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 الملخص
 

اللغة العربية للمبتدئُت غَت أسلوب التمثيلية ىف تعليم مهارة الكالم بكتاب . 2018. فاذية، مورني نور
 دبعهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو السنة الدراسة الناطقُت هبا

علوم التعليمية و ال الًتبّية  درجة سرجانا، قسم تعليم اللغة العربية، كلّية.٢٠١۸‒٢٠١٧
 . باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو

 .فائق عُت الرفيق اؼباجستَت: ربت إشراف

 

تعليم الكالم، أسلوب التمثيلية : الكلمات األساسية
ىف معهد اوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروجو اربعة تعاليم وىي صباح 

من صبيع التعليم اؼبذكور ستًتكز الباحثة اىل تعليم . اللغة و تعليم اللغة و تعليم الكتاب وتعليم القران
يستخدم اؼبدرس يف تعليم اللغة كتاب اللغة . اللغة ألن تعليم اللغة ىنا خاص اىل تعليم اللغة العربية

العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا و فيو اؼبهارة اللغوية ىو مهارة اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة 
 ومن أىم قصد تعليم اللغة العربية ىي تطوير مهارات اؼبتعلمُت يف استحدام. القراءة و مهارة الكتابة

وىكذا من أجل تبّحر القدرات اإلجيابية والسلبية، . (الكتابة) أو السليب (كالم)اللغة، إما اإلجياىب 
ويف تعليم اللغة العربية . والبّد إلىتمام ىف استخدام الطريقة أو األسلوب الصحيحة ىف تعليم اللغة العربية

ولذالك حيتاج . الىت زبصيصها إىل استخدام اللغة اإلجاىب، فتكون يف تعليميتو أكثر من مهارة الكالم
و إحدي من األسالب ىف تعليم مهارة الكالم لطالب ىف . اؼبعّلم على الطريقة أو األسالب اؼبناسبة
أسلوب التمثيلية ىي النشط الذي يتطلب قدرة الطالب ليعّّبوا . اؼبرحلة اؼبتوسطة ىي أسلوب التمثيلية

  . عن اغبوار العربية

كيف تعليم مهارة الكالم  (1): نظرا إىل خلفية البحث وضعت الباحثة أسئلة البحث كما يلي
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبابأسلوب التمثيلية بكتاب 

ما مشكالت الطالب ىف تعليم مهارة الكالم بأسلوب  (2). باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو؟
ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة  اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هباالتمثيلية بكتاب 
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كيف طريقة التقوًن لتعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية  (3). اإلسالمية اغبكومية فونوروجو ؟
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبابكتاب 

 اغبكومية فونوروجو؟

 Qualitative)وإلجابتها إستخدمت الباحثة نوع البحث على سبيل البحث النوعى 

research) والبحث النوعي ىو إجرآت البحث الىت تنتج البيانات الوصفية (Descriptive data). 
واستخدمها طريقة اؼبقابلة والطريقة اؼبالحظة وطريقة الوثيقية عبمع البيانات واستخدمها ىف ىذا التحليل 

حبثا وصفيا نوعيا ألن البحث الوصفى النوعى الربتاج اىل فروض البحث ومن مث الحيتاج الباحثة ىف 
. حبثها اىل إجياد فروض البحث

اللغة تعليم مهارة الكالم  بأسلوب التمثيلية بكتاب  إنّ  (1): أما نتائج ىذا البحث ىى
 دبعهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

ينقسم اؼبعلم الطالبات إىل ؾبموعات من األعضاء وفقا للدور :  ىو2018-2017السنة الدراسة 
منح اؼبعلم الطالبات على النص الذى . (مثل اثنُت، أو ثالثة أشخاص)اؼبوجود ىف نص اغبوار لتدريسها 

حيتوى على اغبوار وطلب منهن تعلمو مث يسئل اؼبفردات الىت ال تفهمن، على سبيل اؼبثال قسم الصحة 
إّن اؼبشكالت ىف تعليم مهارة  (2). مث طلب بعض الطالبات أن تلعب دورا بناء على النص. واؼبرض

يف معهد أوىل األبصار للبنات اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هباالكالم بأسلوب التمثيلية بكتاب 
وقت التعليم باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو ىو الصعوبة يف فهم فكرة مادة الكتاب، 

قلة وقت التعليم، الصعوبة لينقسم الوقت بُت اعبامعة واؼبعهد، ومناذج التعليم اؼبستخدمة ىف كل /الناقص
 اللغة العربية تعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية بكتابل التقوًن طريقة إنّ  (3). اؼبقابلة غَت ـبتلفة

 باؼبعهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو السنة للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا
وتقوًن اليوم لتعليم مهارة الكالم ىى من لعب التمثيل ىف . اليومي التقوًن ىو 2018-2017الدراسة 

قدرة الطالبات لتعبَت وشرح قصد اغبوار، وقدرة الطالبات لًتكيب مفرداهتن حىت تكون : اغبوار ىي
اعبملة مفيدة، ولعبت الطالبات التمثيل باعبيد وىو من ناحية اتقاف ؽبجتهن، وتعبَت وجههن، وطلق 

 .الّلسان، وتستخدم الطالبات لًتتيب لغتهن
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باب األول 
 مقّدمة

 

خلفية البحث  ﴾أ﴿
ولذالك يستخدم البشر ؼبواصالت و يفصح . إّن اللغة ىى مهمة غبياة البشر 

وكان خيتلف بالنسبة ؼبعٌت اللغة،  تتابع على منظور الذى تعطي معٌت للغة  .فكره
مبادئ توجيهية لتعليم اللغة العربية وقد عّب ىف كتاب . وأىذاف الىت أن تريد ربقيقها

، إّن اللغة ىي نظام من الرموز يف شكل سليم اليت يستخدمها فرقة معينة للجامعة
صوت شارة  واللغة يف اؼبعجم الوسيط ىو.من اجملتمع لالتصال وتفاعل بينهم

األفكار والشعور اليت )اؼبستخدمة من القوم للكشف عن اؼبقاصد و الغرض منو 
واللغة عند الغالييٌت ىي  ؾبموعات من النطق اؼبستخدمة من .(عّبت من قلوهبم

ولذالك كانت اللغة العربية .(األفكار والشعور)قوم لكشف اؼبقاصد و الغرض منو 
ؾبموعة قوم من الطبقة بقواعد اللغة العربية للكشف  ىي اعبمل اليت تستخدم يف

 .عن اؼبقاصد و الغرض

وقد أعطت اللغة العربية الكثَت من اؼبفردات إىل لغة أخرى، مثل دور  
و اللغة العربية أيضا . الالتينية إىل معظم اللغات يف أوروبا يف زمان العصور الوسطى

أداة رئيسية للثقافة خاصة يف العلوم والرياضيات، والفلسفة وىو ما تسبب  العديد 

                                                      

 Pedoman  Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan، أكرام مالياري وأخرون. أ

Agama/I.A.I.N  (1976مركاز الدين اإلندونيسييا، : جباكارتا) ،9. 

 .831، اؼبعجم الواسطإبراىيم أنيس وأخرون، 

 .7، (2005دار الكتب العلميو، : بَتوث)، 1جامع الدروس العربيو مصطفى الغالييٌت، 
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اللغة العربية ؽبا اػبصائص اليت ال . من اللغات األوروبية تقًتض دبفردات من العربية
ىذا ىو السبب يف . اللغة العربية مرونة عالية وىذه  ذبعل. توجد يف لغات أخرى

 .العديد من اؼبؤسسات التعليمية اليت ذبعل العربية باعتبارىا واحدة من اؼبوضوعات

أكثر من اؼبعلم ال . ولكن ما زالت ىناك اؼبشكالت، ىف تعليم اللغة العربية
ومن ذالك سيسبب ". الكفاية اؼبنهجية"و " اؼبهارات اللغوية"يستطيع أن يوازن بُت 

ولذالك اؼبعلم اؼبهٍت ىو الذي يوازن . اؼبشكالت الىت تؤثر على تنائج تعلم الطالب
ويستطيع اؼبعلم اؼبهٌت أن حيّل على كل ". الكفاية اؼبنهجية"و " اؼبهارات اللغوية"بُت 

كمثل إحدى من اؼبشكالت ىف عملية التعليمية ىي .اؼبشكالت ىف العملية التعليمية
أوىل "كما ىف اؼبقابلة مع بعض الطالب ىف تعليم اللغة العربية دبعهد للبنات 

صبيع الكتاب باللغة العربية حىت  وقيل يشعر الطالب صعبا ليفهمها ألن ،"األيبصار
    .يشعر الطالب سائما ىف تعليم اللغة العربية

وىف تعليم اللغة العربية تكون ثالث مصطلحات الىت تدخل يف كيفية تعليم 
إن .وىو اؼبدخل والطريقة وألسلوب. اللغة العربية للحصول على النتائج الكاملة

الطريقة دبعناىا الضيقة تكون عبارة عن خطوات ؿبددة يتبعها اؼبدرس لتحفيظ 
وىنا تكون الطريقة وسيلة لوضع . اؼبتعلمُت اكّب قدرة من اؼبادة العلمية الدراسية

اػبطط وتنفيذىا يف مواقف اغبياة الطبيعية، حبيث يكون الصف الدراسي جزًءا من 
وىكذا . اغبياة وجيري يف سياقها، وينمو الطالب فيها بتوجيو من اؼبدرس وإرشادة

ترتيب الظروف اػبارجية للتعليم وتنظيمها واستخدام األساليب : "فان الطريقة تعٍت

                                                      

 .M.D/201217/I.M/2أنظر إىل نسخة اؼبقابلة،   

 .13˗12، (2011تَتاس، : بوكجاكرتا) ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  وامونا،
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التعليمية اؼبالئمة ؽبذا الًتتيب والتنظيم، حبيث يؤدي ذلك إىل االتصال اعبيد مع 
". اؼبتعلمُت لتمكينهم من التعلم

. ومن غَت الطريقة الىت وجب ليفهم على معلم ىو األسلوب واؼبدخل
األسلوب ىو سلسلة تعليمية الىت عمل اؼبعلم واؼبتعلم ىف عملية التعليمة لتحقق من 

أشار األسلوب إىل تدبَت ليحتاج على شيئ، والطريقة ىي . غرض التعلم ناجحا
 .  ولذالك تعلق بُت الطريقة واألسلوب.سلسلة اليت يستخدم لعمل األسلوب

وقيل  وأما ىف اؼبقابلة مع اؼبدرسة ىف تعليم اللغة دبعهد للبنات أوىل األبصار
عن الطريقة أيضا بأهنا األسلوب اؼبتسلسل اؼبنظم الذي ديارسو اؼبدرس ألداء عملية 

وغرض اؼبطلوب يف إيصال اؼبادة أو معلومات إىل اؼبتعلم، وديكن أن تغمي . التعليم
ولذالك، .أيضا الكيفيات اليت ربقق التأثَت يف اؼبتعلم حبيث تؤدي إىل التعليم والنماء

إذا كان اؼبعلم حصل على الطريقة و األسلوب الصحيحة، على انو لن يكون من 
قد نعرف أن من أىم  .السهل إلختيار طريقة مناسبة ىف كل األحوال و مادة الدرس

اللغة،  قصد تعليم اللغة العربية ىي يكسف وتطوير مهارات اؼبتعلمُت يف استحدام
القدرات اإلجيابية  وىكذا من أجل تبّحر .(الكتابة) أو السليب (كالم)إما اإلجياىب 

ىف ستخدام الطريقة أو األسلوب الصحيحة ىف تعليم اللغة   إلىتمام والسلبية، والبدّ 
 .العربية

ويف تعليم اللغة العربية الىت زبصيصها إىل استخدام اللغة اإلجاىب، فتكون يف 
ولذالك حيتاج اؼبعّلم على الطريقة أو األسالب . تعليميتو أكثر من مهارة الكالم

و إحدي من األسالب ىف تعليم مهارة الكالم لطالب ىف اؼبرحلة اؼبتوسطة . اؼبناسبة

                                                      

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  ،15، وامونا

 .G.R/231217/R.W/1 أنظر إىل نسخة اؼبقابلة،  
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أسلوب التمثيلية ىي النشط الذي يتطلب قدرة الطالب . ىي أسلوب التمثيلية
برنامج تعليم اللغة  ىف تعليم مهارة الكالمكما تطبيق ىف . ليعّّبوا عن اغبوار العربية

        .العربية دبعهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو

: من ىذه خلفية البحث قدمت الباحثة البحث العلمى ربت اؼبوضوع
اللغة العربية للمبتدئين غير أسلوب التمثيلية فى تعليم مهارة الكالم بكتاب "

 بمعهد أولى األبصار للبنات بالجامعة اإلسالمية الحكومية الناطقين بها
 ".٢٠١۸‒٢٠١٧فونوروجو السنة الدراسة 

 

 تحديد البحث ﴾ب﴿
تعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية   أما ربديد البحث ىف ىذا البحث ىو

برنامج تعليم اللغة العربية دبعهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية  ومشكالتو ىف
. ٢٠١۸–  ٢٠١٧اغبكومية فونوروجو السنة الدراسة 

 

أسئلة البحث ﴾ج﴿
:   أرادت الباحثة أن ربدد أسئلة البحث كمايلى

اللغة العربية للمبتدئُت غَت كيف تعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية بكتاب  .1
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية الناطقُت هبا
 فونوروجو؟

اللغة ما مشكالت الطالب ىف تعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية بكتاب  .2
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا
 اإلسالمية اغبكومية فونوروجو ؟
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اللغة العربية لتعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية بكتاب  كيف طريقة التقوًن .3
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

 ؟ اغبكومية فونوروجو

 

 أهداف البحث ﴾د﴿
:   وأما أىداف البحث ىف ىذا البحث فيما يلي

اللغة عملية أسلوب التمثيلية ىف تعليم مهارة الكالم الطالب بكتاب ؼبعرفة  .1
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

 .اإلسالمية اغبكومية فونوروجو

بكتاب أسلوب التمثيلية بىف تعليم مهارة الكالم  الطالب ؼبعرفة مشكالت .2
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

 .اإلسالمية اغبكومية فونوروجو

اللغة العربية تعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية بكتاب ل طريقة التقوًنؼبعرفة  .3
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

  .فونوروجو اغبكومية

 

 فوائد البحث ﴾ه﴿
: منها. عملية أم كانت نظرية بالفوائد، البحث ىذا يأتى أن الباحثة ترجوا

 النظرية الفائدة .1

 ولتوسيع الًتبّية ىف العلمّية اػبزانة لضربّية تنفع أن البحث ىذا نتيجة ترجى

.  تعلمت الىت باؼبعلوم العربّية اللغة تعليم ىف العلمية الثّقافة

 العملية الفائدة .2



6 
 

 
 

أسلوب  إستخدام ىف اعبودة ترتفع أن البحث ىذا نتيجة ترجى: للمعهد .أ 
للبنات اعبامعة اإلسالمية  التمثيلية ىف تعليم اللغة العربية دبعهد أوىل األبصار

 .2018˗2017اغبكومية فونوروجو السنة الدراسة 

 باؼبهنة اؼبناسبة العربية اللغة تعليم ىف اؼبهمة العلمية اؼبعارف لزيادة: للمدرس .ب 

 .اؼبستقبل ىف التعليمّية

 يف احملادثة حال يف الكالم مهارة لًتقية اؼببتدئُت الطالب مساعدة: للطالب .ج 
 اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا،بكتاب  العربية اللغة تعليم برنامج

 .باعبيد ويفهمو

 

  تنظيم كتابة تقرير البحث﴾و﴿

 : وىي أبواب ستة إىل وقسمتو البحث ؽبذا تقريرا الباحثة كتبت

 البحث، وربديد البحث، خلفية على ربتوى وىي اؼبقدمة، :األول الباب

 ومنهج البحث، وفوائد البحث، البحث،وأىدف وأسئلة

 .البحث تقرير كتابة وتنظيم البحث،

 النظرية: على وحيتوى النظري، واإلطار السابقة البحوث وىو :الثاىن الباب

 ومشكالت والتقوًن، التمثلية، وأسلوب احملادثة، تعليم عن العامة

. احملادثة تعليم ىف

 البحث، ونوع البحث مدخل: على وحيتوى البحث، منهج :الثالث الباب

 وأساليب البيانات، ومصادر الباحث، ومكان الباحث، وحضور

 البيانات، صحة وفحص البيانات، وربليل البيانات، صبع

 .  البحث وخطوات
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 أوىل معهد تأسيس تاريخ على تشتمل اليت العامة البيانات :الرابع الباب

 جغرافىيتها وموقع فونوروجو اغبكومّية اإلسالمّية اعبامعة أبصار

 اػباّصة البياناتو. طالبـها وأحوال مدرسيها وأحوال منّظمتهاو

العوامل الداعمة و العوامل تعليم الّلغة العربّية و على تشتمل اليت
 تعليم الّلغة العربّية يف برنامج تعليم مهارة الكالمالعائقة يف 

والبيانات اػبّصة اليت تشتمل على أحوال . بأسلوب التمثيلية
مث . بأسلوب التمثيلية تعليم مهارة الكالماؼبشكالت الطالب يف 

بأسلوب  طريقة التقوًن لتعليم مهارة الكالمالبيانات اػباّصة عن 
 يف اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبابكتاب التمثيلية 

اؼبعهد أوىل األبصار للبنات اعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
 2018˗2017فونوروجو السنة الدراسة 

لّغة العربية بأسلوب التمثلية يف اؼبعهد أوىل ال عن البيانات ربليل :اػبامس الباب
األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو السنة 

 2018˗2017الدراسة 

 واالقًتاحات البحث نتائج على يشتمل الذى االختـتام: السادس الباب
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 الثانى الباب

البحوث السابقة  و اإلطار النظرى
 

 البحوث السابقة﴾ أ﴿

كلية  (2010) 245062030البحث العلمى الذى كتبته ستى رملة  .1
التربية قسم اللغة العربية الجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروجو، تحت 

اثر تنفيذ استراتيجية التمثيلية فى مهارة الكالم لطالب الصف "الموضوع 
كدوع فانجى لمبيان " مفتاح العلوم"االول بالمدرسة العالية اإلسالمية 

إستخدم الباحثة دبدخل النوعى ".2010-2009ماغتان السنة الدراسية 
 طلبا أو صبيع الطالب ىف الصف 33أما عدد العينة ىف ىذا البحث . الكمى

كدوع فاقبى ؼببيان ماغتان " مفتاح العلوم"االول باؼبدرسة العالية اإلسالمية 
ويستعملت الباحثة عبمع البيانات بطريقة . بالستعمال طريقة العُت الكانية

ولتحليل البيانات بالطريقة اإلحصائية وذلك ربت . االستبيان والوثائق اؼبكتوبة
ان  (1 :ومن نتائج البحث ىي (Statistical Analysis).طرز التحليل اإلحصاىل 

اسًتاتيجية التمثيلية ىف مهارة الكالم لطالب الصف االول باؼبدرسة العالية 
-2009كدوع فاقبى ؼببيان ماغتان السنة الدراسية " مفتاح العلوم"اإلسالمية 

مهارة الكالم لطالب الصف االول  (2. % 54،54، حسنة بتنيجة 2010
كدوع فاقبى ؼببيان ماغتان السنة " مفتاح العلوم"باؼبدرسة العالية اإلسالمية 

يوجد اثر ذو . (3. % 46،46 متوسطة بتنيجة 2010-2009الدراسية 
معٌت ينب تنفيذ اسًتاتيجية التمثيلية ىف مهارة الكالم لطالب الصف االول 



9 
 

 
 

كدوع فاقبى ؼببيان ماغتان، وىذا بناء " مفتاح العلوم"باؼبدرسة العالية اإلسالمية 
 . ο∅ = 0،519 ˂ = 5،449على ان نتيجة 

والفرق بُت البحث السابق و ىذا البحث ستبحث الباحثة ىى 
يستخدام منهج البحث الكمى، يبحث ىف اثر تنفيد اسًتاتيجية التمثلية ىف 

مهارة الكالم، لكن ىذا البحث منهج البحث الكيفى، يبحث ىف تنفيد 
أسلوب التمثلية ىف مهاراة الكالم بكتاب اللغة الغربية للمبتدئُت غَت الناطقُت 

. هبا

 

كلية التربية قسم ، 21051البحث العلمى الذى كتبته نوفيتا راحمواتى  .2
دور : اللغة العربية الجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروجو، تحت الموضوع

التمثيلية المسرحية فى ترقية المهارة الكالم باللغة العربية لطالبة معهد 
اإلسالم للبنات جبير، جيتيس، فونوروجو السنة الدراسية " المودة"

 البيانات، عرض وعند. النوعى دبدخل إستخدمت الباحثة. 2015-2016

 والطريقة الوثيقية، والطريقة اؼبقابلة، كطريقة العلمّية الطريقة الباحثة تأخذ

 البيانات ربليل وىف النوعية الوصفية الطريقة واستخدم لبيانات عبمع اؼبالحظة

 حبثها ىف الباحثة الحيتاج مث البحث فروض إىل حيتاج ال الوصفى البحث ألن

 ترقية ىف اللغوية إنشطة إن. (1: البحث نتائج أما و. البحث فروض إجياد إىل

 تساعد الىت للبنات اإلسالمى" اؼبوّدة "معهد لطالبة العربية باللغة الكالم مهارة

 اؼبفردات، وإلقاء كاحملادثة،: متنوعة ىي العربية اللغة تعليم ىف الطالبات

 وقرض واجملادلة، اؼبسرحية، كالتمثيلية اللغة ومسابقة اللغة، وتشجيع واحملاضرة،

 اؼبسرحية التمثيلية التطبيق إن. (2. اؼبنّبية واػبطابة اللغوية، واألغنية الشعر،

 بلهجة (اإلقبليزية واللغة العربية اللغة) اللغتان تستخدمن أهننّ  الطالبة على



10 
 

 
 

 التقليدية للتمثيلية وأما معُت، وقت ىف اعبمل تركيب عند وقواعدىا ضحيحية

. جيدا نصهن ربفظن أن وعليهن. جواوية بلهجة اغبوار يلفظ البشرية كالتمثيلية

 العربية بالّلغة الكالم مهارة ترقية ىف كبَتا دورا التمثيلية للمسرحية إن. (3

 وأن مركب، وجبمل صحيح بقوائد العربية اللغة تتكلمن أن تستطعن ىنّ  كمثل

 معاملة ىف اللغوية األخوة تربط أن التمثيلية، وهبذه. اعبديدة اؼبفردات تعرفن

 . الصحيح الذوق ولنموى اإلجتماعى،

 من: والفرق بُت البحث السابق و ىذا البحث ستبحث الباحثة ىى

 اللغة ىف ودورىا اؼبسرحية التمثيلة بتطبيق الكالم اؼبهارة ىف اللغويةنشطة األ

اإلسالم للبنات جبَت، جيتيس، فونوروجو السنة " اؼبودة"لطالبات معهد  العربية
لكن ىذا البحث سيبحث عن تنفيد أسلوب . 2016-2015الدراسية 

