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الشكر والتقدير

والصـــالة والســـالم علـــى حبيبـــه حممـــد البشـــري . الـــذي أنـــزل القـــرآن علـــى لســـان عـــريب مبـــنياحلمـــد هللا

.والنذير و على آله وأصبحابه امجعني

وبعد امحد اهللا محدا كثريا واشكره شكرا جزيال ألنه ينعم نعمة كثرية حـىت اسـتطيع أن أمت هـذا البحـث 

لترقيـة مهـارة الكـالم " العربية بين يـديك"طريقة المباشرة باستعمال الكتاب الفعالية تنفيذ "حتت املوضـوع 

."بالمدرسة الثانوية محمدية غوبه تمبانج كمبار رياو

بكليـة وقدم هذا البحث للحصول على شهادة املؤهل يف الطبقة ااألوىل يف قسم تدريس اللغة العربيـة 

.مية احلكومية رياواسم اإلسالقامعة سلطان شريف جلالرتبية والتعليم 

أمت الباحث كتابة هذا البحـث بـإذن اهللا عـّز وجـل مـع التوجيهـات مـن املشـرف وأقـول شـكرا كثـريا ملـن 

ولــذ لــك يرجــو الباحــث مــن مساحــة . وجــدت فيهــا خطــأت وغلطــة يف كتابتــه. ســاعدين يف إمتــام هــذا البحــث

.مجيع القراء أن يقدموا اإلصطالح واإلقرتاحات

:جزيال إىليقول الباحث شكرا 

اســم اإلســالمية جامعــة ســلطان شــريف قمــدير بروبســور الــدكتوراحلاج حممــد نــذير كــرمياألســتاذ.1

.احلكومية رياو

جلامعــــة ســــلطان الرتبيــــة والتعلــــيمعميــــدة كليــــة الــــدكتورة احلاجــــة حلميــــاتى املاجســــترياألســــتاذة .2

اسم اإلسالمية احلكومية رياوشريف ق

الرتبيـة والتعلـيمرئيس قسم تدريس  اللغـة العربيـة بكليـة ذولكفل املاجستريالدكتورندس األستاذ.3

.اسم اإلسالمية احلكومية رياوجلامعة سلطان شريف ق



البحثمشرف الباحث يف كتابةالدكتور برومادىاألستاذ.4

ة الذين قد علموىن علوما متنوعة ذاتاألس.5

ادباىن احسن تأديبا وربياىن احسن   الوالدان مها على أبو حممد زين و امسرين اللذان.6

تربية

صــوليه و فــرتي الــذين ســاعدوىن و دفعــوين إلمتــام كتابــة هــذا , شــكري: ألخــي و أخــيت احملبــوب .7

البحث

أخي حرمون فطرا أنس الذى قد ساعدىن يف كتابة هذا البحث.8

فعــوين إلمتــام كتابــة يوفــدوس الــذين ســاعدوين ودا, ســندرا, هجــرل, مليــاين: ألصــدقائى احملبــوبني .9

هذا البحث

جلامعــة ســلطان شــريف الرتبيــة والتعلــيمبكليــة إخــواىن و إخــواتى يف قســم تــدريس اللغــة العربيــة .10

2008-2007وخاصة يف سنة دراسية اسم اإلسالمية احلكومية رياوق

ة القوة يف كتابا واخريا إىل اهللا اتو كل واشكره على نعمةياب

. البحثهذا

2011يويل 2, باكنبارو

الباحث



خصمل
لرتقية " العربية بني يديك"الكتاب بإستعمالطريقة املباشرة التنفيذفعالية ): 2011( حسنني زين 

".مهارة الكالم باملدرسة الثانوية حممدية غوبه متبانج كمبار رياو

الثانوية حممدية درسة بامللدى طالب العربيةبغة باللمهارة الكالم عن بحثيالبحثاهذ
يف "العربية بني يديك"الكتاب بإستعمالطريقة املباشرةالملعرفة فعاليةالبحث وهدف هذاغوبه

فراد أو ,يىبجتر هذا البحث.الثانوية حممدية غوبه متبانج كمبار رياودرسة باملتعليم اللغة العربية
قة طريتنفيذ الفعالية موضوعه هووالثانوية حممدية غوبه درسة باملالثاين طالب الصفهو البحث 
.لرتقية مهارة الكالم باملدرسة الثانوية حممدية غوبه" العربية بني يديك"الكتاب بإستعمال املباشرة 

عند تعليم اللغة العربية املالحظة  تستخدم . إختبارمالحظة و ستخدم الباحثإمجع البيانات يف 
-T.الباحثستخدمانات يحتليل البييف . التنفيذو بعداملباشرةطريقةالتنفيذوأدي اإلختبار قبل 

Test

: 3.02ألن ,56-85%يف درجةألن ) جيد(4,58%احلاصل توجدمن املالحظة

Toمن أكربTabel Tالفرضية البدائلة ان: هذامعىن 2.75: 1%و 2.04: 5%يف درجة
لدىمهارة الكالمد الفرق بني وجمن البيانات السابقة تو . مقبولة و الفرضية الصفرية مردودة

و الذين " العربية يديك"الكتاب بإستعمال طريقة املباشرة باليتبعون عملية التعليم طالب الذينال
لدى يف تعليم اللغة العربية" العربية بني يديك"كتاب دون  طريقة املباشرة باليتبعون عملية التعليم 

.باملدرسة الثانوية حممدية غوبه متبانج كمبار رياوالثاينالطالب الصف
أحسن لرتقية مهارة " العربية يديك"الكتاب بإستعمال تنفيذ الطريقة املباشرة : اخلالصة

.باملدرسة الثانوية حممدية غوبه متبانج كمبار رياوطالب اللغة العربية لدى البالكالم 

ABSTRACT



HUSNAINI ZEIN (2011) : The Effectiveness of the Direct Method by Using “Al-
‘robiyah Baina Yadaika’s” book to Improve the
Speaking Ability in Arabic Toward the second Class
of Muhammadiyah Islamic Yunior High School
Tambang, Kampar, Riau.

The research is about the speaking ability in arabic toward the students of
Muhammadiyah Islamic Yunior High School to find out the effectiveness of
direct method by using “Al-‘robiyah Baina Yadaika’s” book . The research is
experiment research with The subject of this research is the second class of
Muhammadiyah Islamic Yunior High School and the object is The Effectiveness
of the Direct Method by Using “Al-‘robiyah Baina Yadaika’s” book to Improve
the Speaking Ability in Arabic Toward the second Class of Muhammadiyah
Islamic Yunior High School Tambang, Kampar, Riau. This research used the
observation and test in collecting the data. The observation is done during the
learning processing and test is done before use the exsperiment method (the direct
method by using“Al-‘robiyah Baina Yadaika’s” book) and after use that method.
The analyze the research data by T-Test.

From the analyze the researcher found the data observation achieve 64,58
(good) because it is in 65%-85% level and the score To=3,02 is bigger than Tt in
stage 5%=2,04 and in stage 1%=2,75 it means that the alternative hipotesys is
received and empity hipotesys is directed. From data the researcher found the
significant differences between speaking ability students that is tought by direct
method using “Al-‘robiyah Baina Yadaika’s” book and the students that are
tought by direct method but not using“Al-‘robiyah Baina Yadaika’s” book.

The conclude of the research is studying by direct method using “Al-
‘robiyah Baina Yadaika’s” book is better to improve speaking ability in arabic
toward students of Muhammadiyah yunior high school, tambang, kampar, Riau.

ABSTRAK



HUSNAINI ZEIN (2011)  :  Efektifitas Metode Mubaasyaroh Dengan
Menggunakan Buku “Al-‘robiyah Baina
Yadaika” Untuk Meningkatkan Kemahiran
Berbicara Bahasa Arab Siswa di Madrasah
Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah,
Kecamatan Tambang, Kampar, Riau.

Penelitian ini membahas tentang kemahiran berbicara bahasa arab siswa di
MTs Muhammadiyah Gobah, dengan tujuan untuk mengetahui Efektifitas metode
mubasyaroh dengan menggunakan buku”Al-arabiyah Baina Yadaika” dalam
pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah,
Kecamatan Tambang, Kampar, Riau. Penelitian ini merupakan penelitian
eksperimen dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah dan objeknya adalah Efektifitas Metode
Mubaasyaroh Dengan Menggunakan Buku “Al-‘robiyah Baina Yadaika” Untuk
Meningkatkan Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Siswa. Teknik pengumpulan
data menggunakan Observasi dan Test. Observasi dilaksanakan saat proses
pembelajaran berlangsung dan Test dilaksanakan sebelum menggunakan metode
eksperimen (menggunakan metode langsung dengan  memakai buku “Al-‘robiyah
Baina Yadaika”) dan sesudah menggunakan metode tersebut, Sedangkan untuk
menganalisis data peneliti menggunakan teknik T-test.

