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ABSTRAK

SANDRA (2011) : Meningkatkan Motivasi Berbicara Bahasa Arab Murid Kelas
II  Madrasah Tsanwiyah Dengan Menggunakan Metode
Counseling Learning Di Madrasah Tsanwiyah
Miftahuddin Sialang Kubang Kampar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya movtivasi berbicara bahasa
Arab siswa kelas dua Mts Miftahuddin. Perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah apakah penggunaan metode konseling learning dapat meningkatkan
motivasi berbicara bahasa arab siswa kelas II Mts Miftahuddin Sialang Kubang
Kampar.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II Mts Miftahuddin
Sialang Kubang Kampar berjumlah 16 orang. Sedangkan objek dalam penelitian
ini adalah penggunaan metode konseling learning dapat meningkatkan motivasi
berbicara bahasa arab siswa kelas II Mts Miftahuddin Sialang Kubang Kampar.
Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Maret sampai dengan Mei 2011.

Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik, maka peneliti
menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu : 1)
Perencanaan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi.

Berhasilnya penerapan konseling learning, diketahui dari adanya
peningkatan hasil belajar bahasa Arab siswa pada setiap siklus baik pada siklus I,
II dan III. Pada siklus I tanpa tindakan pertemuan pertama, hasil belajar bahasa
Arab siswa adalah 57,272 % dengan kategori “ cukup ” karena berada pada
interval 56-75 %. Pada siklus I dengan tindakan pertemuan kedua hasil belajar
bahasa Arab siswa meningkat dengan persentase 70,31 % dengan kategori “
cukup ” karena berada pada interval 56-75 %. Setelah diadakan perbaikan proses
pembelajaran pada siklus II pertemuan ketiga, hasil belajar bahasa Arab siswa
meningkat dengan persentase 70,86 % dngan kategori “ cukup ” berada pada
interval 56-75%, dan diadakan lagi perbaikan proses pembelajaran pada siklus III
pertemuan ke empat, hasil  belajar bahasa arab siswa 78,13% dengan katagori
“tinggi” berada pada interval 75-100%.  Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan
proses pembelajaran bahasa Arab melalui penerapan konseling learning dapat
dikatakan berhasil.



ABSTRACT

SANDRA (2011) : Increasing Arabic Speaking Motivations of Second Years
Student of Madrasah Tsanawiyah by Using Learning
Concealing Method at Madrasah Tsanawiyah
Miftahuddin Sialang Kubang.

This research caused by low motivation of Arabic speaking of second
years  students of madrasah tsanawiyah. Problem formulation in this research is
whether learning concealing method can to increase the result of students’ Arabic
study at second year of madrasah tsanawiyah miftahuddin sialang kubang .

Subjects in this research are student II class at Madrasah Tsanawiyah
Miftahuddin Sialang Kubang by totals student 16 people. while the object of this
research is Increasing Arabic speaking motivations of second years student of
madrasah tsanawiyah by using concealing learning method At Madrasah
Tsanawiyah Miftahuddin Sialang Kubang. . As for the research was conducted in
maret through mei 2011.

In order to this research succesful with every consideration without
interference which bother research fluency, researcher arranges impassable step
deep observasional action braze, which is : 1) Planning 2) Implementations  3)
Observations and 4) Reflections.

Successful Increasing Arabic speaking motivations of second years student
of Madrasah Tsanawiyah by using concealing learning method at Madrasah
Tsanawiyah Miftahuddin Sialang Kubang. , known from an increase  the result of
students’ Arabic study in each cycle, both in the first cycle, second and third. the
first cycle, the student Arabic learning achievement is 59,37% with the category
of " enough ", because it is in the interval 56-75%. The second cycle of result of
students’ Arabic study increased the percentage of 70.31% with a category of "
enough ", because it is in the interval 56-75%. After been arranged learning
process repair on the third cycle, the results of students’ Arabic study increased
with percentage of 78,13% with a category of " high ", is in the interval 76-100%.
this shows that the improvement process of Arabic learning through concealing
learning method can be said successful.



ملخص

طريقة باستخدام  طالب الصف الثاىن دوافع تكلم اللغة العربية لترقية ) :2011. (سندرا

باملدرسة الثانوية  مفتاح الدين سياالنج كوبانج كمبارالتعلم االرشادى 

تكوين أما , هي أن دوافع تكلم اللغة العربية لدى الطالب منخفضة خلفية البحث 
باستخدام طريقة التعلم االرشادى  تستطيع ان ترقي دوافع تكلم  اللغة هلاملشكلة يف هذا البحث 

؟باملدرسة الثانوية  مفتاح الدين سياالنج كوبانج كمبارطالب الصف الثاىنلالعربية 

باملدرسة الثانوبة  مفتاح الدين سياالنج كوبانج  وهم الطالب الصف الثاىن أفراد البحث
طالب الصف لدوافع تكلم اللغة العربية  ترقية وهى أما موضوعهو . فردا16كمبار وجممعهم 

و .باملدرسة الثانوية مفتاح الدين سياالنج كوبانج كمبارالتعلم االرشادى طريقة باستخدام  الثاىن  
.م2011شهر أبريل حىت مايو قيام بالبحث يف 

فيقّدم الباحث املراحل يف , بالفصلاجليدلينجح هذا البحث إعتمد الباحث على عمله 
.اإلنعكاس) 4املرقبة ) 3التنفيذ  ) 2التخطيط  ) 1: هذا البحث منها 

دوافع تكلم اللغة العربية عند من إرتفاع طريقة التعلم االرشادىيعرف جناح تطبيق
نتيجة دوافع تكلم اللغة العربية يف الدورة . دورة إما يف الدورة األوىل و الثانية و الثالثةالتالميذ لكل 

31،70ثانيةهي يف الدورة ال% . 75- 56" كفاية"بطبقة % 37،59هياألوىل
الدورةو بعد قيام بإصالح عملية التعليم يف%. 75- 56" كفاية " بطبقة % 
% 100- 75"عالية""بطبقة%31،87فنتيجة دوافع تكلم اللغة العربية هيةالثالث

يكون طريقة التعلم االرشادتعليم اللغة العربية من خاللدوافعتدل هذه احلالة على أن إصالح 
.ناجحا
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الباب األول

مقدمة

خلفية المشكلة.أ
الرتبية

. 1الوظيفية يف احلياة، وذلك ليدرك املتعلم أنه يتعلم شيئا حيتاج إليه ىف حياته
دور هام.منو الرتبية فيهيتوقف علىتقدم.اإلنسانيةاحلياةيف تطويرالعوامل املهمة
احلالة، الرتبيةهذهو يف. التقدميستهدف اىل حتقيقالسلوكتغريلذلكالشخصية،على األفكار

.مواقفتشكيليفتتطور
بني و التعلم أساس للتالميذ، و االرتباط . التعليم هو أساس للمدرس  عند عملية الرتبية

موافق الشخص إن التعليم هو عملية بعمالية التغيري. التعلم يسمى بعملية التعلمالتعليم و
هو السلوك الذي يتغري دائما " سكولوجية الرتبية"يف كتاب العامل فورونتوالتعليم عند . والسلوك

حتليل املشكلة ألن التعليم يتعلق بالظواهر الشخصية واجلسمانية والروحية كالتغيري يف املعرفة و 
2.والفكرة واملهارة واملوافق

: برناديبإمامقال

لألمة الفكريةاحلياةتطويرهيالعامإندونيسيا على الوجهىفالتعليمإن أهداف
ولكي يؤثر.املالئمالتعليمعمليةىفالتعليمية السابقةاألهدافاالندونيسية لتحقيق

. التعليمنوعيةحتسنيبدورهاومؤثرته،يكونأنوينبغيالتالميذتعلمعلىالتعليمعملية
العلمالسعيدة ألناحلياةلتحقيقجدامهموالتكنولوجىيالعلمدورولذالك

يفالعربيةاللغةعلمدوروكذلكالبشرية،منوة املواردتدريب و وسيلة الوالتكنولوجي
.الرتبيةحمال

اعل واالتصال واملعاملة بني الناس والبيئة للحصول على منو فاللغة على أسسها وسيلة للتف
.)املعرفية(اجلسد والروح والنمو الفكري 

200246القاھرة،: الموجھ الفنى لمدرسى اللغة العربیة، عبد العلیم إبراھیم،دار المعارف1
2 Drs. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995 hlm,
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, اللغة هي أصوات استعملها اإلنسان ألغراض مطلوبة
فاللغة وسيلة من الوسائل اليت يستخدمها كل قوم ألغراضهم وهي ألة إلتصال .3مقاصدهم 

ومها , اللغة العربية هي لغة للقران واحلديث. األفكار أو املشاعر أو الغرض املعني إىل األخر
.املصدران  للتشريع اإلسالمي وال بد من تعليمها

أراد أن يتعمق باللغة العربية فال بد أن فمن , إن اللغة العربية هي اللغة األجنبية لغري العرب
يتعلمها تعلما منظما ألن هدف تعليم اللغة العربية ليس ملعرفة احلضارة فحسب فإمنا يستهدف إىل 

. 4ترقية مهارات االستماع و احملادثة والقرأة و الكتابة

:فاللغة العربية أربع مهارات هي
مهارة االستماع. أ

التكلممهارة احملاد ثة أو .ب
مهارة القرأة. ج
.مهارة الكتابة.د

فليس كل صوت  . يعد الكالم املهارة الثانية من مهارات اللغة العربية بعد مهارة اإلستماع
كالما ألن الكالم لفظ وإفادة، واللفظ صوت مشتمل على بعض احلروف واإلفادة مادلت على 

.املعاىن املتكلم كما عرب ذلك علماء النحو العرىب

واملراد من املهارة الكالم هو مهارة نقل املعتقدات واألحاسيس واإلجتاهات و املعاىن 
واألفكار واألحداث من املتحدث إىل اآلخرين بطالقة وأسباب مع صحة يف التعبري وسالمة يف 

5.األداء

فمن املعقول . الغرض الرئيسي من الكالم هو التواصل من أجل إيصال األفكار بالفعالة
املعىن أن كل شيئ من أجله، وجيب أن يكون قادرة على تقييم  آثار اإلتصاالت إىل املستمعة لفهم

6.أن املبادئ الىت تقوم عليها كل خطاب حالة جيدة بالعامة أو الفردية

7: ص, م2006, المكتبة العصریة بیروت لبنان, جامع الدروس, الشیح مصطفى غالییني3
4 Ahmad efendy, metodologi pengajaran bahasa arab, (Miskiyat: Malang, 2004), Hal. 24

164ص . 2003. دار المسیرةنیال عبدالقادر وغیره، مھارات في اللغة العربیة،5



بالتايل تدريب الكالم من . بني املتكلم و املستمع, أنشطة الكالم له جوانيب اإلتصال يف اإلجتاهني
ولذلك أن تدريب الكالم . مهارة اإلستماع ومهارة الكالم وإكتساب املفرداتقبله أسس عليه

7. إستمرار من تدريب اإلستماع

املدرسني أن يعرفوا  والتكنولوجي، جيب علىالعلمتطويريفالعربيةاللغةأمهيةإىلوبالنظر
هو التعلم الذي يستطيع أن الناجحوالتعلم.العربيةخاصة ىف تكلم  اللغةيف التعلمالتالميذدوافع