التمثلية ىف مهارة الكالم ىف ؿبال اغبوار بكتاب اللغة الغربية للمبتدئُت غَت 
الناطقُت هبا دبعهد أوىل األبصارللبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية بفونوروجو 

. 201˗2017السنة الدراسة 

                     

 (Putra David Mahendra) البحث العلمى الذى كتبه فوترا دافيد ماهيندرا  .3
، كلية التربية قسم اللغة العربية الجامعة اإلسالمية 21051007

األنشطة اللغوية لمهارة الكالم : "الحكومية فونوروجو، تحت الموضوع
والكتابة للطالب الساكنين فى معهد الجامعة أولى األبصاربالجامعة 

 - ٢٠١٣اإلسالمّية الحكومّية فونوروجو العام الدراسى 

 وعند. اؼبيداىن جنس ىف الوصفى النوعى دبدخل إستخدم الباحث".٢٠١٤

 واؼبالحظة اؼبقابلة كطريقة العلمّية الطريقة الباحث يأخذ البيانات، عرض

 البيانات ربليل أسلوب الباحثة تأخذ  البيانات، ربليل وعند. اؼبكتوبة والوثائق
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 Miles dan) ىوبَتمان و ميلس طراز على كيفي وصفي ربليل ىي

Huberman)، استنتاج و البيانات عرض و البيانات زبفيض:  يلى كما 

 للطالب الكالم ؼبهارة اللغويةنشطة األ. (1: البحث نتائج أما و.البيانات
الساكنُت ىف معهد اعبامعة أوىل األبصارباعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو 

مشاىدة  مثل التلفزيون مشاىدة ،احملادثة وذباول مثل العربية اللغة نادى :ىي
 للطالب الكتابة ؼبهارة اللغويةنشطة األ .(2. األفالم، واحملاضرة باللغة العربية

الساكنُت ىف معهد اعبامعة أوىل األبصارباعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو 
 .اإلنشاء تدريس واػبط، اإلمالء تدريس: ىي

من : والفرق بُت البحث السابق و ىذا البحث ستبحث الباحثة ىى
 للطالب الساكنُت ىف معهد الكتابة و الكالم ؼبهارة اللغويةنشطة األانشطة 

اعبامعة أوىل األبصارباعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو السنة الدراسة 
لكن ىذا البحث سيبحث عن تنفيد أسلوب التمثلية ىف . 2013-2014

مهارة الكالم ىف ؿبال اغبوار بكتاب اللغة الغربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا 
دبعهد أوىل األبصارللبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية بفونوروجو السنة 

. 2018˗2017الدراسة 

 

 

 

 

 

 

اإلطار النظري  ﴾ ب﴿
 مفهوم تعليم اللغة العربية  .1
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 مفهوم التعليم .أ 

العناصر اإلنسانية واؼباّدة واؼبرافق  التعليم ىو ؾبموعة تًتكب من
 ويعّرف  ىو للقاين التعليم ويعّرف .واألدوات والطريقة اّليت تأثّر ىدف التعليم

 ىف تعّلم علم عنو كشف ما يستخدم التطبيقى إجراء ىو للقاين التعليم
. التعليمية الوسائط صبيع ىف الدراسي الفصل داخل وتربوية تعليمية مواقف

 إىل ومعارف وخّبات معلومات من اؼبعّلم ذىن ىف ما نقل التعليم من واؽبدف

 اؼبعلم لدى تكونت واليت واػبّبات واؼبعارف اؼبعلومات ؽبذه احملتاجُت التالميذ

 .وفبارساتو خّباتو بفعل

 و" التعليم "مها و كلمتُت من" العربية اللغة تعليم "اعبملة تًتكب
" علم "اؼباضى الفعل من مصدر إسم لغة" تعليم "أن". العربية اللغة"

 أنواع الطالب وتدريس اؼبعرفة وإلقاء الدرس تلقُت "منعٌت (تعليما-يعلم-علم)

 ".والفنون والعلوم اؼبعارف

  :منها التعليم تعريف تبُت األراء من كثَت وجد إصطالحا واما

 "الطالب إىل اؼبدرس من العلوم إلقاء "ىو التعليم أن سادرمان عند (1

                                                      

، (1995بومى أكسرا، : جاكرتا) Kurikulum Dan Pembelajaran ، عمر مهلك 
57. 

: دار اػبرجيى للنشر والتوزيع: الرياض)، تصميم التدريسعبد اغبافظ ؿبمد سالمة،  
1434)،10 . 

-٥٢٧, (١٩۸٦: اؼبشرق دار: بَتوت) واألعالم، اللغة ىف اؼبنجد مألوف، لويس 

٥٢٦. 

 غرافيندو راجا: جاكارتا) ،Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar ، ساردديان

   .12 ،(2006 ،فرسادا
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 بطالب إتصالو ىف البيئة لًتتيب سعى "ىو التعليم أن على ؿبمد عند (2

 "التعليم عملية خيلق حىت التدريس  ومنهج واؼبادة

 الطالب ذىن إىل اؼبعلومات إتصال: "ىو التعليم أن سوجانا نانا عند (3

 

 مفهوم اللغة العربية   .ب 

اللغة ىي ؾبموعة من الرموز ذات دالالت يهمها أىل ىذه اللغة 
واللغة ىي أقوى أدوات اتصال للفرد مع . استماعا أو ربدثا أو قراءة أو كتابة

غَته من أبناء اجملتمع فعالية وأىم وسائل اكتساب اؼبعارف واؼبعلومات 
فهي الىت تشكل فكر اإلنسان ووجدانو . والثقافات عّب الزمان واؼبكان

.  فباللغة يفكر اإلنسان ودبا أيضا يعّب عن أفكارىم
 اليت ىي العامل يف الرئيسية اللغات من إحدى ىي العربية اللغة

 اللغة ىي رظبيا .البشر 200،000،000 من أكثر هبا يتحدث

 واإلرشاد اؼبقدس الكتاب لغة وألهنا. بلدا 20 من يقرب ما اؼبستخدمة

 اؼباليُت مئات إىل أمهيتها لغة أعظم أهنا وذلك. العامل يف اؼبسلمُت إىل الديٍت

 األخَتة، يف. اؼبواطنُت غَت أو عربية كانت سواء العامل أكباء يف اؼبسلمُت من

 يكاد ال أمريكا يف اؼبثال.  الغرب يف الناس حيبها اليت اللغة ىي العربية اللغة

 يف وكذلك الدراسية، اؼبواد إحدى العربية اللغة ذبعل ال اليت الكليات
 اعبامعة وىي ىارفارد جامعة ، اؼبثال سبيل على. الكاثوليكية الكليات

                                                      

 ،(2003 الغينسيندو، بارو سينار :باندونج )Guru dalam Proses Belajar Mengajar ، علي ؿبمد
12 . 

 بارو سينار :باندونج )Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar  سوجانا، نانا 

 .7 ،(1993 ،الغينسيندو
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 وىي  تاون جورج وجامعة الّبوتستانت علماء تأسست اليت العامل يف األىلية

 الدراسات مركز وتكون العربية لدراسة خاصة مركز ؽبا كاثوليكية جامعة

. اؼبعاصرة العربية

 موريتانيا مثل بلدان يف األوىل اللغة أفريقيا يف العربية اللغة أصبحت

 اللغة ىذه العربية، اعبزيرة شبو يف. والسودان ومصر وليبيا واعبزائر واؼبغرب

 وقطر والسعودية والكويت والبحرين واليمن عمان يف الرظبية اللغة ىي

 ولبنان وسوريا والعراق واألردن الشمال وأقصى اؼبتحدة العربية واإلمارات

 الناس وبعض اؽبند مشال يف الشعب لغة أيضا ىي العربية اللغة. وفلسطُت

 .واسبانيا والّبتغال وإيران تركيا

 :ىف تدريس اللغة العربية مذىبان
 السلوكية  (1

قاال بأن  (Throndike) وترنديك (Pavlov)أسسها ففلوف 
ألهنا تدفع . دراسة اللغة ربتاج عوامل اػبروجية مثل الثواب والتعزير

والبيئة من شرط األىم ىف قباح . تعليل الطالب لدراسة اللغة العربية
 .تدريس اللغة العربية

 اؼبعريفية  (2

 بأن (Chomsky)وطبسك  (James Deez)تابعها صبس دس 
لذلك شرط . عوامل الداخلية أىم العوامل ىف تدريس اللغة العربية

                                                      

، فالجار فوستاكا :جوغجاكارتا) Bahasa Arab dan Metode pengajarannya ،أرشاد أزىار 

2004)، 20. 
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األوىل لنجاح تدريس اللغة العربية كفاءة الطالب ىف اكتساب اللغة 
 .(جهاز استعاب اللغة)

 

 العربية اللغة أمهية  .ج 

 مكانة العربية لغة فإن العامل، ىف الكّبى اللغات إحدى العربية اللغة

 ىف يوم بعد يوم تزيد العربية اللغة أمهية أن كما العامل، لغات بُت لغة خاصة
  :األتية أسباب إىل العربية اللغة أمهية وترجع. اغباضر عصرنا

 القرآن هبا نزل الىت اللغة ىى العربية اللغة إن. الكرًن القرآن لغة إهنا (1

 القرآن  أويفهم ليقرأ مسلم كل حيتاجها الىت اللغة بذالك وىى الكرًن،

. الشرعية واألحكام والنواىى األوامر اؼبسلم منو يسمد الذى

 يؤديها أن عليو الصالة يؤدى أن يريد مسلم كل أن. الصالة لغة  إهنا (2

 .اإلسالم أركان من أساسى بركن مرتبطة العربية فأن ولذالك. باالعربية

 ىذه قراءة يريد مسلم كل فإن فلذالك. الشريف اغبديث لغة إهنا (3

 .العربية اللغة يعرف أن عليو واستيعابو األحادث

 سريع بشكل اقتصاديا ينمو اآلن العربية أن. للعرب اإلقتصادي اؼبكان (4

 وزنا ؽبم جيعل فبا معدنية، و نفطية ثروات من لديهم ما بفضل

 .موازيا سياسيا ووزنا كبَتا، إقتصاديا

 و إثنُت ىف أوىل كلغة مستخدمة العربية إن. العربية اللغة متكلمى عدد (5
 وىذا. اإلسالمية الدول من ثانية كلغة وتستخدم عربية دولة عشرين

 .أوىل لغة العربية يتكلم العامل دول سبع أن يعٌت

                                                      

 Metode Pengajaran Bahasa Arab ,10-11 افيدي، فؤاد أضبد 
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 مطلوب أمر العربية اللغة يف اػباصة اعبوانب عن واالؼبام اإلدراك

 إىل يؤدي اؼبوضوع ىذا فهم ألن اللغة ىذه تعليم يف يتعمق من لكل

 لغة ليست العربية اللغة أن شديدا هنتم وإن التعليم، عملية يف تيسَتىم

 يتعمق ؼبن سهال الصعب وذبعل تساعد اللغة ىذه فهم فوائد ومن معسرة،

 اللغة عن زبالف اؼبزايا ؽبا ألن عتيقة يقال وكلية عتيقية لغة اللغة وىذه فيو،

 اللغات ببعض اؼبساوية األمور عدة اللغة ؽبذه ألن كلية وتسمى األخرى،

 :اللغة ىذه مزايا ومن العربية،

  اؼبتعددة األساليب ؽبا اللغة ىذه إن (1

 كتابية أو كانت شفهية للتعبَت قابل اللغة ىذه إن (2

 ـبصوصة ونظم قواعد ؽبا اللغة ىذه إن (3

 والرمز بالتحويلى اللغة ىذه اتصفت (4

  الزمان حسب والتطوير للتنمية قابلة اللغة ىذه إن (5

 .انسانية واجتماعية فردية قضية العربية اللغة ىذه إن (6

 

 

 العربية اللغة تعليم أىداف  .د 

 على قادرا التلميذ جعل إىل عامة بصورة العربّية اللغة تعليم يهدف

  :أن

 .العامية استخدام عن ويعرض الفصحى اللغة استخدام  حيسن (1
                                                                                                                                                       

 ،(م ١٩۸٦, السعودية العربية اؼبملكة: الرياض) العربية، اللغة تدريس أساليب اػبوىل، على ؿبمد 
١٩-٢٠ 

 ،Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab الدين، زين راضية 

 14-10 ،(2005 غروف، رحلة فوستاكا: يوكياكارتا)
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 ـبتلف يف اليومية اغبياة شئون تسيَت ىف العربّية اللغة توظيف حيسن (2

 .اجملاالت

 األسلوب وخيتار اؼبقام، يناسب دبا فيتكّلم فيو، ىو الذى اؼبوقف يقدر (3

 .للموقف اؼبالئم

 ؼبا فيو الذوق ويتأصل معارفة، لتتسع إليها ودييل اؼبطالعة، إىل يتجو (4

 .ومطبوعات كتب من ينفعو دبا االتصال على وحيرص يقرؤه

 قدرهتا أثبت الىت واألدب والفكر واغبضارة القران لغة: العربية لغتو جيب (5

 . العصور ـبتلف ىف اغبياة متطلبات مواكبة على

 رائعة، مناذج من مافيو على ويطلع اإلسالمى، العرىب بالًتاث يتصل (6

 ويف فصيحة، نصوص من لو يقدم ما خالل من عظيمة ومنجزات

 .اللغوية قدراتو حدود

 أسلوبو جالل وإدراك معانيو، فهم على قائما اعتزازا الكرًن بالقران يعتز (7

 .صبالو وأسرار

 ىف اإلجياىب بدوره ويقوم فيها، اغبياة وصور وؾبتمعو، بيئتو واقع يدرك (8
 .قضاياىا خدمة

 النهوض ىف اإلجيابية اؼبشاركة بروح ويتشبع العربية، أمتو بوحدة يؤمن (9

 .هبا

 دبا للناس أخرجت أمة خَت ىى الىت اإلسالمية لألمة بانتشابو يعتز  (10

 .منجزات من لإلنسانية قدمت ودبا وشريعة، عقيدة من ضبلت

 ومنجزات أحداث من فيو مايدور ويعرف حولو، من بالعامل يتصل (11

 .معها ويتفاعل ومبتكرات علمية
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 اؼبشكالت، حل ىف ودورىا األفراد، حياة ىف الكلمة أثر يقدر  (12

 .الناس بُت التفاىم وربقيق العلقات، وربسُت

 العالقات وإدراك األشياء، بُت الربط على القائم السليم التفكَت يتعود (13

  .بينها

 

 العربية اللغة تعليم أمهية .ه 

تعتّب اللغة العربية بًتاثها األدىب الضحم إحدى اللغات العظيمة ىف 
الىت  (Universality)فمنذ العصور الوسطى سبتعت ىذه اللغة العاؼبية . العامل

جعلتها إحدى لغات العامل العظيمة، مثل اليوننية واإلقبليزية والفرنسية 
عدد - فقط - وىذا الوضع بالنسبة للعربية ال يعكس . واالسبانية والروسية

اؼبتكلمُت هبا بل يع أيضا اؼبكانة الىت احتلتها ىف التاريخ، والدور اؼبهم الذى 
 .ىف تنمية اجملتمعات العربية واإلسالمية– ما تزال تلعبو – لعبتو 

: إن تعليم اللغة العربية وسيلة لتحقيق األىداف اآلتية
 أن يكتسب الطالب القدرة على استعمال اللغة العربية الفصحى (1

أن يكتسب الطالب القدرة على القراءة اإلستيعابية الصامتة، وذلك ىف  (2
 حدود منّوه الفكرى واللغوى

 أن يكتسب الطالب القدرة على الكتابة السليمة خبط واضح مقروء (3

أن يتدّرب على تدّوق النصوص األدبية وؿبلولة إدراك ما فيها من مواطن  (4
 اعبمال والقيم اإلنسانية

                                                      

 .29-28، (2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، : قاىرة) تعليم اللغة العربية مصطفى رسالن،  
6

 للطباعة الثقافة دار: القاىرة) لألجناب العربية اللغة لتعليم منهج تصميم يونس، على فتحى 

   .23 ،(م 1978 والنشر،
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 أن ينمو ميلو إىل اؼبطالعة وىف ؾبالسة الكتب العربية (5

أن يتكون لديو الدافع للبحث، وأن يتدّرب على استخدام اؼبعاجم  (6
 .والفهارس اؼببسطة، ليعود إليها حينما تدعو اغباجة إىل ذلك

 

 تعليم مهارة الكالم .2

وىو ترصبة . يعد الكالم الفن الثاىن من فنون اللغة األربعة بعد اإلستماع
وىو من . اللسان عما تعلمو اإلنسان عن طريق االستماع والقرائة والكتابة

العالمات اؼبميزة األنسان، فليس كل صوت كالما، األن الكالم ىو لفظ 
والكالم بالّلغة األجنبّية ىو اؼبهارة األساسية و حاصلت ىدف من . واإلفادة

كما الكالم ىو وسيلة إلّتصل مع شحص . بعض األىداف تدريس الّلغة
مهارة الكالم ىو إستطاعة الكشف عن األصوات و تكلم بطريقة لفظية  .اخر

لتعبَت عن األفكار يف وجد الفكرة و اؼبوقف و الرغبات أو اؼبشاعر إىل 
 لنفسو حقيقة عن سباما يكشف أن يستطيع الكالم طريق وعن.ـباطب

 اػبَتات وتبادل االجتماعية، اغبياة ىف فعالة بصورة يندمج أن ويستطيع واألخرين

 .األنسانية اغبياة ىف يتخزأ ال جزء الكلمة واستخدم واألفكار، واآلراء

. اغبوار و كالم تعبَت الشفهى/وىف تعليم الكالم ينقسمان مها كالم احملادثة
إن أىداف العّمات ىف تعليم الكالم ىو يستطيع الطالب لًتكب اعبملة اؼبفيدة 

                                                      
7

 8-7 ،(1998 األحكام، مطبعة: فاندانج اوجونج) األجنبية اللغة تعليم طرق اىل مدخل ارشد، ازىر 

ماالنج، اعبامعة اإلسالمية اغبكومية مطبع :مالنج ) Pembalajaran Bahasa Arab عبد اؽبميد، 
2008) ،42. 

رماجا رسدا كريا، : باندوع) Metodologi  Pembelajaran Bahasa Arab أجيف ىَتماوان،
2011) ،135. 

 .39-38، (2008جدار الكتاب العلمى، : االردن - عمان) فنون اللغة، فراس السليىت، 
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الصحيصة، ويستطيع أن خيًت الكلمات اؼبناسبة وقادرة ليفكر ويتحدث باللغة 
 والكالم ىف اللغة الثانية من اؼبهارات األساسية الىت سبثل غاية من .العربية

ولقد . وإن كان ىو نفسو وسيلة لإلتصال مع األخرين. غايات الدراسة اللغوية
أشتدت اغباجة اىذ اؼبهارة ىف بداية النصف الثاىن من ىذا القرن بعد إنتهاء 

اغبرب العاؼبية الثانية، وتزايد وسائل، والتحرك الواسع من بلد إىل بلد، حىت لقد 
أدى تزايد اغباجة لإلتصال الشفوية وغَتىا من طرق توىل اؼبهارات الصوتية 

 .اىتمامها

: ىناك أىداف عامة لتعليم اغبديث ديكن أن نعرض ألمهها فيما يلي
أن ينطق اؼبتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النّب والتنغيم اؼبختلفة  . أ

 .وذالك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 .أن ينطق األصوات اؼبتجاورة واؼبتشاهبة . ب

 .أن يدرك الفرق ىف النطق بُت اغبركات القصَتة واغبركات الطويلة . ت

 .أن يعّب عن أفكاره مستخدًما الصيغ النحوية اؼبناسبة . ث

أن يعّب عن أفكاره مستخدًما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة ىف العربية  . ج
 .خاصة ىف لغة الكالم

 أسلوب التمثلية .3

 تعريف أسلوب التمثيلية .أ 

                                                      

، (2017كينجانا، : جاكارتا) ، ,Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arabمونَت،
40˗41. 