Dari analisis yang dilakukan, diperoleh data observasi mencapai 64,58
(bagus) karena pada tingkat 65%-85%. Karena nilai To= 3,02 lebih besar dari Tt
pada taraf 5% = 2,04 dan pada taraf 1% = 2,75 ini berarti hipotesis alternative
diterima dan hipotesis nihil ditolak. Dari data di atas didapati perbedaan yang
signifikan antara kemahiran berbicara bahasa arab siswa yang diajarkan
menggunakan metode langsung dengan memakai buku “Al-‘robiyah Baina
Yadaika” dan siswa yang diajar menggunakan metode langsung tanpa memakai
buku “Al-‘robiyah Baina Yadaika”.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah penerapan Metode Mubaasyaroh
Dengan Menggunakan Buku “Al-‘robiyah Baina Yadaika” lebih baik Untuk
Meningkatkan Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Siswa di Madrasah Tsanawiyah
Muhammadiyah Gobah, Kecamatan Tambang, Kampar, Riau.
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األولالباب
مقدمةال

المشكلةخلفية.1

. وهلا دور مهم يف معيشة الناس اليومية, الناس

كما قال , لذ لك البدلنا ان نتعّلم هذه اللغة, حلديث ولغة اجلنةن و االلغة العربية هي لغة القرا1.أغراضهم

رواه (أحبوا العرب لثالث ألين عريب و القران عريب و كالم  أهل اجلنة عريب : النيب صلى اهللا عليه و سّلم 

).الطرباىن

:حصول التالميذ على املهارات اللغوية األربعة اهلدف يف تعليم اللغة العربية هو

الستماعمهارة ا.1

مهارة الكالم.2

مهارة القراءة.3

2مهارة الكتابة .4

:يف تعليم اللغة العربية يعىنللحصول على املهارات اللغوية األربعة عملستتالطرق الىت 

طريقة القواعد و الرتمجة.1

الطريقة املباشرة.2

7:بريوت ص-صيد, بة العصريةاملكت, الطبعة الثامنة و الثالثون, م2000ه 1421.جامع الدروس اللغة العربية, الشيخ مصطفي الغالبني. 1
-ه1423, الرياض, مؤسسة الوقف اإلسالمي–العربية للجميع , العربية بني يديك, حممد عبداخلالق حممد فضل, خمتار الطاهر حسني, الفوزانعبدالرمحن بن ابراهيم. 2

د: ص, م2002



فويةشمعية والالطريقة الس.3

قراءةطريقة ال.4

3.الطريقة اإلنتقائية.5

مهارات اللغة العربية بعد هارة الثانية من املهي الكالممهارة. هارة الكالممبيتعلق هذا البحث

مهارة نقل املعتقدات واألحاسيس واإلجتاهات و املعاىن يواملراد من مهارة الكالم ه. مهارة اإلستماع

اذن 4.واألفكار واألحداث من املتحدث إىل اآلخرين بطالقة وأسباب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

.مكالهي مهارة او قدرة شخص يف تعبري ما يف زهنه و فكرته من خالل المهارة الكالم عند الباحث

الطريقةوهىةقيتار طر خيباحثولكن ال,السابقةالطرقستخدملحصول على مهارة اللغويات نل

5.ني املتكلم و املستمعألن الوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم هي الصوت عرب االتصال املباشرة ب.املباشرة

شرة  حيث ال تستخدم الرتمجة م يف تعليم اللغة األجنبية مباسمى الطريقة املباشرة الىت تستخدهذه الطريقة ت

6.لغة األمالأو 

20ص ه 1402/ م 1986ة العربية السعودية الرياض الدكتور حممد علي اخلوىل ، أساليب تدريس  االلغة العربية، اململك. 3
164ص . 2003. نيال عبدالقادر وغريه، مهارات يف اللغة العربية، دار املسرية.4
- ه1423, لرياضا, مؤسسة الوقف اإلسالمي-العربية للجميع, العربية بني يديك, حممد عبداخلالق حممد فضل, خمتار الطاهر حسني, عبدالرمحن بن ابراهيم الفوزان. 5

4: ص, م2002
6. Moh. Matsna, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, PT Grafindo, Jakarta. 1990 hal 180



األم، ةلغالبإستخدام اللغة العربية دون إستخدام عند الطالبمالكالةتركز هذه الطريقة يف مهار 

هارتمجيفاملدرس الطالب فهمها يملالكلمات الىتهناكرتمجة، إذا كانتالات أو سواء يف شرح معىن املفرد

.الكلماتوصفتة مع األشياء، املوافق الىت، وربط مباشر الوسائل التعليمية كالصوربإستخدام 

ألن من خالل هذه الطريقة . لتدريس اللغات األجنبيةأوىل وأفضلطريقة املباشرة الإستخدام هذه 

باشرة لرتقية طريقة املتنفيذ ال.اشرة تدريب لسان الطالب يف التكلم مباشرة دون إستخدام لغتهم األمميكن مب

ة هو سلسلة يف تعليم اللغ" العربية بني يديك"كتاب ". العربية بني يديك"باستعمال كتاب مهارة الكالم 

ىف هذا الكتاب تضمن . ليم اللغة العربيةكتب اللغة العربية املستعملة ىف تعوهو من  . 

.املهارات اللغوية االربعة املذكورة

وجد الباحث ىف املدرسة الثانوية حممدية غوبه عن عملية التعلم خاصة ىف مادة دراسة متهيديةمن

, فويةشوالالطريقة السمعيةو , طريقة القواعد و الرتمجة:اللغة العربية قد استعمل املعلم  طرقا متنوعة ومنها 

أن يكونواعملية التعلم السابقةمنفاملرجوطو الطالب يتبعون دروسهم جبد و نشا, الطريقة  اإلنتقائيةو 

.تكلم باللغة العربيةلاو ممارسةللادرينقو,فهم الدروسعلى ينادر قالطالب 

باللغة واتكلمأن ياليستطيعونممارسة وللالدرس و وافهماليستطيعون أن ياكثر همولكن

:كما دلت عليه الظواهراالتية. العربية

الصحيحةون التكلم باللغة العربيةأن أكثر الطالب ال يستطيع.1

قلّة املفردات عند الطالب.2

اللغة العربيةيف ممارسة التكلمقلة نشاط الطالب .3



الطالب ال يقدرون ان يقرأوا الكتب البسيطة املؤلفة باللغة العربية قراءة صحيحة.4

فعالية تنفيذ ":املوضوعهذه املشكلة حتت بحثيهر أراد الباحث أن واظاله على هذبناء 

لترقية مهارة الكالم بالمدرسة " العربية بين يديك"الطريقة المباشرة باستعمال الكتاب 

".الثانوية محمدية غوبه تمبانج كمبار رياو

الدوافع فى اختيار الموضوع.2

:ما يأتىأما الدوافع ىف إختيار املوضوع ك

, جذابةاملشكلة الىت تبحث ىف هذا البحث .1

. أن يلقى املعلومات إىل تالميذه جيدا

درسة الثانوية حممدية املبمهم يف حبثه ملعرفة فعالية الطريقة املباشرةاملشكلة ىف هذا البحث .2

غوبه

.املشكلة مل تبحث من قبلهذه بناء على ما علمه الباحث ان .3

توضيح االصطالحات.3

:ليكون البحث مفهوما وواضحا يقّدم الباحث توضيح االصطالحات فيه كما يلي

.الفّعالية هي تعطى حاصلية كاملة للناجحوقال حممد على أّن 7.الكفاءة: الفّعالية .1

8.واد دروس اللغة العربية مباشرةالطريقة املباشرة هي الطريقة يف تعليم اللغة العربية ويعلم املعلم م.2

.7 Muhammad Ali Al-khuli M.A, Ph.D, Kamus Tarbiyah, (Darul Al Ilm lil-malafin, Lebanon)
8. Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa Arab, Hida Karya Agung, Jakarta,1983, Hal 26



." بني يديكالعربية"الكتاب .3

العربية بني يديك :الكتابهذاعنوان)(

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون: املؤلف

بد الرمحن آل الشيخحممد بن ع: احملقق

مفهرس فهرسة كاملة: حالة الفهرسة

الرياض, مؤسسة الوقف اإلسالميالعربية للجميع: الناشر

2007-1428:سنة النشر

 :3

 4499): بامليجا(احلجم

س للحصول على كفايات هي متكني الدار " العربية بني يديك"أما أهداف بسلسلة 

و هذا الكتاب مناسب لرتقية 10.والكفاية الثفافية, والكفاية االتصالية,عربيةالكفاية ل: التالية

.مهارة الكالم

أى مهارة التالميذ على تكلم اللغة العرتية11و هي مبعىن ماهر ) ر, ه, م(أصلها مهر , مهارة.4

12.الكالم هو قدرة إلخراج أصوات احلروف و الكلمات لتعبري الفكرة والشعور.5

9. Internet from http://www.waqfeya.com 18/02/11
1363ص, يوكياكرتا, معهد منور, إندونيسى–منور قاموس العريب, )1984(أمحد ورسون منور . 10

1363ص, يوكياكرتا, معهد منور, إندونيسى–موس العريبمنور قا, )1984(أمحد ورسون منور . 11
.12 Depag RI (1995), Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama Islam, IAIN Jakarta Press, hal
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المشكلة.4
كلةتقديم المش.أ

:املشكالت املوجودة ىف هذا البحث كما تلى 

عند مدرس ىف " العربية بني يديك" فّعالية تنفيذ الطريقة املباشرة باستعمال الكتاب .1

املدرسة الثانوية حممدية غوبه

" العربية بني يديك" اجراء تنفيذ الطريقة املباشرة ىف ترقية مهارة الكالم باستعمال الكتاب.2

م مهارة الكالم بالطريقة املباشرةتعلبة الطّالب يف رغ.3

تأثريالطريقة املباشرة ىف حتقيق اغراض التعليم .4

لطريقة املباشرةستعمال االثانوية حممدية غوبه بايف املدرسة اهتمام املدرس .5

تحديد المشكلة .ب

فّعالية تنفيذ الطريقة المباشرة ":ولكثرة املشكالت املوجودة فيحددها الباحث كما يلي

لترقية مهارة الكالم بالمدرسة الثانوية محمدية غوبه تمبانج  " العربية بين يديك"ال الكتاب باستعم

".كمبار رياو

تكوين المشكلة.ج

:املشكالت الىت سيقوم الباحث ببحثها هي

لرتقية مهارة الكالم " العربية بني يديك"كيف تنفيذ الطريقة املباشرة باستعمال كتاب .1