للعمل وهذه القدرة جتعل هى القدرةالدوافعسوديرمانوقال. العربيةيدفع التالميذ يف تعلم اللغة
.8إن التعلم اجليد جيعل نتيجة التالميذ جيدة,  أحدا بكل جهد

طرقاملدرسباملدرسة الثانوية سياالنج كوبانج كمبار يستخدمتعليم اللغة العربيةو يف
التالميذ دوافعولكن مازالتوطريقة االستقرائية وطريقة اخلطابة, طريقة املباشرةمنها.فيهخمتلفة 

.منخفيضة
:التايلالنحووجد الباحث الظواهر على

اليتحمس  الطالب ان يتكلموا باللغة العربية .1
اليريد الطالب ان جييب االسئلة باللغة العربية.2
احلماس ىف سؤل باللغة العربيةما عندهم.3
يستحي الطالب ان يتكلموا باللغة العربية مع اصدقائهم.4

ترقية دوافع تكلم اللغة العربية : هذه ظواهر أراد الباحث أن يبحث باملوضوعبناء على 
لطالب الصف الثاىن باستخدام  طريقة  التعلم االرشادى  باملدرسة الثانوية  مفتاح الدين سياالنج  

.كوبانج كمبار 

6 Hendry Guntur Tarigan. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, Angkasa.
Bandung: 1981 Hal. 15

7 Rusdi, Potensia Jurnal Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pekanbaru
:2005, Hal. 202

8 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta:Rineka Cipta,2006), Hal. 72



المشكالات.ب
تقديم المشكالت .1

على خلفية املشكالت ، فإنه ميكن تقدمي املشكالت كما يلي
ضعيفةالعربيةاللغةتكلمالطالب يفدوافع.أ

الطالب دوافعالترقياملدرسيستخدمهاالتعلمطريقة. ب
مملالعربيةاللغةدرسأنالطالبيعترب.  د
تطبيق طريقة التعلم االرشادى ىف تعليم احملادثة . ه

تحديد المشكالت .2
:  أن حيددها كمايأتىالباحثاملشكالت املوجودة يف هذا البحث كثرية أراد 

."تطبيق طريقة التعلم االرشادى ىف تعليم احملادثة" 

تكوين المشكالت.3
: أما تكوين املشكلة يف هذا البحث كما يلى 

اللغة العربية  لطالب هل باستخدام طريقة التعلم االرشادى  تستطيع ان ترقي دوافع تكلم  " 
"الصف الثاىن ا  باملدرسة الثانوية  مفتاح الدين سياالنج كوبانج كمبار 

الدوافع فى إختيار الموضوع. ج

:أما أسباب اإلختيار هلذا املوضوع وهو كما يأتى 

املشكلة اليت سيبحث الباحث يف هذا املوضوع مطابقة العلم الذي يعلمه الباحث يف - 
قسم تدريس اللغة العربية 

هذه املشكلة اليت  يبحثها الباحث مبعرفتها مل يبحثها فرد  من قبل- 
.طريقة  مطابقة الستخدام ترقية دوافع الطالب هذه الطريقة هي - 

توضيح اإلصطالحات. د



لنبتعد عن األخطاء يف فهم موضوع البحث، شعر الباحث لبياب  االصطالح يف هذا 
:فوجب عليها التوضيح اإلصطالحى كما يلى . املوضوع

.العربيةاللغةتكلمدوافعزيادةهيالزيادةهذهحيثمن9.تعزيزأوحتسنيزيادة:الرتقية   .1
القوة يف نفوس الفرد مع وجود النشيطة والتفاعل الدوافع هي تغيري ميك دونلقال : الدوافع .2

.10يف حتقيق األهداف
طريقة التعلم اإلرشادى هى  طريقة التعلم الىت يستخدم املدرس ىف إرشاد الطالب عند عملية .3

11.التعلم

12.و بكالم حسن. تكلم كالما حسنا: و يقال, نطق بكالمالتكلم هو.4

أهداف البحث و فوائده.  ه

البحثأهداف - 

:وأما أهداف هذا البحث كما يلى 

" التعرف على طريقة التعلم االرشادى لرتقية دوافع الطالب ىف التكلم " 

فوائد البحث- 

.من أجل زيادة دوافع تكلم اللغة العربية , لرئيس املدرسة) أ

.لطالب، هذه الطريقة لرتقية دوافع تكلم اللغة العربية ) ب

.البحث يكون واحدة من طريقة التعلم اللغة العربية نتائج هذا , ملدرس) ج

نتائج هذا البحث تقدمي املعلومات للباجث بعده , لباحث ) د

9 Pusat Bahasa DESDIKNAS, Kamus Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka,2005), hlm.
198

10 Sardiman A.M, interaksi dan motivasi belajar mengajar, Jakarta:Rajawali Pres, hlm,73
11 Herman Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung, PT. Remaja, 2011, Hal.
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هذه الدراسة إلكمال شرط اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف - 
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

.للغة العربيةزيادة املعرفة والعمومية عن مناهج تعلم ا- 





الثانيالباب
المفهوم النظرى

النظريات. 1
الدوافعمفهوم.أ

يةداخلالالشخصيةقوةيعين. ليعمل الشيءالشخصوجهودقوةهي الدوافعمةكل
ناجحونتالميذال. التعلميفهمهدور اهلالدوافع.هدفلتحقيقليعمل عمالية الشخصيةارجاخلو 

. التعليمعمليةيفةساسياالالعواملمنعاملالدافعلكولذ, التعليمقوية يفدوافع اذا كان لديهم
،والقيادةلفعالية،هناك رغبةالدوافعب.التعلميفالبشريسلوكالهيلتوجهي حمركالدوافع

:تيار يوسف و سيف األنوارقال1.التعلموسلوكالشخصيةوتوجيه سلوكوالتقدمي
شديد جهودمنأيضاالدافع.2العملإىلاإلنسانتدفعاليتالنفسإرادةهيالدوافع

العمل منوا من العوامل هذاو . كان حيبهولواليفعله،يف نفس الشخصية ليعمل شيئا
.اخلارجيةو الداخلية

:تلي كماالدوافعمعاير 
دائماالواجباتيعملونالتالميذ .أ

الوجباتالتالميذ يبذلون اجلهد يف عمل.ب
لدى التالميذ دوافع قوية يف املشكلة املختلفة.ج
ل الشخصية     اعمعلى التالميذ األبجي.د
مستمرعمل التالميذ ممّلون يف.  ه

يعتمد التالميذ يف رأيهم. ف
اليتاألشياءسهلون أن ينتقلوا منالي.  ز
3.سرورالتالميذ يعملون عمال بسعيد و .  ح

1 Dimyaty, Belajar dan Pembelajaran(Jakarta: Rineka Cipta,2006), Hal. 80
13 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar (1195), Metode Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab,

Jakarta: Raja Grapindo Persada, Hal. 75
3 Ibid,hal. 83



جدامهمةاخلصائصهذهستكونوقويةدوافعلهفاخلصائص،ذههلشخصاليقومعندما
املشكالتللحتوالواجبات،بيعملون الطالبكانإذانجح التعلمستو . والتعلمالتعليمعمليةيف

.والعقبات

الدوافعأنواع.ب

الداخليةالدوافع.1

تعلمون   اليونطالبالمثل, التعلمإىلهمدفعيطالبالنفس مناألحوالوهي
.اال بنمو دوافعهم من انفسهم

:هيالداخليةالدوافعتئثراليتالعوامل

احلاجة.أ
تقدمللرادةإ.ب
قديرتال.ت

العملإىلشخصاليدفعوهي, عمل شيئرادةبإتتأثرنساناإلنفسيفالدوافعأنناعرف
.طالبالوهذه من نفس , الرغبةهيالدوافعتؤثرعوامل األخرىالأما.رجواملاهلدفنيلل

اخلارجيةالدوافع.2

م ألونجيتهدطالبالمثل, للتعلمتدفعو طالب من اخلارجالنفسيفحوالاألوهي
4.الغداالمتحانبسيقومون

دف اهلجاىب لتحقني إىل اإلسليباله التعليم لتغيري السلوك ان يؤثر صر الدافع و التعلم مها عن
أما دوافع . ة للتعلمحاجاح و دافع جالرغبة و إرادة الن، كمن الداخلدوافع التعلم منو. طلوبامل

.هدبكل جتعلموييعمل الشحصحيت . ة، وبيئة التعلم جيدتقديرباجلارجية

اح جكبري لندور  هلا. كالداخلى و اخلارجى لتغيري السلو حقيقة داوفع التعلم هي الدافع
:تاىل لم عما دوافع التع. التعلم

4 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Loc.Cit, Hal. 89



حا جرغبة و إرادة الن.1

و احلاجات ىف التعلمالدافع.2

اإلستجابة.3

مالتعلالتقدير.4

.ةبيئة التعلم جيد.5

طالبالدوافعفيتؤثرالتيالعوامل.ج

اهلدفوقصودامل.1

علىسيؤثروهذ, االفرادحاجاتلى عتمل ويش, اإلنسانعليهحيصلشيءهوالغرض
.رجلالنفسيفالدوافعرثيؤ دفواهل, الدوافع

احلاجة.2

تتعلقالدوافع, اجلسميةأوالنفسيةاجةاحلإما, احلاجةوجودلسببشيأيفعلاإلنسان
.العملإىلدفعياحلاجةلديهكانتإذااإلنسانألنحلاجاتبا

الرغبة.3

هو يظهر إىل حاصل اإلنسانيف نفسحالةهيوالرغبة, لدوافعيف اقويأساسالرغبة
ىل تأثري الرغبة إاساسا على هذا هو يظهر . العمل حشة ام بيئة هذه احلالة تتعلق حباجته

.والعادةاخلربةقبلكانت الرغبةولكن  من شخص ليستفالرغبة. على حاجاته

القدرة.4
حفظاوالكتابةو ينبغي أن تناسب بقدرته و اإلرادة املطلوبة مثل اإلرادة للقراءةإرادة

ترقيةقويالاإلرادة, األحرفتلفيظو تهمعرفالتلميذ وقدرةببيناسأنالبداملفردات
.الواجباتعمل لافعالد



بالطالتحاال.5

لديهاملريضميذتلفال, الدوافععلىاملؤثرالعواملمنعاملالروحانيةأونيةااجلسماحلالة
.تعلملاكبري يفاهتماملديهالصحيحتلميذالالعكسو, لتعلماقليل يفاهتمام

الطالببيئةحاالت.6
كله تؤثر على يئشالأثريثهذا ,هأحوالتغريأنتستطيعميذتلالن فيهايسكاليتالبيئة

.وبالعكس املدرس اجليد أسوة حسنة للتالميذ ويرقى دوافهم. تالميذالجهد تعلم 

التعلمفيالدوافع.د
ومحاسةالتعلم، ونشاطوتعلم،الإىليؤدياليتالتالميذأنفسالقوةهيالتعلمدوافع

. الفكرية أو املعرفيةةمن العوامل النفسيعاملهوالتعلمدوافع5.اهلدفلتحقيقودافع التعلم
.واحلماس يف التعلموالسرور،الفريةاص تغرساخلدورها