 160، (1989إيسيكو، : الرياط) تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا، رشدي أضبد طعيمة، 

منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية ) طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،ؿبمود كامل الناقة، 
  130، (2003إيسيكو، : والعلوم والثقافة
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ومن . أسلوب التمثيلية ىى األسلوب اليت يعطى على دافع التعليم
أىداف التمثيلية ىي يستطيع الطالب ليفهم وتذّكر من الدرسو حىت عندىم 

وتطبيق أسلوب التمثيلية ىي األسلوب الىت ليعّّب ويشرح من . اؼبفهوم اعبيد
قصد الّدرس ويستطيع الطالب ليبتلي أن يفكر والتعبَت عن أفكارىم، 

ويسّهلهم ليفهم اغبوار، مث يسّهل اؼبعّلم ليقيس من كفاية الكالمهم وإالما 
 .من ترقية اؼبمتج ىف تعليم مهارة الكالم

إذان أسلوب التمثلية ىي النشط الذى يتطلب قدرة الطالب على 
التعبَت عن اغبوار العربية الفصحى يفصح ؿبرجها اؼبناسب، باإلضافة إىل 

 .قدرتو على استكشاف لعب األدوار

 أىداف التمثيلية ىف تعليم الكالم .ب 

وجب ىف التعليم الغة العربية فيو الطريقة الىت ليفهم على معلم  ومن 
األسلوب ىو سلسلة التعليمية الىت عمل . غَتىا ىو األسلوب واؼبدخال

أسار . اؼبعلم واؼبتعلم ىف عملية التعليمة لتحقق من غرض التعلم ناجعا
األسلوب إىل تدبَت ليحتج على شيئ، والطريقة ىي سلسلة اليت يستخدم 

ومن أىم .  ولذالك تعلق بُت الطريقة واألسلوب.لعمل األسلوب
األىداف التعليم االغة العربية ىي يكشف ويبسط الكفاية الطالب يف 

. (الكتابة(أو السليب  (كالم)استخداملة، إما اإلجياىب 

ويف تعليم مهارة الكالم أيضا، إذا استخدم اؼبعّلم بطريقة الواحدة، 
. ألنو يشعر الطالب سائما وصعبا ليفهم الدرس، وتستجيع الطالب نازال

                                                      

 .130، (1998رينيكا جفتا، : جاكارتا)، Strategi Belajar Mengajar  راسطية، 

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ، 15،وامونا
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. فلذالك لينشأ اإلتصال ىف تعليمية اللغة العربية يلزم اؼبعلم بأسلوب التمثيلية
ومن أىداف التمثيلية ىي . وىي األسلوب اليت يعطى على دافع التعليم

. يستطيع الطالب ليفهم وتذّكر من الدرسو حىت عندىم اؼبفهوم اعبيد
وتطبيق أسلوب التمثيلية ىي األسلوب الىت ليعّّب ويشرح من قصد الّدرس 
ويستطيع الطالب ليبتلي أن يفكر والتعبَت عن أفكارىم، ويسّهلهم ليفهم 

اغبوار، مث يسّهل اؼبعّلم ليقيس من كفاية الكالمهم وإالما من ترقية اؼبمتج ىف 
 وىدف تدريس الكالم هبذه التمثيلية ىة ليوجيو .تعليم مهارة الكالم

الطالب إىل استخدام اعبمالت أو اإلصطالحات اعبيدة، واستخدام 
اعبمالت الرظبية أم غَت الرظبية، لنموى شجاعة الطالب خصوصا ؼبواجهة 

  .اؼبتفرجُت اؼبتنوعة

 

 

 

 

 كيفية ىف أسلوب التمثيلية .ج 

: أما من كيفية الىت يستخدم أسلوب التمثلية ىى
ينقسم الطالب إىل ؾبموعات من قبل عدد من األعضاء وفقا للدور  .1

. (مثل اثنُت، أو ثالثة أشخاص)اؼبوجودة ىف النص اغبوار لتدريسو 

                                                      

 .130، (1998رينيكا جفتا، : جاكارتا)، Strategi Belajar Mengajar  راسطية، 

 .120، (2004مشكات، : مالنج) ، Metodologi Mengajara Bahasa Arab، أضبد فؤاد ايفيندى  
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منح اؼبدرس الطالب على نصح الذى حيتوى على اغبوار وطلب  .2
منهم تعلمو مث يسئل من اؼبفردات الذى ال يفهم، على سبيل اؼبثال 

 .ىف رمضان: قسم الصناعات السميكية

مث طلب من الطالب أن تلعب دورا ىف النص، وىى يوسف وحسن  .3
واغبوار يكشف عن أن الرجلُت تستخدم من قبل طالب اللغة مع 

ؾبموعة متنوعة من التعديالت، لكنو بالتأكيد الينبغي أن يكون من 
 .تدفق جوىر القصة

 .مث تبادل االثنان األدوار .4

يتوفق إىل حد كبَت قباح التمثيلية ىف ربقيق أىدافها التعليمية والًتبوية 
وفيها يلى تذكر بعض اؼبعابَت الىت تساعد اؼبعلم . على إختيار التمثيلية اؼبناسبة

والتالميذ على اإلختيار الذكى للتمثيلية، كما أهنا ىف نفس الوقت تساعدىم على 
   :ومن أسس اختيار التمثيلية ىي. تقوًن ىذا اللون من النشاط التعليمى

ينبغى أن تكون التمثيلية من حيث قيمتها التعليمية : موضوع التمثيلية . أ
 .والًتبوية جديرة  دبا سوف تتطلبو من رقت وجهد وتكالف

أى تتفق مع . ينبغى أن يكون ىف اإلمكان القيام بالتمثيلية:  إمكانية اإلنتاج . ب
قدرة التالميذ اؼبشًتكُت فيها، حبيث التكون أقل من اؼبستويات قدرة التالميذ 

أو أعال منها بكثَت، وأن تنتفى اػبّبات التمثيلية الىت تتحدى عقوؽبم 

                                                      

، Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab ،رضية زين الدين
 .51، (2005فوس تاكا رحلة، : جوكجاكرتا)

دار النهضة :القاىرة)، الوسائل التعليمية واؼبنهجأضبد خَتى ؿبمد كاظم و جابر عبد اغبميد جابر،  
 .122-120، (1997 العربية،
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وإمكانياهتم اؼبختلفة، وسبكنهم من فهم ما يقولون لون وما يقومون بو من 
 .أدوار، ومن تقدير اؼبغزى اغبقيقى التمثيلية

ينبغى أال زبرج التمثيلية على اؼبعايَت األخالقية : اإلعتبارات األخالقية . ت
 . السليمة للتالميذ والبيئة الىت يعيشون فيها

 

 مشكالت فى تعليم مهارة الكالم  .4
تدريس ىذه اؼبهارة يأتى بعد معرفة دارس أصوات اللغة العربية ومعرفة 

اؼبهارات الالزمة ىف اؼبستمع اعبيد السالف ذكرىا . التمييز بُت األصوات اؼبختلفة
اي أن تعليمها يأتى بعد ألفة الدارس األصوات اللغة عن طريق اإلستماع ومن مث 
قيل إن اإلستماع ىو اؼبهارة األوىل لتعليم اللغة ولكى نعرف أنو أجاد ىذه اؼبهارة 

اإلستماع البد أن تعّب عنها بالنطق واغبديث ومن مث فإن اغبديث بعد اؼبهارة 
  .الثانية لتعليم اللغة

 .اؼبشكالت ىي بعض من العوامل الىت تعيق وتبطئ تنفيذ اللغة العربية 
: وأما مشكالت الىت يواجهها من مهارة الكالم منها

 األصوات .أ 

اؼبشكالت اللغوية ىى اإلختالف أو التشابو بُت لغة وأخرى يكون 
ىف األصوات أو ىف طبيعية تركيب اللغة أو ىف األمناط السائدة فيها أو ىف 

وكذالك اإلختالف بُت اللغة العربية واللغة اإلندونيسيا أى . شكل الكتابة

                                                      

ذار )أسس وإعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية، عبد اغبميد عبد اهلل وناصر عبد اهلل الغاىل،   
   .51، (جامعة اؼبلك سعود وجامعة طنطا، بال سنة: اإلعتصام

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ، 51،وامونا 
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اإلختالف من ناحية النطق وـبارج اغبروف، ىو الصعوبة الكّبى الىت 
. يواجهها دارس اللغة

 اؼبفردات  .ب 

كثَت من جوانب الصرف ىف اللغة العربية الىت اليتم ىف اإلندونيسيا 
 .اؼبثال تعبَت الكلمات مع أمناط معينة يسبب معٍت ؿبدود

 قواعد اللغة العربية       .ج 

.  قبل قراءة النص العربية، جيب على الطالب يعرفون اؼبعٌت األول
مثل توافق بُت اؼبذكر واؼبؤنث، مبتدأ واػبّب، النعت واؼبنعوت، اؼبفرد مثٌت 

 . وصبع، اؼبعرفة والنكرة

 

 التقويم .5

 مفهوم التقويم .أ 

التقوًن اصطالحا ىو يدل على العملية اليت تستخدم فيها نتائج 
القياس وأي معلومات حيصل عليها بوسائل أخرى مناسبة، يف إصدار حكم 

على قيمة خاصة معينة لدى اؼبتعلم او على جانب معُت من جوانب 
 .اؼبنهج

التقوًن ىو العملية الىت تستخدم فيها نتائج القياس، وأي معلومة 
حيصل عليها بوسائل أخرى مناسبة، ىف إصدار حكم على قيمة خاصة 

 وأحيانا التقوًن .معينة لدى اؼبتعلم أو على جانب معُت من جوانب منهج
وىناك أية النتيجة الىت قد اُستعِمل ىف اي مدرسة . دبعٌت، اإلختبار والقياس

                                                      

 .250، (1991دار اؼبعارف، : القاىرة ) عمَتة اؼبنهج وعناصرهإبراىيم بسيوين،   

   250. اؼبرجع نفس 
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، (6)، مقبول (5)، ناقص (0-4 )خاصة ىف اؼبدرسة العرىب، وىي مردود 
 .(10)، وفبتاز (8)، جيد جّدا (7)جّيد 

والواقع أن تعريف التقوًن على أساس انو وضع درجات، معناه رد كل 
. ما نعرفو عن تقدًن التالميذ أىل درجة واحدة، وىذ أضيف مفهوم التقوًن

ىل تعّب : االمر االول. ومع ىذا، فان ىناك أمرين ينبغي االلتفات اليهما
ىل تدل : الدرجات بدقة عن تقدًن التالميذ يف التحصيل؟ واألمر الثاين

الدرجاتو على مدى افًتاب التالميذ من معايَت معينة سواء اكانت اؼبعايَت 
نسبية ام مطلقة؟ واالمر االول أكثر نفعا للتالميذ ألنو حيدد اػبطرات 

الالحقة لتعليمهم، أما االمر الثاين الذي يبُت اعالقة بُت التالميذ وتلميذ او 
 . مقارنتو دبيار مطلق

 

 

 

 وظيفة التقويم  .ب 

كما أن . ان الطريقة تقوًن مايتم تعلمو، ربدد مسار حدوث التعلم
ؾبال التقوًن حيدد أنواع التعلم اليت يهتم هبا اؼبنهج ومستوياتو، بعض النظر 

وفضال عن ذلك، فان ما يركز عليو التالميذ يف عملية .عن ماىو مبُت فيو

                                                      

: جوكجاكارتا) Tehnik Pengembangan Kurikulum Pengajaran Bahasa Arab، الدين فخر 

 .149 ،(2006 أوتاما، فوستاكا كلوبال

دار النهضة العربية، : القاىرة  ) تقوديها-زبطيطها-اؼبناىج أسسهاحيي حامد ىندام واخرون،   
1973) ،248 . 
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ومن جهة الًتبية .التعليم، ليس ما يؤكده اؼبدرس، بل ماسيمتحنون فيو
: ينقسم التقوًن إىل أربعة اقسام

 (selective) للتشكيلة (1

 (diagnosa) للتشخيص (2

 (placement)للركز (3

 ((exaluation الة التقوًن (4

: يتم التقوًن يف ضوء أىداف الدرس وذلك على النحو التايل
تقوًن بنائي يتمثل يف اؼبناقشة واغبوار الذي يدور بُت اؼبعلم والتالميذ او  (1

.  بُت التالميذ بعضهم البعض من بداية الدرس اىل هناية
 . كما يتمثل يف حل بعض تدريبات الدرس مع التالميذ اثناء اغبصة (2

 تقوًن ختامي ويتمثل يف اعطاء التالميذ بعض التدريبات ليحلو هبا يف  (3
 .كراسة الواجب

 .يعاًف اؼبدرس األخطاء الشائعة لدى التالميذ يف لقاءات الحقو (4

 
 

 
 أهداف التقويم  .ج 

: ينقسم أىداف التقوًن يف الًتبية إىل قسمُت
أىداف العام  (1

                                                      

 .248، تقوديها-زبطيطها-اؼبناىج أسسهاحيي حامد ىندام واخرون،   

فوستاكا ستيا، : باندونج) Filsafat pendidikan Islam ضبدان أحسان وفؤاد حسان،
2007).215-220. 

 341, تدريس فنون اللغة  العربية, على اضبد مركوز  
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ليجمع مادة اؼبعلومة الذي مصنوع بو دليل على تطوير او تقدم . (أ)
اىل يعمل بو اؼبريد بعد اشًتاك او اتابع عملية التعليم يف وقت 

 .معُت

ؼبعرفة درجة العملية من طرق التدريس الذي قد استعمل يف . (ب)
 .عملية التدريس يف وقت معُت

 اىداف اػباص (2

خبصائصو ينقسم اىداف التقوًن يف الًتبية اىل قسمُت    
 غبفر. (أ)

 .لطلب االعمال وسبب النتيجة وغَت النتيجة مع اؼبريد اتابع. (ب)

إن التقوًن ىو عملية ربديد ماىية التغَتات ونقديرىا يف ضوء القيم 
وؼبا .اليت سبثلها األىداف، للتعرف على مدى النقدم كبو ىذه االىداف

كان السلوك اإلنساين كثَت األبعاد، فإن ىذه االىداف البد تكون بالتايل 
 .متعددة االبعاد

 

 

 

 اهمية التقويم .د 

: ىف ربقيقي ما يايل, ىف ؾبال تعليم العربية كلغة ثانية, يساعد التقوًن
ربديد مستوى الطالب قبل البدء ىف الّبنامج حىت ديكن وضعهم ىف  (1

 .اؼبستوى اللغوي اؼبناسب

                                                      

راجا كرافيندو . ت. جاكرتا، ف)  Pengantar Evaluasi Pendidikanاناس سودجيونو،   
 .17-16. ،ص(فرسادا

 .249، تقوديها-زبطيطها-اؼبناىج أسسهاحيي حامد ىندام وغَته،   
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وسبكينهم من التوجو ,مساعدة الطالب على أختبار الّبنامج اؼبناسب ؽبم (2
 .الذاتى اؼبستمر ىف ضوء ما يعرفونو عن مستواىم اللغوي بشكل دورى

قياس مدى ربصيل الطالب ىف اؼبهارة اللغوية اؼبختلفة وتعرف مواطن  (3
 .القوة والضعف عندىم فًتيد من األوىل ونعاًف األخرى

إذ إن التقوًن اؼبستمر من شأنو أن يواقفنا على مواطن , تطوير اؼبنهج (4
 .كما يعرفنا بأنسب الطرق لتقدًن, اؽبولة والصعوبة ىف اؼبنهج

 .ربفيز الطالب واؼبعلمنب على مواصلة العمل (5

 .اؼبساعدة على اطار القرار (6

 .توعية اعبمهور بقيمة الّبنامج وتشجيعهم على النضمام اليو (7

  

                                                      

دارالفكر : القاىرة)اؼبراجع ىف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغة أخرى  على اضبد مدكور،   
  545-544 (2010 الغرىب،
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 الباب الثالث

  منهج البحث

 

  منهج البحث﴾أ﴿

 البحث سبيل على العلمي البحث ؽبذا البحث نوع الباحثة إستخدمت. 

 تنتج الىت البحث إجرآت ىو النوعي البحث و (Qualitative research) النوعى

 األشخاص ألسنة من أو اؼبكتوبة كاألصوات (Descriptivedata) الوصفية البيانات

 .اؼبتأملة طبائع و

 البحث ىذا ىف اؼبناىج إستعمل الباحثة، بإرادة ومطابقا ناجحا ليكون

 : فهي إستعملتها الىت اؼبناىج وأما العلمي

  البحث ونوع البحث مدخل .1

 البحث مدخل .أ 

 الكالم مهارة تعليم عن الوصفي النوعي اؼبدخل الباحثة إستخدمت

 اإلسالمّية باعبامعة للبنات األبصار أوىل معهد ىف التمثيلية بأسلوب

. فونوروجو اغبكومّية

 البحث نوع .ب 

 بالنظر ثالثة إىل ينقسم البحث أن يقول الذى ىادى سوترسنو قال

  : وىي البحث مكان

  اؼبعملى البحث (1

  اؼبيداين البحث (2

                                                      

 .36، (2003رينكا جيفتا،  :جاكارتا )  Metodologi Penelitian Pendidikan مارغونو،



31 
 

 
 

  اؼبكتىب البحث (3

 اؼبيداين مطالعة و اؼبيدان جنس ىف العلمي البحث يدخل وؽبذا

 الذي عمل ولتقرير الكاملة اؼبعلومات لنيل ىي و ىذا ىف يقصد الذي

 البحث ىذا يبحث ان الباحثة. العلمي البحث ىف اؼبهّمة خبطوة سيأخذ

. اؼبيداىن البحث ىو الثاىن الرقم ىف بيبحث العلمى

 

 الباحثة حضور .2

 الباحثة ألنّ  قويا تعّلقا نوعيال البحث هبذا يتعّلق الباحثة حضور

 أفضل الشخص و. (human instrument) اؼبعهد ىذا ىف الطالب أحدى

 على يقدر (informan) باؼبخّب متصلة وسيلة ىو و.البيانات عبمع الوسائل

 .عليها واغبصول اؼبيدان ىف التبادالت أنواع فهم

 

 البحث مكان .3

 للبنات األبصار أوىل معهد ىو الباحثة تتحذ الذي البحث مكان

 Letjend Soeprapto Gg. III شارع ىف فونوروجو اغبكومّية اإلسالمّية باعبامعة

. فونوروجو, سيمان

 
 

 

  البيانات مصادر .4

                                                      

ألفابية، : باندونج) Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D  ،سوغييونو
2016) ،14. 
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 ميدان من الباحثة عليها حصل الىت اؼبصادر  ىي البيانات مصادر

 .البحث

 (Informan) اؼبخّب .أ 

 أوىل معهد ىف الطالب و اؼبدرسون ىم البحث ىذا ىف اؼبخّب يقصد

 فونوروجو اغبكومّية اإلسالمّية باعبامعة للبنات األبصار

 (Dokumentasi( الوثيقو .ب 

 اؼبدونة اؽبواش أو الصور أو الوثائق ىو البحث ىذا ىف بالوثيقة يقصد

 .اؼبدونة غَت أم الكتاب ىف

 

 البيانات جمع أساليب .5

: منها البيانات، عبمع األساليب الباحثة استخدمت

 (Interview method) اؼبقابلة طريقة .أ 

 اؼبواصلة منها ترجى الىت البيانات عبمع الطريقة ىي اؼبقابلة طريقة 

 اؼبقابلة مها قسمُت على اؼبقابلة وتنقسم. .واؼبخّب الباحث بُت اؼبباشرة

 اؼبقابلة الباحثة استخدمت و. مفتوحة غَت بأسئلة اؼبقابلة و مفتوحة بأسئلة

 واستخدمت .القابلة قبل أوال ثبتت قد اؼبقابلة أسئلة ألن مفتوحة بأسئلة

 : من البيانات عبمع الطريقة ىذه الباحثة

                                                      

جيفتا  رينكا: جاكارتا) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ، أريكنوطا سوىارظبى
2002)،115. 

 .36نفس اؼبرجع، 

 .Metodologi Penelitian Kualitatif  ،186 ،ليكسي ج مولييونج
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يف تعليم مهارة الكالم يف برنامج تعليم اللغة بأسلوب التمثيلية  اؼبدرس .(1
 يف معهد أوىل األبصار بكتاب اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

 ٢٠١۸للبنات باعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروجو سنة 

 اإلسالمّية باعبامعة للبنات األبصار أوىل معهديف  الطالب بعض .(2

 .٢٠١۸ يف سنة فونوروجو اغبكومّية

 (observation method) اؼبالحظة طريقة .ب 

 البيانات صبع طريقة .العلوم كلّ  من األساسية ىي اؼبالحظة طريقة

 على اؼبالحظة تنقسم و. وغَتىا السمع و البصر و اغبواس باستعمال

 الباحثة واستخدامت. تركبية غَت اؼبالحظة و تركبية اؼبالحظة مها قسمُت

 يف اؼبعهد ىذا يف مشرف أحدى الباحثة ألن تركبية غَت اؼبالحظة طريقة
: عن البيانات لنيل الوثيقية الطريقة الباحثة واستخدمت . اؼبضى الزمن

 والوسائل التدريس، وطروق والفصول، التعليمية، كعملية العامة البيانات

 على للحصول الطريقة ىذه الباحثة واستخدمت .وغَتىا التدريس

 :منها العلمى، البحث ىذا ىف احملتاجة األحوال

اللغة العربية تعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية بكتاب  أحوال .(1
 يف معهد للبنات اعبامعة أوىل األبصار للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

 .ياعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروجو

                                                      

 .310، (2016ألفابية، : باندونج)، Metodologi Penelitian Pendidikan ، سوغييونو

: جوكجاكرتا)  ،Menggagas Penelitian Pendidikan Pendekatan Studi Kasus ، عبد اؼبناب 
 .107، (2017كاىل ميدييا، 
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اللغة العربية بأسلوب التمثيلية بكتاب  اؼبشكالة ىف تعليم مهارة الكالم .(2
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

  .اإلسالمية اغبكومية فونوروجو

اللغة تعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية بكتاب ل طريقة التقوًن .(3
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

  .باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو

 (documentary method) الوثيقية طريقة .ج 

 اؼبوجودة البيانات بكتابة البيانات عبمع الطريقة ىي الوثيقية الطريقة

 كل ىى الوثيقية إن " (Guba dan Lincoln) ولينجولن كوبا قال كما

 الباحثة واستخدمت ."بالبحث اؼبقيد الشريط أو اؼبكتوبة البيانات

: عن البيانات لنيل الوثيقية الطريقة

 اغبكومّية اإلسالمية اعبامعة أبصار أوىل معهد تأسيس تاريخ و حالة (1

 .جغرافيتها وموقع ٢٠١۸ سنة فونوروجو

 اغبكومّية اإلسالمية اعبامعة أبصار أوىل معهد طالب و مدرس أحوال (2

 ٢٠١۸ سنة فونوروجو

 
  البيانات تحليل .6

 على كيفي وصفي ربليل أسلوب البحث ىذا ىف الباحثة استخدمت

 Miles dan Huberman) وىوبَتمان ميلس (interactive model)    الفعال طراز

 :يلى كما وىى طرق بثالث الباحثة يستخدمت البيانات ولتحليل ،(

 
 

                                                      

 .Metodologi Penelitian Kualitatif، 217  ،ليكسي ج مولييونج

 .Metode Penelitian Pendidikan، 346، سوغييونو 
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 (Reduction Data) البيانات زبفيض .أ 

 البيانات ربويل و ملخص تبسيط اإلىتمام، تركيز إختيارية، عملية ىى

 اؼبقابلة من البيانات على الباحثة ربصل البحث ىذا ىف. اؼبيدان ىف الظاىرة

(Interviuw)، واؼبالحظة (Observation)، والوثيقة (Dokumentary)، اؼبعقدة 

 عن وربديد باختيار زبفضها مث اؼبدارس، من اليومية األعمال و التدريس ىف

.  العربية اللغة تعليم بعملية اؼبتعلقة األصلية األحوال

 (Display Data) البيانات عرض .ب 

 خاص نظام شكل على اإلعالم تركيب ىف تأمل ىو البيانات عرض

 بتصميم تعريضها مث البيانات زبفيض بعد و. اؼبعناه عن الفهم لتسهيل

 البيانات الباحثة عرض البحث ىذا ىف. األخبار السرد تفسَت شكل على

عملية أسلوب التمثيلية ىف تعليم مهارة الكالم بكتاب  عن خاص بنظام
 للبنات األبصار أوىل معهد  ىفاللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

 .فونوروجو اغبكومّية اإلسالمّية باعبامعة

 
 

 (Conclusion) البيانات اإلستنتاج .ج 

البيانات صبع البيانات عرض   

 زبفيض

 البيانات

 البيانات

البيانات استنتاج  
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 أو البيانات صبع مدة ىف اؼبستمر البيانات ربليل ىو اإلستنتاج .(4

عملية أسلوب التمثيلية  بكتاب  معرفة ديكن البحث ىذا ىف .بعدىا
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

  .فونوروجو باعبامعة اإلسالمية اغبكومية

 

 البيانات صحة فحص .7

 : طرق ثالث الباحثة استخدمت البيانات، صحة لفحص

  اإلشًتاك تطويل .أ 

 ميدان ىف طويال وقتا ويشًتك. النوعى البحث ىف وسيلة الباحثة يكون

 .البيانات صحة نوعية لًتقية التطويل ىذا وفائدة. البحث

  التأمل مواظبة .ب 

 باؼبسألة اؼبناسبة والعناصر اػبصائص إجياد التأمل مواظبة من الغرض

 وبعبارة. بالتفصيل والعناصر اػبصائص ىذه ىف الباحثة تركز مثّ  اؼبطلوبة

 يعطى التأمل فمواظبة الغرفة يعطى اإلشًتاك تطويل كان إذا أخرى

 .التعمق

 
 