غوبه متبانج كمبار رياو؟باملدرسة الثانوية حممدية 

كيف مهارة الكالم عند الطالب بعد تعليمهم بالطريقة املباشرة؟.2



لرتقية مهارة الكالم " العربية بني يديك"كيف فّعالية تنفيذ طريقة املباشرة باستعمال كتاب .3

باملدرسة الثانوية حممدية غوبة متبانج كمبار رياو؟

أهداف وفوائد البحث.5

:ث كما تلياألهداف يف هذا البح

لرتقية مهارة الكالم باملدرسة " العربية بني يديك"ملعرفة تنفيذ الطريقة املباشرة باستعمال الكتاب .1

الثانوية حممدية غوبه متبانج كمبار رياو

الطريقة املباشرةرة الكالم عند الطالب بعد أن يتبعوا عملية تعليمية بملعرفة مها.2

لرتقية مهارة الكالم " العربية بني يديك"رة باستعمال الكتاب ملعرفة فّعالية تنفيذ الطريقة املباش.3

باملدرسة الثانوية حممدية غوبه متبانج كمبار رياو 

:الفوائد يف هذا البحث كما تلي

لزيادة خزائن علمية يف جمال الطريقة املباشرة.1

دورسهملزيادة معلومات لدى املدرسني عامة وخباصة مدرسى اللغة العربّية الذين يهتمون ب.2

الطريقة املباشرةتعليمية ىف تنفيذ يةملمعرفة للمدرس عما حدث يف ع.3

ىف الطبقة األوىل ىف تدريس اللغة احلصول على شهادة املؤهلىفروطلتكميل شرط من الش.4

العربية



الباب الثاني
النظريات و مفاهيم اإلجرائية

المفهوم النظريات.1

ريات املتعلقة فقدم الباحث النظللحصول على أغراض البحث والقيادة يف تكميل كتابة البحث 

. مبشكلة البحث

تعريف الفعالية.أ

اما . الفّعلية هي تعطى حاصلة كاملة للناجحوقال حممد على أّن 1.الكفاءةالفعالية مبعىن 

لذلك أن الفعالية هي 2.و نفوذ, تأثري, ّعالية مبعىن فاعليةاندونسى الف- العصر عرىب" كرابك"يف قاموس 

.السعي ملعرفة النجاح والفشل خصوصا يف تنفيذ الطريقة املباشرة من حيث العملية او النتيجة

الطريقة المباشرة.ب

لطريقة من اللغة اليونانية من ا3.طرق مجع من الطريقة هي السرية احلالة املذهب اخلط يف شئ

و هدوس يعىن الطريق أو . ميتا يعىن من خالل أو الوسائل السباقة. ميتا و هدوس: كلمتني، مها

4.و الطريقة هي وسيلة أو وسائل للذهاب إىل حتقيق أهداف معينة. الطريقة

13. Muhammad ali al-khuli M.A, Ph.D, Kamus Tarbiyah (Darul Ilmi lil-malafin, Lebanon)
1399ص2002, يوكياكرتا, ملىت كربا كر افيكسى اندون-العصر عرىب" كرابك"قموس , اتابك على و أمحد زهدي كخضر.  14
495ص 2002دار المشرق بیروت، قاموس المنجد، .  15

16. Rana Yulis. Metodologi Pengajaran Agama Islam,  Kalam Mulia, Jakarta:  2001 hal 109

39، ص 1412. السعوديةالطريقة العامة و تدرس اللغة، اململكة العربية، , عبد اهللا صاحل السعود. 17



ك اللغة مباشرة درس اللغة األجنبية حىت يستعمل املعلم تلهي كيفية تقدمي الطريقة املباشرة

بني املدرسني ةالرتكيز على هذه الطريقة ملمارسة احملادثة مستمر 5.لغة األمالوال يستعمل اثناء التعليم يف 

.اجلملشرح معىن املفردات أوو املتعلمني بإستخدام اللغة العربية دون إستخدام لغتهم األم، سواء يف

: املباسرة طريقة تعليم اللغة العربية باستعمال الطواتاخل

الطالب مرارا حىت يبدأ املدرس التعليم بنطق الكلمات بتصري الشيء او الصورة ويتبع.1

يستطيعوا نطقها نطق صحيحا  و يتهموا معانيها

)وغريها, أين, هل, ما(أعطى املدرس  األسئلة بأدوات االستفهام .2

فظ أو فهم املعىن ويأمر الطالب مستعيبون على املادة إما ىف اللبعد إتقان املدرس أن.3

مث يقرأ املعلم  النص املدروس القراءة صحيحة مث يقرأ, املدرس الطالب بفتح كتبهم

الطالب ذلك الناص متبادلني

إجابة السؤال أو التمرينات ما ىف الكتاب مث الكتابة.4

القراءة النص األخر الذي يتجانس بالنص املدروس مطابقة بقدرة الطالب فكرية  .5

. أو عقليةكانت 

6.يعطى أسلوب اللغة ىف الطباقة اخلاصة باالستدالل.6

6 . Ahmad Fuad Efendi, Op Cit, Hlm 37



الطالب هذه الطريقة املباشرة من حيث املبدأ للغاية يف تدريس اللغات األجنبية، ألن

الطريقة املباشرة يف تدريس اللغة تقوم . دون إستخدام اللغة األمميارسون النقظ باللعة العربية مرارا

:املبدئ التايلالعربية على أساس

.عالقة بني التجربة والتعبريالتحقيق شعور وتطوير اللغة يف لتدريس الالغرض من .1

.للحفاظ عالقة املباشرة بني التجربة والتعبري، و إستخدام اللغة أخرى كوسيط مل يتم ذلك.2

.م لغتها األميلتدريس وتعطى وفقا للخطوط الىت جيتازها املتعلمني يف تعل.3

.يكل وإستخدام اللغة و تدريس باحلثالتحكم يف اهل.4

.الوقت لتدريب اللغة الشفويةأكثر .5

:ليتخصائص الطريقة املباشرة  ما 

.املستعملةاجلملة و كيب ا مادة التدريس تتكون من الكلمات والرت .1

.تخدم األدوات واملظاهرة من خالل الرموز أو حركات معينةتسعملية التدريس يف.2

تكلم باللعة العربية اكثر من املمارسة للقراءة والكتابة والمارسة لإلستماع امل.3

.تلقائياالعربية الطالب من حتقيق إتقان اللغة



الكلمات ةتدريس اللغة جيب أن يعطى قبله باللسان على الطرق أن تظهر أو من خالل كتاب.4

.يف شكل مجل و ألينياصعبة واحد كلو اآلخر، مث ربطهالىت كانت

دخل الفصل الطالب حقا مشروط لقبول والتكلم باللغة األجنبية وال إستخدام لغة بعد.5

7.اآلخرى

.منذ بداية الطالب تدريب على التفكري باللغة أجنبية.6

:الطريقة املباشرة ما يليمميزات 

.الطريقة املباشرة مهارة الكالماألولوية يف .1

.دةإالهناك حاجة شديالرتمجة يف هذه الطريقةالتستخدم .2

.التستخدم اللغة األم لشرح معىن املفردة وفهم اجلملة من اجلمل املدروسة.3

لشرح معىن املفردات واجلملة تقارن هذه الطريقة بني الكلمات او اجلملة وما تدل على املعىن .4

.من الصوراملوقفاو 

.يشرح املدرس القواعد النحوية والصرفية يف التعليم تفصلياال .5

حيث يستظهر الطالب مجال باللغة األجنبية ) التقيد و احلفظ( ة أسلوب تستخدم هذه الطريق.6

8.وأغاين وحماورات يساعدهم على إتقان اللغة املنشودة

19. Dr. Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing, Bulan Bintang, Jakarta: 1974, hal 33

22ص ,الدكتور حممد علي اخلوىل ،  .20

146ص. 1984رتا، أمحد ورسون منور، املنور قاموس عريب إندونيسى، معهد منور، جكجاك.  21
34ص , دار املعارف اجلامعة, طرق تدريس اللغة العربية, زكرى إمساعيل. 22



مهارة الكالم.ج

وهي مبعىن قدرة واملراد هنا قدرة الطالب على . 9ميهر مهارة) م،ه،ر(أصلها مهر مهارة

إلخراج أصوات احلروف و الكلمات لتعبري الفكرة قدرةو الكالم ه.التكلم باللغة العربية جيدة وفصيحة

.الكالم هو من أشكال سلوك الناس الذي يستخدم العوامل اجلسدية والنفسية10.و الشعور

مهارة . الكالم هو وسيلة إليصال األفكار اليت يتم إعدادها وتطويرها وفقا إلحتياجات املستمع

واألراء عن األفكار لكلماتصياغة الأصوات يف اخراج الكالم هو املهارة 

.والتواصل واألفكار واملشاعرواملعلومات 

كالمها .تعاق واالختالفوالكتابة يوجد االتكلم ألن يف ال,ساعد مهارة الكتابةتمهارة الكالم 

سائل ها هو و اإلختالف فيإىل املستمعني ووجه رسال ونشر املعلوماتاإلنتاجية 

.االعالم

11.شفوى والكتابة إظهار رموز اإلصوات بألة الكتابةإذا التكلم 

فالشخص يدرب التكلم مبا استمع إليه وفقامبا خظر , يبدأ اإلستماعيف املرحلة األوىل التكلم 

يف ذهنه ولذلك تكون مهارة الكالم واإلستماع حتتا ج إىل التدريب املستمر لكى تنبعث به قدرة 

23. Henri Guntur Tarigan. Metode Pengajaran Bahasa II . Angkasa, Bandung:  1987. hal 86
ه158. للغة العربية مكتبة املكرمةرق التدريس جامعة أم القرى معهد االنلقة تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أساسة مداخلة ط, حممد كامل.  24