لتوجيهاتالتعلمأنشطة.التعلمألنشطةالتالميذهي قوةالدوافع,التعلميف عملية
العديدهناكمن حالل العام"كامل"لتحقيق هذا املوضوع وتقول املطلوبةوجهةحبيثالتعلم،

.للتعلمالتالميذحمرك بهاليتالدوافعمن
دوافع يف الة ويعطى املدرسبيئة التعلم فعالهي كيف تكونوعالقتها بعملية التعلم، 

لتالميذمهمةالتعلمدوافعأن"دميايتووفقا. التالميذ أعماال جبهد يف التعلمحيت يعمل . التعلم
. "واملدرس
:التايلالنحوعلىالدوافع لتالميذأمهية

ملعرفة أول التعلم، عملية إيل األخريه.   أ
يدرسونالتالميذأحدكانإذاالتصوير،زميلمعباملقارنةالتجارية،القوةمواطنملعرفة.ب

.والنجاحتعلمالذيأصدقاءحاولانهحىتكافيةغريثبتاألعمال
اجلديدحمملعلىتعلميتمملأنهيعلمكانعندمايتضحكما،التعلمأنشطةلتوجيه.ت
.التعلمسلوكتغيريسيتمفإنهلذلككثرية،النكاتهذامثلأن
قبلمناملمولةاألصغرهناكزالتماوقضىدراسةلديهكانإذاالتعلم،مهةتنشئة.ج

5 Winkel, Psikologi Pengajaran,(Yogyakarta: Media Abadi,2007), Hal.169



.بسرعةميرأنحاولانهحىت،واألمهاتاآلباء
بقية، ويتمأيأواللعبتوقف،العمل توقفمثومنالتعلممنالرحلةعنيستيقظأن.    ح

. الدوافع تعلم مهم  للتالميذ لكي جنحون يف التعلم6.جناححىتاستخدامعلىاألفرادتدريب

مهارة الكالم.  ه

وهي مبعىن قدرة واملراد هنا قدرة الطالب على . 7ميهر مهارة) م، ه، ر(أصلها مهر مهارة
.التكلم باللغة العربية جيدة وفصيحة

ولغوية الكالم هو من أشكال السلوك الناس الذي يستخدم العوامل اجلسدية والنفسية
.إعتبار أن اإلنسان الذى أهم من أجل السيطرة اإلجتماعيةوذلك ميكنواسعة

. الكالم هو وسيلة إليصال األفكار اليت يتم إعدادها وتطويرها وفقا إلحتياجات املستمع
مهارة الكالم هو املهارة أن نقول أصوات صياغة الكلمات لتعبري، التعبري عن األفكار والتواصل 

8.املشاعرواألفكار و 

مهارة الكالم يساعد املهارة الكتابة ألن يف احلقيق بني التكلم والكتابة يوجد املسوى 
اإلختالف يف وسائل اإلعالم، . كالمها اإلنتاجية وغرضها إلرسال ونشر املعلومات. واإلختالف

على إستخدام مهارةذلك بية يساعد لغة الكتابو إذا التكلم بالوسائل اإلعالم لدعم اللغة الشف
9.واضح أيضا مفيدة يف فهم وقراءةالكالماللغة يف

عوامل اهلام يف مهارة الكالم هو شجاع الطالب والخياف لذلك جييب على املدرس 
10.إلعطاء الرغب إىل الطالب لكي يستطيعوا التكلم ولو كان خطاء

6 Dimyati, Opcit.hlm.85
146ص . 1984المنور قاموس عربي إندونیسى، معھد منور، جكجاكرتا، أحمد ورسون منور، 17

8 Hendry Guntur Tarigan, Log . Cit., hal 15
9 Djogo Tarigan dan Henry Guntur Tarigan. Teknik Pengajaran Bahasa. Angkasa, Bandung:

1986. hal 86
10 Rusdi. , Potensia Jurnal Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pekanbaru

:2005, Hal. 200



ميكن يقول مسوى بتدريب اإلستماع لكن بني مها خمتلفة الكالمتدريب يف مرحلة األوىل
هدفه لقدرة يقّدم األفكر مع األخرين و تدريب اإلستماع هدفه قدرة لفهم الكالمتدريب . اهلدفه

. ما يستمع

: الكالمأهداف تعليم 

اللغة العربيةأن ينطق املتعليم أصوات .1
أن ينطق األصوات املتجاورة و املتشبهة.2
الفرق يف النطق بني احلركات القصرية و الطويلةأن يدرك .3
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة .4

الكالم
أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا و مفهوما يف موافق احلديث البسيطة.5
ابط لفرتات زمنية .6

11.مقبولة

:من تدريس اللغة العربية مهارة الكالم إىل ما يليأهداف

.تدريب اللسان من الطالب لتعتاد وطالقة يف اللغة العربية. 1

.مهارة. 2

.ذلكوالشريط، وغريالقدرة على ترمجة الكالم لآلخرين عن طريق اإلذاعة، . 3

12.تطوير حس من احلب واملتعة من اللغة العربية والقرآن الذي أثار الرغبة يف التعلم واستكشافه.2

:مث من  املبادئ العام من الكالم يعىن

يتطلب شخصني على األقل.أ
بإستخدام الرمز اللغوي الذى هو املفهم معا.ب

النلقة تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى أساسة مداخلة طرق التدریس جامعة أم القرى معھد , محمد كامل11
158. اللغة العربیة مكتبة المكرمة

12 Ibid. Rusdi. hal 200



تقبل  أو تعرتف مراجع العامل.ت
بني  املشاركنيهو تبادل لآل راء .ث
بط كل حمادثة مع اآلخرين و البيئة على الفورتر ت.ج
13.ترتبط أو تتسل  ىف الوقت احلاضر.ح

:مكالاختادها يف جمال تدريس مهارة الاخلطوات الىت جيب

عداد املواد بعناية، وحتديد املواضح إ. 1
جتب املادة أن وفقا مبستوي التنمية وقدرة الطالب. 2
إستخدام وسائل التعليمية   . 3
ينبغى على املدرس شرح عن املعاىن الكلمات األوىل يف املواد الواردة. 4
إتقان اللغة اإلجبابية وليس السلسية . 5
يف الفصل الدراسية، وينبغي للمدرسني إستخدم اللغة العربية دائما. 6
حيدد املوضوع الىت التدرسهم ستمر هذا الدرس يف األسبوع آتى، البد للمدرس أن إذا ا. 7

القادمة
بعد اإلنتهاء من املواد، قال مدرس إىل الطالب للممارسة تكلم باللغة العربية.8
9 . .

:إفرتاحات الىت جيب يف التكلم 
اخلطاءاخلوفسجاعة يف التكلم دون. 1
واجلمل بإستمراراملفردات إستخراججيد. 2
ممارسة اإلستماع والتكلم. 3
كثري قرأة الكتب يف اللغة العربية.4
اللغة العربية. 5
14.تعلم وتدريب الطالب على التكلم باللغة العربية. 6

13 Henry Guntur Tarigan. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Angkasa.
Bandung: 1981, Hal. 15

14Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Log cit., Hal. 193



طريقة التعلم اإلرشادى.ف 
اللغة كوران ليس هو  مدرسا ىف .واصدقائهكرليس كورانطريقة التعلم اإلرشادى يعرفها  

. ولكنه عامل ىف علم النفس خاصة ىف االرشادى
ىف هذا االصطالح . هلذا خيلق كوران طريقة تسمى بطريقة التعلم االرشادى. التعلم االرشادى

اىل ىف االشراف االجتماعى يعطى املدرس االرشاد . يسمى الطالب بكلني ويسمى املدرس باملرشد
.15فالبد على املدرس يرشدها.املشكلة  ىف تعليم اللغة كيفية تدريسها. 

يتكلم الطالب ما شاء ويرشد . مث  يعطى املدرس ترمجتها .تبدا اللغة من ارادة كالم الطالب
الطريقة املهمة ىف هذه . املدرس كيفية نطق اللغة حىت السعادة ىف نطقها واستطاعة ىف اجابة االسئلة

و بال االكراه ميكنه ان .سعي الطالب ليشغل انفسه اخالصا وال اكراها حىت يستطيع املواصالت
.ينبت استطاعته ىف التكلم

غاية تعليم اللغة عند هذه الطريقة ارتفاعة استطاعة الطالب ىف استطاعة اللغة االجنىب 
.الطالب

: البد على الطالب ان مير الدرجات كما يلي,يواصل استطاعة املوصالت حرال

ىف هذه الد رجة يعطى السكنة على قلوبه والسعور شخصية من شخصية , درجة املولدة .1
.

درجة غاية احلر.2
.يدل الولد انفسه برد نصيحات الناس الذى اليريده, درجة كالم احلر .3
درجة مقابلة االفرتحات .4
16درجة ترقية اسلوب اللغة.5

و ال بد  . درجات التعليم الذى يقدم عمليىة التعليم اللغة العربية املؤثرة بنظار حالة الطالب
على املدرس ان ينظر على هذه احلالة من هذه النظرية يرى منوة اللغة الطالب من ان خيتاج الطالب 

.ىف املواصالتاىل الناس حىت ان ال خيتاج 

15 Herman Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
; 2011 hal. 207

16 Ibid, hal 208



اخلطوات ىف استخدام طريقة التعلم االرشادى
1.
مث يطلب . يعطى املدرس الفرصة اىل الطالب ان يثبت املادة الىت يدرسها الطالب باالمجاع.2

.الطالب ان يسئلون به ويعطى ترمجتهويعطى املدرس كل . 
وال يدور هذه . .3

.
.وابعد استماعة كل االقوال يعطى املدرس الفرصة اىل الطالب ان يفرتحون االصالح اذا خطؤ .4
يأمر .5

و ال بد على املدرس ان يثبت نوع الكالم املوجود فيه تركيب اللغة الىت . ة الىت اللغ
االسئلة و , و االسئلة ختتاج اىل الشرح"ال "او "نعم" مثل االسئلة ختتاج اىل اجابة . 