  التثلثى اؼبنهج .ج 

                                                      

 .21نفس اؼبرجع،  

 .175، (2000رماجاروسداكريا، : باندوع)  Metodologi Penelitian Kualitatifملييوع،

 .177اؼبرجع،  نفس
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 شيئ يستفيد الذى البيانات صحة فحص اسلوب ىو التثلثى اؼبنهج

 من واألكثر. للبيانات اؼبقارنة أو التحقق ألغراض البيانات خارج من اخر

 الذى التثلثى اؼبنهج وأما .أخرى مصادر من فحص ىو استخدمو

  .إيضا أخرى مصادر من فحص يعٌت الباحثة إستخدمو

 

  البحث خطوات .8

 البحث خطوات البحث، خطوات عن فصلو الديكن النوعي البحث

 خطوات فإن فلذلك البحث، كوسيلة الباحثة أن ىى أساسية خاصة ؽبا

 البحث غَت ىف البحث خطوات عن زبتلف النوعي البحث ىف البحث

 . النوعي

:  خطوات ثالث إىل تنقسم البحث خطوات أما

 (Tahap Pra Lapangan) البحث ربطيط خطوة .أ 

:  اتية بأمور تنفذ اػبطوة ىذه

  البحث زبطيط كتابة (1

  البحث ميدان إختيار (2

 اإلستئذان رسالة طلب (3

  اؼبيدان أحوال استكشاف (4

  بو واإلنتفاع اؼبخّب إختيار (5

   البحث أدوات إعداد (6

                                                      

 .178اؼبرجع،  نفس
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. اتية بأمور تنفذ اػبطوة ىذه, البحث تنفيذ خطوة .ب 

  النفس إعداد و البحث ميدان فهم (1

  اؼبيدان دخول (2

  البيانات صبع ىف اإلشًتاك (3

  البحث ربليل خطوة .ج 

 بتجليلها الباحثة قام الباحثة أرادهتا كما البيانات إجتعمت أن فيعد

 النوعية الوصفية الطريقة على
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 الباب الرابع

 عرض البيانات و تحليلها

 

عرض البيانات . ﴾أ﴿
عرض البيانات العامة  .1

تاريح تأسيس معهد أولى األبصار بالجامعة األسالمية الحكومية  .أ 
فونوروجو 

اليستطيع أن ينفّصل عن تاريخ تأسيس اعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
سونان "إهنا كلية الشريعة فونوروجو باعبامعة اإلسالمية اغبكومية . فونوروجو

-1997، و دبناسبة قرار رئيس اعبمهورية اؼبذكورة ىف السنة الدراسية "أمبيل
 ربّولت كلية الشريعة فونوروجو إىل اعبامعة اإلسالمية اغبكومية 1998

فونوروجو وتكون قائمة بذاهتا ىف بيئة إدارة الشؤون الدينية، برئاسة رئيس 
وعملية ربويل الوضع كلية الشريعة . اؼبديرية وتكون مسؤولة إىل وزير

إىل اعبامعة اإلسالمية " سونان أمفيل"فونوروجو باعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
اغبكومية فونوروجو يقرر بالنشرة من اؼبدير العام اؼبؤسسات اإلسالمية منرة 

1996/132/E ومنذ رباول الوضع، تنظم اعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
كلّية الشريعة : فونوروجو تعليم األكادديية واحملًتف بفتح ثالث كلّيات وىى

. وكلّية الًتبّية وكلّية أصول الدين
قد قامت اعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروجو بًتبية طالهبا قدر 

. ست عشرة سنة فأرادت أن ترقيها إىل أقصى ما يستطيع الوصول إليو
استنادا على ذلك فاحتاجت اعبامعة معهدا ليكون مركزا للًتبية االسالمية 

. بعد اعبامعة و مصدر العلوم و اللغة يف فونوروجو و دائرات حوؽبا
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 و مت بناءه يف السنة 2010بدأ بناء معهد أوىل األبصار ىف السنة 
و فتح معهد . و ديكن السكن فيو قدر ألف و طبس مائة طالبا. 2012

 فّبايَت 11أوىل األبصار رظبيا بالدكتور  نور مشس اؼباجستَت ىف التاريخ 
2013. 

 

الموقع الجغرافى لمعهد اولى األبصار بالجامعة اإلسالمية   .ب 
الحكوميةفونوروجو   

وقع معهد اعبامعة اوىل األبصار باعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية 
 الزقاق (Let. Djen Soeprapto)فونوروجو ىف الشارع لتنان جيندرال سوفرافتو 

من جهة الشمالية كانت .  سيمان عمدة سيمان ىف منطقة اؼبدينة فونوروجو3
ومن جهة الغربية كانت ىذه الشارع لتنان جيندرال  PLNىي اؼبشعاع 

سوفرافتو  ومن جهة اعبنوبية كانت ىذه اؼبزرعة، ومن جهة الشرقية كانت ىذه 
 .3الدار ؿبدودة بالشارع لتنان جيندرال سوفرافتو الزقاق 

 

 

  

الرؤية واالهداف و صورة جانبية معهد الجامعة اولى األبصار بالجامعة  .ج 
 اإلسالمّية الحكومّية فونوروجو

  الرؤية .(1

 .مركز تكوين األخالق الكردية و العلوم اإلسالمية وتنميتها
                                                      

 MNF/D/ SMH/ 0603/2018/01أنظر إىل نسخة الوثية الرقم 

 MNF/D/ LMH /11-12/2017/02الرقم  أنظر إىل نسخة الوثية
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 المهمة .(2

 تكوين أخالق الطالب و تنمية العلوم اإلسالمية ؽبم (أ 

 قراءة القرأن  ىف الطالب كفاءة ترقية (ب 

 العربية اللغة حصوصا الطالب، عند اللغوية  كفاءة ترقية (ج 

 األهداف  .(3
 .إنشاءاألخالق الكردية و العلوم اإلسالمية عند الطلبة او الطالب

 

تركيب منظمة معهد الجامعة أولى األبصار بالجامعة اإلسالمّية الحكومّية  .د 
فونوروجو 

. منظمة معهد أوىل األبصار باعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروجو
باعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية   وتركيب منظمة معهد اعبامعة أوىل األبصار

 :وليكون واضحا ستوضع بلجدول األتى. فونوروجو

 

 

 (1).4الجدول 
باعبامعة اإلسالمّية اغبكومية فونوروجو  تركيب منظمة معهد اعبامعة أوىل األبصار

الوظيفة اإلسم رقم 
الدكتورة اغباجة سىت مرًن يوسف  1

اؼباجستَت 
اجمللس االستشاري 

                                                      

 MNF/D/ SMH/ 0603/2018/01 أنظر إىل نسخة الوثية الرقم 

 MNF/D/DP/0603/2018/03أنظر إىل نسخة الوثية الرقم  
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 1اؼبشرف، الرئيس الدكتور باسوكي اؼباجستَت  2
 2اؼبشرف، الرئيس الدكتور اغوس فورنومو اؼباجستَت  3
 3اؼبشرف، الرئيس الدكتور سيف الّلو اؼباجستَت  4
مدير اؼبعهد الدكتور عبد اؼبنعم صاٌف اؼباجستَت  5
 سكرتَت اؼبعهدولدا نافع اؼباجستَت  6

مرّّب اؼبعهد للرجال اودين سافاال اؼباجستَت  7
مربّية اؼبعهد للبنات زين مورتافعيت ميزاين اؼباجستَت  8
منّسق اؼبناىج الدراسية  ؿبمدـبلص ىود اؼباجستَت  9
 زمزم مصطفى اؼباجستَت  10

منّسق التنظيم و الإلشراف  كسوويو اؼباجستَت  11
منّسق الإلدارات عريف شيف الدين اؼباجستَت  12
  مشس الرمضان 13

الرئيس العام نوىف نور اندريان  14
الرئيس للرجال أندان الوو ميغانتارا  15
الرئيس للبنات علفيا عليُت نَتاة  16
السكرتَت العام فيفي والنداري  17
السكرتَت للرجال دانانج رضبة وجيايا  18
السكرتَت للبنات رافيكا أوكتافيياين  19
قسم اؼبالية العام سيت امي رضبة  20
قسم اؼبالية للرجال مرشيد سرقاوي   21
قسم اؼبالية للبنات ريييا ليستناديفي  22
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ديدي ايراوان  23
 ؿبمد ىشام إحسن رئيس .أ 

مادا عزيز  .ب 

قسم تعليم والّلغة للرجال   

ايوعائشة  24
 منبع اؼبفلحة .أ 

 سفرييانيت .ب 

 بنت نور سالمة .ج 

فوتري مغفي  .د 

قسم تعليم والّلغة للبنات 

داريس علي نصر الدين  25
 رئيس اؼبالك .أ 

 جوين أسرايف .ب 

مكمون نور رضبن  .ج 

قسم الدين للرجال 

ؿبسنة  26
 إمرأة اغبسنة .أ 

 اديامة الصاغبة .ب 

 يوليياين .ج 

ويديا زولفا علوية  .د 

قسم الدين للبنات 

أندرييان فراتاما  27
 توفق الرضبن .أ 

ؿبمد نور ساليم   .ب 

قسم األمن للرجال 

قسم األمن للبنات الفى أوىل النهى  28
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 نور فطرى مردييانيت .أ 

 أنغي فتكا لوسييانا .ب 

جونييار  .ج 
أضبد ضبيم  29

 ددياس كورنيياوان .أ 

مشس الّبليان  .ب 

قسم الصحة والنظافة 
للرجال 

يوين سوفريهاتُت  30
 سري فوجي أستوتيك .أ 

 دوي اريسما .ب 

نور ألفيةؿبمودة نصفي ليلي  .ج 

قسم الصحة والنظافة 
للبنات 

أضبد علي براكوال  31
أنديكا أغوستييان  .أ 

قسم الطاّلب للرجال  

ويندي تريياس موليستوتيك  32
 راعُت راعيا ىانفة .أ 

 تري فراستياوايت .ب 

فوزي ىانفة  .ج 

قسم الطاّلب للبنات 

فازى سعد اؼبؤاف  33
ؿبمد عبد العزيز  .أ 

قسم الوسائل للرجال 

كونيياوايت سافطرى  34
 نيكن فطريياين .أ 

 نيكاأيو فاطمة .ب 

قسم الوسائل للبنات 
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دييانا خَتية  .ج 
 

أحوال المدّرسون فى معهد أولى األبصار بالجامعة اإلسالمّية الحكومّية  .ه 
 فونوروجو

كان اؼبدّرسون ىف معهد اعبامعة أوىل األبصار باعبامعة اإلسالمّية 
عدد . اغبكومّية فونوروجو ؽبم دور مهم يف الًتبية و التعليم للمشرف واؼبشرفة

مدرس احد عشر و احدى مدرسة ىف معهد أوىل األبصار باعبامعة اإلسالمّية 
اغبكومّية فونوروجو  

 تركيب اؼبدرسُت احد عشر مدرسا، و طبس منهم يعلمون القرأن، 
 .واربع منهم يعلمون اللغة العربية،  وثالث منهم يعلمون كتاب الًتاث

 (2).4الجدول 
اإلسم وظيفة رقم 
 الدكتوراندوس اغباج ؿبمد ؿبسن .1معّلم الكتاب  1

 الدكتور عبد اؼبنعم صاٌف اؼباجستَت .2

ولدانافع اؼباجستَت  .3
 زين األبرار  .1معّلم القرأن   2

 مشس الرمضان .2

 ودياوايت .3

 عاريف سيف الدين اؼباجستَت .4

عفيف سيف احملمودين  .5
 ريزا فيصل أول الدين اؼباجستَت .1معّلم الّلغة  3
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 كسوويو اؼباجستَت .2

 زمزم مصطفى اؼباجستَت .3

ابو عباس اؼباجستَت   .4
 

أحوال المشرف فى معهد أولى األبصار بالجامعة اإلسالمّية الحكومّية  .و 
. فونوروجو

فالبيان . يف معهد اعبامعة أوىل األبصار يسكن فيو اثنا وطبسُت مشرفا
 :التفصيلى على ذلك اؼبشرف كما يلى 

 (3).4الجدول 
اؼبشرف اؼبقيمُت ىف معهد اعبامعة أوىل األبصار 

 :باعبامعةاإلسالمّية اغبكومّية فونوروجو كما يلى 
 

مشرف   رقم المستوى مشرفة

 1 الثامن 6 1

 2 السادس 10 3

 3 الرابع 16 16

 جملة 32 20

جملة األخير  52
 

 وسائل التعليم في معهد أولى األبصار بالجامعة اإلسالمّية الحكومّية  .ز 
فونوروجو 

                                                      

 MNF/D/DP/0603/2018/03أنظر إىل نسخة الوثية الرقم 
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كانت الوسائل يف معهد اعبامعة أوىل األبصار تساعد عملية التعليم 
وكذلك يف معهد كانت وسائل معهد تستطيع أن توضح الطالب . كثَتا

 :يف معهد أوىل األبصار ىى، و الوسائل اؼبوجودة ليتعلموا يف اؼبعهد

 (4).4الجدول 
معهد أوىل األبصار باعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروجو وسائل 

 الحالة اإلسم رقم

 حسن بنيان معهد 1

حسن سبورة  2
 حسن عارض األفالم 3

 حسن  4

 

  

                                                      

 MNF/D/DP/0603/2018/03أنظر إىل نسخة الوثية الرقم  
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عرض البيانات الخاصة  .2
أسلوب التمثيلية فى تعليم مهارة الكالم عرض البيانات الخاصة عن  .أ 

 بمعهد أولى األبصار اللغة العربية للمبتدئين غير الناطقين بهابكتاب 
للبنات بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروجو السنة الدراسة 

٢٠١‒٢٠١٧۸. 

 ىو اؼبعهد ربت رئاسة اعبامعة اإلسالمية  معهد أوىل األبصار
 اىل قسمُت وىو معهد أوىل  ينقسم معهد أوىل األبصار. اغبكومية فونوروجو

التعليم ىف معهد أوىل .  للبنات  للرجال و معهد أوىل األبصار األبصار
و تعليم ,  كثَتة وىو صباح اللغة الذى يعلم اؼبفردات العربية األبصار

وتعليم القرأن الذى يعلم القرأن , الكتاب الذى يعلم الكتاب باللغة اعبووية
وتعليم اللغة الذى يعلم اللغة العربية، و ربفيظ الذى يعلم حفظ , وقرائتها
  من ذالك خطوات تأخذ الباحثة حبث ىف معهد أوىل األبصار. جزء عم

. للبنات وتأخذ ىف برنامج تعليم اللغة
تعليم اللغة ىي تعليم اللغة العربية الذي جرى ثالث مرات يف 
. األسبوع، وىي يف يوم االثنُت والثالثاء واألربعاء يف الساعة الرابعة مساء

 طالبا لكل 17-15ينقسم تعليم اللغة إىل طبس عشرة فصال ويتكون من 
تلك الطالبة ىي الطالبات اؼبستوى األول ىف اعبامعة اإلسالمية . فصول

. اغبكومية فونوروجو الىت عندىا خليفة الدراسية اؼبختلفة
لفصل تعليم اللغة طبسة عشر معلم الذى تتكون من ثانية عشر 

وىم يستخدمون أسلوب التمثيلية ىف تعليم اللغة . معلم و ثالث معلمة
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لًتقية مهارة كالم الطالب ىف احملادثة هبذه األسلوب و فهمت الطالبات 
.   اؼبادة وتستطيعن تطبيقها ىف كل يوم

: وقال أستاذ ولدا نافع، وىو اؼبدرس ىف تعليم اللغة
. نستخذم أسلوب التمثيلية ىف تعليم اللغة، بعد نقرأ  ونشرح احملادثة

وبأسلوب التمثيلية تسهل الطالب ليفهم فكرة اؼبادة و تستطيع الطالب أن 
 .اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا لقد ديثّل اغبوار يف كتاب

 وتطبيق أسلوب التمثيلية ىف تعليم اللغة لًتقية مهارة الكالم بكتاب 

 و يشتمل فيو اؼبواد الدراسية العربية اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا
 اللغة يتكون الكتاب . اػباصة للمبتدئُت الذين مل يتقنوا تعليم اللغة العربية

 باؼبعهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا
 اللغة العربية اؼبواد يف الكتاب. اإلسالمية اغبكومية فونوروجو من اؼبواد متنوعة

 أربع مهارات، وىي مهارة االستماع و مهارة للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا
و من  أربع مهارات اؼبوجودة، كانت . القراءة و مهارة الكالم و مهارة الكتابة

 اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت يف الكتاب . مهارة الكتابة أكثر اؼبواد فيو
ولذالك تسبب الطالب مل يقدر من أربع .  ؼبهارة الكتابة سبرينات كثَتةهبا

 .وأكثر من اؼبعلم يستخدم الكتاب األخر ليدعم من أربع مهارات. مهارات

 :وقال أستاذ ريزا فيصل أول الدين ، وىو اؼبدرس ىف تعليم اللغة   

مل يتقنوا ألن ىف الكتاب اللغة العربية  اللغوية اؼبهارات تعليم كل وىف  
للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا مادهتا مل توازن، ولذالك أستخذم كتاب 

    .اخر

                                                      

 GR/101518/W.N/2انظر إىل نسخة اؼبقابلة  
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 الىت العربية اللغة تعليم بأىداف مناسب الكتاب ىذا يف اؼبواد وأما

 الطالبات اليوميةعند باغبياة اؼبتعلقة ابواب 18 الكتاب وؽبذا.  اؼبعلم قرره

 :وىى

التعارف   .1 الدعاء. 10
 الطعام .2 من ايات اهلل.11

 اعضاء اعبسم  .3 الكواكب والنجوم . 12

 النظافة .4 اسرة على. 13

 األسرة .5 البيت. 14

 وسائل اؼبواصالت .6 الغائب. 15

 العلم والعلماء .7 الضمائر. 16

 الصحة واؼبرض .8 العلم والعمل. 17

 أخالق اؼبسلم .9 بالل ابن رباح. 18

 

: وقال أستاذ ولدا نافع، مدرس اخر ىف تعليم اللغة

 ان اؼبواد يف الكتاب اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا سهلة للطالبة الىت 
اؼبواد يف ىذا الكتاب يتكون من التمرينات اؼبختلفة . قد تعلمت اللغة العربية

اؼبشتملة من أربع مهارات، واؼبوضوع فيو متعلق باغبياة اليومية عند 
 .الطالبات

بستخذم اؼبعلم أسلوب التمثيلية لتطلب قدرة الطالب على التعبَت 
عن اغبوار العربية الفصحى يفصح ؿبرجها اؼبناسب، باإلضافة إىل قدرتو على 
                                                                                                                                                       

 GR/140518/RA/3انظر إىل نسخة اؼبقابلة، 

 GR/10518/W.N/2أنظر إىل نسخة اؼبقابلة الرقم،  
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: أما من كيفية الىت يستخدم أسلوب التمثلية ىى. استكشاف لعب األدوار
ينقسم الطالب إىل ؾبموعات من قبل عدد من األعضاء وفقا للدور اؼبوجودة 

ومنح اؼبدرس . (مثل اثنُت، أو ثالثة أشخاص)ىف النص اغبوار لتدريسو 
الطالب على نصح الذى حيتوى على اغبوار وطلب منهم تعلمو مث يسئل من 

ىف : اؼبفردات الذى ال يفهم، على سبيل اؼبثال قسم الصناعات السميكية
مث طلب من الطالب أن تلعب دورا ىف النص، وىى يوسف وحسن . رمضان

واغبوار يكشف عن أن الرجلُت تستخدم من قبل طالب اللغة مع ؾبموعة 
متنوعة من التعديالت، لكنو بالتأكيد الينبغي أن يكون من تدفق جوىر 

وبذالك تطلب قدرة الطالب لتشّجع نفسها لتكالم وربّدث مع . القصة
. األصدقائها

: كما قالت إزّة اؼبفيدة، من أحد الطالب ىف تعليم اللغة
أشعر الصعب وخوف لكالم اللغة العربية، ومل أفهم من مادة اغبوار ىف 

ألن فيها " اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا"اؼبواد يف الكتاب 
ولست اؼبتخرّجة من اؼبعهد، ولذالك مل ستطيع اللغة . باللغة العربية صبيعا

ولكن بأسلوب . وأدرس حديثا من اللغة العربية ىف ىذه اؼبعهد. العربية
التمثيلية سهّلت ليفهم اغبوار وأشعر سرورا للعب األدوار وتقدم أمام 

    .األصدقائ

من اػبلفية التعليمية اؼبختلفة ىف السابق، أن الطالبة الساكنات ىف 
 218معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو 

 طالبة من 86 طالبة من اؼبدرسة العمومية، و 125طالبة الىت تتكون من 
 .  طالبة من اؼبعاىد اإلسالمية7اؼبدرسة اإلسالمية، و 

                                                      

 MD/160518/I.Z/6انظر إىل نسخة اؼبقابلة الرقم ،  
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رئيسة اؼبنظمة ؼبعهد أوىل األبصار  وىذا كما قالت علفيا عليُت نَتاة،
 :للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو التاىل

واستنادا إىل مالحظات البيانات اؼبوجودة، أن الطالبات الساكنات ىف 
معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو 

 طالبة من اؼبدرسة العمومية، و 125 طالبة الىت تتكون من  218
 طالبة من اؼبعاىد 7 طالبة من اؼبدرسة اإلسالمية، و 86

  .اإلسالمية

ولذلك أخذا . اػبلفية التعليمية تسبب اىل إختالف الكفاءة ؽبم
. اؼبعهد اإلختبار التحريرى اؼبعرف كفاءهتن االساسية قبل إجراء التعليم

ومنها سوف يقتم . ىدف ىذا اإلختبار ؼبعرفة القدرة األساسية عند الطالبة
 . اؼبعهد الطالبات أىل فصول مناسبا بنتجتهن

 :كما قال  األستاذ ولدا نافع

لطالبة كفاءة  (فصل لطالبات ؽبن نتيجة عالية) B1فصلى 
متجانسة إىل حد ما، متجانس يعٌت كل الطبقة قد يفهم اللغة العربية 

و ؿبادثة اللغة العربية، ولكن مل تستطيع رد ؿبادثىت باستخدام 
  .العربية

أوال، . بناء على ما ذكر ىف السابق، فتنقسم تعليم اللغة اىل فصلُت
الفصل فيو طالبات ؽبن نتيجة جيدة، وؽبن ىف بعض اؼبهارات اللغوية، 

وثانيا، . كالقراءة والكتابة واإلستماع والكالم، وؽبذا القسم تسعة فصوال
فصل فيو طالبات ؽبن نتيجة مقبول، وأكثر منهن طالبات من اؼبدرسة 

. العمومية، وؽبذا القسم شبانية فصول

                                                      