.األخرين

: الكالمأهداف تعليم 

اللغة العربيةأصوات أن ينطق املدرس.1

ااألصوات املتجاورة و املتشاملتعلمأن ينطق.2

الفرق يف النطق بني احلركات القصرية و الطويلةاملتعلمأن يدرك .3

عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف املتعلميعرب أن.4

لغة الكالم

نفسه تعبريا واضحا و مفهوما يف موافق احلديث البسيطةعناملتعلمأن يعرب .5

املتعلمأن يتمكن.6

12.زمنية مقبولة

:كما يأتىهارة الكالم  ملض من تدريس اللغة العربية اغر اال

.تدريب النطق يف اللغة العربية تطقا صحيحا.1

.تدريب التكلم.2

.عن طريق اإلذاعة، والشريط، وغريذلكشفويالآلخرينإيصال شيئ القدرة على .3



:يف احلواراملبادئ العام 

أيكون احلوار بني الشخصني على األقل.1

يفهمه املتكلم واملستمع اليهبإستخدام الرمز اللغوي الذى .2

االعرتاف عن مضادر مادة احلوار.3

تبادل األراء واملعلومات بني الشخصني.4

ماده احلوار مرتبطة بالبيئة مدرسية كانت أوغريها.5

13.ماده احلوار مرتبطة بالوقت احلاضر.6

:يف جمال تدريس مهارة الكالمان يتبعها املدرسباخلطوات الىت جي

إعداد املواد بعناية، وحتديد املواضح .1

مبستوي التنمية وقدرة الطالبتتفقجتب املادة أن .2

وسائل التعليميةالإستخدام .3

ينبغى على املدرس شرح عن معاىن الكلمات يف املواد الواردة.4

إتقان اللغة اإلجبابية وليس السلسية.5

يف حجرة الدراسة دائمام اللغة العربيةأللمدرسني إستخدوينبغي .6

الذي يرتبط ملدرس أن حيدد املوضوع على االبد فتى، اآلإذا أستمر هذا الدرس يف األسبوع .7

باادرس املاضى

25. Guntur Tarigan. Op cit . 1984



باللغة العربيةمن التعلم حيث، املدرس الطالب إىل مهارة الكالم بعد اإلنتهاء .8

. التعلم بكل جهد ونشاطالطالب إىلفع املدرسانهاية يديف ال.9

:فرتاحات يف التكلم اإل

اخلطاءعناخلوفدونباللغة العربية نفسه يف التكلم بتكلمع املان يشج.1

املفردات واجلمل مستمراإستخراجيدرب املتكلم نفسه يف.2

اللغة العربية والتكلماىلاإلستماعبميارس املتكلم.3

كتب اللغة العربيةقرأة  املتكلمر يكث.4

14يف املدرسة وخارجهاعربيةبيئةئ املتكلم هيي.5

"العربية بين يديك"الكتاب .د

).("العربية بني يديك"التوضيح عن الكتاب 

العربية بني يديك :الكتابهذاعنوان)(

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون: املؤلف

حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ: احملقق

مفهرس فهرسة كاملة: حالة الفهرسة

26. Tayar Yusuf. Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab. Raja Grafindo Persada. 1994 Jakarta:: hal  193



رياض. مؤسسة وقف العرىبالعربية للجميع: الناشر

2007- 1428:سنة النشر

 :3

3: رقم الطبعة

 44915): بامليجا(احلجم

.:نبذة عن الكتابو

هذا الكتاب هو اجلزء األول من سلسلة حديثة يف تعليم اللغة العربية لغري

ثالثة أجزاء قام بتأليفها خنبة من املختصني يف تعليم

.الذايت وسهولة اكتساب اللغة دون عناءليم

والكتاب واالتصال وهو يبدأ هذا اجلزء مع الدارس من الصفر ويستمر معه حىت جييد مبادئ القراءة

.اإلنسان يف حياته اليوميةكلمة من الكلمات اليت حيتاجها600يشتمل على أكثر من 

السوق السكن، الدراسة، : ليومية مثلاحلياة اويقدم اللغة من خالل العديد من املواقف يف

السفر، احلج والعمرة، الصحة، العطلةالعمل، الطقس، اهلوايات،

. املستوى املطلوبيتدرج الكتاب مع الطالب عن طريق جرعات تعليمية مناسبة حىت يصل الطالب إىل

ن خالل صور ووسائل املادة التعليمية فيعرضها مأما. يتم تعليم األصوات واحلروف بطرق متنوعة وشيقة

من العناء واجلهد وعلى سبيل املثال يشمل الكتاب على أكثر من ألف إيضاح تغين الطالب عن كثري

تشمل حيوي قرابة مثان ساعاتCDكما حيتوي على ملحق صويت على قرص مدمج. توصيحيةصورة

27. Internet from http://www.waqfeya.com 18/02/11



.نصوص وحوارات وتدريبات الكتاب

الكفاية اللغوية، : الثالثس قدرًا عاليًا يف كفايات اللغةوأخريًا يهدف هذا الكتاب إىل إكساب الدار 

.والكفاية االتصالية، والكفاية الثقافية

املسافات ويدين فإننا نضع بني إخواننا وأصدقائنا من غري الناطقني بالعربية ما يقربوبعد

ة يف حدائق لغتنا الغناء .. العربية العريقةالثقافات ويطلعهم على الرتاث العريب الضخم واحلضارة

مهارات اللغة األربع، االستماع والكالم والقراءة والكتابة، كل ذلك عن طريقيتعلموا من خالهلا

واليت اكتملت " العربية بني يديك"

."للجميعالعربية "يف أجزاء ثالثة، ضمن مشروعنا املتنوع

اجلزء الثاين

بتعليم اللغة العربية لغري واليت تعين" العربية بني يديك"هذا الكتاب هو اجلزء الثاين من سلسلة 

ويشمل على بعض القواعد . امتدادًا ملا يف اجلزء األولوهو ميثل. 

تأليفه الفروق الفردية بني الدارسني، كمابأسلوب مبسط وواضح، روعي يف النحوية اليت قد عرضت

للرتابة وامللل، يستخدم جتنباً ...) حوارات، سرد، قصة(تتنوع نصوصه بني :وروعي أن ميتاز بنا يلي

التعليمية يف عرض املادة، تعرض املفردات فيه يف سياقات تدريبات متنوعة ومتعددة، يتبع نظام الوحدة

الشائعة فيه لتعليمها عرض تراكيب اللغة، مت انتقاء الرتاكيب النحويةباجلانب الوظيفي، عندتامة، يهتم

) 16(بأساليب شائقة، ينقسم إىل الثقافية للدارس، يشمل اختبارات مرحلية، عرضت فيه املفاهيم

.درساً ) 96(دروس، جمموعة دروس الكتاب (6(حدة، وتتألف كل وحدة من و 

اجلزء الثالث



العربية لغري الناطقني واليت تعين بتعليم اللغة" العربية بني يديك"لة هذا الكتاب الثالث من سلس

كتاب - العربية بني يديك "ملا يف اجلزء األول ميثل هذا اجلزء امتداداً . 

وهو يناسب املستوى املتقدم من)". 2(كتاب الطالب -العربية بني يديك "والثاين)" 1(الطالب 

حصيلة لغوية متكنه وبإتقان هذا اجلزء وسابقيه يكون الدارس قد حصل على. متعلمي اللغةمستويات

.من الدراسة باللغة العربية يف مراحل التعليم العليا

جمموع دروس،) 7(وحدة، وتتألف كل وحدة من ) 16(بشكل عام ينقسم هذا اجلزء إىل و 

واإلمالئية اليت قد عرضت لقواعد النحويةوهو يشمل على العديد من ا.درساً ) 112(دروس الكتاب 

حتنبًا للرتابة ...) حوارات، سرد، قصة(نصوصه بني تتنوع: وهو ميتاز مبا يلي. بأسلوب مبسط وواضح

متنوعة ومتعددة، يتبع نظام الوحدة التعليمية يف عرض املادة، تعرض املفرداتوامللل، يستخدم تدريبات

انتقاء الرتاكيب النحوية ب الوظيفي، عند عرض تراكيب اللغة، متتفيه يف سياقات تامة، يهتم باجلان

16عرضت فيه املفاهيم الثقافية بأساليب شائقةالشائعة لتعليمها للدارس، يشمل اختبارات مرحلية،

المفاهيم اإلجرائية.2
حفظا عن احلطأ يف الفهم إلجرائية هو مفهوم يستخدم لتوضيح املفاهيم النظريات، ااملفاهيم 

" العربية بني يديك"باستعمال الكتاب الطريقة املباشرةتنفيذهو فعالية فحثأما الب.هذا البحثيف 

متبانج  الثانوية حممدية غوبهالثاىن باملدرسة فصلالطالب لمهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية لرتقية 

."العربية بني يديك"باستعمال الكتابالطريقة املباشرة تنفيذوضوع مهارة الكالم بامل.كمبار

28. Internet from http://www.ahlalhdeeth.com 18/02/11



الطريقة املباشرة تنفيذفعالية "يف هذه الدراسة،الباحثالىت حبثهاإضافة إىل املشكالت 

الثاىن فصلاللطالب مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية لرتقية " العربية بني يديك"باستعمال الكتاب 

: رات ثملؤ لية ااذا توفرت مؤشرات التتعترب جيدة. "متبانج كمبارالثانوية حممدية غوبهباملدرسة 

املناسبة باملواد املدروسةعد املدرس كل أدوات التعليم ا.1

يف التعليم" العربية بني يديك"باستعمال الكتاب الطريقة املباشرة املدرسفيذي.2

"العربية بني يديك"باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح املدرس ي.3

املدروسةالطالب بفهم املواد أمر املدرس .4

لغة العربية أمام الفصلالبإستخدام املواد التعليمية أن يتكلموا عن أمر املدرس الطالب .5