ما هذا الكتاب . هل بيتك قريب من هذه املدرسة يا اخى ؟ نعم او ال: مثال . الوقت اخلهن
مىت ترجعني من املدرسة يا فاطمة؟ ارجع ىف الساعة الرابعة . يا سليم؟ هذا كتاب اللغة العربية

مساء
. ة االخر.6

. : املثل 
. ويعطى املدرس الطالب التمرينات مثل يأمر برتمجة اجلملة اجلميلة اىل اللغة االجنبية املتعلمة

.خيتاج الطالب اىل املفردات ىف التدريب ينصرهم املدرسو اذا  
ميارس امل.7

17.املادة

:اما املزايا من هذه الطريقة هي 

االنشطة بنفس الطالب ىف اتباعة عملية التعليم و التعلم .1
حتصل احللة الصحة و تنقص التشاؤم هذه الكيفية. تدريس اللغة االجنبية يقيم باملشاركة.2

.وهذه الكيفية يعتلى عزة نفس الطالب. ىف الطالب اجلاهل

17 Herman Acep, Op. cit. hal. 209-210



3.
. قواعد اللغة 

.يتعلم

:واما عيوب هذه الطريقة هي

حيصل هذا االمر . ىف ابتداء التعليم يأمر املدرس الطالب ان يصنعون اجلمل بنفسهم .1
اذا يعطى املدرس الرتمجة يسمى مبدرس . ميلك الطالب علوم قواعد اللغة و املفردات

.لذلك يسمى باملرتجم. الرتمجة
فلذلك يصعب بكتابة ىف الكتاب الن  .امللءاملادة ىف هذه الطريقة على العملية وال على .2

.وهلذا يعطى املدرس املادة على كل الفصول تركيب اللغة. كل الفصول متلك املادة املتنوعة
.هذا الدور اليعتلى منوة قدرة اللغة. دور مدرس اللغة مرشد وال مدرس اللغة .3
18.يرات ىف الفصلتقدير قدرة الطالب و تقدير اخر الربنامج ميكنه صعبة ىف اقامة تقد.4

المفهوم العملى.د

على سبيل تعلم :فانه اجراء حبوث على النحو تاىل , واسناد اىل االطار النظرى السابق
مبدرسة  مفتاح الدين سياالنج كوبانج كمبارطريقة استشارة التعلم لطالب الصف الثاىن الثانوى 

.ان ترقى دوافع استشارة تكلم اللغة العربية 
:تطبيق الطريقة  التعلم اإلرشادى ىف دفع الطالب لتكلم اللغة العربية كما يلى اما دالئل 

قبل ابتداء الدرس اجلديد، البد على املدرس أن يربط بني الدرس املاضى والدرس الذى .1
سيلقيه يقسم املدرس طالبه إىل جمموعات

عن املادةان يسئلوا بلغتهميطلب املدرس لكل الطالب .2
الطالب االكلمة الىت يطلبهيرتجم املدرس لكل.3
يسجل املدرس تكلم الطالب عن املادة.4
يدور املدرس تسجليه   .5

:وأما الدالئل كما يلى

18 Herman Acep, Op.cit, hal. 211



باللغة العربيةيقدر الطالب ان يشرحوا املادة .1
يريد الطالب ان يتكلموا اللغة العربية .2
يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة العربية دون اخلوف.3
يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة باللغة العربية  .4



الباب الثالث

بحثطريقة ال

مكان البحث و قته.1

و اما وقته . سيقوم الباحث هذا البحث باملدرسة الثانوية مفتاح الدين سياالنج كوبانج كمفار
م 2011ىف شهر أبريل حىت مايو 

فرد البحث وموضوعه.2

سياالنج  باملدرسة الثانوبة  مفتاح الدينىف هذا البحث وهو الطالب الصف الثاىن فرادأما اال
دوافع تكلم اللغة العربية  ترقية وموضوع هذا البحث وهو ."فردا16كوبانج كمبار وجممعهم 

باملدرسة الثانوية مفتاح الدين سياالنج  التعلم االرشادى طريقة باستخدام  طالب الصف الثاىن  ل
."كوبانج كمبار

خطوات البحث.3
:اما انشطة التى عملتها هي , التخطيط.أ

التعلم طريقة باستخدام  يقوم الباحث بعمل التخطيط ىف تنفيذ اخلطة التعليمة  .1
االرشادى 

يقوم املدرس امثلة وفقا للمادة احملادثة ملعرفة دوافع الطالب ىف تكلم اللغة العربية .2
يقوم املدرس اوراق املراقبة ملعرفة دوافع الطالب ىف تطبيق طريقة التعلم االرشادى .3

لتدربات واسرتاجتية ا
يقوم املدرس االختبار لقدر دوافع  الطالب ىف تكلم اللغة العربية .4

متغيرات البحث.ب
ينظر املدرس دوافع الطالب ىف تكلم اللغة العربية من خالل انشطة : الطالب .1

التعليمية بعد اقامة التدريس بطريقة التعلم االرشادى



ينظر كيف يكون طريقة التعلم االرشادى ىف تعليم احملادثة : املدرس .2

تنفيذ العمل .ت

:اما اخلطوات العملية كماا يلى. سينفذ املدرس كل اشكال التخطيط الصحية 

المقدمة .1
يفتح املدرس الدرس بالسالم- 
يدفع املدرس طالبه اىل اجلدد االجتهاد ىف مواصالة تعليمهم - 
, ام الطالب الذىن يستطيعون االجابة او فهم الدرس جيدايقدم املدرس باخرت - 

ويطلب من باقى الطالب التصفيق هلم بايديهم 

االنشطة االساسية.2
يشرح املدرس  الطريقة  الذى يستخدمه.أ

يشرح املدرس كيفية التعبري بطريقة التعلم االرشادى حىت يفهم مجيع الطالب الدرس 
.بسهولة

. يشرح ا ملدرس موضوعات عن الصالة.ب
ينقسم املدرس الطالب  على جمموعات .ت
يعطى املدرس الفرصة على كل جمموعات .ث
. يطلب املدرس الطالب ليسئلوا شيئا عن املادة.ج
. يرتجم املدرس كل كلمات الىت يطلبها الطالب.ح
. يسجل املدرس حمادثة الطالب عن املادة.خ
يدور املدرس تسجيلهم .د

لختام ا.3
-

واجلتهاد ىف تعليمهم



و يطلب الطالب بالدعاء والتسليم, خيتم املدرس الدرس-

أنواع الطريقة لجمع البيانات.4
مصدر البيانات.أ

مصادر البيانات ىف هذه الدراسة هو الطالب واملعلم أو املراقب
احلصول على البيانات عن دوافع الطالب ىف تكلم اللغة العربية : التالميذ 
مصدر البيانات عن نتائج الرقابة ىف تطبيق طريقة التعلم االرشادى: املدرس 

نوع البيانات.ب
:البيانات املستخدمة ىف هذه الدراسة هى البيانات الكمية والنوعية الىت تتكون من

ختطيط العمل- 
)تطبيق طريقة التعلم االرشادى(التعليم عملية - 
.دوافع الطالب من خالل الدرس ىف مادة احملادثة- 

الطريقة لجمع البيانات.ت
:طرق كثرة كما يلىنات ىف هذه الدراسة من خاللجتمع البيا

التخطيط- 
املراقبة- 
االختبار- 

المراقبة وعكسها.5
المراقبة- 

باستخدام ورقة املالخطة إىل الطالب ستنفذ الكاملة بعد االنتهاء من مرحلة العمل 
:بالرموز التالية , البيانات احملصلة حتليلها كميا. الىت تتضمن عدة خيارة



= 100 %
Keterangan:
P : Angka Persentase
F : Frekuensi yang dicari

1Jumlah Frekuensi KeseluruhanN:

العكس- 
الىت جتمع فيها النتائج احملصلة مث النظر ملعرفة هل , هذا االنعكاس هو آخر من الفروق

استخدم طريقة التعلم االرشادي ترتفع دوافع طالب الصف الثاين  ىف تكلم اللغة 
.     العربية باملدرسة الثا نوية مفتاح الدين سياالنج كوبانج كمبار

دالئل النتائج.6
النتائج ىف هذا البحث هو دوافع الطالب ىف تكلم اللغة العربية باملواد الصالة واملكتبة وكرة دالئل 

:القدم الىت تنظر من الدالئل كما يلى
باللغة العربيةالطالب ان يشرحوا املادة يستطيع.أ

يريد الطالب ان يتكلموا اللغة العربية .ب
املادة باللغة العربية دون اخلوفيسئل الطالب االسئلة عن .ت
يستطيع الطالب ان جييبوا االسئلة باللغة العربية  .ث

حتليل البيانات املستخدمة ىف هذه الدراسة هى طريقة وصفية كيفية مع النسبة املائة متثل ىف 
مث البيانات الكيمة وهي أرقام ملموسة على . مات أو مجل الىت تفصيلية ليحصل على اخلالصةالكل

:أما املستوى املستخدم باملقياس. نسبة مئوية وتفسريها
عالية% 100-% 76- 
كافية% 75-% 56- 
ضعيف% 55-% 40- 
2منحفض% 40أقل من - 

1 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994,
Hal. 40

2 Suhaisim Arikunto, Presedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1997 Hal. 246





الباب الرابع
نتائج البحث ومناقشته

نتائج البحث.أ
ىف هذا الباب سيقدم الباحث حاصل البحث الذى يوجد عن التوئق ىف تنفيذ بطريقة 

يقوم الباحث بالدورات هي الدور األول والدور الثاين والدور الثالث باملواد . التعلم االرشادى
.هذا التوثق بالثالثة  مراتاملختلفة ملعرفة دوافع الطالب ىف التكلم   يقوم 

نعم يدل على " ال"و " نعم"حتصيل البيانات عند عملية اعمل التوثق هي البيانات باجوبة 
. وأما اجابة ال يدل على اعمل الذى ال يوافق باملراقبة, اعمل موافق باملراقبة

: وهذا البيانات ميكن اطالعها من خالل اآلتبة

املادة  باللغة العربيةوايستطيع الطالب ان يشرح.1
اللغة العربية وايريد الطالب ان يتكلم.2
يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة العربية دون اخلوف.3
االسئلة باللغة العربية  وايستطيع الطالب ان جييب.4

الدور األول .أ
آخر التعليم ىف . طالبا16دقديقة بعداد 90بوقت, يقوم املدرس لقاءىف  الدور األول

ورقة ملعرفة تنفيذ اعمل املعلم ىف عملية يكتب مراقبوىف عملية التعليم . سؤااليعطى املدرس
.العكس ملعرفة اعمل بعدهبعد انتهاء الدور األول يقوم الباحث. مالتعلي

التحطيط.1
:ى املادة ىف الدور األول عن الصالة قبل يقوم املدرس عملية التعليم يقوم املدرس كما يل

 يقوم املدرس بعمل ختطيط ىف تنفيذ التخطيط التعلمية باستخدام طريقة التعلم االرشادى
 يستعد املدرس االت التدريس عن طريقة التعلم االرشادى
 دوافع الطالب ىف تطبيق طريقة التعلم االرشادى واما يقوم املدرس بصنع اوراق املراقبة ملعرفة

مراقبه مدرس اللغة العربية 



دوافع الطالب ىف التكلم املدرس أدوات اختبار ليقدريصنع

ألعمالا.2

:األعمال أن ينظر ىف اجلدول األيتاما اعمال الىت يقوم به املدرس الدور األول هي ستة 

اجلدول األول
اعمال املدرس ىف الدور األول

12345النعماألعمال املنظور
, اجلديدقبل أن يبداء املدرس الدرس 

تربط بالدرس املاض

3يقسم املدرس طالبه إىل جمموعات
ان يسئلوا يطلب املدرس لكل الطالب 

عن املادةالكلمة بلغتهم 
4

ايرتجم املدرس لكل الكلمة الىت يطلبه
4الطالب

4يسجل املدرس تكلم الطالب عن املادة 
يدور املدرس تسجيلهم    

جيد جدا) 5(جيد ) 4(متواسط ) 3(كافية ) 2(غري اجليد )1(
ىف اجلدول األول السابق يتمثل عن اعمال املدرس ىف عملية  التعليم بطريقة التعلم 

باجابة نعم أو من سادس النواحى يعمل  املدرس أربعة 4جند , "ال"و " نعم"االرشادي باجابة 
. نواحى ال يعمل املدرس فيه2النواحى بنتائج كل منه أربعة أو جيد و 
:مال الدور األول ضعف منها ىف نواحى األتيةعلى أساس نتائج املراقب أن أع

بعد أن ينظر املراقب ىف . يربط املدرس بالدرس املاض, قبل أن يبداء املدرس الدرس اجلديد
.عملية التعليم جيد اجابة ال أو ال يقوم املدرس ىف عملية التعليم

يعرف أن املدرس ال يقوم ىف عملية التعليميدور املدرس تسجيلهم.