 M.S/140518/U.I/5أنظر إىل نسخة وثية اؼبقابلة الرقم  

 GR/10518/W.N/2أنظر إىل نسخة اؼبقابلة الرقم،  
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مع الفرق القدرة مث جيب ان يكون اؼبعلم  الذكية يف ربصيص  الطبقة 
. واختيار الطريقة الصحيحة اؼبناسبة يف التعلم

 

فى تعليم مهارة الكالم عرض البيانات الخاصة عن مشكالت الطالب  .ب 
 بمعهد بكتاب اللغة العربية للمبتدئين غير الناطقين بهابأسلوب التمثيلية 

للبنات بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروجو السنة  أولى األبصار
 .٢٠١۸‒٢٠١٧الدراسة 

اؼبالحظات واؼبقابالت وجدت  الباحثة البيانات اؼبتعلقة   من نتيجة
باؼبشكالت الىت يواجهها اؼبعهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية 

 واؼبشكالت، مشكالت درس كل يف. اغبكومية فونوروجو ىف إجراء تعليم اللغة

 اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هباىف تعليم اللغة بأسلوب التمثيلية بكتاب 
باؼبعهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو العام 

: ىو، 2018-2017الدراسي

 الكتب مادة فكرة فهم يف الصعوبة (1

تكون اؼبشكالت منها يشعر الطالبات صعبة  اللغة تعليم ىف
ليفهم من فكرة اؼبادة ألهنا كثَت منهم متخرجة من اؼبدرسة العمومية ومل 

اللغة العربية تكن فيها تعليم اللغة العربية واؼبشكالت األخر كتاب 
.  باللغة العربية جامعاللمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

 (Riza Awaludin)  كما قال  األستاذ ريزا فيصل أول الدين 

اذا نظرنا اىل اربع مهارات يف اللغة العربية كانت الكالم من 
ألن ما عندكم اؼبفردات الكثَتة، . أضعف اؼبهارت عند الطالبات



54 
 

 
 

ويشعرون اؼبادة صعبة عند الطالبات ىف السنة االوىل،  ألن ال 
 .تفهمن كثَتا اللغة العربية ومل يتعلمن كثَتا ىف مدارسهم اؼباضية

 التعليم وقت قلة / الناقص التعليم وقت (2

: ، وىو (Ratna Wati)    كما قال األستاذة راتنا واتىى 
تعليم اللغة ىي  وقت  التعليم قصَتة جدا و  وكانت اؼبشكالت يف

ناقصة ، وينبغي أن يكون طبس مرات ىف األسبوع، ولكن جاز ان 
يكون أقل من طبس مرات الواجبة األوىل  ليس الواجبة األوىل  

 .للطالبات

: طالبة ىف فصل تعليم اللغة تامارى، اين قال كما 

 أفضل ألن الفصل دخول ىف تستأخر إذا اؼبادة ليفهم صعبا أشعر  

 الرابعة الساعة ىف اعبامعة من أرجع أحيانا. اؼبعهد من اعبامعة ىف التعليمية

  .سباما الرابعة الساعة ىف اللغة تعليم وبدأ النصف، إىل

 اؼبعهد و اعبامعة بُت الوقت لينقسم الصعوبة (3

 :  كما قال أديتا فراباواتى  طالبة ىف فصل تعليم اللغة ىي

و كبن ال هنتم ألن . منها،  ان شرح اؼبعلم غَت مفهومة. لنا صعوبة كثَتة
 .وقت التعليم مساء و قد تعبنا من اعبامعة

طرق التعليم اؼبستخدمة يف كل اؼبقابلة غَت ـبتلفة  (4

                                                      

 GR/140518/RA/3انظر إىل نسخة اؼبقابلة، 

 .G.R/231217/R.W/1انظر إىل نسخة اؼبقابلة،  

 .M.D/160518/A.T/8 انظر إىل نسخة اؼبقابلة،  
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وعلى . للطالبات من اؼبدرسة الثانوية والعمومية واؼبعاىد كفاءة ـبتلفة  
. اؼبدير ان خيتار الطريقة اعبذابة واؼبناسبة بالطالبات ىف تعليم اللغة

: نافييا واندا ىف تعليم اللغة ايضا الطالبة  وتقول
من حيث التعيلم ما عندى مشكلة، ألن بعض اؼبعلم كا 
مث . األستاذ مرحية وقريبة معنا، و نستطيع ان نفهم ما شرحو سهال

مل أستطيع أن خيَّت من اؼبفردات . إذا كان من الكالم ىل مشكلة
 .اؼبناسبة

 

أسلوب التمثيلية فى تعليم عرض البيانات الخاصة عن طريقة التقويم  عن   .ج 
 بمعهد أولى اللغة العربية للمبتدئين غير الناطقين بهامهارة الكالم بكتاب 

للبنات بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروجو السنة الدراسة  األبصار
٢٠١‒٢٠١٧۸. 

 باؼبعهد اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هباتقوًن تعليم اللغة بكتاب  (أ 
أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو السنة الدراسة 

2017-2018. 

 اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هباالتقوًن تعليم اللغة بكتاب 
باؼبعهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو 

فيو أيضا . متنوعة، بدءا من اإلمتحان الشفوى  اىل اإلمتحان التحريرى
. تقييم يومي و تقييم سنوي

التقييم اليومي ىو التمرينات اليومية وأجذىا اؼبدرس كل يوم ىف 
منودج تقييم اليوم متنوعة ايضا، وىى إجابة األسئلة من . عملية تعليم اللغة

                                                      

 .M.D/160518/NW/7أانظر إىل نسخة اؼبقابلةة،  



56 
 

 
 

وحفظ  اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا، التمرينات ىف الكتاب
 اللغة  اؼبفردات اعبديدة من كل باب، و يصنع احملادثة ؽبا وجد  ىف الكتاب

. باستخدام لغة الطالبات نفسها  ولكنالعربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا
اما تقييم السنوى نوعان، وىو اإلمتحان . واجابتها باستخدام كفتهن

متحان واإل أشهر ستة بعد جيرى الذي االمتحان  للمستوى األول ىو
 عام لكل الثاين أشهر ستة بعد جيرى الذي االمتحان للمستوى الثاين ىو

 .الدراسي

ولدا نافع، تقييم ىف تعليم اللغة باستخدام   وىذا كما قالو أستاذ
 باؼبعهد أوىل األبصار  اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هباالكتاب

: للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو ىو
اللغة " التقييم ىف الفصل  تعليم اللغة باستخدام الكتاب 

باؼبعهد أوىل األبصار للبنات " العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا
باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو نوعان، وىو تقييم يومى و 

تقييم يوىم وىى إجابة األسئلة من التمرينات ىف . تقييم سنوى
، وحفظ اؼبفردات "اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا" الكتاب 

اللغة العربية " اعبديدة من كل باب، و جعل ؿبادثة مثل ىف الكتاب 
ولكن بلستخدام لغتهن، و األسئلة " للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

اما تقييم السنوى نوعان، وىو اإلمتحان . واجبتها بلغة الطالبات
 عام كل األول أشهر ستة جيرى الذي االمتحان  مستوى األول ىو
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 ستة جيرى الذي االمتحان إمتحان مستوى الثاين ىو الدراسي،

 .الدراسي عام كل الثاين أشهر

:  أيضا،وأضاف أيو عائشة
" اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا" باستخدام الكتاب التقييم 

ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو 
و . إمتحان للمستوى الثاين ونوعان وىو اإلمتحان للمستوى األول 

جدول اإلمتحان دبعهد أوىل األبصار مناسبة جبدوال االمتحان باعبامعة 
 .اإلسالمية اغبكومية فونوروجو

 :معايَت األمتحان التحريرى يشمل على

 اؼبفردات (أ

 التمرينات مدروسة  ىف الفصل (  ب

 ترصبة اعبمل من  اللغة اإلندونيسية اىل اللغة العربية وعكيها (  ج

ترتيب الكلمة حىت تكون صبلة مفيدة  (د
وصف الصورة  (ه

 اللغة العربية للمبتدئُت غَت واؽبدف من التقييم  باستخدام الكتاب
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية الناطقُت هبا

 :ىو فونوروجو

ؼبعرفة مدى فهم الطالبة    (أ
 الن يكون الطالبات حيفظون اؼبادة (ب

                                                      

 GR/10518/W.N/2أنظر إىل نسخة اؼبقابلة الرقم،  

 M.S/140518/A.Y/4أنظر إىل نسخة وثية اؼبقابلةة الرقم  
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الن يكون إشارة عند اؼبعلمفى ترقية التعليم بعد معرفة نتيجة اإلمتحان  (ج
عند الطالبات 

وأما تقوًن تعليم اللغة بأسلوب التمثيلية ىف معهد أوىل األبصار للبنات  (ب 
باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو ىي بالتقييم يومي، ألن يف تعليم 
اللغة العربية فيها الخيصص على تعليم مهارة الكالم فقد، لكن خيصص 

على الطالبات ليباشر اؼبهارات اللغوية األخر كمهارة الكتابة ومهارة 
.  القرائة

: ولدا نافع  كما قالو أستاذ
   التقييم ىف الفصل  تعليم اللغة باستخدام أسلوب التمثيلية ىي 

تقييم يومي، ألن ىف تعليم اللغة العربية يستخدم الكتاب اللغة العربية 
للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا ومادهتا ال حيتوي من مهارة الكالم فقد 

وقصد . لكن حيتوي على اؼبهارة اللغوية كمهارة الكتابة ومهارة القرائة
من تطبيق أسلوب التمثيلية ىي ليسهل الطالبات يفهم ويذكر اغبوار 

ولكن ىف مادة اغبوار أمرىم لعب التمثيل . حىت ديارسهم ىف كل يوم
ومن غَت . ومن ذالك لعبا أشهد وأطبّق حُت أقوّم من قدرة كالمهم

لعبا التمثيل ألقوم قدرة الكالم الطالبات أستخدم اإلمتحان الشفوى 
ومن جوهبم . كل بعد أشرح اغبوار، أشار من بعضهم مثّ أسئل إليهم

      .أعلم

                                                      

 GR/10518/W.N/2أنظر إىل نسخة اؼبقابلة،  
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ويقيس تعليم اللغة بأسلوب التمثيلية لًتقية مهارة الكالم 
كما قال أستاذة . الطالبات، يراقب اؼبعلم الطالبات ىف لعب التمثيل

: راتنا وايت
والتقوًن ىف الفصلى ىي من اإلمتحان الشفوى  اىل 

إذا ىف . اإلمتحان التحريرى فيو أيضا تقييم يومي و تقييم سنوي
مهارة الكتابة والقرائة بالتقييم اليومي ىو أجاب التمرينات اليومية يف 

وؼبهارة الكالم أعلم .الكتاب اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا
إذا طالباتى فهمت مادهتم فيستخدمون لعب التمثيل باعبيد وىي 

من اتقاف ؽبجتهم، وتعبَت وجههم، وطلق الّلسان، ويستخدم 
 .الطالبات لَتتّب من لغتهم

 للبنات باعبامعة اإلسالمية األبصار أوىل معهدوال حيّدد اؼبشرفة      
. اغبكومية فونوروجو من التقييم تعليم اللغة الذى استخدم اؼبعلم لفصلهم

: كما قالت أيو عائشة
كبن الكبّدد من قسم اإلمتحان الذي يستخدم اؼبعلم ىف 

تقوًن تعليم اللغة العربية، ألن ندرك أن طبق اؼبعلم بالطريقة 
ولكن قبيب . واألسلوب اؼبتنوعة ليسهل ىف عملية تعليم اللغة العربية

تكون ىف كل الفصل تعليم اللغة تقييم السنوى، وىو اإلمتحان 
 أشهر ستة بعد جيرى الذي االمتحان  للمستوى األول ىو

                                                      

 .G.R/231217/R.W/1 ،انظر إىل نسخة اؼبقابلة 
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 أشهر ستة بعد جيرى الذي االمتحان متحان للمستوى الثاين ىوواإل

 .الدراسي عام لكل الثاين

  

                                                      

 M.S/140518/A.Y/4أنظر إىل نسخة وثية اؼبقابلة،  
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الباب الخامس 
تحليل البيانات 

 

 اللغة العربية تحليل البيانات عن أسلوب التمثيلية فى تعليم الكالم بكتاب﴾ أ﴿
بمعهد أولى األبصار للبنات بالجامعة اإلسالمية  للمبتدئين غير الناطقين بها

 .2018-2017 الحكومية فونوروجو السنة الدراسة

. كان معهد أوىل األبصار ربت رعاية اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو
ينقسم معهد أوىل األبصار إىل قسمُت ىو معهد أوىل األبصار للرجال و معهد أوىل 

وكذلك . و سكن فيها اؼبعلمون أو الذين ساعدوا ىف تأليفها. األبصار للبنات
اؼبشرفُت واؼبشرفات اؼبقبولة من عدة أنواع من االختبارات واؼبقابالت، و األخَت ىي 

ان الطالب اؼبقيمُت ىف معهد أوىل األبصار لديهم نتيجة ناقصة ىف قراءة  .الطلبة
وبذالك وجب . القرأن حُت اإلمتحان لدحول اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو
جيب أن يقيموا  . عليهم أن يقيموا ىف معهد أوىل األبصار هبدف ربسُت قراءهتم القرأن

ألن ىف العام الدراسي سيحل . قدر سنة أو اؼبستوين معهد أوىل األبصار الطالب ىف
 .ؿبلو الطالب اعبدد اؼبلتحقُت منهم أيضا يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو

. عرض البيانات ىناك أنواع من التعليم يف معهد أوىل األبصار وبناء على
تطور معهد أوىل األبصار التعليمية اإلضافية للطالب اؼبقيمُت ىف معهد أوىل األبصار 

يرجى . صباح اللغة، تعليم اللغة، تعليم الكتاب، تعليم القرأن و التحفيظ: كما يلي
بذالك أن تساعد الطالبة على زيادة اؼبعرفة عن الدينية و األفضل إذا تطبيقو يف اغبياة 

. اليومية
 وتعليم اللغة  .من انواع التعليم السابقة  تكزت حبثها أحباثها يف تعليم اللغة

وامنا تعليم اللغة ىف معهد أوىل األبصار باعبامعة . ىو تعليم اللغة العربية األساسية
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 اللغة العربية لغَت الناطقُت هبااإلسالمية اغبكومية فونوروجو  باستخدام الكتاب 
وتعليم اللغة . الذى الفو األستاذ نصر اهلل اؼباجستَت و األستاذة جفري نغراوياتى

العربية ثالث مرات يف األسبوع، وىي يف يوم االثنُت والثالثاء واألربعاء يف الساعة 
 طالبا 14-13ينقسم تعليم اللغة إىل طبس عشرة فصول ويتكون من . الرابعة مساء
ىم الطالب ىف اؼبستوى األول ىف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية . لكل فصول

 .فونوروجو الذى لديهم خلفية الدراسية اؼبختلفة

امنا اؼبعلمُت يف فصل  تعليم اللغة أكثرىم مستخرجون من معهد أوىل األبصار 
بل وجد أيضا اؼبعلم . الذين يدرسون يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو

اػبريج من غَت معهد أوىل األبصار، يسمح ؽبم باتفاق مع اعبامعة اإلسالمية 
ألن وقع معهد أوىل األبصار ربت رعاية اعبامعة اإلسالمية . اغبكومية فونوروجو

. اغبكومية فونوروجو فتظامو وفقا باثفاق اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو

اللغة العربية لغَت الناطقُت باستخدام الكتاب  تعليم اللغة معهد أوىل األبصار
كانت اؼبواد يف الكتاب بسيطة، فصارت مناسبة إذا  استخدمت بطلبة معهد . هبا

اللغة العربية لغَت  ينقسم اؼبواد يف الكتاب. أوىل األبصار الىت مل يعرفو اللغة العربية
يف أربعة اؼبهارات، وىو  مهارة االستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتابة  الناطقُت هبا

. ومهارة الكالم
صبيعا، ولذالك  باللغة العربية اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا كتاب ويكتب

ولكن لطالبة العليا . يسبب الطالبة اؼببتدئة واؼبتوسطة تشعر الصعب لتفهم اؼبادة
الطالبة اؼببتدئة واؼبتوسطة مها متخرجة من اؼبدرسة العمومية واؼبدرسة . سهال جدا

والطالبة العليا من معهد . اإلسالمية اغبكومية وليست متخرجة من اؼبعهد اإلسالمية
ولذالك جيب على اؼبعلم ىف تعليم اللغة العربية ليستخدم الطريقة . اإلسالمية

 .واألسلوب اؼبناسبة ليسهل الطالبات فهم اؼباداة
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إن الطريقة دبعناىا الضيقة تكون عبارة عن خطوات ؿبددة يتبعها اؼبدرس 
وىنا تكون الطريقة وسيلة . لتحفيظ اؼبتعلمُت اكّب قدرة من اؼبادة العلمية الدراسية

لوضع اػبطط وتنفيذىا يف مواقف اغبياة الطبيعية، حبيث يكون الصف الدراسي 
. جزًءا من اغبياة وجيري يف سياقها، وينمو الطالب فيها بتوجيو من اؼبدرس وإرشادة

ترتيب الظروف اػبارجية للتعليم وتنظيمها واستخدام : "وىكذا فان الطريقة تعٍت
األساليب التعليمية اؼبالئمة ؽبذا الًتتيب والتنظيم، حبيث يؤدي ذلك إىل االتصال 

ومن غَت الطريقة الىت وجب ليفهم على ".اعبيد مع اؼبتعلمُت لتمكينهم من التعلم
األسلوب ىو سلسلة تعليمية الىت عمل اؼبعلم واؼبتعلم . معلم ىو األسلوب واؼبدخل

أشار األسلوب إىل تدبَت ليحتاج . ىف عملية التعليمة لتحقق من غرض التعلم ناجحا
  .على شيئ، والطريقة ىي سلسلة اليت يستخدم لعمل األسلوب

ولذالك الطريقة و األسلوب ىي اؼبتسلسل اؼبنظم الذي ديارسو اؼبدرس ألداء 
وغرض اؼبطلوب يف إيصال اؼبادة أو معلومات إىل اؼبتعلم، وديكن أن . عملية التعليم

تغمي أيضا الكيفيات اليت ربقق التأثَت يف اؼبتعلم حبيث تؤدي إىل التعليم 
ولذالك، إذا كان اؼبعلم حصل على الطريقة و األسلوب الصحيحة، على انو .والنماء

 .لن يكون من السهل إلختيار طريقة مناسبة ىف كل األحوال و مادة الدرس
وتعليم اللغة العربية ىف معهد أوىل األبصار باعبامعة اإلسالمية اغبكومية 

فونوروجو الىت زبصيصها إىل استخدام اللغة اإلجاىب، فتكون يف تعليميتو أكثر من 
. وألن الطالبات أكثر من اؼبتوسط فيستخدم اؼبعلم بأسلوب التمثيلية. مهارة الكالم

. أسلوب التمثيلية ىى إحدى من األسالب ىف تعليم اللغة العربية ؼبرحلة اؼبتوسطة
أسلوب التمثيلية ىي األسلوب الىت ليعّّب ويشرح من قصد الّدرس ويستطيع بعض 

                                                      

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ، 15،وامونا 
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الطالب ليبتلي أن يفكر والتعبَت عن أفكارىم، ويسّهلهم ليفهم اغبوار، مث يسّهل 
اؼبعّلم ليقيس من كفاية الكالمهم وإالما من ترقية اؼبمتج ىف تعليم مهارة 

ولذالك أسلوب التمثيلية ىي النشط الذي يتطلب قدرة الطالب ليعّّبوا .الكالم
.  عن اغبوار العربية

إن مهارة الكالم العربية لطلبة معهد أوىل األبصار اعبامعة اإلسالمية 
. نصف منهن قادرة ألن من اؼبدرسة العالية أو اؼبعهد. اغبكومية فونوروجو ـبتلفة

من عرض . ونصف منهن مل يقدر ىف كالم اللغة العربية ألن من مدرسة العمومية
وأكثر الطالبات من مدرسة . البيانات السابقة نعرف بأن قدرة كل الطالبات ـبتلفة

. من عشرة الفصول ىف تعليم اللغة، إمنا قدرة الطالبات فيها ـبتلفة. العمومية
يهدف . فلمساعدة اؼبعلمُت يف تعليم اللغة جعلت اؼبشرفة اإلختبار عبميع الطالبات

فجمع نتائج من ىذه االختبارات  . االختبار ؼبعرفة قدرة الطالب يف تعلم اللغة العربية
.   مند نتيجة اؼبتوسطة اىل نتيجة اؼببتدئ

أوال، الفصل فيو طالبات  نتيجة . ولذالك فينقسم تعليم اللغة اىل قسمُت
جيدة، و ىف بعض اؼبهارات اللغوية، كالقراءة والكتابة واإلستماع والكالم، وؽبذا 

وثانيا، الفصل فيو طالبات نتيجة . القسم لطالبات اؼبتوسطة ىو إىل سبعة فصول
 .فصول مقبول، و أكثر منهن طالبات من اؼبدرسة العمومية وؽبذا القسم شبانية

، وطباقة اؼببتدئ ؼبن حصل 90-60الطبقات اؼبتوسطة ؼبن حصل على النتيجة 
فإن اؽبدف بتقسيم فصل تعليم اللغة لتسهيل اؼبعلمُت ىف .  50-30على النتيجة 

عملية التعليم اللغة العربية دبعهد أوىل األبصار اعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
. فونوروجو

                                                      

 .130، (1998رينيكا جفتا، : جاكارتا)، Strategi Belajar Mengajar  راسطية، 
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ألن قدرة . ولكن قد وجد اإلختالف بُت الفصل ىف تطبيق أسلوب التمثيلية
لفصل . كل الطالبات ـبتلفة فيسبب اإلختالف ليبّلغ اؼبادة ولو بأسلوب الواحدة

 اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا اؼبتوسطة، طلب الطالبات اؼبفردة من اغبوار ىف كتاب

مثّ شرح األستاذ من قصد اغبوار، مث ينقسم اؼبعلم الطالبات للعب التمثيل من تلك 
اغبوار بقرائة الكتاب أو بنفس لغتهم، وأحيانا سأل اؼبعلم إىل الطالبات من قصد 

اغبوار باللغة العربية، ولذالك ىف ىذا الفصل يتطلب قدرة الطالبات ليعّّبوا ويشرحوا 
.  عن اغبوار العربية

ولكن لفصل اؼببتدئ ترجم اؼبعلم اغبوار باللغة اإلندونيسية ليسهل الطالبات 
ليفهم قصد اغبوار، وبعد ذالك ينقسم اؼبعلم الطالبات للعب التمثيل من اغبوار 
بقرائة الكتاب، ولذالك ىف ىذا الفصل يتطلب قدرة الطالبات ليصلح ؽبجتهم، 