يصحح املدرس إلخطاء من قبل الطالب يف تكلمهم.6

اخلالصة عن املواد التعليميةاملدرسىعطي.7

التقومي او االختبار يف مهارة الكالم لدى الطالباملدرس ىعطي.8

معيار مهارة الكالم. 3

ينطق املتكلم مفردات نطقا صحيحا.1
17ددكالم أو اجلمل ذات املفهوم نطقا صحيحا بدون الرت كلم الينطق املت/بلفظ.2

17 . Umi Badriyah, S.Pd.I, Bahasa Arab Kelas VIII, Indonesia Jaya, Solo,Hlm 3



الباب الثالث
طريقة البحث

تصميم البحث.1

قسم الباحث ييف هذا البحث . الثانوية حممديه غوبهبااملدرسة لثاينينفذ البحث يف الفصل ا

الطريقة املباشرة تستخدمالفصل األلف . األلف والباءالثاينيف الفصل: يعىن فصلنيالفصل إىل 

بني العربية"باستعمال كتاب اإلنتقائيةالطريقة تستخدم الباء الفصلو "العربية بني يديك"باستعمال كتاب 

Desain randomized controlستعمليفالباحثالكاملةالبياناتتحصيلل".يديك

group pretest-postestيعىن :

PosttestTreatmentPretest
T2XoTEksperimen Group

1T2ToControl Group

البحثميدان .2

.  اللغة العربيةىف درسمتبانجالثانوية حممديه غوبه هذا البحث ىف املدرسة يقام 

زمان البحث ومكانه.3

۲۰۱۱ىف سنة مايوحىت ابريل الثاىن مدة شهرين من شهر الفصلىفهذا البحث الباحثسيقوم

.ار بكمالثانوية حممديه غوبه متبانجاملدرسة با

1 Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003, hal 240



%100X
F

P




فرد البحث وموضوعه.2

الباءالثاينالصفو 16عددهم) أ(األلفالثاينطالب ىف الصفالد هذا البحث  فهو أما فر 

.مهارة الكالموموضوعه16عددهم) ب(

نات وتحليلهااطريقة جمع البي.3
ناتاطريقة جمع البي.أ

:نات ىف هذا البحث تتكون من طريقتني وهى كما تأتى اطريقة مجع البي

ىف الفصلعن عملية مدرس حلظ الباحث : مالحظة.1

باملدرسة الثانوية حممدية طالب الفصل الثاينعلى شفويا أن يؤدى الباحث اإلمتحان: إختبار.2

.غوبه

ناتاتحليل البي.ب

مالحظة.1

)جيد جدا(%100-%86

)جيد(%85-%56

)مقبول(%55-%40

2).ناقص(%40- %0

2 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi  Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2005 hlm. 75
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الفصل الرابع
تقديم البيانات

تقديم البيانات.1

فّعالية تنفيذ الطريقة املباشرة معرفة الباحث يف البابقدم

املدرسة الثانوية حممدية غوبه لدى الطالب يف لرتقية مهارة الكالم" العربية بني يديك"باستعمال الكتاب 

.متبانج كمبار رياو

لرتقية مهارة " العربية بني يديك"فّعالية تنفيذ الطريقة املباشرة باستعمال الكتاب جابة إدراك إل

.الباحث املالحظة واإلختبار إلجياد البيانات يف مكان البحثقد استخدمالطالبلدى الكالم

 المالحظةتقديم البيانات من

املباشرة باستعمال الكتاب تنفيذ الطريقةعن املالحظة من الباحث االبيانات اليت مجعتهومن 

وكل منر من األسئلة املوجودة يف املالحظة يتبعها إجابة . مث حتليلهالرتقية مهارة الكالم " العربية بني يديك"

يف " العربية بني يديك"باستعمال الكتاب الطريقة املباشرةقد أقامها املدرسيدل على ) نعم. (نعم و ال

العربية بني "باستعمال الكتاب الطريقة املباشرة غري أقامها املدرسةل على يد)ال(و . تعليم اللغة العربية

.يف تعليم اللغة العربية" يديك

الجدول األول
"العربية بني يديك"باستعمال الكتاب طريقة املباشرة الة عن ظجدول املالح



2011ابريل 11:التاريخاهلواية:املادة
)أ(الثاين :فصلالاإلثنني: اليوم

ال نعم الوجهات املالحظة  رقم

√ ةسو در املواد امليف تعليم املدرس كل أدوات التعليمعدي 1

√
العربية بني "باستعمال الكتاب املدرس الطريقة املباشرة ذينف

يف التعليم" يديك
2

√
العربية بني "باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح املدرس 

"يديك
3

√ مادة التعليملفهمالطالبأمر املدرس 4

√
لغة البإستخدام أن يتكلموا عن املادة أمر املدرس الطالب 

العربية أمام الفصل
5

√ يصحح املدرس األخطاء من قبل الطالب 6
√ التعليماخلالصة عن مادة املدرسىعطي 7
√ املدرس تقييمات يف مهارة الكالم الطالبىعطي 8
4 4 اجلملة



الجدول الثاني
"العربية بني يديك"باستعمال الكتاب طريقة املباشرة الة عن ظجدول املالح

2011ابريل 16:التاريخاهلواية:املادة
)أ(الثاين :الفصلالسبت:اليوم

ال نعم الوجهات املالحظة  رقم

√ ةسو در املواد امليف تعليم املدرس كل أدوات التعليمعدي 1

√
العربية بني "باستعمال الكتاب املدرس الطريقة املباشرة ذينف

يف التعليم" يديك
2

√
العربية بني "باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح املدرس 

"يديك
3

√ مادة التعليملفهمالطالبأمر املدرس 4

√
لغة الم بإستخداأن يتكلموا عن املادة أمر املدرس الطالب 

العربية أمام الفصل
5

√ يصحح املدرس األخطاء من قبل الطالب 6
√ التعليماخلالصة عن مادة املدرسىعطي 7

√ املدرس تقييمات يف مهارة الكالم الطالبىعطي 8
3 5 اجلملة



الجدول الثالث
"يديكالعربية بني "باستعمال الكتاب طريقة املباشرة الة عن ظجدول املالح

2011ابريل 18:التاريخاهلواية:املادة
)أ(الثاين :الفصلاإلثنني: اليوم

ال نعم الوجهات املالحظة  رقم

√ ةسو در املواد امليف تعليم املدرس كل أدوات التعليمعدي 1

√
العربية بني "باستعمال الكتاب املدرس الطريقة املباشرة ذينف

التعليميف" يديك
2

√
العربية بني "باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح املدرس 

"يديك
3

√ مادة التعليملفهمالطالبأمر املدرس 4

√
لغة البإستخدام أن يتكلموا عن املادة أمر املدرس الطالب 

العربية أمام الفصل
5

√ يصحح املدرس األخطاء من قبل الطالب 6
√ التعليمالصة عن مادة اخلاملدرسىعطي 7

√ املدرس تقييمات يف مهارة الكالم الطالبىعطي 8
3 5 اجلملة



الجدول الرابع
"العربية بني يديك"باستعمال الكتاب طريقة املباشرة الة عن ظجدول املالح

2011ابريل 23:التاريخاملهنة:املادة
)أ(ابثاين :الفصلالسبت: اليوم

ال نعم الوجهات املالحظة  رقم

√ ةسو در املواد امليف تعليم املدرس كل أدوات التعليمعدي 1

√
العربية بني "باستعمال الكتاب املدرس الطريقة املباشرة ذينف

يف التعليم" يديك
2

√
العربية بني "باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح املدرس 

"يديك
3

√ مادة التعليملفهمالطالبأمر املدرس 4

√
لغة البإستخدام أن يتكلموا عن املادة أمر املدرس الطالب 

العربية أمام الفصل
5

√ يصحح املدرس األخطاء من قبل الطالب 6
√ التعليماخلالصة عن مادة املدرسىعطي 7

√ املدرس تقييمات يف مهارة الكالم الطالبىعطي 8
3 5 اجلملة



لجدول الخامسا
"العربية بني يديك"باستعمال الكتاب طريقة املباشرة الة عن ظجدول املالح

2011مايو 30:التاريخاملهنة:املادة
)أ(الثاين :الفصلالسبت: اليوم

ال نعم الوجهات املالحظة  رقم

√ ةسو در املواد امليف تعليم املدرس كل أدوات التعليمعدي 1

√
العربية بني "باستعمال الكتاب املدرس الطريقة املباشرة ذينف

يف التعليم" يديك
2

√
العربية بني "باستعمال الكتاب مادة التعليمشرح املدرس 

"يديك
13

√ مادة التعليملفهمالطالبأمر املدرس 4

√
لغة البإستخدام أن يتكلموا عن املادة أمر املدرس الطالب 

أمام الفصلالعربية
5

√ يصحح املدرس األخطاء من قبل الطالب 6
√ التعليماخلالصة عن مادة املدرسىعطي 7

√ املدرس تقييمات يف مهارة الكالم الطالبىعطي 8
2 6 اجلملة



الجدول السادس
"العربية بني يديك"باستعمال الكتاب طريقة املباشرة الة عن ظجدول املالح

2011مايو 02:التاريخاملهنة:املادة
)أ(الثاين :الفصلاإلثنني: اليوم

ال نعم الوجهات املالحظة  رقم

√ ةسو در املواد امليف تعليم املدرس كل أدوات التعليمعدي 1

√
العربية بني "باستعمال الكتاب املدرس الطريقة املباشرة ذينف

يف التعليم" يديك
2

√
العربية بني "باستعمال الكتاب مادة التعليماملدرس شرح

"يديك
3

√ مادة التعليملفهمالطالبأمر املدرس 4

√
لغة البإستخدام أن يتكلموا عن املادة أمر املدرس الطالب 

العربية أمام الفصل
5

√ يصحح املدرس األخطاء من قبل الطالب 6
√ يمالتعلاخلالصة عن مادة املدرسىعطي 7
√ املدرس تقييمات يف مهارة الكالم الطالبىعطي 8

