru menyimpulkan maeri pelajaran
 Penugasan

I. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008

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

Demontrasi secra berpasangan

Mengetahui                                         pekanbaru, 12 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

Syafyunil, S.Pd Irsal Amin



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Munawwaroh

Tahun Pelajaran 2010/2011

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

gagasan atau dialuk sederhana tentang المھنة 
Kompetensi dasar

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

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

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

Alokasi waktu 2x45 menit

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

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

C. METODE PEMBELAJARAN
1. Metode audiolingual

D. MEDIA PEMBELAJARAN
Spidol
Papan tulis

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
10. Kegiatan awal

 Salam dan membuka pelajaran dengan menggunakan bahsa arab
 Guru menanyakan kondisi siswa dengan bahasa arab
 Guru menyuruh siswa menyiapkan pelajaran yang sudah di bawa dari

rumah
 Guru menanyakan kepada tentang pelajaran yang lalu

11. Kegiatan inti
 Guru menyampaikan dialog atau bacaan pendek yaitu membacanya secara

berulang kali dan siswa mendengarkanya tanpa melihat teks.
 Siswa mendengarkan akan dialog atau bacaan pendek yang di bacakan

guru



 Siswa mengulang-ulang kalimat yang meliputi susunan bahasa yang di
maksud sehingga sempurna penguasaan siswa

 Siswa mendengarkan bacaan guru yang kedua kalinya akan dialog atau
bacaan pendek

 Melemparkan sebagian pertanyaan yang sesuai menguji penangkapan
pendengaran siswa dan mengulang-ulangnya

 Siswa menjawab pertanyaan akan pertanyaan guru dengan menggunakan
kalimat yang ada dalam dialog atau bacaan pendek

 Guru menuliskan sebagian kalimat yang tujuan untuk memperjelas tujuan
dengan menggunakan mufrodat yang lain

12. Kegiatan ahir
 Guru menyakinkan siswa bahwa pelajaran sudah di pelajari
 Guru menyuruh siswa untuk mengulang-ulangmateri pelajaran tersebut
 Guru menyimpulkan maeri pelajaran
 Penugasan

F. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008

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

Demontrasi secra berpasangan

Mengetahui                                         pekanbaru, 19 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

Syafyunil, S.Pd Irsal Amin



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Munawwaroh

Tahun Pelajaran 2011/2012

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

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang المھنة
Kompetensi dasar BERBICARA

Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang المھنة

Indicator
 Melafalkan mufrodat dan kalimat dengan

pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam

berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab

dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan

 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan dengan المھنة

Alokasi waktu 2x45 menit
A. TUJUAN PEMBELAJARAN

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

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

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

C. METODE PEMBELAJARAN
1. Audio-Lingual

D. MEDIA PEMBELAJARAN
Media gambar
Papan tulis
Spidol

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
13. Kegiatan awal

 Salam dan membuka pelajaran dengan menggunakan bahsa arab
 Guru menanyakan kondisi siswa dengan bahasa arab
 Guru menyuruh siswa menyiapkan pelajaran yang sudah di bawa dari

rumah
 Guru menanyakan kepada tentang pelajaran yang lalu

14. Kegiatan inti



 Guru menyampaikan dialog atau bacaan pendek yaitu membacanya secara
berulang kali dan siswa mendengarkanya tanpa melihat teks.

 Siswa mendengarkan akan dialog atau bacaan pendek yang di bacakan
guru

 Siswa mengulang-ulang kalimat yang meliputi susunan bahasa yang di
maksud sehingga sempurna penguasaan siswa

 Siswa mendengarkan bacaan guru yang kedua kalinya akan dialog atau
bacaan pendek

 Melemparkan sebagian pertanyaan yang sesuai menguji penangkapan
pendengaran siswa dan mengulang-ulangnya

 Siswa menjawab pertanyaan akan pertanyaan guru dengan menggunakan
kalimat yang ada dalam dialog atau bacaan pendek

 Guru menuliskan sebagian kalimat yang tujuan untuk memperjelas tujuan
dengan menggunakan mufrodat yang lain

15. Kegiatan ahir
 Guru menyakinkan siswa bahwa pelajaran sudah di pelajari
 Guru menyuruh siswa untuk mengulang-ulangmateri pelajaran tersebut
 Guru menyimpulkan maeri pelajaran
 Penugasan

F. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008

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

Demontrasi secra berpasangan

Mengetahui                                         pekanbaru, 26 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

Syafyunil, S.Pd Irsal Amin



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Munawwaroh

Tahun Pelajaran 2010/2011

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

dengan bercerita dan Tanya jawab tentang المھنة
Kompetensi dasar BERBICARA

Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang المھنة 

Indicator
 Melafalkan mufrodat dan kalimat dengan

pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam

berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab

dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan

 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan dengan المھنة

Alokasi waktu 2x45 menit
K. TUJUAN PEMBELAJARAN

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

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

L. MATERI PEMBELAJARAN
3. hiwar tentang المھنة 
4. kosa kata tentang المھنة

M. METODE PEMBELAJARAN
2. Audio-Lingual

N. MEDIA PEMBELAJARAN
Media gambar
Papan tulis
spidol

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
16. Kegiatan awal

 Salam dan membuka pelajaran dengan menggunakan bahsa arab
 Guru menanyakan kondisi siswa dengan bahasa arab
 Guru menyuruh siswa menyiapkan pelajaran yang sudah di bawa dari

rumah
 Guru menanyakan kepada tentang pelajaran yang lalu

17. Kegiatan inti
 Guru menyampaikan dialog atau bacaan pendek yaitu membacanya secara

berulang kali dan siswa mendengarkanya tanpa melihat teks.



 Siswa mendengarkan akan dialog atau bacaan pendek yang di bacakan
guru

 Siswa mengulang-ulang kalimat yang meliputi susunan bahasa yang di
maksud sehingga sempurna penguasaan siswa

 Siswa mendengarkan bacaan guru yang kedua kalinya akan dialog atau
bacaan pendek

 Melemparkan sebagian pertanyaan yang sesuai menguji penangkapan
pendengaran siswa dan mengulang-ulangnya

 Siswa menjawab pertanyaan akan pertanyaan guru dengan menggunakan
kalimat yang ada dalam dialog atau bacaan pendek

 Guru menuliskan sebagian kalimat yang tujuan untuk memperjelas tujuan
dengan menggunakan mufrodat yang lain

18. Kegiatan ahir
 Guru menyakinkan siswa bahwa pelajaran sudah di pelajari
 Guru menyuruh siswa untuk mengulang-ulangmateri pelajaran tersebut
 Guru menyimpulkan maeri pelajaran
 Penugasan

I. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008

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

Demontrasi secra berpasangan

Mengetahui                                         pekanbaru, 2 Juni 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran

Syafyunil, S.Pd Irsal Amin
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