وتطبيق أسلوب التمثيلية ىف تعليم مهارة الكالم  .وتعبَت وجههم، وطلق لساهنم
قباحا لًتقية كالم الطالبات، سهل الطالبات ىف فهم مادهتن، وسهلهن ىف تذكَت 

اللغة العربية للمبتدئُت مادهتن، وتشعر الطالبات سرورا ىف تعليم اللغة العربية  بكتاب 
.        ولو جامعا باللغة العربية غَت الناطقُت هبا

نظر اإلختالف من جانبُت مها . أن كل فرد ىو الوحدة بُت واحد مع االخر
فأن اإلختالف األفقية ىي الفروق الفردية من  اعبوانب العقلية، . األفقية والعمودية

وأما .  مثل مستوى الذكاء من اؼبواىب، الرغبة، والذاكرة  واالنفعال و غَتىا
اإلختالف العمودية ىي الفروق الفردية من اعبوانب اؼبادية،  مثل الشكل و الطول 

وكل جنب من اعبوانب الفردية يتأثر كثَتة بأنشطة . وكّب اعبسم والطاقة و غَتىا
. وقباح  التعليم

كال العاملُت تؤثر .كان الفروق الفردية يسبب بعاملُت، مها الوراءه والبيئة
ال أحد متساويا، من األحد  ولكن مازال بتأثر كال . على منو وتطور الطالبات



66 
 

 
 

لكل طفل أو شخص يف ىذا الدنيا قدرة،   الأحد   .العاملُت و أن ىف اػبفيفة
من الطفل  أن يبكي فقط، مث يصوت، . يولد ىف الدنيا دون القدرة ليعمل شيئا
. يقدر على أن يفعل أى شيئ حُت البالغ, ويزحف، وديشى وينمو و دبرور الوقت

أن القدرة ىي شيئ الذى (Najib Khalid Al-amir) كما قال قبيب خالد األمَت 
 .يقوم هبا الشحص قياما حقيقيا

ومهارة لكالم بالّلغة األجنبّية ىو اؼبهارة األساسية و حاصلت ىدف من 
مهارة . كما الكالم ىو وسيلة إلّتصل مع شحص اخر. بعض أىداف تدريس الّلغة

الكالم ىو إستطاعة الكشف عن األصوات و تكلم بطريقة لفظية لتعبَت عن 
 طريق وعن .األفكار يف وجد الفكرة و اؼبوقف و الرغبات أو اؼبشاعر إىل ـباطب

 يندمج أن ويستطيع واألخرين لنفسو حقيقة عن سباما يكشف أن يستطيع الكالم

 واستخدم واألفكار، واآلراء اػبَتات وتبادل االجتماعية، اغبياة ىف فعالة بصورة

جيب ان يدرس مهارة الكالم مند  ولذالك .اإلنسانية اغبياة ىف يتجزأ ال جزء الكلمة
صغَت، أثناء يف روضة األطفال، وىذه بسبب على أن قدرة األطفال ىف الصغار ما 

 .فصار ىذا اغبال أسهل ىف توجيهيهم, زالت ناعمة
  

                                                      

 92 (2010, بومى أكسارى: جاكرتا) Kurikulum dan Pembelajaran, عمر ىاماليك  

 166 (2002, فوستاكا ىداية: باندوع) Mendidik Cara Nabi SAW ، قبيب خالد األمَت 
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 تحليل البيانات عن مشكالت الطالب فى تعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية ﴾ب﴿
 بمعهد أولى األبصار للبنات اللغة العربية للمبتدئين غير الناطقين بهابكتاب  

 .2018-2017بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروجو السنة الدراسة 

يف بعض ألحيان، تسَت عملية التعليم ىف اؼبؤسسة التعليمية مناسبة 
. تأخرت عملية التعليم بعدة األسباب, ولكن ىف كثَت من الواقع.  باألىداف اؼبرجوة

 اللغة العربية للمبتدئُت غَت فتشرح الباحثة مشكالت الكتابة باستخدام الكتاب
يف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو  الناطقُت هبا

 قلة وقت التعليم،/الوقت التعليم الناقص ىو الصعوبة يف فهم فكرة مادة الكتاب،

الصعوبة لينقسم الوقت بُت اعبامعة واؼبعهد، ومنودج التعليم اؼبستخدمة ىف كل 
. اؼبقابلة غَت ـبتلفة

 الصعوبة في فهم فكرة مادة الكتاب .1

يشعر  اللغة تعليم ىفمن أكّب اؼبشكالت اليت واجهت الطالبات بأهنن 
الطالبات صعبة ليفهم من فكرة اؼبادة ألهنا كثَت منهم متخرجة من اؼبدرسة 

من عرض البيانات السابقة نعرف بأن أن الطالبة الساكنات ىف معهد . العمومية
 طالبة الىت 218أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو 

 طالبة من اؼبدرسة 86 طالبة من اؼبدرسة العمومية، و 125تتكون من 
ومل تكن فيها تعليم اللغة العربية .   طالبة من اؼبعاىد اإلسالمية7اإلسالمية، و 
.  باللغة العربية جامعااللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هباولـمـّا كتاب 

ومل يقدروا لتعّب . وعندىم اؼبفردات القليل منها، فيسبب الصعوبة ىف كالمهم
ووجد ىف تعليم اللغة العربية قصر ىف اتستخدام اؼبعلم . من أفكارىم بالغة العربية

ولذالك جيب على معلم . من الوسائل الذى يعاون ىف نتائج تعليم اللغة العربية
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اؼبناسبة ليسهل الطالبات يفهم من  ليستخدم الطريقة أو األسالب والوسائل
.  اؼباداهتم

 

  قلة وقت التعليم/وقت التعليم الناقص  .2

 قلة وقت /وقت التعليم الناقص  تعليم اللغة ىي وكانت مشكالت يف
التعليم ، وينبغي أن يكون طبس مرات ىف األسبوع، ولكن ىف بعض األحيان 

وىذا جاز ؽبن ألن ليس . يكون التعليم اربعة مرات او ثالث مرات ىف األسبوع
. الواجبة األساسية باؼبعهد

 

 الصعوبة لينقسم الوقت بين الجامعة والمعهد .3

وكانت مشكالت الطالب ىف تعليم اللغة ىي الصعوبة لينقسم الوقت 
ألن تعلم من بعض الطالبات ىف اعبامعة حىت الساعة . بُت اعبامعة واؼبعهد

. الرابعة والنصف وبدأ تعليم اللغة العربية ىف اؼبعهد ىف الساعة الرابعة سباما
وأحيانا من بعضهم . ولذالك يسبب مل اكًتاث ألن يشعر الطالبات من التعب

متأخروا ليدخل الفصل حىت مل حيضروا ىف تعليم اللغة ألن  عندىم كثَت من 
. وضيفة ىف اعبامعة

 

 .ونماذج التعليم المستخدمة فى كل المقابلة غير مختلفة .4

كانت اؼبشكالت الظاىرة يف . تواجو ؾبموعة متنوعة من مشاكل فيو
فصل تعليم اللغة ىى من اؼبعلم نفسو، يستخدم اؼبعلم منودج التعليم اؼبمل يف 

من اسًتاتيجية التعليم ، وجدت الطالبات اؼببتدئة الاليت مل يفهمن . كل اؼبقابلة
وبدأ إدراك اؼبعلم يف التفكَت . كثَتا بتعليم اللغة وحيًتن باحملادثة مع أصدقائهن
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عن كيفية الطرق عبعل الطالب اؼببتدئُت ال ديلون بعملية التعليم ويصَت ؾبذبة 
. يف تعليمها

اللغة  باستخدام الكتاب الكالم مهارة  تعليم مشكالت عن الباحثة ورأت
 ألن اؼبعهد او اؼبعلم او الطالبات من تكون قد ،العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

 من التعليم مشكالت أما. التعليم أىداف ربصيل وجود على تتعلق الثالثة ىذه

ان شرح اؼبعلم غَت مفهومة و يف مادة اغبوار ىن مل يستطعن أن  ىي الطالبات جهة
 شرحو ىو اؼبعلم جهة من التعليم مشكالت وأما ،يعّبن من أفكارىن باللغة العربية

 اليت اؼبدرسة بيئة ىي اؼبعهد جهة من التعليم مشكالت وأما مفهومة، غَت اؼبادة ىف

. الوظيفية كثرة فيها الطالبات على جيب

يف تعليم مهارة الكالم  مشكالت أن الباحثة رأت اؼبذكورة النظرية ومن
 ىف معهد أوىل األبصار اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا بأسلوب التمثيلية بكتاب

ىو الصعوبة يف فهم فكرة مادة  للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو
والصعوبة لينقسم الوقت بُت  قلة وقت التعليم،/الوقت التعليم الناقصو الكتاب،

. اعبامعة واؼبعهد، ومناذج التعليم اؼبستخدمة ىف كل اؼبقابلة غَت ـبتلفة
 

 اللغة تحليل البيانات عن طريقة التقويم لتعليم مهارة الكالم باستخدام الكتاب﴾ ج﴿
 بالمعهد أولى األبصار للبنات بالجامعة العربية للمبتدئين غير الناطقين بها

 2017-2016اإلسالمية الحكومية فونوروجو العام الدراسي 

التقوًن اصطالحا يدل على العملية اليت تستخدم فيها نتائج القياس وأي 
معلومات حيصل عليها بوسائل أخرى مناسبة، يف إصدار حكم على قيمة خاصة 

 .معينة لدى اؼبتعلم او على جانب معُت من جوانب اؼبنهج

                                                      

 .250، (1991دار اؼبعارف، : القاىرة ) عمَتة اؼبنهج وعناصرهإبراىيم بسيوين،   
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وىناك أية النتيجة الىت قد اُستعِمل . وأحيانا التقوًن دبعٌت اإلختبار والقياس
، (5)، ناقص (0-4 )ىف اي مدرسة خاصة ىف اؼبدرسة العربىة، وىي مردود 

 .(10)، وفبتاز (8)، جيد جّدا (7)، جّيد (6)مقبول 

 :ومن جهة الًتبية ينقسم التقوًن إىل أربعة اقسام

 (selective) للتشكيلة (1

 (diagnosa) للتشخيص (2

 (placement)للركز  (3

 ((evaluation الة التقوًن (4

 

 

 بالمعهد اللغة العربية للمبتدئين غير الناطقين بهاتقويم تعليم اللغة بكتاب  .1
أولى األبصار للبنات بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروجو السنة 

 .2018-2017الدراسة 

رأت الباحثة أن التقوًن الىت تستخدم يف تعليم اللغة باستخدام الكتاب 
 ىف معهد أوىل األبصار باعبامعة اإلسالمية اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

. اغبكومية فونوروجو يهدف اىل فهم الطالبات عن تعليم اللغة العربية جيدا
، وهبذا عقد التقوًن بعد انتهاء شرح اؼبعلم عن اؼبادة من كل الباب اؼبدروسة

. اؼبدرس التقوًن كان اؼبعلم يعرف حالة الطالبات عن اؼبادة اليت شرح فيها

                                                      

: جوكجاكارتا) Tehnik Pengembangan Kurikulum Pengajaran Bahasa Arab، الدين فخر 

 .149 ،(2006 أوتاما، فوستاكا كلوبال

فوستاكا ستيا، : باندونج) Filsafat pendidikan Islam ضبدان أحسان وفؤاد حسان،
2007).215-220. 
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واستخدم اؼبعلم التقوًن يف اخَت اؼبستوى الدراسي، وهبذا التقوًن كان اؼبعلم 
 .يعرف  عن نتيجة الطالب من كل اؼبستوى

ومن اؼبقابلة مع اؼبعلم واؼبنهج الدراسي أّن التقوًن يف تعليم اللغة ىف 
معهد أوىل األبصار باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو ىو باستخدام 

وأما تشكيل التقوًن بشكل . اللغة العربية لغَت الناطقُت هباالكتاب 
وتفصيل اإلمتحان يف معهد أوىل األبصار باعبامعة اإلسالمية . اإلمتحان

 :اغبكومية فونوروجو كما يأيت

للغة العربية لغَت متحان الشفوى والتحريرى من التمرينات ىف كتاب ااإل .أ 
 كلى يوم الناطقُت هبا

أشهر األول  ستة االمتحان الذي جيرى  اإلمتحان ؼبستوى األول وىو .ب 
 .لكل العام الدراسي

أشهر الثاين لكل  ستة  االمتحان الذي جيرىاإلمتحان ؼبستوى الثاين ىو .ج 
 .عام الدراسي

 

ورأت الباحثة أن اصطالح التقوًن واإلمتحان مردفان، ومها يستعمالن 
عن نتائج الطالبات عند الدراسة او بعد الدراسة، واستعمل اإلمتحان يف كل 

وقت يساعد اؼبدرسة على اىداف التعليم، كاستمل اإلمتحان العالجية 
تساعد على الطالبات ان يصلوا معايَت اكتمال الدرجة، وسائر اإلمتحان 

 :متحان التحريري وىواإل. األخرى  تناسب على ىدف اإلمتحان

 .جيرى اإلمتحان التحريري عبميع الطالبات من كل فصل .أ 

 . السؤال كتبو اؼبعلم .ب 

 .حد األدىن معيار تقوًن   .ج 
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 :يتكون من.  عدد السؤال طبسة و عشرين .د 

  سؤال5: ترتيب اعبملة، عدد السؤل (1

السهل : الفئة
  سؤال5: وصف الصورة، عدد السؤل (2

السهل : الفئة
  سؤال5: ، عدد السؤلاكمال الفراغات بالكلمات اؼبناسبة  (3

اؼبستوى : الفئة
  سؤال5: عدد السؤلامالء الفراغات يف اعبدوال،  (4

الصعب : الفئة
  سؤال10:  مفيدة، عدد السؤلجملة (5

. الصعب: الفئة
 

 

فى معهد أولى األبصار للبنات تقويم تعليم اللغة العربية بأسلوب التمثيلية  .2
 2018-2017بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروجو السنة الدراسة 

وأما تقوًن تعليم اللغة بأسلوب التمثيلية ىف معهد أوىل األبصار للبنات 
باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو ىي بالتقييم يومي، ألن يف تعليم اللغة 

العربية فيها الخيصص على تعليم مهارة الكالم فقط، لكن خيصص على 
وال حيّدد  .الطالبات ليباشر اؼبهارات اللغوية األخر كمهارة الكتابة ومهارة القرائة

 للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو من األبصار أوىل معهداؼبشرفة 
ألن ذبد من الطرية أو . التقييم تعليم اللغة الذى استخدم اؼبعلم لفصلهم

 . األسالب اؼبختلفة ىف كل الفصل
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من تقوًن تعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية من ورأت الباحثة 
: لعب التمثيلية ىي

 قدرة الطالب لتعبَت ويشرح من قصد اغبوار .أ 

 .قدرة الطالب ليتب اؼبفرداهتم حىت تكون اعبملة اؼبفيدة .ب 

لعب الطالبات التمثيل باعبيد وىو من ناحية اتقاف ؽبجتهم، وتعبَت  .ج 
 .  وجههم، وطلق الّلسان، ويستخدم الطالبات لَتّتب من لغتهم

  ومن البيانات اؼبذكورة ترى الباحثة أن اإلمتحان الذي تستعمل يف
 اإلمتحان  أوىل األبصار باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو معهد

 ىو لًتقية مهارة اللغة العربية لغَت الناطقُت هباالتحريرى باستخدام الكتاب 
فلذلك ترى الباحثة أن . الكتابة و القرأة و الكالم و اإلستماع عند الطالبات

وتنبغي على اؼبعهد أوىل األبصار ان زبّبه . اإلمتحان اؼبستخدمة فيو صحيح
وكثرة تكوين اإلمتحان على . اىل صبيع الطالبات قبل اإلمتحان مباشرة

لكن إذا كانت اؼبدرسة تصنيف القانون يف اإلمتحان، . الطالبات يف استعمالو
. فيصَت ىذا االمتحان الة

 اإلمتحان مها قسمان، اؼبدرسة يف اإلمتحان أو التقوًن ان الباحثة رأت

 على يزيد ىو الشفوي، اإلمتحان عن الباحثة رأي واما والتحريري، الشفوي

 الباحثة رأي وأما. اؼبقراء نطق عند اػبطاء ونقص اؼبادة، ذبريبية عند الطالبات

 اإلمتحان بوجود اإلضافية اؼبواد يتعلمن الطالبات ان التحريري، اإلمتحان عن

 . اؼبتنوعة
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ومن اؼبقابلة مع اؼبعلم أن اىداف تقوًن ىف تعليم اللغة باستخدام 
 ىف معهد أوىل األبصار للبنات  اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هباالكتاب

: ىى باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو
 ؼبعرفة مدى فهم الطالبة (1

الن تكون الطالبات حيفظن اؼبادة  (2
الن يكون إشارة عند اؼبعلم ترقية التعليم بعد معرفة نتيجة اإلمتحان عند  (3

 الطالبات

   ىف تعليم اللغة باستخدام الكتاب التقوًن  ورأت الباحثة أن أىداف
ىف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة  اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

ألن فيها يشمل على أىداف العام . اإلسالمية اغبكومية فونوروجو تاما
 العام أىداف جهة من التقوًن أىداف ألن اؼبذكورة بالنظريةواػباص ومطابقا 

 .اؼبستقبل يف اؼبادة وإختيار اؼبناىج وإختيار التعليمية اإلسًتاجيات أختيار ىو
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الباب السادس 
اإلختتام 

 الخالصة .أ﴾ ﴿

تعليم مهارة الكالم بأسلوب  وفقا بنتيجة البحث استخلصت الباحثة ىف
باؼبعهد أوىل األبصار  اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هباالتمثيلية بكتاب 

كما ، 2018-2017 للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو السنة الدراسة
: يلى

اللغة العربية للمبتدئُت غَت تعليم مهارة الكالم  بأسلوب التمثيلية بكتاب  إنّ  .1
 دبعهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو الناطقُت هبا

اؼبعلم الطالبات إىل ؾبموعات من  ينقسم:  ىو2018-2017السنة الدراسة 
مثل اثنُت، أو ثالثة )األعضاء وفقا للدور اؼبوجودة ىف نص اغبوار لتدريسها 

منح اؼبعلم الطالبات على النص الذى حيتوى على اغبوار وطلب . (أشخاص
منهن تعلمو مث يسئل اؼبفردات الىت ال يفهمن، على سبيل اؼبثال قسم الصحة 

  .مث طلب بعض الطالبات أن تلعب دورا بناء على النص. واؼبرض

 اللغة العربية إّن اؼبشكالت ىف تعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية بكتاب .2
يف معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية  للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا

وقت التعليم  اغبكومية فونوروجو ىو الصعوبة يف فهم فكرة مادة الكتاب،
الصعوبة لينقسم الوقت بُت اعبامعة واؼبعهد، ومناذج  قلة وقت التعليم،/الناقص

 .التعليم اؼبستخدمة ىف كل اؼبقابلة غَت ـبتلفة

 اللغة العربية تعليم مهارة الكالم بأسلوب التمثيلية بكتابل التقوًن طريقة إنّ  .3
 باؼبعهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبا
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وتقوًن . اليومي التقوًنىو  2018-2017 اغبكومية فونوروجو السنة الدراسة
قدرة الطالبات : اليوم لتعليم مهارة الكالم ىى من لعب التمثيل ىف اغبوار ىي

لتعبَت وشرح قصد اغبوار، وقدرة الطالبات لًتكيب مفرداهتن حىت تكون اعبملة 
مفيدة، ولعبت الطالبات التمثيل باعبيد وىو من ناحية اتقاف ؽبجتهن، وتعبَت 

 .وجههن، وطلق الّلسان، وتستخدم الطالبات لًتتيب لغتهن

 

 اإلقتراحات﴾  ب﴿

تعليم مهارة الكالم  يف تتعلق اليت اؼبسائل صبيع الباحثة وفهمت عرفت وقد 
 باؼبعهد أوىل  اللغة العربية للمبتدئُت غَت الناطقُت هبابأسلوب التمثيلية بكتاب

-2017 األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو السنة الدراسة

 : وىي ، اإلقًتاحات تقّدم فالباحثة  ،2018

 معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجوينبغى على  .1

 اللغة العربية للمبتدئُت غَت باستخدام الكتاب اللغة تعليم عن اؼبدرس فهم ترقية
 .تدريسو عند استخدامو يف اؼبعلم يستطيع حىت الناطقُت هبا

معهد أوىل األبصار للبنات باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروجو ينبغى على  .2
 اللغوية  مهارة ىف الكفاءة وؽبن وماىرة ناجحة يكون حىت الطالبات قدرة ترقية

. األربعة العربية
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TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Koding   : 01/MNF/D/ SMH/ 0603/2018 

Bentuk   : File dokumen 

Isi Dokumen  : Sejarah singkat berdirinya Asrama PBA bertranformasi       

menjadi  Ma‟had Ulil Abshar  STAIN Ponorogo 

Tanggal Pencatatan : 06 maret 2018 

Jam pencatatan  : 14.30 WIB 

Bukti dokumen  Asrama berawal dari HMPS (Himpunan Mahasiswa 

Program Studi)  PBA angkatan 2006, pendiri Arama PBA 

adalah Kifny Daman Huri, S.Pd.I, Muhammad  Mucklis Huda, 

M.Pd.I, Abbu Abbas, M.Pd.I. Salah satu program 

unggulannya HMPS pada waktu itu adalah buletin bulanan 

berbahasa arab. Lalu berkembang pemikiran untuk membuat 

komunitas billingual (Bahasa Arab dan Inggris). Kifny Daman 

Huri, S.Pd.I Dkk Prodi Bahasa Arab dan Agus ( Prodi Tadris 

Bahasa Inggris ) Mereka ber 4 kemudian merealisasikan dan 

mendapatkan  tempat di Musholla Al-Amin belakang kampus 

sebagai tempat yang dirasa intensif. Tepat ketika Ramadhan 

Daman Huri Dkk ber 4 mulai tinggal di Musholla Al-Amin 

belakang kampus. Sesuai rencana awal orientasi komunitas 

adalah Billingual jadi kami mulai berbahasa arab dan inggris 

sebisanya. Karena di Al-Amin tidak mendapatkan kebebasan 

bereksplorasi dan mengembangkan komunitas maka memilih 

untuk hengkang dan kebetulan mendapatkan tempat di rumah 

mbah Ismi ( Jl Pramuka Gang IV),  sebelumnya sempat akan 

bertempat di mangunsuman tapi agak ke barat. Bascamp awal 

ketika masih mengerjakan buletin berbahasa arab adalah di 

patihan wetan.  karena tidak strategis kita merencanakan 

basecamp di belakang perpus lama sekarang gedung D. 

Kondisi tersebut tidak memungkinkan dan kita mulai 



 
 

 
 

searching tempat. 