2 6 اجلملة



الجدول السابع
ةظاملالحجمموعة عن حاصلة 

ةظاملالحالرقم
عدد اخلطوات اليت أستخدامها املدرسة

النعم 
يف املائةنتيجةيف املائةنتيجة

450450األولةظاملالح1
562,5337,5ةالثانيةظاملالح2
562,5337,5الثالثةةظاملالح3
562,5337,5الرابعةةظاملالح4
675225اخلامسةةظاملالح5
675225السادسةةظاملالح6

3164,581435,42

1. %100X
F

P




%100
8

4
X

%50

2. %100X
F

P




%100
8

5
X

%5,62

3. %100X
F

P




%100
8

5
X

%5,62



4. %100X
F

P




%100
8

5
X

%5,62

5. %100X
F

P




%100
8

6
X

%75

6. %100X
F

P




%100
8

6
X

%75

احلاصل من رموز مالحظة

%100X
F

P




%100
48

31
X

%58,64



إلختبارمن اتقديم البيانات

ثامنالجدول ال
"ب"لثاينوالفصل ا" ا"الثايننتيجة إختبار قبلى بني الفصل

(Pre-Test)

متوسط طالبالنتائج ال
إسم 

طالبال
بدوناملباشرة الطريقة رقم

العربية بني "كتاب 
"يديك

الطريقة املباشرة 
باستعمال الكتاب 

"العربية بني يديك"

دونبالطريقة املباشرة 
العربية بني "كتاب 

" يديك

الطريقة املباشرة 
باستعمال الكتاب 

"العربية بني يديك"
جيد جيد 75 70 1طالبال 1
جيد جيد 80 70 2طالبال 2
جيد جيد 70 60 3طالبال 3
جيد جيد 80 75 4طالبال 4
جيد جيد 70 65 5طالبال 5
جيد جيد 65 70 6طالبال 6
جيد جيد 80 75 7طالبال 7
جيد جيد 65 65 8طالبال 8
جيد جيد 75 75 9طالبال 9
جيد جيد 70 65 طالبال

10
10

جيد جيد 75 75 طالبال
11

11

جيد جيد 80 70 طالبال
12

12

دجي جيد 75 70 طالبال
13

13

جيد جيد 75 65 طالبال
14

14



جيد جيد 65 65 طالبال
15

15

جيد جيد 75 65 طالبال
16

16

1175 1100
73.44 68.75

تاسعالجدول ال
"ب"الثاينوالفصل " ا"لثايننتيجة إختبار بعدي بني الفصل ا

(Post-Test)

متوسط طالبالنتائج ال
إسم 

طالبال بدونبالطريقة املباشرة رقم
العربية بني "كتاب 

"يديك

بالطريقة املباشرة 
باستعمال الكتاب 

"العربية بني يديك"

بدونبالطريقة املباشرة 
العربية بني "كتاب 

" يديك

بالطريقة املباشرة 
باستعمال الكتاب 

"العربية بني يديك"
جيد جيد جّدا 75 90 1طالبال 1
جيد جيد 80 80 2طالبال 2
جيد جيد 75 80 3طالبال 3
جيد جيد 85 85 4طالبال 4
جيد جيد جّدا 85 90 5طالبال 5
جيد جيد 85 80 6طالبال 6
جيد جيد 85 80 7طالبال 7
جيد جيد 75 85 8طالبال 8
جيد جيد 75 80 9طالبال 9
جيد جيد 85 85 طالبال

10
10

جيد جيد جّدا 75 90 طالبال
11

11

دجي جيد 75 80 طالبال
12

12



جيد جيد 85 80 طالبال
13

13

جيد جيد 85 75 طالبال
14

14

جيد جيد 80 75 طالبال
15

15

جيد جيد 75 85 طالبال
16

16

1280 1320
80.00 82.50

الجدول العاشر
"العربية بني يديك"الطريقة املباشرة باستعمال الكتاب الفرق بني قبلى وبعدى من 

(Pre-Test Dan Post-Test)

الفرقإختبار بعدىإختبار قبلىطالبإسم الرقم
1709020طالبال1
2708010طالبال2
3608020طالبال3
4758510طالبال4
5659025طالبال5
6708010طالبال6
775805طالبال7
8658520طالبال8
975805طالبال9

10658520طالبال10
11759025طالبال11
12708010طالبال12



13708010طالبال13
14657510طالبال14
15657510طالبال15
16658520طالبال16

11001320نتيجة املعددلة
68.7582.50

الجدول الحادى عشر
"العربية بني يديك"كتاب بدونملباشرةالطريقة ابالفرق بني قبلى وبعدى 

(Pre Test Dan Post-Test)

الفرقإختبار بعدىإختبار قبلىطالبإسم الرقم
175750طالبال1
280800طالبال2
370755طالبال3
480855طالبال4
5708515طالبال5
6658520طالبال6
780855طالبال7
8657510البطال8
975750طالبال9

10708515طالبال10
1175750طالبال11
- 1280755طالبال12



13758510طالبال13
14758510طالبال14
15658015طالبال15
1675750طالبال16

11751280نتيجة املعددلة
73.4480.00

ناتتحليل البيا. 2

ثاني عشرالجدول ال
الطريقة املباشرة باستعمال الكتاب الذين يعّلمون بني الطالبحتليل قيم اإلختبار القبلى عن مهارة الكالم

"العربية بني يديك"كتاب دونالطريقة املباشرةبوالذين يعّلمون "العربية بني يديك"

إسم رقم
طالبال

الطريقة املباشرة باستعمال الكتاب 
إسم "ية بني يديكالعرب"

طالبال

العربية "كتاب الطريقة املباشرة دون
"بني يديك

X(X-X¹)(X-X¹)²Y(Y-Y¹)(Y-Y¹)²

1751.562.72طالبال1701.251.56طالبال1
2806.5643.03طالبال2701.251.56طالبال2
11.83-3703.44طالبال76.56-3608.75طالبال3
4806.5643.03طالبال4756.2539.06طالبال4
11.83-5703.44طالبال14.06-5653.75طالبال5
71.23-6658.44طالبال6701.251.56طالبال6
7806.5643.03طالبال7756.2539.06طالبال7
71.23-8658.44طالبال14.06-8653.75طالبال8
9751.562.72طالبال9756.2539.06طالبال9



16

1100






x

x





2x

طالبال10
10

11.83-10703.44طالبال653.75-14.06

طالبال11
11

11751.562.72طالبال756.2539.06

طالبال12
12

12806.5643.03طالبال701.251.56

طالبال13
13

13751.562.72طالبال701.251.56

طالبال14
14

14751.562.72طالبال653.75-14.06

طالبال15
15

71.23-15658.44طالبال653.75-14.06

طالبال16
16

16751.562.72طالبال653.75-14.06

ΣX1100324.9
6

ΣY1175437.6
2

¹ΣX68.7
5

20.31¹ΣY73.4
4

27.35

N= 16
ΣX   = 1100

ΣX1 = 68.75

ΣY   = 1175

ΣY1 = 73.44

x)(من متغري" راف املعيارحناإل"و " املتوسط"حيسب . أ

= 68,75

SDx







y

y

16

1175


SDy





2y

16

62,437


35,27

23,5

16

96,324


31,20

51,4
(y)املعيار من متغري"اإلحنراف"و"املتوسط"حتسب . ب

= 73,44

: برمز 0 حتسب

0
22

11 


















SDySDx

yx

22

116

23,5

116

51,4

44,7375,68
























22

15

23,5

15

51,4

69,4
























22

87,3

23,5

87,3

51,4

69,4






















22 )35,1()17,1(

69,4






8225,13689,1

69,4






19,3

69,4


79,1

69,4


= -2,62

Df = Nx + Ny-2

= 16+16-2

= 32-2

= 30

. 2.75هي % 1و عند 2.04هي % 5عند 30الدرجة احلرية ,Tabel Tيف اجلدوال 

أكرب من - To2.62فتبني أن ”T“ينظر إىل اجلدول السابق جدول .2.04) -2.62(2.75

“T” 1%أصغر من درجة و 5%يف درجة الداللة.

وهي كان هناك فرق يف مهارة %5مقبولة يف درجة Haباحلاصل السابق فالفرضيات البدائلة 

الذين يعلمون بني الطالب" العربية بني يديك"باستعمال الكتاب املباشرةالكالم قبل تعليمهم بالطريقة 

العربية "كتاب لمون بالطريقة املباشرة دون  والذين يع" العربية بني يديك"باستعمال الكتاب طريقة املباشرة الب

% 1و لكن يف درجة . متبانج كمبار رياويف تعليم اللغة العربية باملدرسة الثانوية حممدية غوبة " بني يديك

العربية بني "باستعمال الكتاب الذين يعلمون بالطريقة املباشرة فرق يف مهارة الكالم بني الطالبليس هناك 



يف تعليم اللغة العربية باملدرسة " العربية بني يديك"كتاب مون بالطريقة املباشرة دون  والذين يعل" يديك

.متبانج كمبار رياوالثانوية حممدية غوبة 

الجدول الثالث عشر
العربية بني "الطريقة املباشرة باستعمال الكتابببعدى عن مهارة الكالم الذين يعّلمون الحتليل قيم اإلختبار 

"العربية بني يديك"كتابدونالطريقة املباشرةبالذين يعّلمون و "يديك

إسم رقم
طالبال

باستعمال الكتاب الطريقة املباشرةب
"العربية بني يديك"