:األعمال الىت يقوم املدرس ىف عملية التعليم كما يلىاما 
oمتواسط"يقسم املدرس طالبه إىل جمموعات.
o يرتجم املدرس و عن املادةان يسئلوا الكلمة بلغتهم يطلب املدرس لكل الطالب

" جيد"يسجل املدرس تكلم الطالب عن املادة و الطالبالكل الكلمة الىت يطلبه
. بتنائج لكل منها أربعة

المراقبة.2
. يقوم املدرس ىف عملية التعليم تأثر إىل دوافع الطالب ىف تكلم اللغة العربيةاعمال الىت

فيجد الباحث حاصل كما ىف . ىف أخر التعليم يعطى املدرس االختبار إىل الطالب
:اجلدول اآليت

اجلدول الثاين
املادة  باللغة العربيةواالطالب ان يشرحيقدر

ىف املائةالعداداالجوبةرقم
املادة  باللغة واالطالب ان يشرحيقدر.1

العربية
105،62 %

املادة  باللغة واالطالب ان يشرحال يقدر.2
العربية

65،37%

16100%
من اجلدول السابق عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاين باملدرسة الثانوية مفتاح الدين 

% 5،62طالبا أو 10طالبا يستطيعون ان يشرحوا عن املواد 16جمعموعة سيالنج كمبار  من 
.ىف املائة% 5،37طالب أو 6وال سيتطيعون أن يشرحوا عن املواد . ىف املائة



اجلدول الثالث
اللغة العربيةوايريد الطالب ان يتكلم

ىف املائةالعداداالجوبةرقم
%850اللغة العربية وايريد الطالب ان يتكلم.1
%850اللغة العربيةوايريد الطالب ان يتكلمال.2

16100%
أن الطالب ىف الصف الثاين باملدرسة الثانوية مفتاح الدين عرفنا سابقمن اجلدول ال

50ب أو الط8اللغة العربية وايريد الطالب ان يتكلمأن . طالبا16سيالنج كمبار  من جمعموعة 
.ىف املائة% 50أن بالط8اللغة العربيةوايريد الطالب ان يتكلمال . ىف املائة% 

اجلدول الرابع
يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة العربية دون اخلوف

ىف املائةالعداداالجوبةرقم
يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة .1

العربية دون اخلوف
925،56%

يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة ال.2
العربية دون اخلوف

775،43%

16100%
16من جمعموعة %  25،31من اجلدول السابق عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاين 

ىف % 25،56طالب أو 9يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة العربية دون اخلوفطالبا
ىف % 75،43طالب أن 7الطالب االسئلة عن املادة باللغة العربية دون اخلوفيسئل ال. املائة
.املائة



اجلدول اخلامس
االسئلة باللغة العربية  واالطالب ان جييبيقدر

ىف املائةالعداداالجوبةرقم
% 1175،68االسئلة باللغة العربية  واالطالب ان جييبيقدر.1
%525،31االسئلة باللغة العربية  واالطالب ان جييبيقدرال.2

16100%
أن الطالب ىف الصف الثاين باملدرسة الثانوية مفتاح الدين عرفنا من اجلدول السابق

أو 11االسئلة باللغة العربية  وايستطيع الطالب ان جييب, طالبا16سيالنج كمبار  من جمعموعة 
25،31وأبالط5االسئلة باللغة العربية  وايستطيع الطالب ان جييبال . ىف املائة% 75،68

.ىف املائة%

اجلدول السادس
جمموعة النتائج ىف الدور األول 

ىف املائةاليستطيعىف املائةيستطيعالنتائجرقم
حصل

املائةالعدد

1.
واطالب ان يشرحيقدر ال

105،62املادة  باللغة العربية
%

65،37%16100

2.
وايريد الطالب ان يتكلم

16100%850%850اللغة العربية

3.
يسئل الطالب االسئلة 
عن املادة باللغة العربية 

دون اخلوف
925،56

%
775،43

%
16100

4.
يقدر الطالب ان جييبوا 

1175،68باللغة العربية  االسئلة 
%

525،31
%

16100

385،2372624،15864400
:يستخدم الباحث الرموز , الدراك حاصل ىف املائة



= 100 %
= 3864 100

P = 59،37 ( اجابة النعم ) %

= 2664 100
P = اجابة ال )62%، 40 )

ىف الصف الثاين النتائج ىف اجلدول السادس ان حاصل االختبار على اساس جمموعة
38دوافع الطالب ىف التكلم اللغة العربية الدور األول باملدرسة الثانوية مفتاح الدين سيالنج كمبار

فنتائج دوافع الطالب ىف %40، 62أو 26بعدد " ال"و اجابة " نعم"الجابة % 37،59أم 
%.  76–65ألن نتائجهم بني " كافية"التكلم اللغة العربية  ىف الدور األول 

العكس فى الدور األول.3
دوافع الطالب ىف التكلم اللغة العربيةفتخلص , على اساس النتائج ىف الدور األول

%.76–65ألن نتائجهم تقوم بني " كافية"
و املراقب ىف الدور االول يعرف ضعوفه الذى حيتاج إىل على اساس حاصل الباحث 

:ترقية األعمال منها 
تربط بالدرس املاض, قبل أن يبداء املدرس الدرس اجلديد
يقسم املدرس طالبه إىل جمموعات
 عن املادةان يسئلوا الكلمة بلغتهم يطلب املدرس لكل الطالب
الطالبايرتجم املدرس لكل الكلمة الىت يطلبه
يسجل املدرس تكلم الطالب عن املادة
يدور املدرس تسجيلهم

الدور الثاني.ب



التخطيط.1
و , يستعد الباحث املختاج ىف البحث منها حتطيط التعليم, أن يبداء عملية التعليمقبل

واالختبار ملعرفة دوافع الطالب ىف تكلم اللغة , وراقة املراقبة ملعرفة كيفية عمل املدرس عند التعليمية
. العربية

التنفيذ.2
االعمل

عن كيف نصلى و مكتبة املدرسة كرة القدم وينظر املراقب اعمل الباحث من األول إىل اآلخر ىف 
:عملية التعليم وفقا بنواحى املنظور كما ىف ورقة املراقبة األتية

اجلدول السابع
الدور األولاعمل املدرس ىف 

12345النعماألعمال املنظور
, قبل أن يبداء املدرس الدرس اجلديد

4تربط بالدرس املاض

4يقسم املدرس طالبه إىل جمموعات
يطلب املدرس لكل الطالب لتكلم 

اللغة العربية عن املادة
4

ايرتجم املدرس لكل الكلمة الىت يطلبه
4الطالب 

يسجل املدرس تكلم الطالب عن املادة
4

3يدور املدرس تسجيلهم
جيد جدا) 5(جيد ) 4(متواسط ) 3(كافية ) 2(غري اجليد )1(

ىف اجلدول السابع السابق يتمثل أن اعمال املدرس ىف عملية  التعليم بطريقة التعلم 
باجابة نعم أو من سادس النواحى يعمل  جند سادسة نواحى , "ال"و " نعم"االرشادى باجابة 

.املدرس كله بنتائج منه أربعة أو جيد و احدى النواحى بنتائج الثالث أو متواسط
:تنائج املرقبة الدور الثاين كما يلى 



oبعد نظر املراقب ىف . يربط املدرس بالدرس املاض, قبل أن يبداء املدرس الدرس اجلديد
.بنتائج الرابع أو جيدعملية التعليم جتد اجابة نعم 

oبنتائج الرابعة" متواسط"يقسم املدرس طالبه إىل جمموعات
oبنتائج الرابعة" متواسط"يطلب املدرس لكل الطالب لتكلم اللغة العربية عن املادة
oبنتائج الرابعة " متواسط"الطالبايرتجم املدرس لكل الكلمة الىت يطلبه
oبنتائج الرابعة" جيد"بات اخلاطئة ويقوم املدرس بتصحيح االخطاء عند اجا
oبنتائج الثالثة" كافية"يدور املدرس تسجيلهم

المراقية.3

تكلم اللغة الطالب ىف الدوافععلى اساس أعمل املدرس ىف عملية التعليم فتنظر البيانات عن 
:دور الثاين كما ىف اجلدول األيتىف الالعربية

اجلدول الثامن
املادة  باللغة العربيةواالطالب ان يشرحيقدر

ىف املائةالعداداالجوبةرقم
%1175،68املادة  باللغة العربيةواالطالب ان يشرحيقدر.1
%525،31املادة  باللغة العربيةواالطالب ان يشرحال يقدر.2

16100%
من اجلدول السابق عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاين باملدرسة الثانوية مفتاح الدين 

ىف % 75،68أو 11شرح املادة  باللغة العربيةيقدرون ىف , طالبا16سيالنج كمبار من جمموعة
.ىف املائة% 31,25طالب أن 5شرح املادة  باللغة العربيةوال يقدرون ىف . املائة



عاجلدول التاس
اللغة العربيةوايريد الطالب ان يتكلم

ىف املائةالعداداالجوبةرقم
%925،56اللغة العربيةوايريد الطالب ان يتكلم.1
%775،43اللغة العربيةوايريد الطالب ان يتكلمال.2

16100%
الثانوية مفتاح الدين ىف الصف الثاين باملدرسة عرفنا أن الطالب من اجلدول السابق

ىف %25،56أو 9اللغة العربيةوايريد الطالب ان يتكلم, طالبا16من جمموعة سيالنج كمبار
.ىف املائة% 75،43أو بالط7اللغة العربيةوايريد الطالب ان يتكلمال . املائة

اجلدول العشر 
يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة العربية دون اخلوف

ىف املائةالعداداالجوبةرقم
يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة .1

العربية دون اخلوف
10

5،62%

يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة ال .2
العربية دون اخلوف

65،37%

40100%
مفتاح الدين من اجلدول السابق عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاين باملدرسة الثانوية 

يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة العربية دون اخلوف, طالبا16من جمموعة سيالنج كمبار
6يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة العربية دون اخلوفال . ىف املائة% 5،62أو 10

.ىف املائة% 5،37طالب أو 



اجلدول احلادى عشر
باللغة العربية  يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة 

ىف املائةالعداداالجوبةرقم
باللغة يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة .1

%1275العربية  

باللغة ال يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة .2
%425العربية  

16100%
الثاين باملدرسة الثانوية مفتاح الدين ىف الصف عرفنا أن الطالب من اجلدول السابق

أو 12باللغة العربية  يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة , طالبا16من جمموعة سيالنج كمبار
.ىف املائة%25أو بالط4باللغة العربية  يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة ال . ىف املائة% 75