Seterusnya anggota semakin bertambah mengajukan 

proposal ke kampus dan mendapatkan dana meskipun juga 

terbatas. Sponsor utama dan the real director of asrama adalah 

Kyai H. Dr.Abdul Mun‟im M.Ag, berpindah ke tempat mbah 

Ismi ( Jl Pramuka Gang IV). Asrama PBA berkembang dan 

terus berkembang dengan intensif berbahasa arab setiap hari 

serta memberikan Iqob ( Hukuman ) bagi siapa yang tidak 

berbahasa Arab. Jadwal Pagi adalah Subakhul Lughah, Sore 

Ngaji Kitab Amsilati juz 1 sd juz 6  malam sd jam 21.00 wib, 

kegiatan Talim yang dikemas dengan metode interaktif serta 

menyenangkan. 2010 Asrama PBA memenangkan lomba 

lomba yang diadakan STAIN Ponorogo yaitu lomba pidato 

bahasa arab. Hampir seluruh juara diraih oleh anak Asrama 

PBA. Hal ini membanggakan banyak pihak sehingga asrama 

PBA ini dilirik oleh Ibu Ketua STAIN Ponorogo. 2011 adalah 

tahun dimana kita secara legal Asrama diakui oleh lembaga 

dan ditangung biaya kontrakan serta diproritaskan dalam 

beasiswa. Kabar Gembira datang pada tanggal 1 Febuari tahun 

2013 secara serentak seluruh anggota asrama dipindahkan ke 

Mahad Al-Jamia‟ah STAIN Ponorogo. Diresmikan Oleh 

Dirjen Prof.Dr.H.Nur Syam, M.S.I  

Dengan mengucap syukur seluruh anggota asrama 37 

anak pindah dari Asrama ke Mahad Al-Jam‟iah STAIN 

Ponorogo. Kita mendapat pengasuh baru yaitu K.H.Drs. 

Muhammad Muhsin dan Ustadz Dr. M. Syafiq Humaisi, 

M.Pd,  Namun problem yang kita hadapi semakin besar, 1 atap 

putra dan putri. Namun pada 14 Agustus 2014 kami 



 
 

 
 

mendapatkan 2 gedung,  1 gedung Putra  1 gedung Putri  

Berikut adalah history kepengurusan Asrama- Ma‟had  :  

1. Periode 2008-2009 Ketua Umum  Abu Abas, M.Pd.I 

Anggota 7 orang dan mempuyai 2 rumah kontrakan 1 

putra 1 putri  

Membangun biah Lughawiyah 2 bahasa  

2. Periode 2009-2010 Ketua Umum  Koeswoyo, M.Pd.I 

Anggota 18 orang dan mempuyai 2 rumah kontrakan 

1 putra 1 putri  

Fokus pada Kegitan Bahasa Arab (90 % adalah 

anggota asrama adalah Anak Prodi PBA ) 

3. Periode 2010-2011 Ketua Umum  Luky Arum 

Lawuningtias, M.Pd.I 

Tempat Kongres: Dirumah  Hariadin, S.Pd.I  

Anggota 26 orang dan mempuyai 3 rumah kontrakan 

1 putra 3 putri  

Fokus pada Kegitan Bahasa Arab (95 % adalah 

adalah anggota asrama adalah Anak Prodi PBA ) 

4. Periode 2011-2012 Ketua Umum  Nur Alfiani, S.Pd.I 

Tempat Kongres: Dirumah  Zamzam Mustofa, M.Pd.I 

Kepengurusan  terakhir  yang bertempat dikontrakn, 

Anggota 29 orang dan mempuyai 3 rumah kontrakan 

1 putra 3 putri. Fokus pada Kegitan Bahasa Arab (80 

% adalah adalah anggota asrama adalah Anak Prodi 

PBA ) 

5. Periode 2012-2013 Ketua Umum  Zamzam Mustofa, 

M.Pd.I 

Tempat Kongres : Dirumah Rizza Faesal A, M.Pd.I  



 
 

 
 

Masa transisi jilid I, Asrama PBA yang bertempat 

dikontrakan pindah ke gedung Mahad Al- Jamiah , 

total yang dipindah adalah 37 orang dan masa akhir 

periode anggota mencapai 43 orang  (70 % adalah 

adalah anggota asrama adalah Anak Prodi PBA ) 

Pengasuh harian PA PI : Ustadz Dr. M. Syafiq 

Humaisi, M.Pd   

6. Periode 2013-2014 Ketua Umum  Amirul mukminin, 

S.Pd.I  

Masa transisi jilid II  

Tempat Kongres : dirumah Faishal Zamroni, S.Pd.I 

Kepengurusan hanya beberapa bulan (± 4 bulan) 

karena adanya  mahasantri baru yg banyak akhirnya  

kepengurusan dipegang oleh pengelola Mahad, 

pengasuh harian PA PI : Ustadz Dr. M. Syafiq 

Humaisi, M.Pd   

7. Periode 2014-2015 langsung diambil Alih Pengelola 

Mahad dengan Direktur K.H.Drs. Muhammad 

Muhsin, sistem kepengurusan tertinggi dipegang oleh 

badan POM ( Persatuan Orang Tua Mahasiswa ) 

dengan direktur K.H. Drs. Herry Aman, M.Ag ( 

Mantan Ketua STAIN Ponorogo) Pelaksana lapangan  

adalah pengelola dan musrif ( saling bekerjasama )   

mendidik dan meluluskan : 156 Orang Mahasantri, 

pengasuh harian PA:  Ustadz Dr. M. Syafiq Humaisi, 

M.Pd  pengasuh harian PI : Ustadzah Aliba‟ul 

Chusna, M.S.i 

8. Periode 2015-2016 langsung diambil Alih Pengelola 



 
 

 
 

Mahad dengan Direktur K.H.Drs. Muhammad 

Muhsin, sistem berubah dan langsung dipegang oleh 

dikti 

Pelaksana lapangan Musrif/ah  : Ketua Umum Musrif 

Samsul Ramadhan, S.Pd.I)   mendidik dan 

meluluskan : Sekitar  150 orang mahasantri, pengasuh 

harian PA:  Ustadz Udin Safala, M.Ag,   pengasuh 

harian PI : Ustadz Wildan Nafi‟ M.Pd.I 

9. Periode 2017/2018 Direktur Ma‟had ambil alih oleh 

Kyai H. Dr.Abdul Mun‟im M.Ag, kemudian 

penasehat umum oleh Ustadz Wildan Nafi‟ M.Pd.I,  

pengasuh putra oleh  Ustadz Udin Safala, M.Ag,   dan 

pengasuh putri oleh Ustadzah  

Refleksi  Ma‟had Ulil Abshar  merupakan salah satu lembaga dibawah 

naungan kampus IAIN Ponorogo yang terletak di jantung kota, 

dan pendiri dari Madrasah Ini adalah KH.Muslih Al-baroni 

 

  



 
 

 
 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Koding   : 02/MNF/D/ LMH /11-12/2017 

Bentuk   : File dokumen 

Isi Dokumen  : Letak Geografis Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil Abshar 

Tanggal Pencatatan :11 Desember 2017 

Jam pencatatan  : 16.00 WIB 

Bukti Dokumentasi  Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil Abshar merupakan 

lembaga yang berada dibawah naungan kampus IAIN 

Ponorogo yang terletak di jalan Letjend Jendral Suprapto 

gang III kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jawa 

Timur dengan batas-batasnya: 

Sebelah utara: kecamatan Babadan 

Sebelah Selatan : Kecamatan Jetis 

Sebelah Barat : Kecamatan Sumoroto 

Sebelah Timur : Kecamatan Pulung 

Ma‟had Al-Jami‟ah Ulil Abshar ini terletak di 

Desa Jeruksing timurnya Kota Ponorogo. Penduduknya  

90%  beragama Islam, karena masyarakatnya adalah 

masyarakat perkotaan, maka mata pencahariannya 

beraneka ragam antara lain petani, pedagang dan juga 

sebagai guru. 

Refleksi  Tidak begitu sulit untuk menjangkau Ma‟had Al-Jami‟ah 

Ulil Abshar Siman Ponorogo tersebut. Karena 

kawasannya yang terletak tidak jauh dari pusat kota 

memudahkan para santri untuk menjangkau berbagai 

keperluan. 

 



 
 

 
 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Koding   : 03/MNF/D/DP/0603/2018 

Bentuk   : File dokumen 

Isi Dokumen  : Data  

Tanggal Pencatatan :6 Maret 2018 

Jam pencatatan  : 15.30 WIB 

 

 الوظيفة اإلسم رقم
 اجمللس االستشاري الدكتورة اغباجة سىت مرًن يوسف اؼباجستَت 1
 1اؼبشرف، الرئيس  الدكتور باسوكي اؼباجستَت 2
 2اؼبشرف، الرئيس  الدكتور اغوس فورنومو اؼباجستَت 3
 3اؼبشرف، الرئيس  الدكتور سيف الّلو اؼباجستَت 4
 مدير اؼبعهد الدكتور عبد اؼبنعم صاٌف اؼباجستَت 5
 سكرتَت اؼبعهد ولدا نافع اؼباجستَت 6

 مرّّب اؼبعهد للرجال اودين سافاال اؼباجستَت 7
 مربّية اؼبعهد للبنات زين مورتافعيت ميزاين اؼباجستَت 8
 منّسق اؼبناىج الدراسية  ؿبمدـبلص ىود اؼباجستَت 9

  زمزم مصطفى اؼباجستَت 10

 منّسق التنظيم و الإلشراف  كسوويو اؼباجستَت 11
 منّسق الإلدارات عريف شيف الدين اؼباجستَت 12
  مشس الرمضان 13

 الرئيس العام نوىف نور اندريان 14
 الرئيس للرجال أندان الوو ميغانتارا 15
 الرئيس للبنات علفيا عليُت نَتاة 16
 السكرتَت العام فيفي والنداري 17



 
 

 
 

 السكرتَت للرجال دانانج رضبة وجيايا 18
 السكرتَت للبنات رافيكا أوكتافيياين 19
 قسم اؼبالية العام سيت امي رضبة 20
 قسم اؼبالية للرجال مرشيد سرقاوي  21
 قسم اؼبالية للبنات ريييا ليستناديفي 22
 ديدي ايراوان 23

 ؿبمد ىشام إحسن رئيس .ج 

 مادا عزيز .د 

 قسم تعليم والّلغة للرجال  

 ايوعائشة 24
 منبع اؼبفلحة .ه 

 سفرييانيت .و 

 بنت نور سالمة .ز 
 فوتري مغفي .ح 

 قسم تعليم والّلغة للبنات

 داريس علي نصر الدين 25
 رئيس اؼبالك .د 
 جوين أسرايف .ه 

 مكمون نور رضبن .و 

 قسم الدين للرجال

 ؿبسنة 26
 إمرأة اغبسنة .ه 

 اديامة الصاغبة .و 
 يوليياين .ز 

 قسم الدين للبنات



 
 

 
 

 ويديا زولفا علوية .ح 
 أندرييان فراتاما 27

 توفق الرضبن .ج 
 ؿبمد نور ساليم  .د 

 قسم األمن للرجال

 الفى أوىل النهى 28
 نور فطرى مردييانيت .د 
 أنغي فتكا لوسييانا .ه 

 جونييار .و 

 قسم األمن للبنات

 أضبد ضبيم 29
 ددياس كورنيياوان .ج 

 مشس الّبليان .د 

 قسم الصحة والنظافة للرجال

 يوين سوفريهاتُت 30
 سري فوجي أستوتيك .د 

 دوي اريسما .ه 
 نور ألفيةؿبمودة نصفي ليلي .و 

 قسم الصحة والنظافة للبنات

 أضبد علي براكوال 31
 أنديكا أغوستييان .ب 

 قسم الطاّلب للرجال 

 ويندي تريياس موليستوتيك 32
 راعُت راعيا ىانفة .د 
 تري فراستياوايت .ه 

 فوزي ىانفة .و 

 قسم الطاّلب للبنات



 
 

 
 

 فازى سعد اؼبؤاف 33
 ؿبمد عبد العزيز .ب 

 قسم الوسائل للرجال

 كونيياوايت سافطرى 34
 نيكن فطريياين .د 
 نيكاأيو فاطمة .ه 

 دييانا خَتية .و 

 قسم الوسائل للبنات

 

 

  



 
 

 
 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Koding   : 04/MNF/D/SP/1112/2017 

Bentuk   : File dokumen 

Isi Dokumen  : Data sarana dan prasarana   

Tanggal Pencatatan :11 Desember 2017 

Jam pencatatan  : 15.00 WIB 

No Nama Jumlah 

1 Ruang kelas  10 

2 Gedung Ma‟had 1 

3 Mushola  1 

4 Kelas  12 

5 Meja  100 

6 Kursi  100 

7 Toilet  6 

8 Papan tulis  12 

9 Proyektor  12 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

TRANSKIP OBSERVASI 

Koding   : 01/MNF/O/105/2018 

Tanggal Pengamatan  : 10 Mei 2018 

Jam    : 16.00-17.00 

Disusun jam   : 22.44 WIB 

Kegiatan yang diobservasi : Pelaksanaan pembelajaran ta‟limul lughoh 

Transkip observasi Pada observasi ini, peneliti mengamati bahwa kelas Ta‟limul 

lughoh di  Ma‟had Ulil Abshar IAIN Ponorogo terbagi 

menjadi 15 kelas. Dalam melaksanakan ta‟limul lughoh 

santri menggunakan kitab Al-Lughoh AL-Arabiyaah Li 

Ghoiri An-Nathiqina Biha  yang ditulis oleh ustad 

Muhammad Nasrullah dan ustadzah Jepri Nugrahaningtyas. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran ta‟limul lughoh 

menggunakan kitab Al-Lughoh AL-Arabiyaah Li Ghoiri An-

Nathiqina Biha  adalah sebagai berikut: 

1. Guru memasuki ruang kelas 

2. Guru mengucapkan salam kemudian siswa menjawab 

3. Guru membuka kegiatan belajar mengajar dengan 

membaca Basmallah 

4. Guru memulai pelajaran dengan terlebih dahulu 

memberikan evaluasi secara lisan kepada siswa terkait 

materi pelajaran sebelumnya 

5. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan mengangkat 

tangan 

6. Guru membenarkan jawaban siswa yang salah 

7. Guru menjelaskan kembali pelajaran yang telah lalu yang 

belum dikuasai 

8. Guru menyuruh siswa mencari mufradat yang terdapat 

pada teks percakapan 

9. Guru membagi siswa untuk mencari pasangan sesuai 

percakapan 

10. Siswa berlatih bermain peran serta memahami isi teks 

percakapan 

11. Siswa maju kedepan untuk mempraktekan peran yang 

mereka dapat 

12. Kemudian siswa secara bergantian memerankan peran 

sesuai dengan percakapan. 

13. Guru bertanya kepada siswa apakah telah memahami 

materi yang disampaikan 

14. Guru memberikan tugas pada siswa 

15. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas pada 

pertemuan selanjutnya 



 
 

 
 

16. Guru mengabsen siswa 

17. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam 

Refleksi   Dari observasi tersebut dapat diketahui bahwa dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran ta‟limul lughoh 

menggunakan kitab Al-Lughoh AL-Arabiyaah Li Ghoiri An-

Nathiqina Biha  sudah efektif yakni memulai materi dengan 

penjelasan dari materi dan dilakukan dengan ada 

pengulangan serta memberikan contoh yang sesuai dan 

memberikan latihan kepada siswa baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Dan pada latihan ini guru dapat 

mengevaluasi terhadap siswa sehingga siswa mampu 

mengetahui kesalahannya secara langsung. Namun selama 

proses pembelajaran berlangsung guru kurang mengamati 

siswa karena masih ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan guru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : RW/ 231218/ GR/01 

Nama informan : Ustadz Ratna Wati, S.Pd.I 

Tanggal  : 23 Desember 2017 

Disusun jam  : 17.15 

Tempat wawacara : Asrama Putri Ma‟had Ulil Abshar  

Topik wawancara : Proses pengajaran Bahasa Arab menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” 

 Materi wawancara 

Peneliti  Mohon dijelaskan bagaimana anda mengajar Bahasa Arab 

dengan menggunakan buku “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri 

An-Nathiqiina Biha” pada santri Ma‟had Ulil Abshar? 

Informan  Untuk pembelajaran pada ta‟limul lughoh  ini saya menggunakan 

beberapa metode yang berbeda sesuai dengan maharahnya. 

Kalau untuk kemampuan membaca dan menulis saya 

menggunakan metode berlatih, jadi setekah kita membaca atau 

mengerjakan apa yang ada di dalam buku itu kemudian kita 

beratih membuatnya secara lisan maupun tulisan. Tapi kalau 

untuk kalam saya mengunakan bermain peran agar anak-anak 

terbiasa belajar berbicara, belajar menggungkapkan sebuah 

ungkapan menggunakan bahasa Arab serta mereka juga belajar 

menulis dengan contoh-contoh dari kosa-kata dibuku yang sudah 

mereka hafalkan. 

Peneliti  Bagaimana kemampuan santri dalam pembelajaan ta‟limul 

lughoh? 

Informan  Semuanya sudah punya basic maksudnya sudah mampu untuk 

diajak hafalan hanya satu dua anak yang masih belum banyak. 

Mereka juga sudah bisa membedakan kosa-kata mana yang 

termasuk kata kerja dan isim. Sebagian besar dari mereka sudah 

bagus. 

Peneliti  Apakah anda menyuruh anak-anak untuk menghafalkan kosa-

kata yang ada dalam kitab tersebut?  

Informan  Kalau ada mufrodat-mufrodat baru yang penting maka 

dihafalkan, cara menghafalnya bisa dengan lagu atau dengan 

permainan karena hafalan dengan lagu dan permainan itu lebih 

mudah diingat dari pada manual. 

Peneliti  Permasalahan apa yang anda hadapi dalam mengajar Bahasa 

Arab dengan menggunakan buku “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li 

Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada santri Ma‟had Ulil Abshar? 

Informan  Permasalahannya pertemuannya yang terlalu pendek dan 

waktunya yang kurang banyak, seharusnya seminggu 5 kali, tapi 



 
 

 
 

ya maklum karena bukan focus utama untuk anak kuliah. 

Peneliti  Bagaimana anda mengatasi permasalahan yang anda temukan 

dalam mengajar Bahasa Arab dengan menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada santri 

Ma‟had Ulil Abshar? 

Informan  Kita sering buat tugas tau PR yang berbentuk latihan, seperti 

berlatih percakapan terus ditampilkan pada pertemuan 

selanjutnya, berlatih ngobrol secara langsung dan membuat 

kalimat-kalimat yang digunakan sehari-hari, itu aja yang 

diutamakan. 

Peneliti  Apa faktor dari permasalahan yang anda hadapi dalam mengajar 

Bahasa Arab dengan menggunakan buku “Al-Lughoh Al-

Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada santri Ma‟had Ulil 

Abshar? 

Informan  1. Terutama dalam sarana dan prasarana yang sangat 

minimal 

2. Durasi waktu yang begitu pendek sehingga tidak bisa 

leluasa dalam memaksimalkan pembelajaran. 

3. Siswa yang kurang adanya semangat untuk diajak 

maksimal dalam pembelajaran. 

4. Siswa capek karna habis kuliah seharian jadinya mereka 

tidak focus pada pembelajaran 

Peneliti  Bagaimana bentuk evaluasi yang anda lakukan untuk menguji 

kefahaman siswa? Apa tujuan dari evaluasi tersebut? 

Informan Evaluasi ada dua yang pertama evaluasi bersama atau bisa 

disebut ujian akhir, yang kedua ada evaluasi harian terstruktur. 

Jadi setiap hari kita akan evaluasi materi yang kemarin, kita 

tanyakan di awal pembelajaran pelajaran kemarin apa yang 

masih di ingkat dan tujuan review ini untuk menjaga agar mereka 

tetap ingat. Kalau untuk maharah kalam karena saya hanya 

menilai pada setiap bermain peran mereka, maka tidak ada 

evaluasi akhir. Tetapi evaluasi saya ambil pada saat mereka 

memainkan peran mereka. 

Peneliti  Apa yang anda lakukan ketika mereka masih belum bisa 

memahaminya? 

Informan  Kalau yang tidak paham ya mereka akan bertanya ke saya, tapi 

kalau masih malu mereka tanya ke temennya. Karena setiap 

pembelajaran itu tidak harus langsug paham, jadi bertahap 

mungkin besok ditanyakan lagi dibahas lagi. 

Peneliti  Bagaimana menurut anda bermain peran dalam pembelajaran 

Bahasa Arab dengan menggunakan buku “Al-Lughoh Al-

Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada santri Ma‟had Ulil 



 
 

 
 

Abshar? Dan bagiamana indikator dari keberhasilan siswa? 

Informan  Menurut saya bermain peran ini sudah sangat cocok diterapkan 

di kelas ini. Dan indikator keberhasilan santri adalah siswa 

mampu membuat percakapan dengan bahasa mereka sendiri 

meskipun tidak sebegitu sempurna, dan juga mampu 

mempraktikkannya, dan mereka juga lebih mudah memahami isi 

percakapan dan tentunya lebih dapat mengingat karena mereka 

tidak hanya memahami, mencari artinya saja. Tapi juga 

mepraktekkanya dalam bentuk peran tadi. Dan itu membuat 

siswa berani bertanya ketika belum bisa memahami materi. 

Peneliti  Apa kelebihan dan kekurangan dari buku “Al-Lughoh Al-

Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha”? 

Informan  Kelebihannya untuk  siswa yang lulusan pondok dia lebih cepat 

dalam memahami dan menguasai materi, tapi untuk siswa yang 

lulusan umum sulit sekali apalagi kalau menggunkan bahasa 

Arab. dan kekurangannya siswa kurang mandiri dalam 

menyimpulkan isi materi dan memecahkan permasalahan terkait 

teori.  

Refleksi  Pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada santri 

Ma‟had Ulil Abshar ini di mulai dengan review materi yang 

sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya untuk mengukur 

kepahaman mereka dan tujuan dari review ini agar mereka tidak 

lupa pada pembelajaran yang telah disampaikan, kemudian 

mualim menjelaskan materi baru selanjutnya mualim 

memberikan latihan kepada santri. Dan mualim juga memberikan 

tugas atau PR pada setiap pertemuannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

 

Kode   : WN/10518/GR/2 

Nama informan : Ustad Wildan Nafi‟i, M.Pd 

Tanggal  : 10 Mei 2018 

Disusun jam  : 20.30 

Tempat wawacara : Kantor Ma‟had Ulil Abshar  

Topik wawancara : Proses pengajaran Bahasa Arab menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” 

 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa profesi anda selain mengajar di Ma‟had ? dan bidang apa 

saja yang anda ampu ? 

Informan  Sama saya mengajar, hanya saja tempatnya berbeda-beda. 

Saya mengajar di STAINU Madiun, di kampus regular, di 

SMA 3 juga. Dan unuk bidangnya malah bahasa Arab hanya 

di sini, di SMA 3 ngampu PAI, kalau di kampus hadist. 