إسم 
طالبال

العربية بني "كتاب الطريقة املباشرة دونب
"يديك

X(X-X¹)(X-X¹)²Y(Y-Y¹)(Y-Y¹)²

25- 1755طالبال1907.5056.25طالبال1
28000طالبال6.25-2802.50طالبال2
25- 3755طالبال6.25-3802.50طالبال3
485525طالبال4852.506.25طالبال4
585525طالبال5907.5056.25طالبال5
685525طالبال6.25-6802.50طالبال6
785525لبطاال6.25-7802.50طالبال7



25- 8755طالبال8852.506.25طالبال8
25- 9755طالبال6.25-9802.50طالبال9

طالبال10
10

طالبال852.506.25
10

85525

طالبال11
11

طالبال907.5056.25
11

755 -25

طالبال12
12

طالبال802.50-6.25
12

755 -25

طالبال13
13

طالبال802.50-6.25
13

85525

طالبال14
14

طالبال757.50-56.25
14

85525

طالبال15
15

طالبال757.50-56.25
15

8000

طالبال16
16

طالبال852.506.25
16

755 -25

ΣX132
0

350ΣY1280350

¹ΣX82.5
0

21.88¹ΣY80.0
0

21.88

N=16

ΣX = 1320
ΣX1 = 82.50
ΣY = 1280
ΣY1 = 80.00

x)(من متغري" راف املعيارحناإل"و " املتوسط"حيسب . أ





x

x







y

y

16

1280


00,80

SDy





2y

16

350


88,21 68,4

16

1320


50,82

SDx





2x

16

350


88,21

68,4

(y)املعيار من متغري"اإلحنراف"و"املتوسط"حتسب . ب

: برمز 0 حتسب

0
22

11 






















SDySDx

yx

22

116

68,4

116

68,4

8050,82
























22

15

68,4

15

68,4

50,2






















22

87,3

68,4

87,3

68,4

50,2




















22 )21,1()21,1(

50,2




4641,14641,1

50,2




9282,2

50,2


71,1

50,2
 46,1

Df= Nx + Ny-2 = 16+16-2= 32-2 = 30

. 2.75هي % 1و عند 2.04هي % 5عند 30الدرجة احلرية , Tabel Tيف اجلدوال 

”T“أصغر من To1.46فتبني أن ”T“ينظر إىل اجلدول السابق جدول . 2.04) 1.46(2.75

.1%و من درجة 5%يف درجة الداللة 

ليس هناك فرق يف و هي% 1و%5يف درجة ةمردودHaحلاصل السابق فالفرضيات البدائلة با

العربية بني "باستعمال الكتاب الذين يعلمون بطريقة املباشرة بني الطالبمهارة الكالم بعدى تعليمهم 

عربية باملدرسة يف تعليم اللغة ال" العربية بني يديك"كتاب والذين يعلمون بالطريقة املباشرة دون  " يديك

.متبانج كمبار رياوالثانوية حممدية غوبة 

الجدول الرابع  عشر
"العربية بني يديك"باستعمال الكتابالذين يعّلمون بالطريقة املباشرة اإلرتفاع عن مهارة الكالم بني التالميذ 
"العربية بني يديك"كتاب دونالطريقة املباشرةبو الذين يعّلمون 

طالبإسم الرقم

باستعمال الكتاب الطريقة املباشرة ب
"العربية بني يديك"

طالبإسم ال

العربية "كتاب الطريقة املباشرة دونب
"بني يديك

إختبار 
قبلى

إختبار 
الفرقبعدى

إختبار 
قبلى

إختبار 
الفرقبعدى



175750طالبال1709020طالبال1
280800طالبال2708010طالبال2
370755طالبال3608020طالبال3
480855طالبال4758510طالبال4
5708515طالبال5659025طالبال5
6658520طالبال6708010طالبال6
780855طالبال775805طالبال7
8657510طالبال8658520طالبال8
975750البطال975805طالبال9

10708515طالبال10658520طالبال10
1175750طالبال11759025طالبال11
- 1280755طالبال12708010طالبال12
13758510طالبال13708010طالبال13
14758510طالبال14657510طالبال14
15658015طالبال15657510طالبال15
1675750طالبال16658520طالبال16

ΣX11001320230ΣY11751280110

¹ΣX68.7582.5014.38¹ΣY73.4480.006.88

الجدول الخامس عشر
العربية "باستعمال الكتاب الذين يعّلمون بالطريقة املباشرة حتليل قيم اإلرتفاع عن مهارة الكالم بني التالميذ 

"العربية بني يديك"كتاب الطريقة املباشرة دونبوالذين يعّلمون " ني يديكب

إسم رقم
طالبال

باستعمال الكتاب الطريقة املباشرة ب
"العربية بني يديك"

إسم 
طالبال

العربية "كتاب دونالطريقة املباشرةب
"بني يديك

XX¹X1²YY¹Y1²
47.33- 106.88طالبال1205.6231.58طالبال1
47.33-206.88طالبال2104.3819.18طالبال2



 -
3.53-351.88طالبال3205.6231.58طالبال3
4104.38طالبال4

 -
3.53-451.88طالبال19.18

52510.6طالبال5
2

5158.1265.93طالبال112.78

6104.38طالبال6
 -

62013.12172.1طالبال19.18
3

759.38طالبال7
 -

3.53-751.88طالبال87.98

8103.129.73طالبال8205.6231.58طالبال8
959.38طالبال9

 -
47.33-906.88طالبال87.98

طالبال10
10

طالبال205.6231.58
10

158.1265.93

طالبال11
11

2510.6
2

طالبال112.78
11

06.88-47.33

طالبال12
12

104.38
 -

طالبال19.18
12

5 -11.88
 -

141.1
3

طالبال13
13

104.38
 -

طالبال19.18
13

103.129.73

طالبال14
14

104.38
 -

طالبال19.18
14

103.129.73

طالبال15
15

104.38
 -

طالبال19.18
15

158.1265.93

طالبال16
16

طالبال205.6231.58
16

06.88-47.33

ΣX230693.68ΣY110787.4
8

¹ΣX14.3843.36¹YΣ6.8849.22







y

y

16

110


88,6

N=16

ΣX = 230
ΣX1 = 14.38
ΣY = 110
ΣY1 = 6.88

x)(املعيار من متغري" رافحناإل"و " املتوسط"حيسب . أ





x

x

16

230
 38,14

SDx





2x

16

68,693


36,43 58,6

(y)املعيار من متغري"اإلحنراف"و"املتوسط"حتسب . ب

SDy





2y

16

48,787


22,49 02,7



02,3

: برمز 0 حتسب

0
22
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SDySDx

yx

22

116

02,7

116

58,6

88,638,14
























22

15

02,7

15

58,6

5,7




















22

87,3

02,7

87,3

58,6

5,7




















22 )81,1()70,1(

5,7




2761,389,2

5,7




17,6

5,7


48,2

5,7




تفسير البيانات

درجات احلرية. 1

Df = Nx + Ny-2

= 16+16-2

= 32-2

= 30

Tabel T .2

. 2.75هي % 1و عند 2.04هي % 5عند 30الدرجة احلرية , Tabel Tيف اجلدوال 

2.75)3.02 (2.04

يف درجة الداللة ”T“أكرب من To3.02فتبني أن ”T“نظر إىل اجلدول السابق جدول بال

.1%و من درجة %5

باستعمال املباشرةة مقبولة وهي كان هناك فعالية الطريقHaالفرضيات البدائلة معن هذا أن با.1

مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية باملدرسة الثانوية حممدية غوبة لرتقية " العربية بني يديك"الكتاب 

.متبانج كمبار رياو



العربية بني "باستعمال الكتاب مردودة وهي كان هناك فعالية الطريقة املباشرة Hoالفرضية الصغرية و .2

العربية "باستعمال الكتاب طريقة املباشرة الالذين يعلمون بلطالبالم بني امهارة الكلرتقية " يديك

يف تعليم اللغة " العربية بني يديك"كتاب استعمال  والذين يعلمون بالطريقة املباشرة دون" بني يديك

متبانج كمبار رياوالعربية باملدرسة الثانوية حممدية غوبة 



1

الباب الخامس
الخاتمة

خالصة البحث.1
طالببني الطريقة املباشرةتنفيذ الفعالية أن جد املشكلة املوجودة فيل الباحثلحيبعد أن 

الطريقة بعلمون توالذين ي" العربية بني يديك"باستعمال الكتاب طريقة املباشرة البعلمون تالذين ي

باملدرسة الثانوية حممدية غوبة تعليم اللغة العربيةيف"العربية بني يديك"كتاب استعمال  دون املباشرة 

لرتقيةفعاليةحسنأ" العربية بني يديك"باستعمال الكتاب طريقة املباشرة الون تك. متبانج كمبار رياو

يف درجة داللة "T"كرب من جدول أToهذه بظهور . الطالبباللغة العربية لدى الكالم مهارة

% جيد ألن يف درجة 64,58% ر إىل جدول املالحظة نيل نظالب. 1%و درجة داللة %5

85 -%56.

اإلفتراحات .2
للمدرس

بالطريقة املباشرة يف تدريس اللغة العربيةأن يتعاد يف استعمال الكتاب على املدرس )1

.ة السهلة مطابقة مع قدرة الطالبجيب على املدرس تقدمي املاد)2

.همواحىت فى املدرس بيان طريقة على الطالبجيب عل)3

.يف كل أسبوع أو يف كل يومطاء اإلختبار على الطالبجيب على املدرس إع)4

.طريقة املباشرة جيداالجيب على املدرس أن يستخدم )5

.يف التكلمجيب على املدرس مالحظة الطالب)6



2

للتالميذ

.مراجع الدروس جيداجيب على الطالب)1

.الطريقة املباشرة يف مادة اخلوارتنفيذجيب على الطالب)2

.لزيادة املفرداتجيب على الطالب)3

.يتكلموا باللغة العربيةدوا على أناعتأن يجيب على الطالب)4
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP

I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.