اجلدول الثاين العشر
لثاينجمموع النتائج ىف الدور ا

ىف املائةاليستطيعىف املائةيستطيعالنتائجرقم
حصل

املائةالعدد

1.
املادة  واالطالب ان يشرحيقدر

16100%425%1275باللغة العربية

2.
اللغة وايريد الطالب ان يتكلم

11العربية
75،68

%5
25،31

%16100

3.
يسئل الطالب االسئلة عن املادة 

10باللغة العربية دون اخلوف
5،62

%
6

5،38
%

16100

4.
يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة 

16100%425%، 1275باللغة العربية  

45
25،28

11975،11964400



:يستخدم الباحث الرموز , الدراك حاصل ىف املائة = 100= 100
P = 70،31% ( النعم =( اجابة 100

P = 69،29 % اجابة ال ) )

ىف الصف الثاين باملدرسة النتائج ىف اجلدول العشر أن حاصل االختبار على اساس جمموعة
أم 118دوافع الطالب ىف تكلم اللغة العربية الدور الثاين الثانوية مفتاح الدين سيالنج كمبار

جييب الطالب باجابة ال أذا ينظر 26,25أو 42بعدد " ال"و اجابة " نعم"الجابة % 73,75
فدوافع الطالب لصف الثاين بطريقة التعلم  االرشادى ىف , إىل حاصل الباحث ىف الدور األول

%.      75-% 56ألن نتائجهم تقوم بني " كفاية"ئجهم الدور الثاين مرتفع لو كان ينال نتا

العكس فى الدور الثاني.4
فتخلص طبقة دوافع الطالب ىف تكلم اللغة العربية , اساس النتائج ىف الدور  الثاينعلى 

ألن نتائجهم تقوم % 73,75بنتائج " كافية"عن مادة كيف نصلى و مكتبة املدرسة و كرة القدم 
%.76–65بني 

على اساس حاصل البحث و املراقب ىف الدور الثاين عن الضعف و النجاح الذى حيتاج 
: إىل ترقية األعمال منها 

.ويدور املدرس ترجيلهم لو كان بنتائج الثالثة أو متواسط.أ
%.73,75حىت % 13,67حاصل الختبار عن دوافع الطالب يرتفع من .ب

فتنفيذ األعمال ىف الدور الثالث يقوم , اينوالصالح الضعوف واثبات النجاح ىف الدور الث
:بأعمال كمايلى 



يقسم املدرس طالبه إىل و , يربط املدرس بالدرس املاض,قبل أن يبداء املدرس اجلديد
و يرتجم ,يطلب املدرس لكل الطالب ان يسئلوا الكلمة بلغتهم  عن املادةو جمموعات

املدرس تكلم الطالب عن املادةو يسجلالطالبااملدرس لكل الكلمة الىت يطلبه
يدور املدرس تسجيلهم
يرشد املدرس من الطالب الذين تواجههم الصعوبة

الدور الثالث.ت
التخطيط.1

يبداء عملية التعليم ىف الدور الثالث يستعد الباحث املختاج ىف البحث منها قبل أن 
املدرس بطريقة التعلم االرشادى عند حتطيط التعليم عن احلال و وراقة املراقبة ملعرفة كيفية عمل 

واالختبار ملعرفةدوافع الطالب ىف تكلم اللة العربية, التعلمية
التنفيذ.2

اجلدول الثالث عشر
اعمل املدرس ىف الدور األول

12345النعماألعمال املنظور
, قبل أن يبداء املدرس الدرس اجلديد

4تربط بالدرس املاض

5طالبه إىل جمموعاتيقسم املدرس 
يطلب املدرس لكل الطالب ان يسئلوا 

الكلمة بلغتهم  عن املادة


5

ايرتجم املدرس لكل الكلمة الىت يطلبه
5الطالب

يسجل املدرس تكلم الطالب عن املادة
5

يدور املدرس تسجيلهم
4



جيد جدا) 5(جيد )4(متواسط ) 3(كافية ) 2(غري اجليد )2(
ىف اجلدول الثالث عشر السابق يتمثل أن اعمال املدرس ىف عملية التعليم بطريقة التعلم 

جند سادسة نواحى باجابة نعم أو من سادس النواحى يعمل  , "ال"و " نعم"االرشادى باجابة 
.أو جيداملدرس كله منها بنتائج  اخلامس أو جيد جدا و احدى النواحى آخر بنتائج الرابعة 

:تنائج املرقبة الدور الثاين كما يلى 
oبعد ينظر املراقب ىف . يربط املدرس بالدرس املاض, قبل أن يبداء املدرس الدرس اجلديد

.عملية التعليم جيد اجابة نعم بنتائج الرابع أو جيد
oبنتائج الرابعة" جيد جدا"يقسم املدرس طالبه إىل جمموعات
oبنتائج الرابعة" جيد جدا"يسئلوا الكلمة بلغتهم  عن املادةيطلب املدرس لكل الطالب ان
oبنتائج الرابعة " جيد جدا"يرتجم املدرس لكل الكلمة الىت يطلبها الطالب
oبنتائج الرابعة " جيد جدا"يسجل املدرس تكلم الطالب عن املادة
oبنتائج الرابع" جيد"يدور املدرس تسجيلهم

المراقبةا.3
. يقوم املدرس ىف عملية التعليم يأثر إىل دوافع الطالب ىف تكلم اللغة العربيةاعمل الىت

:البيانات ىف الدور الثالث كما يلى
اجلول الرابع عشر

يستطيع الطالب ان يشرح املادة  باللغة العربية
ىف املائةالعداداالجوبةرقم
املادة  باللغة واالطالب ان يشرحيقدر.1

العربية
1325،81%

املادة  باللغة واالطالب ان يشرحيقدر.2
العربية

375،18 %

16100%



من اجلدول السابق عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاين باملدرسة الثانوية مفتاح الدين 
أو  13املادة  باللغة العربيةواالطالب ان يشرحيقدر, طالبا16سيالنج كمبار من جمموعة 

%  75،18طالب أو  3املادة  باللغة العربيةواالطالب ان يشرحال يقدر. ىف املائة% 25،81
.ىف املائة

اجلدول اخلامس عشر
يريد الطالب ان يتكلم اللغة العربية

ىف املائةالعداداالجوبةرقم
%1325،81اللغة العربيةوايريد الطالب ان يتكلم.1
%375،18اللغة العربيةواالطالب ان يتكلميريد ال .2

16100%
من اجلدول السابق عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاين باملدرسة الثانوية مفتاح الدين 

%  25،81أو 13اللغة العربيةوايريد الطالب ان يتكلم, طالبا16سيالنج كمبار من جمموعة 
.ىف املائة% 75،18طالب أو 3اللغة العربيةوايريد الطالب ان يتكلمال . ىف املائة

اجلدول السادس عشر
يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة العربية دون اخلوف

ىف املائةالعداداالجوبةرقم
يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة .1

العربية دون اخلوف
1175،68%

باللغة يسئل الطالب االسئلة عن املادة .2
العربية دون اخلوف

525،31%

16100%
من اجلدول السابق عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاين باملدرسة الثانوية مفتاح الدين 

يسئل الطالب االسئلة عن املادة باللغة العربية دون اخلوف, طالبا16سيالنج كمبار من جمموعة 
الطالب االسئلة عن املادة باللغة العربية دون اخلوفيسئل ال . ىف املائة%75،68أو 11

.ىف املائة%25،31طالب أو 5



اجلدول السابع عشر
باللغة العربية  يستطيع الطالب ان جييب االسئلة 

ىف املائةالعداداالجوبةرقم
باللغة يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة .1

العربية  
1325،81%

باللغة يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة .2
العربية  

375،18%

16100%
من اجلدول السابق عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاين باملدرسة الثانوية مفتاح الدين 

أو 13باللغة العربية  يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة , طالب16سيالنج كمبار من جمموعة 
% 75،18طالب أو 3باللغة العربية  ال يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة . ىف املائة% 25،81
ىف املائة

اجلدول الثامن عشر
جمموع النتائج ىف الدور الثالث

ىف املائةاليستطيعىف املائةيستطيعالنتائجرقم
حصل

املائةالعدد

1.
املادة  واالطالب ان يشرحيقدر

13باللغة العربية
25،81

%3
75،18

%16100

2.
اللغة وايريد الطالب ان يتكلم

1325،81العربية
%

375،18
%

16100

3.
يسئل الطالب االسئلة عن املادة 

11باللغة العربية دون اخلوف
75،68

%5
25،31

%16100

4.
يقدر الطالب ان جييبوا االسئلة 

1325،81باللغة العربية  
%

375،18
%

16100

505،312145،8764400
:يستخدم الباحث الرموز , دراك حاصل ىف املائة



= 100= 50 100
P = 13،78 =( اجابة النعم ) 64 100

P = 87،21 % اجابة ال ) )

النتائج ىف اجلدول الثامن عشر أن حاصل االختبار لصف الثاين على اساس جمموعة
دوافع الطالب ىف تكلم اللغة العربية للدور الثالث باملدرسة الثانوية مفتاح الدين سيالنج كمبار

إذا ينظر إىل %. 20,63أو 33بعدد" ال"و اجابة " نعم"الجابة % 79,37أم 127
فدوافع الطالب لصف الثاين بطريقة التعلم االرشادى ىف الدور , حاصل البحث ىف الدور الثالث

%.      100- % 76ألن نتائجهم تقوم بني " جيد"الثاين مرتفع بنتائج 

العكس فى الدور الثالث.4
: عملية التعليم كما يلى يرتفع أعمال املدرس ىف , اصالح األعمل ىف الدور الثالثبعد

يربط املدرس الدرس املاض قبل أن يبداء الدرس اجلديد بنتائج الرابع أو اجليد- 
"جيد جدا"يقسم املدرس طالبه إىل جمموعات- 
"جيد جدا"يطلب املدرس لكل الطالب ان يسئلوا الكلمة بلغتهم  عن املادة- 
"جيد جدا"يرتجم املدرس لكل الكلمة الىت يطلبها الطالب- 
"جيد جدا"يسجل املدرس تكلم الطالب عن املادة- 
"اجلديد بنتائج الربع أو اجليد"يدور املدرس تسجيلهم- 

ارتفاع اعمال املدرس ىف عملية التعليم يؤثر إىل دوافع الطالب ىف تكلم اللغة العربية كما 
:يشرع الباحث ىف اجلدول األتية 



اجلدول التاسع عشر
البحث ىف الدور األول و الثاين و الثالثمقارنة نتائج

ناجتة إختبار الطالبلقاءرقم
%37،59الدور األول.1
%31،70الدور الثاين.2

%3،781الدور الثالث

على اساس اجلدول التاسع عشر يعرف أن نتائج الطالب ىف دوافع الطالب لتكلم اللغة 
ألن , أو كيفية% 68,13الدور األول ينال الطالب بنتائج ىف . العربية لكل الدور يكون مرتفع

أو  % 73,75وىف الدور الثاين يرتفع نتائجهم إىل %. 75-% 52تقوم بني % 68,13
وىف الدور الثالث يرتفع نتائجهم ايضا %. 75- % 56تقوم بني % 73,75ألن , كافية