II.  Kompetensi Dasar

Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang اهلواية

III. Indikator:

 Melakukan percakapan tentang اهلواية dengan menggunakan 10 mufradat

baru

 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang اهلواية
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang

diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.

1. Tujuan Pembelajaran
Berbicara dalam bentuk tanya jawab yang diambil dari bahan qiro’ah.

2. Materi Pokok

Percakapan tentang وايةاهل

3. Metode Pembelajaran
Metode berbicara( muhadatsah) dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”..

4. Langkah Pembelajaran
a. Kegiatan Awal

1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan bahasa

Arab

b. Kegiatan Inti



1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam

khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara

bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.

c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa

Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.

d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan

2. Materi tes: khiwar tentang اهلواية
هوايتي الرياضةما هوايتك؟ .1
تحب كرة القدامال,حب كرة القدامأنعمهل حتب كرة القدام؟ .2
حب قراءةأال,حب قراءةأنعمهل حتب قراءة؟ .3
الحديثكتاب أقرأماذا تقرأ؟ .4
في يومساعاتخمسأقرأكم ساعة تقرا ىف اليوم؟ .5

Mengetahui, Gobah, 11 April 2011
Kepala MTs Muhammadiyah Gobah Guru Bidang Studi

Dra. Yuliyarnis HUSNAINI ZEIN
NIP. 1968 1231 2001 12 2 004

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP

I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.

II.  Kompetensi Dasar

Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang اهلواية

III. Indikator:

 Melakukan percakapan tentang اهلواية dengan menggunakan 10 mufradat

baru

 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang اهلواية
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang

diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.

1. Tujuan Pembelajaran
Berbicara dalam bentuk tanya jawab yang diambil dari bahan qiro’ah.

2. Materi Pokok

Percakapan tentang وايةاهل

3. Metode Pembelajaran
Metode berbicara( muhadatsah) dengan menggunakan buku “AL-

‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

4. Langkah Pembelajaran
a. Kegiatan Awal
1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan bahasa

Arab

b. Kegiatan Inti



1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam

khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara

bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.

c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa

Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.

d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan

2. Materi tes: khiwar tentang اهلواية

القراءة السفر و المراسلةهواية شريف ما هواية شريف؟.1
الرياضة و الرحالت والقراءةهواية شاكر ما هواية شاكر؟ .2
المجالتشريفأيقر شريف؟أا يقر ذما.3
الكتب اإلسالمية والمجالتشاكر أيقر شاكر؟ أا يقر ذما.4
ثالث ساعاتشريفأساعه يقر شريف؟أكم ساعه يقر .5
اربع ساعاتشاكر أساعه يقر شاكر؟ أكم ساعه يقر .6

Mengetahui, Gobah, 16 April 2011
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP

I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.

II.  Kompetensi Dasar

Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang اهلواية

III. Indikator:

 Melakukan percakapan tentang اهلواية dengan menggunakan 10 mufradat

baru

 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang اهلواية
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang

diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.

1. Tujuan Pembelajaran
Berbicara dalam bentuk tanya jawab yang diambil dari bahan qiro’ah.

2. Materi Pokok

Percakapan tentang اهلواية

3. Metode Pembelajaran
Metode berbicara( muhadatsah) dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

4. Langkah Pembelajaran
a. Kegiatan Awal
1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan bahasa

Arab

b. Kegiatan Inti



1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam

khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara

bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.

c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.

d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan

2. Materi tes: khiwar tentang اهلواية

جمعية الصحافةتختار شريفة اي مجعية ختتار شريفة؟ .6
جمعية الثقافة اإلسالميةتختار شادية اي مجعية ختتار شادية؟ .7
جمعية الحاسوبتختار شيماء اي مجعية ختتار شيماء ؟ .8
جمعية العلومتختار شفراء اي مجعية ختتار شفراء؟.9

جمعية اللغة العربيةتختار شمس اي مجعية ختتار مشس؟.10
جمعية التدبير المنزليتختار سميرة اي مجعية ختتار مسرية؟ .11
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP

I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.

II.  Kompetensi Dasar

Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang املهنة

III. Indikator:

 Melakukan percakapan tentang املهنة dengan menggunakan 10 mufradat

baru

 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang املهنة
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang

diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.

1. Tujuan Pembelajaran
Berbicara dalam bentuk tanya jawab yang diambil dari bahan qiro’ah.

2. Materi Pokok

Percakapan tentang املهنة

3. Metode Pembelajaran
Metode berbicara( muhadatsah) dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

4. Langkah Pembelajaran
a. Kegiatan Awal

1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan

bahasa Arab

b. Kegiatan Inti



1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam

khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara

bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.

c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa

Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.

d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan

2. Materi tes: khiwar tentang املهنة

عثمان يعمل طبيباماذا يعمل عثمان؟ .1
على يعمل مهندساماذا يعمل على؟ .2
في المستشفىيعمل عثمان أين يعمل عثمان؟ .3
في شركةيعمل على أين يعمل على؟.4
سمانى ساعاتساعة يعمل عثمان كم ساعة يعمل عثمان؟ .5
سبع ساعاتساعة يعمل علي كم ساعة يعمل علي؟ .6
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP

I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.

II.  Kompetensi Dasar

Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang املهنة

III. Indikator:

 Melakukan percakapan tentang املهنة dengan menggunakan 10 mufradat

baru

 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang املهنة
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang

diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.

1. Tujuan Pembelajaran
Berbicara dalam bentuk tanya jawab yang diambil dari bahan qiro’ah.

2. Materi Pokok

Percakapan tentang املهنة

3. Metode Pembelajaran
Metode berbicara( muhadatsah) dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

4. Langkah Pembelajaran
a. Kegiatan Awal

1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan

bahasa Arab



b. Kegiatan Inti
1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-

‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam

khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara

bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.

c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa

Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.

d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan

2. Materi tes: khiwar tentang املهنة
يدرس أحمدالطبماذا يدرس أمحد؟.1
يدرس عمرالصيدلةماذا يدرس عمر؟ .2
يدرس حسنالتمريضماذا يدرس حسن؟ .3
يدرس محمدالمهندسةماذا يدرس حممد؟ .4
يدرس عثمانالطيرانماذا يدرس عثمان؟ .5
التربيةيدرس موسىماذا يدرس موسى؟ .6
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII A/2
Waktu : 2 JP

I.   Standar Kompetensi
Siswa memahami materi dan mampu mempraktekkan materi pelajaran.

II.  Kompetensi Dasar

Berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa arab tentang املهنة

III. Indikator:

 Melakukan percakapan tentang املهنة dengan menggunakan 10 mufradat

baru

 Melafazkan kata atau kalimat bahasa arab dengan mufradat tentang املهنة
 Mengucapkan mufradat dengan lafaz yang baik dan benar
 Mempraktekkan materi secara berpasang-pasangan
 Melakukan tanya jawab dengan mufradat dan struktur kalimat yang

diajarkan dengan menggunakan bahasa arab.

1. Tujuan Pembelajaran
Berbicara dalam bentuk tanya jawab yang diambil dari bahan qiro’ah.

2. Materi Pokok

Percakapan tentang املهنة

3. Metode Pembelajaran
Metode berbicara (muhadatsah) dengan menggunakan buku “AL-
‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

4. Langkah Pembelajaran
a. Kegiatan Awal

1. Mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdo’a
2. Mengabsen siswa
3. Guru membuka pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab
4. Guru dan siswa saling menanyakan keadaan dengan menggunakan

bahasa Arab



b. Kegiatan Inti
1. Guru menyajikan materi khiwar dengan menggunakan buku “AL-

‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.
2. Guru membacakan materi khiwar dan siswa memdengarkannya
3. Guru membaca materi khiwar dan siswa mengikutinya
4. Guru menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam

khiwar
5. Guru menyuruh siswa untuk mempraktekkannya didepan kelas secara

bergiliran
6. Guru membenarkan apabila ada siswa yang salah.

c. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkann materi yang sudah dipelajari
2. Guru memberikan latihan secara lisan dengan menggunakan bahasa

Arab
3. Guru menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab.

d. Alat dan Sumber Belajar
Buku paket dan buku “AL-‘AROBIYAH BAINA YADAIKA”.

e. Penilaian
1. Bentuk tes: lisan

2. Materi tes: khiwar tentang املهنة
مدرسةمهنة زينبما مهنة زينب؟ .1
مدرسةمهنة مريمما مهنة مرمي؟ .2
في مرحلة اإلبتدائيةتدرس مريملة تدرس مرمي؟ حمر ةاييف .3
في مرحلة المتوسطةتدرس زينبلة تدرس زينب؟ حمر ةاييف .4
ما اطفالهنعم لما اطفال؟ هل هل.5

Mengetahui, Gobah, 02 Mei 2011
Kepala MTs Muhammadiyah Gobah Guru Bidang Studi

Dra. Yuliyarnis HUSNAINI ZEIN
NIP. 1968 1231 2001 12 2 004



SOAL LISAN PRE TEST DAN POST TEST

هوايتي الرياضةما هوايتك؟ .1

ال احبها,نعمهل حتب كرة القدام؟ .2

حبهاأ,نعمهل حتب قراءة؟ .3

....كتاب ماذا تقرأ؟ .4

ساعات... أ أقر ىف اليوم؟ أ كتاباكم ساعة تقر .5

طالبة, مهنتي طالبما مهنتك؟ .6

درس في المدرسة الثناوية محمدية غوبةأاين تدرس؟ .7

ادرس سبع ساعاتكم الساعة تدرس يف املدرسة؟ .8

....ابي ةمهنك؟ يما مهنة اب.9

....مهنة أمي ما مهنة أمك؟ .10
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