%.79,37بنتائج 
ألن اعمال املدرس ىف عملية التعليم احسن من قبله  أما الدليل يرتفع نتائجهم لكل الدور

.     كما كتب الباحث ىف ختطيط التعليم
مناقشة.ث

حاصل اختبار الطالب ىف تكلم اللغة العلربية عن كيف نصلى و مكتبة على اساس
يرتفع نتائجعم من الدور األول حىت الدور , املدرسة و كرة القدم باستخدام طريقة التعلم االرشادى

وهذا يدل على أن عملية التعليم بطريقة التعلم االرشادى يرتفع نتيجة تعليم تكلم اللغة . الثالث
الطالب لصف الثاين ىف املادة كيف نصلى و مكتبة املدرسة و كرة القدم باملدرسة العربية عند 

ألن اعمال املدرس ىف عملية التعليم لكل الدور احسن و . الثانوية مفتاح الدين سيالنج كمبار
.خبتالط بني طريقة التعلم االرشادى يكون الطالب افعاال ىف عملية التعليم, أفعال ىف تقدمي املادة

دوافع تكلم اللغة ترقية ك حاصل هذه حتليل األعمال يدفع فرضية االجرائية التقدمية هى كذل
التعلم طريقة باملدرسة الثانوية  مفتاح الدين سياالنج كوبانج كمبار بطالب الصف الثاىن العربية ل

يدل على ثة احملادعلى نتائج الكراقبة ىف ثالثة لقاء و ثالثة اختبار ينظر حاصل التعليم . االرشادى
.      االرتفاع من كل الدور



الباب اخلامس

اخلامتة

اخلالصة.أ

خلص دوافع الطالب ىف تكلم اصل البحث وحتليل البيانات الىت يقوم الباحث فيعلى اساس ح
: درسة الثانوية مفتاح الدين سيالنج كمبار كما يلى ىف الصف الثاين باملاللغة العربية 

%37،59ىف الدور األول بعد األعمال بنتيجة .1
%31،70ىف الدور الثاىن بنتيجة .2
%3،781ىف الدور الثالث بنتيجة .3

%3،781إذان طبقة النتيجة العالية ىف هذا البحث باستخدام الطريقة التعلم اإلرشاد بتيجة 

كان يرتفع حاصل التعليم عند الطالب لكن يوجد الباحث الضعف ىف تنفيذ التعليم بطريقة لو
:التعلم اإلرشاد منها 

ناقص الوقت .1
.بواجه املدرس املشاكل ىف عملية التعليم الن الطالب يشغل بأعمال اآلخير.2

اإلفرتاحات.ب

على حاصل البحث تظهر عملية التعليم باستخدام الطريقة إلرشاد يرتفع حاصل دوافع 
. درسة الثانوية مفتاح الدين سيالنج كمبارىف الصف الثاين باملالطالب لتكلم اللغة العربية 

لو كان دوافع الطالب لتكلم اللغة العربية بطريقة التعلم االرشادى يرتفع حاصل التعليم، بل 
: جيد فيها الضعف منها 



ملدرس الذى يريد أن حيسن دوافع الطالب لتكلم اللغة العربية فيستخدم طريقة التعلم  .1
اإلرشادى

رشادى ميكن املدرس الصالح أعمال التعليم باستخدام طريقة التعلم  اإل.2
ملدرس الىت يقوم التعليم باستخدام طريقة التعلم  اإلرشاد البد باستخدام الوقت الفاعلة .3
يغلب املدرس الطالب لفعال عند عملية التعليم واجتهاد ىف تكلم اللغة العربية باملادة كيف .4

نصلى و مكتبة املدرسة و كرة القدم
. يدرب املدرس الطالب بالصرب واالجتهاد.5
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الشكر و التقدير

. و بعد. على خامت املرسلني حممد الصادق األمني إمام اهلداة واملعلمني

من واجبة الباحث كتابة الرسالة الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية
للدرحة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

.اإلسالمية احلكومية رياو

 .
الباحث من مساحة مجيع القراء ولذلك يرجو. وأيقن أن فيها كثريا من األخطاء لقلة علومه وإدراكه
.أن يقدموا اإلصالح واإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة

. وأمت الباحث هذه الرسالة بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف و إرشاداته
وكذلك يقدم الباحث شكرا جزيال إىل الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه الباحث لكتابة هذه 

: الرسالة منهم

األستاذ الدكتور احلاج حممد نذير كرمي بصفته مديرا جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية . 1
.احلكومية رياو

.الدكتورة احلاجة حلميايت املاجستري بصفتها عميدة لكلية الرتبية و التعليم. 2

.ذوالكفل املاجستري بصفته رئيسا لقسم تدريس اللغة العربية. 3

فقد نفعين . الذي شرفين يف كتابة هذه الرسالةر احلاج يثمر الدين بردنشاهالدكتو فضيلة األستاذ . 4
.فأسأل اهللا أن جيزيه خري اجلزاء. كثريا نصائحه الغالية و توجيهاته السديدة و خاصة هذه الدراسة



و إخواين الذين . والدى احملبني الذين شرفاىن وربياين صغريا ودائما يدعوان لنجاحى يف احلياة. 5
.يعاونونين أن أكون ناجحا يف التعلم و جلميع أسريت لعلي و إياهم يف محاية اهللا

الدكتورندس احلاج حممد ناصر نور املاجستري بصفته مشريف األكادمي الذي وجهين و أرشدين . 6
.يف أداء الواجبات األكادميية

.األساتيذة الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية. 7

قائى احملبوبني ألصد. 8
.الرسالة

و ال أنسى أن أقدم شكرا جلميع إخواىن و زمالئى و أصدقائى يف جامعة سلطان شريف قاسم . 9
.اإلسالمية احلكومية رياو و خاصة لقسم تدريس اللغة العربية

و أدعو اهللا عز . مجيعا خري اجلزاء و بارك اهللا فيهم يف الدنيا و األخرةو أخريا جزاهم اهللا
وجل عسى أن يرمحىن و إياهم يف احلياة و جيمعىن و إياهم يف األخرة مع سيد الشفاعة حممد صلى 

.    و اهللا جيزى من يشاء. اهللا عليه و سلم

باكنبارو

سندرا



قرار لجنة المناقشة

طريقةباستخدامالثاىنالصفلطالبالعربيةاللغةتكلمدوافعترقية"املوضوع حتت البحثهذا
رقم سندراا هاليت أعد"كمباركوبانجسياالنجالدينمفتاحالثانويةباملدرسةاالرشادىالتعلم
جلامعة سلطان الرتبية والتعليم بكليةاإلمتحان النهائى قدنوقشت يف 10612003143القيد 

2011يوىل 14مناسبة  اه1432شعبان14ىف التاريخاسم اإلسالمية احلكومية رياوشريف ق
.وهذا البحث مقبولة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللعة العربية. م

اه1432عبانش14, باكنبارو
2011يوىل 14

م

كاتب املناقشةرئيسة املناقشة 

الدكتورندوس ذوالكفل املاجستريالدكتورة احلاجة حلمياتى املاجستري
املناقشة الثانيةاملناقش األول

أفريذا املاجستريالدكتور زركاشى املاجستري

عميدة
الرتبية والتعليملية ك

الدكتورة احلاجة حلمياتى املاجستري
197002221997032001: رقم التوظيف 



موافق المشرف
طريقةباستخدامالثاىنالصفلطالبالعربيةاللغةتكلمدوافعترقية"حتت املوضوع البحث 

رقم سندرااليت" كمباركوبانجسياالنجالدينمفتاحالثانويةباملدرسةاالرشادىالتعلم
ة للدرجة األوىليلشهادة اجلامعملناقشة يف اإلمتحان النهائى لنيل اموافقة 10612003143القيد 

اسم اإلسالمية احلكومية ة سلطان شريف قامعجلبكلية الرتبية والتعليم يف قسم تدريس اللغة العربية 
.رياو

اه1432عبانش14, باكنبارو
2011يوىل 14

م

رئيس قسم تدريس اللغة العربيةاملشرف

املاجستري                الدكتورندوس ذوالكفل املاجستريالدكتور احلاج يثمر الدين بردنشاه



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 1)

Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin

Kelas/Semester : VIII/II

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi Pelajaran : Bagaimana Shalat

Alokasi Waktu : 2X90 menit

Standar Kompetensi : Memahami tentang materi  shalat

Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana shalat

A. Indikator :

1. Siswa dapat menjelaskan tentang  materi bagaimana shalat

2. Siswa mau berbicara bahasa arab

3. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab

4. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab

B. Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi  shalat

2. Peserta didik mau berbicara

3. Peserta didik berani bertanya

4. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan

C. Materi Ajar :

Shalat

D. Metode

Konseling learning



E. Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan Awal

Apersepsi :

- Guru mengucapkan salam

- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus

dicapai

- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu

- Guru menjelaskan tentang metode konseling learning

- Guru memotivasi siswa dalam mempelari shalat

2. Kegiatan Inti

- Guru menjelaskan materi tentang bagaimana shalat.

- Guru membagi siswa beberapa kelompok.

- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk

menentukan topik yang akan dipelajari

- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang

materi

- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta

- Guru merekam percakapan siswa tentang materi

- Guru memutar rekaman kembali

3. Kegiatan Penutup

- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi

yang telah dipelajari

- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang shalat

- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a



F. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Alat : Spidol, white board,

Sumber belajar : تعلیم اللغة العربیة 
G. Penilaian

Jenis pengumpulan data : Tes

Bentuk instrumen : Essay

Contoh instrumen : Terlampir

Sialang Kubang,  21 April 2011

Guru Mata Pelajaran Peneliti

KISPURWADI SANDRA

Mengetahui,

Kepala Madrasah Tsanawiayah

Miftahuddin Sialang Kubang Kampar

Drs. SUWADI



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 2)

Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin

Kelas/Semester : VIII/II

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi Pelajaran : Bagaimana Perpurtakaan Sekolah

Alokasi Waktu : 2X90 menit

Standar Kompetensi : Memahami tentang  materi Perpurtakaan Sekolah

Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana Perpurtakaan Sekolah

H. Indikator :

5. Siswa dapat menjelaskan tentang  materi  perpustakaan sekolah

6. Siswa mau berbicara bahasa arab

7. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab

8. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab

I. Tujuan Pembelajaran :

5. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi  perpustakaan sekolah

6. Peserta didik mau berbicara

7. Peserta didik berani bertanya

8. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan

J. Materi Ajar :

Perpustakaan Sekolah

K. Metode

Konseling learning



L. Kegiatan Pembelajaran

4. Kegiatan Awal

Apersepsi :

- Guru mengucapkan salam

- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus

dicapai

- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu

- Guru menjelaskan tentang  metode konseling learning

- Guru memotivasi siswa dalam mempelari perpustakaan sekolah

5. Kegiatan Inti

- Guru menjelaskan materi tentang perpustakaan sekolah.

- Guru membagi siswa beberapa kelompok.

- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk

menentukan topik yang akan dipelajari

- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang

materi

- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta

- Guru merekam percakapan siswa tentang materi

- Guru memutar rekaman kembali

6. Kegiatan Penutup

- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi

yang telah dipelajari

- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang perpustakaan sekolah

- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a

M. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Alat : Spidol, white board,

Sumber belajar : تعلیم اللغة العربیة 



N. Penilaian

Jenis pengumpulan data : Tes

Bentuk instrumen : Essay

Contoh instrumen : Terlampir

Sialang Kubang, 28Aprli 2011

Guru Mata Pelajaran Peneliti

KISPURWADI SANDRA

Mengetahui,

Kepala Madrasah Tsanawiayah

Miftahuddin Sialang Kubang Kampar

Drs. SUWADI



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 3)

Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin

Kelas/Semester : VIII/II

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi Pelajaran : Sepak Bola

Alokasi Waktu : 2X90 menit

Standar Kompetensi : Memahami tentang  materi Sepak Bola

Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana Sepak Bola

O. Indikator :

9. Siswa dapat menjelaskan tentang materi sepak bola

10. Siswa mau berbicara bahasa arab

11. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab

12. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab

P. Tujuan Pembelajaran :

9. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi sepak bola

10. Peserta didik mau berbicara

11. Peserta didik berani bertanya

12. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan

Q. Materi Ajar :

Sepak Bola

R. Metode

Konseling learning



S. Kegiatan Pembelajaran

7. Kegiatan Awal

Apersepsi :

- Guru mengucapkan salam

- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus

dicapai

- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu

- Guru menjelaskan tentang  metode konseling learning

- Guru memotivasi siswa dalam mempelari sepak bola

8. Kegiatan Inti

- Guru menjelaskan materi tentang sepak bola

- Guru membagi siswa beberapa kelompok.

- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk

menentukan topik yang akan dipelajari

- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang

materi

- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta

- Guru merekam percakapan siswa tentang materi

- Guru memutar rekaman kembali

9. Kegiatan Penutup

- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi

yang telah dipelajari

- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang sepak bola

- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a

T. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Alat : Spidol, white board,

Sumber belajar : تعلیم اللغة العربیة 



U. Penilaian

Jenis pengumpulan data : Tes

Bentuk instrumen : Essay

Contoh instrumen : Terlampir

Sialang Kubang, 05 Mei 2011

Guru Mata Pelajaran Peneliti

KISPURWADI SANDRA

Mengetahui,

Kepala Madrasah Tsanawiayah

Miftahuddin Sialang Kubang Kampar

Drs. SUWADI



SILABUS

SIKLUS PERTAMA

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB

KELAS/SEMESTER : VII/II

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Indicator Materi pokok
Kegiatan

Pembelajaran
Alokasi
Waktu

sumber Penelaian

1. menjelaskan
cara-cara shalat
dan mempraktek
Kannya

1.menyampaikan
cara-cara shalat

 Mampu
menjelaskan
materi dengan
bahasa arab

 mau berbicara
bahasa arab

 Murid bertanya
dengan bahasa
arab

 Murid mampu
menjawab
dengan bahasa
arab

Bagaimana
Shalat

Guru membagi
beberapa
kelompok, guru
meminta siswa
bertanya dengan
menggunakan
bahasa mereka,
guru
menterjemahkan
materi yang
dianggap
penting, guru
merekam
pembicara siswa
seputar materi,
guru memutar
kembali
rekaman mereka

90
menit

تعلیم اللغة 
العربیة 

Tes lisan



SILABUS

SIKLUS KEDUA

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB

KELAS/SEMESTER : VII/II

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Indicator
Materi
pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Alokasi
Waktu

sumber Penelaian

1.menjelaskan
Perpustakaan
sekolah

1.menyampaikan
Perpustakaan
sekolah

 Mampu
menjelaskan
materi dengan
bahasa arab

 mau berbicara
bahasa arab

 Murid bertanya
dengan bahasa
arab

 Murid mampu
menjawab dengan
bahasa arab

Perpustakaan
sekolah

Guru membagi
beberapa
kelompok, guru
meminta siswa
bertanya dengan
menggunakan
bahasa mereka,
guru
menterjemahkan
materi yang
dianggap
penting, guru
merekam
pembicara siswa
seputar materi,
guru memutar
kembali
rekaman mereka

90
menit

تعلیم اللغة 
العربیة 

Tes lisan



SILABUS

SIKLUS KETIGA

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB

KELAS/SEMESTER : VII/II

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Indicator
Materi
Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Sumber Penelaian

1.menjelaskan
tentang  sepak
bola

1.menyampaikan
tentang  sepak
bola

 Mampu menjelaskan
materi dengan bahasa
arab

 mau berbicara bahasa
arab

 Murid bertanya dengan
bahasa arab

 Murid mampu
menjawab dengan
bahasa arab

sepak bola Guru membagi
beberapa
kelompok, guru
meminta siswa
bertanya dengan
menggunakan
bahasa mereka,
guru
menterjemahkan
materi yang
dianggap
penting, guru
merekam
pembicara siswa
seputar materi,
guru memutar
kembali
rekaman mereka

90
menit

تعلیم اللغة 
العربیة 

Tes lisan



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 1)

Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin

Kelas/Semester : VIII/II

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi Pelajaran : Bagaimana Shalat

Alokasi Waktu : 2X90 menit

Standar Kompetensi : Memahami tentang  materi  shalat

Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana shalat

A. Indikator :

1. Siswa dapat menjelaskan tentang  materi bagaimana shalat

2. Siswa mau berbicara bahasa arab

3. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab

4. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab

B. Tujuan Pembelajaran :



1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi  shalat

2. Peserta didik mau berbicara

3. Peserta didik berani bertanya

4. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan

C. Materi Ajar :

Shalat

D. Metode

Konseling learning

E. Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan Awal

Apersepsi :

- Guru mengucapkan salam

- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai

- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu

- Guru menjelaskan tentang  metode konseling learning

- Guru memotivasi siswa dalam mempelari shalat

2. Kegiatan Inti



- Guru menjelaskan materi tentang bagaimana shalat.

- Guru membagi siswa beberapa kelompok.

- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menentukan topik yang akan dipelajari

- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang materi

- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta

- Guru merekam percakapan siswa tentang materi

- Guru memutar rekaman kembali

3. Kegiatan Penutup

- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang shalat

- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a

F. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Alat : Spidol, white board,

Sumber belajar : تعلیم اللغة العربیة 
G. Penilaian

Jenis pengumpulan data : Tes

Bentuk instrumen : Essay



Contoh instrumen : Terlampir

Sialang Kubang,  21 April  2011

Guru Mata Pelajaran Peneliti

KISPURWADI SANDRA

Mengetahui,

Kepala Madrasah Tsanawiayah

Miftahuddin Sialang Kubang Kampar

Drs. SUWADI



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 2)

Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin

Kelas/Semester : VIII/II

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi Pelajaran : Bagaimana Perpurtakaan Sekolah

Alokasi Waktu : 2X90 menit

Standar Kompetensi : Memahami tentang  materi  Perpurtakaan Sekolah

Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana Perpurtakaan Sekolah

H. Indikator :

5. Siswa dapat menjelaskan tentang  materi  perpustakaan sekolah

6. Siswa mau berbicara bahasa arab

7. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab

8. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab

I. Tujuan Pembelajaran :



5. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi  perpustakaan sekolah

6. Peserta didik mau berbicara

7. Peserta didik berani bertanya

8. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan

J. Materi Ajar :

Perpustakaan Sekolah

K. Metode

Konseling learning

L. Kegiatan Pembelajaran

4. Kegiatan Awal

Apersepsi :

- Guru mengucapkan salam

- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai

- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu

- Guru menjelaskan tentang  metode konseling learning

- Guru memotivasi siswa dalam mempelari perpustakaan sekolah



5. Kegiatan Inti

- Guru menjelaskan materi tentang perpustakaan sekolah.

- Guru membagi siswa beberapa kelompok.

- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menentukan topik yang akan dipelajari

- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang materi

- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta

- Guru merekam percakapan siswa tentang materi

- Guru memutar rekaman kembali

6. Kegiatan Penutup

- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang perpustakaan sekolah

- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a

M. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Alat : Spidol, white board,

Sumber belajar : تعلیم اللغة العربیة 



N. Penilaian

Jenis pengumpulan data : Tes

Bentuk instrumen : Essay

Contoh instrumen : Terlampir

Sialang Kubang,  28Aprli 2011

Guru Mata Pelajaran Peneliti

KISPURWADI SANDRA

Mengetahui,

Kepala Madrasah Tsanawiayah

Miftahuddin Sialang Kubang Kampar



Drs. SUWADI

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 3)

Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin

Kelas/Semester : VIII/II

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi Pelajaran : Sepak Bola



Alokasi Waktu : 2X90 menit

Standar Kompetensi : Memahami tentang  materi  Sepak Bola

Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana Sepak Bola

O. Indikator :

9. Siswa dapat menjelaskan tentang  materi  sepak bola

10. Siswa mau berbicara bahasa arab

11. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab

12. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab

P. Tujuan Pembelajaran :

9. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi  sepak bola

10. Peserta didik mau berbicara

11. Peserta didik berani bertanya

12. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan

Q. Materi Ajar :

Sepak Bola



R. Metode

Konseling learning

S. Kegiatan Pembelajaran

7. Kegiatan Awal

Apersepsi :

- Guru mengucapkan salam

- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai

- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu

- Guru menjelaskan tentang  metode konseling learning

- Guru memotivasi siswa dalam mempelari sepak bola

8. Kegiatan Inti

- Guru menjelaskan materi tentang sepak bola

- Guru membagi siswa beberapa kelompok.

- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menentukan topik yang akan dipelajari

- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang materi

- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta

- Guru merekam percakapan siswa tentang materi

- Guru memutar rekaman kembali



9. Kegiatan Penutup

- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang sepak bola

- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a

T. Alat/Bahan/Sumber Belajar

Alat : Spidol, white board,

Sumber belajar : تعلیم اللغة العربیة 
U. Penilaian

Jenis pengumpulan data : Tes

Bentuk instrumen : Essay

Contoh instrumen : Terlampir

Sialang Kubang,  05 Mei 2011

Guru Mata Pelajaran Peneliti

KISPURWADI SANDRA



Mengetahui,

Kepala Madrasah Tsanawiayah

Miftahuddin Sialang Kubang Kampar

Drs. SUWADI



األسئلة

األسئلة ىف الدور األول

اين تصلي مجاعة ؟.1
كيف نصلى مجاعة؟.2
ماذا يعمل اإلمام و املأموم بعد قراءة السورة.3
ماذا يعمل اإلمام واملأموم   ىف اخر الركعة الثانية؟.4
ماذا تعمل قبل الصالة ؟.5



األسئلة ىف الدور الثاىن

ماذا ىف املكتبة ؟.1
ماذا تعمل ىف املكتبة.2
مىت نذهب اىل املكتبة.3
هل ميكننا ان نستعري كتابا.4
هل مكتبة مدرستينا صغرية.5



األسئلة ىف الدور الثالث

ملاذا تذهب اىل امللعب.1
ملاذا تذهبني اىل املدرسة.2



من يلقف الكرة.3
هل متس الكرة عند اللعبة ؟ .4
مىت تلعب كرة القدم ؟.5
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