Peneliti  Mohon dijelaskan bagaimana anda mengajar Bahasa Arab 

dengan menggunakan buku “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li 

Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada santri Ma‟had Ulil Abshar 

Informan  Kalau untuk permbelajarannya saya menyesuaikan dengan 

kelas. dan kelas saya yang tahun-tahun sebelumnya itu 

kemampuan mereka kurang dalam bahasa Arab. Tetapi beda 

untuk tahun ini, saya kebagian kelas atas yang rata-rata 

kemampuan mereka sudah menengah dan bisa berbahasa 

Arab. Karena memang dulu sebelum masuk ma‟had sudah 

mendapatkan permbelajaran bahasa Arab. Dan untuk tahun ini 

karena mereka sudah mampu, dari awal pembelajaran saya 

menggunakan bahasa Arab full, tanya jawab, evaluasi dll, bisa 

tidak bisa ya harus mau. Nah kalau mereka sudah mentok 

tidak bisa faham baru saya terjemahkan menggunakan bahasa 

Indonesia. 

Peneliti  Bagaimana materi yang ada di buku “Al-Lughoh Al-Arabiyah 

Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha”? 

Informan  Kalau materi buku setelah beberapa tahun saya pakai, perlu 

banyak sekali peninjauan ulang. Model dan pendekatannya 

saya suka, tapi dalam gradasi materi dan penulisan masih 

banyak kesalahan dan perlu di perbaiki. Susuna kata harus urut 



 
 

 
 

jadi kalau belum waktunya ya jangan di cantumkan. Dan 

susunan kata itukan di mulai dari yang paling simple dan 

semakin jauh semakin panjang dan rumit. Kalau untuk 

pembelajar non Arab materi ini terlalu rumit untuk di pahami  

 

Peneliti  Bagaimana pembelajaran di setiap maharah menggunakan 

buku ini?  

Informan  ini sebenarnya menggunakan 4 aspek, perencanaan, 

metodologinya, implementasi dan evaluasi. Nah karena belum 

ada kesepakatan atau kurikulum yang berlaku di Ma‟had untuk 

pembelajaran setiap maharah  itu ya menggunkan versi 

tersendiri pada setiap guru itu. Kalau saya tidak sistematis 

dalam pembelajarannya itu, semua tak jadikan satu, 

mendengar, menulis, membaca dan bahkan kalam. Tapi 

khusus untuk kalam ada waktu tersendiri dalam 

pembelajarannya, biasanya saya menyuruh mereka untuk 

bermain peran, materinya ya yang dibuku itu, cumin kadang 

saya menyuruh untuk membuat percakapan dengan bahasa 

mereka sendiri. 

Peneliti  Permasalahan apa yang anda hadapi dalam mengajar Bahasa 

Arab dengan menggunakan buku “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li 

Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada santri Ma‟had Ulil Abshar? 

Informan  Kalau ditinjau dari 4 maharoh dalam bahasa Arab mereka 

lemahnya di kalam dan  kitabah.  Latihan, bacaan, khiwar, 

mufrodat yang ada dibuku itu kalimatnya sulit dipahami untuk 

pemula, jadi pemahaman mereka lemah karena belum terbiasa 

dengan pelajaran bahasa Arab. 

Peneliti  Bagaimana anda mengatasi permasalahan yang anda temukan 

dalam mengajar Bahasa Arab dengan menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada 

santri Ma‟had Ulil Abshar? 

Informan  Setiap hari saya dorong menggunakan percakapan memakai 

bahasa Arab, permasa 

Peneliti  Apa faktor dari permasalahan yang anda hadapi dalam 

mengajar Bahasa Arab dengan menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada 

santri Ma‟had Ulil Abshar? 

Informan  1. Terutama dalam sarana dan prasarana yang sangat 

minimal 

2. Durasi waktu yang begitu pendek sehingga tidak bisa 

leluasa dalam memaksimalkan pembelajaran. 

3. Siswa yang kurang adanya semangat untuk diajak 



 
 

 
 

maksimal dalam pemebelajaran. 

Peneliti  Bagaimana bentuk evaluasi yang anda lakukan untuk menguji 

kefahaman siswa? Apa tujuan dari evaluasi tersebut? 

Informan Evaluasi ada dua yang pertama evaluasi ujian akhir, yang 

kedua ada evaluasi harian dikelas. Kalau saya evaluasinya 

reflektif, reflektif itu artinya ketika anak-anak kurang dalam 

hal ini maka saya berusaha bagaimana anak-anak agar tidak 

kurang lagi. 

Refleksi  Pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” di kelas 

B1 selalu diusahakan untuk menggunakan percakapan bahasa 

Arab walaupun nantinya tetap d terjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia.  



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

 

Kode   : RA/14518/GR/3 

Nama informan : Ustad, Riza Awaludin, M.Pd 

Tanggal  : 14 Mei 2018 

Disusun jam  : 22.00 

Tempat wawacara : Kantor Ma‟had Ulil Abshar  

Topik wawancara : Proses pengajaran Bahasa Arab menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” 

 Materi wawancara 

Peneliti  Mohon dijelaskan bagaimana pembelajaran bahasa Arab di 

kelas anda ? 

Informan  Kalau untuk kelas saya , mengajarnya menyesuaikan dengan 

buku tetapi tidak terfokus pada materinya, karena mereka sulit 

untuk memahami apalagi kalau menggunakan bahasa Arab. 

Jadi saya mengartikan materi kemudian mereka mencatatnya, 

kemudian saya jelaskan maksud dari meteri tersebut. 

Kadangkala menggunakan bahasa Arab untuk kata-kata yang 

telah mereka faham artinya. Dan kalau mereka tidsk tau baru 

saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. 

Peneliti  Mohon dijelaskan bagaimana anda mengajar Bahasa Arab 

dengan menggunakan buku “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li 

Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada santri Ma‟had Ulil Abshar 

Informan  Kalau kelas saya itu, kelas B10 yaitu kelompok menengah 

kebawah, jadi untuk mengunakan buku ini masih kesulitan 

mereka. Dalam segala aspek, hanya saja sebagian yang 

kemampuan menengah bisa di ajar menggunakan buku ini. 

Peneliti  Bagaimana materi yang ada di buku “Al-Lughoh Al-Arabiyah 

Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha”? 

Informan  Kalau untuk  materinya sudah sesuai untuk kelas menengah ke 

bawah tetapi belum tersusun secara sistmatis materi di buku 

ini, artinya, kita para guru menyesuaikan sendri mana materi 

yang perlu disampaikan minggu ini atau minggu depan. 

Kadang juga kita menggunakan buku lain untuk mencapai 

tujuan pengajarannya. 

Peneliti  Bagaimana pembelajaran di setiap maharah menggunakan 

buku ini?  

Informan  Kalau di kelas saya yang saya tekankan pada pembelajaran 



 
 

 
 

qira’ah dan kitabah Karena memang kondisi anak didik yang 

seperti itu, tetapi tidak menghilangkan maharah lainnya seperti 

kalam. Untuk kalam sendiri saya menggunakan buku ini juga, 

tetapi untuk system pembelajarannya saya menggunakan 

bermain peran, tetapi mereka membaca dan tidak saya suruh 

untuk membuat kalimat atau percakapan sendiri. 

Peneliti  Permasalahan apa yang anda hadapi dalam mengajar Bahasa 

Arab dengan menggunakan buku “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li 

Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada santri Ma‟had Ulil Abshar? 

Informan  Ya hanya penyusunannya saja yang perlu di perbaiki. 

Materinya campur tidak menyesuaikan tingkatan. Sehingga 

untuk kelas saya sangat kesulitan untuk memahaminya. 

Peneliti  Bagaimana anda mengatasi permasalahan yang anda temukan 

dalam mengajar Bahasa Arab dengan menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” pada 

santri Ma‟had Ulil Abshar? 

Informan  Saya menggunakan buku lain untuk dapat membantu mereka 

memahami materi di buku ini. Dan selain itu saya 

menggunakan strategi yang menyenangkan mereka. 

Peneliti  Bagaimana bentuk evaluasi yang anda lakukan untuk menguji 

kefahaman siswa? Apa tujuan dari evaluasi tersebut? 

Informan Evaluasi ada dua harian dan tahunan ya, kalau harian ya yang 

ada di buku saja, karena mereka belum bisa mengembangkan 

bahasa mereka kalau berbeda buku. Makanya mereka bisa 

mengerjakan evalusi yang hanya di buku. 

Refleksi  Pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” di kelas 

hanya mengfokuskan pada kitabah dan qira‟ah karena 

kemampuan mereka pada tingkat menengah kebawah, dan 

untuk kalam menggunakan main peran supaya mereka dalam 

memahami maksud dari materi khiwar. 

 

 

 

  



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : AY/140518/MS/5 

Nama informan : Ayu „Aisyah 

Tanggal  : 14 Mei 2018 

Disusun jam  : 21.10 

Tempat wawacara : Kantor Ma‟had Ulil Abshar  

Topik wawancara : buku pedoman dan latar belakang santri 

 Materi wawancara 

Peneliti  Apa pembelajaran mengenai bahasa Arab yang ada di Ma‟had 

Ulil Abshar IAIN Ponorogo? 

Informan  Untuk pembelajaran yang khusu tentang bahasa Arab disini 

masuk pada ta‟limul lughoh 

Peneliti  Kapan pembelajaran itu berlangsung? 

Informan  Ta‟limul lughoh dilaksanakan seminggu tiga kali aitu hari 

senin, selasa dan rabu tepatnya pada sore hari setelah jamaah 

sholat ashar. 

Peneliti  Kitab atau panduan apa yang digunakan dalam ta‟limul 

lughoh? 

Informan  Kami disini menggunakan buku “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li 

Ghoiri An-Nathiqiina Biha” karangan dari salah satu dosen 

IAIN Ponorogo sendiri yaitu bapak M. Nasrullah dan Ibu Jepri 

Nugrawiyati 

Peneliti  apakah pembelajaran dalam ta‟limul lughoh dibuat 

berkelompok? 

Informan Dalam ta‟limul lughoh kita buat pembelajarannya perkelas, 

jadi dalam ta‟limul lughah mempunyai 15 kelas, dan setiap 

kelas berisi 13-14orang. 

Peneliti  Apakah santri disini dulunya juga berasal dari pondok 

pesantren? 

Informan  Untuk latar belakang santri sendiri bermacam-macam, mereka 

ada yang berasal dari SMA, MA dan ada juga yang dari 

pondok pesantren.  

Peneliti  Bagaimana rincian dari latar belakang santri tersebut? 

Informan  Rincinya ada 125 santri berasal dari SMA, 86 santri berasal 

dari MA dan 7 santri berasal dari pondok pesantren. 

Peneliti  Bagaimana sikap santri saat diakan pembelajaran ta‟limul 

lughoh menggunakan buku “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li 

Ghoiri An-Nathiqiina Biha”? 

Informan  Santri sangat antusias dalam mengikuti ta‟limul lughoh, 

apalagi materi yang ada di dalam buku tersebut bervariasi dan 

tidak membosankan. 



 
 

 
 

Peneliti  Apa masalah yang dihadapi santri dalam pembelajaran 

menulis menggunakan buku “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li 

Ghoiri An-Nathiqiina Biha”? 

Informan  Permasalahan yang saya ketahui setelah sharing dengan 

mualim yaitu mahasantri masih lemah dalam pelajaran 

menulis. Apalagi saat menggunakan metode imla‟, mereka 

belum menguasai huruf hijaiyah yang bisa disambung dan 

yang belum bisa disambung. Jadi penguasaan menulis huruf 

Arab masih lemah. 

Peneliti  Apa kendala dalam pembelajaran ta‟limul lughoh yang 

dilaksanakan pada sore hari ini? 

Informan Kendalanya para mualim banyak yang dating terlambat 

sedangkan mahasantri sudah menunggu lama. Apalagi kalau 

sore hari sering turun hujan, dari para mualim juga banyak 

yang izin, maklum rumah beliau juga jauh dari Mahad. 

Peneliti  Bagaimana dari para pengurus menyikapi masalah tersebut? 

Informan  Kami menyiapkan jadwal panitia badal, jadi kalau ada mualim 

yang tidak bisa hadir ada yang mewakili untuk pembeajaran 

ta‟limul lughoh. Tapi kalau dari para mualim sendiri tidak ada 

konfirmasi tidak hadir, dan waktu untuk ta;limul lughoh 

sendiri sudah terkurangi maka dengan berat hati anak-anak 

kami liburkan. 

Peneliti  Bagaimana evaluasi dari ta‟limul lughoh? 

Informan  Untuk evaluasi di mahad sendiri sama seperti evalusi di 

kampus IAIN Ponorogo yaitu ada uts dan uas. Pelaksanaan uts 

dan uas kita juga menyesuaikan jadwal yang ada di kampus 

IAIN Ponorogo, jadi kalau kampus uts atau uas pihak mahad 

juga mengadakan uts atau uas. Dan untuk evaluasi kami tidak 

membatasi guru untuk menggunakan berapa dan teknik yang 

akan digunakan, Karena kamis sadar bahwa setiap kelas 

memiliki tinggkatan kemampuan yang berbeda dan tentunya 

dalam pembelajaran menggunakan metode tersendiri. Tetapi 

kami mewajibkan adanya evaluasi uts dan uas. 

Refleksi  Pembelajaran Bahasa Arab di Ma‟had Ulil Abshar IAIN 

Ponorogo bernama Ta‟limul lughoh yang dilaksakan pada sore 

hari setelah sholat ashar dengan menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” bapak M. 

Nasrullah dan Ibu Jepri Nugrawiyati..  

 

 
 
 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   : AP/160518/MD/5. 

Nama informan : Adhita Prabawati  (mahasantri) 

Tanggal  : 16 Mei 2018 

Disusun jam  : 06.30 

Tempat wawacara : Asrama Putri Ma‟had Ulil Abshar  

Topik wawancara : Proses pembelajaran ta‟limul lughoh 

 Materi wawancara 

Peneliti  Anda lulusan dari mana? Dan sekarang mengambil jurusan 

apa?  

Informan  Saya lulusan dari SMK 1 Slahung, sekarang mengambil 

jurusan perbankkan Syari‟ah 

Peneliti  Siapakah yang mengajar ta‟limul lughahmenggunakan buku  

“Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha”? 

Informan  Ustadzah Ratna 

Peneliti  Setiap hari apa diajar Bahasa Arab? berapa jam pelajaran 

dalam satu minggu? Dan berapa waktu pembelajaran ? 

Informan  Tidak, ta‟lim lughah hanya 3x dalam 1 minggu. Kadang 1 jam 

lebih kadang juga kurang dari satu jam, cumin 45 menit an. 

Peneliti  Mampukah anda menyerap dan memahami pelajaran Bahasa 

Arab dengan waktu yang diberikan tersebut? 

Informan Kalau materinya susah ya tidak. Tapi kalau cumam menghafal 

kosakata ya bisa. 

Peneliti  Bagaimanakah guru anda mengajar ta‟limul lughah  

menggunakan buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-

Nathiqiina Biha 

Informan  Ya pertama itu nerjemahin perkata, trus di jelasin maksudnya. 

Kalau itu bacaan suruh baca trus ngartiin. Tapi kalau 

percakapan maju dua-dua atau berapa praktekin 

percakapannya. 

Peneliti  Dalam permainan peran, apakah anda dapat terbawa suasana 

sesuai percakapan? Dan apakah setelah pembelajaran apakah 

anda bisa mengaplikasikannya kedalam kehidupan sehari-hari 

di ma‟had? 

Informan  Kalau maksud isinya ya bisa memerankan sesuai ekspresi 

mbak, tapi kalau tidak maksud ya asal baca aja. Ya kalau 

materinya saya ingat dan ada sangkut pautnya dengan 

kehidupan sehari-hari ya bisa mbak. Tapi kadang juga sedikit 

yang bisa saya aplikasikan. 

Peneliti  Bagaimana evaluasi yang di berikan oleh guru anda di kelas? 

Informan Biasanya awal masuk kelas itu, pembukaan trus nana materi 

kemarin bisa itu kalau sudah akhir materi nanya lagi mbak. 



 
 

 
 

Kadang ngisi evaluasi yang ada di buku. 

Peneliti  Apakah permasalahan yang anda hadapi pada pembelajaran di 

ma‟had ? 

Informan  Kadang ndak maksud apa yang dijelasin guru mbak. Trus 

kalau dah terlalu capek habis kuliah juga mau ta‟lim males, 

capek. Dan kalau telat gitu dah ndak maksud apa yang 

dijelasin karena ndak bisa ikut dari awal penjelasan materi. 

Refleksi  Ustad pengampu ta‟limul lughoh menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” adalah 

ustadzh Ratna Wati. Dan dilakukan 3 kali pertemuan 1 jam 

pelajaran setiap minggunya. Dari  cara pembelajaran yang 

disampaikan kurang bisa memahamkan peserta didik, dan 

untuk maharah kalam, menggunakan teknik bermain peran 

sehingga siswa dapat lebih mudah memahami karena 

kebanyakan dari mereka lulusan dari sekolah umum. 

  



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : IZ/160518/MD/6 

Nama informan : Izza (mahasantri) 

Tanggal  : 16 Mei 2018 

Disusun jam  : 17.15 

Tempat wawacara : Kantor Putri Ma‟had Ulil Abshar  

Topik wawancara : Proses pembelajaran ta‟limul lughoh 

 Materi wawancara 

Peneliti  Siapakah yang mengajar ta‟limul lughahmenggunakan buku  

“Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha”?  
Informan  Ustadzah Ratna 

Peneliti Dulu lulusan dari sekolah mana ? dan sekarang di kampus 

mengambil jurusan apa? 

Informan Dulu lulusan Pondok Darul Huda Mayak, sekolahnya juga di 

sana. Dan sekarang mengambil jurusan Ips. 

Peneliti  Bagaimanakah guru anda mengajar ta‟limul 

lughahmenggunakan buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri 

An-Nathiqiina Biha”? 
Informan  Ustadzah Ratna mengajar dengan baik, selalu tepat waktu dan 

dan mengulang pelajaran-pelajaran yang kemarin. Dan bahasa 

yang ada di buku dasar-dasar semua, jadinya enak buat di 

pahami. Dan saya paling suka kalau pas percakapan. Karena 

asik dan sebelum di jelaskan isi percakapan sebenarnya sudah 

agak maksud, jadinya pas di terangkan nambah maksud. Trus 

kalau pas maju kedepan main peran bisa memahami isi dari 

percakapan itu. 

Peneliti  Setiap hari apa diajar Bahasa Arab? berapa jam pelajaran dalam 

satu minggu?  
Informan  Tidak, ta‟limul lughoh Cuma ada 3 pertemuan setiap 

minggunya. Pelajaran setiap pertemuannya kurang lebih satu 

jam. 

Peneliti  Mampukah anda menyerap dan memahami pelajaran Bahasa 

Arab dengan waktu yang diberikan tersebut? 
Informan Iya, paham. Bahasanya enak soalnya.  

Peneliti  Apakah anda disuruh menghafalkan kosa-kata bahasa Arab 

dalam buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina 

Biha” dalam setiap pertemuan?  
Informan  Iya, ustadzah Ratna setiap pertemuannya selalu mengadakan 

hafalan mufrodat. 

Peneliti  Apakah permasalahan anda ketika belajar bahasa arab 

menggunakan buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-



 
 

 
 

Nathiqiina Biha”? 
Informan  Tidak ada. Tapi cuman untuk kitabah kurang di tekankan. 

Peneliti  Bagaimana cara mengatasi permasalahan anda ketika belajar 

bahasa arab menggunakan buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li 

Ghoiri An-Nathiqiina Biha”? 

Informan  Caranya saya belajar sendir. 

Peneliti  Apakah ada perbedaan antara belajar percakapan dengan 

menggunakan main peran dengan tidak bermain peran? 
Informan Perbedaannya banyak sekali, kalau main peran itu lebih 

gampang ingetnya, trus juga kalau stelah pembelajaran bisa di 

amalin karena maju ke depan kan grogi ya mbak. Awalnya 

belum bisa apa-apa dan sama sekali tidak bisa apa-apa dengan 

bahasa Arab, dan sekarang Alhamdulillah banyak mengalami 

perubahan yaitu mengenal bahasa Arab mulai dari kosa-kata 

dan belajar bahasa Arab lainnya. 

Peneliti  Apakah guru anda selalu memberikan latihan setelah 

menerangkan dan memberi contoh?  
Informan  Iya, latihannya mengerjakan soal-soal yang ada di buku 

tersebut. 

Peneliti  Bagaimanakah bentuk latihan yang diberikan oleh guru? 
Informan  Kalau latihan dikelas setiap hari biasanya mengerjakan soal-

soal di buku latihan yang sudah dibagi dan disuruh maju 

menjawab soal yang diberikan ustad dengan cara imla‟. Terus 

kalau latihan lainnya itu ada uts sama uas yang diadakan di 

akhir semester.  

Refleksi  Ustad pengampu ta‟limul lughoh menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” adalah 

ustadzah Ratna. Dan dilakukan 3 kali pertemuan 1 jam 

pelajaran setiap minggunya. Dari  penjelasan ustadzah Ratna 

penjelasan sudah mudah dipamahami. 

 

 
  



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : NW/160518/MD/7 

Nama informan : Novia Wanda (mahasantri) 

Tanggal  : 16 Mei 2018 

Disusun jam  : 17.15 

Tempat wawacara : Kantor Putri Ma‟had Ulil Abshar  

Topik wawancara : Proses pembelajaran ta‟limul lughoh 

 Materi wawancara 

Peneliti  Siapakah yang mengajar ta‟limul lughahmenggunakan buku  

“Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha”?  
Informan  Ustad Wildan 

Peneliti Dulu lulusan dari sekolah mana ? dan sekarang di kampus 

mengambil jurusan apa? 

Informan SMK 01 Ponorogo, dan sekarang mengambil jurusan Ekonomi 

Syariah. 

Peneliti  Bagaimanakah guru anda mengajar ta‟limul 

lughahmenggunakan buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri 

An-Nathiqiina Biha”? 
Informan  Ustadz wildan ngajaranya enak mbak, jadi beliau kalau 

menjelaskan langsung bisa di pahami. Dan banyak model yang 

di terapkan jadinya kita ndak bosan di kelas, ketawa-ketawa, 

santai tapi serius. 

Peneliti  Setiap hari apa diajar Bahasa Arab? berapa jam pelajaran dalam 

satu minggu?  
Informan  Tidak, ta‟limul lughoh Cuma ada 3 pertemuan setiap 

minggunya. Pelajaran setiap pertemuannya kurang lebih satu 

jam. 

Peneliti  Mampukah anda menyerap dan memahami pelajaran Bahasa 

Arab dengan waktu yang diberikan tersebut? 
Informan Faham mbak, cuman agak butuh lebih banyak waktu untuk 

memahaminya. 

Peneliti  Apakah anda disuruh menghafalkan kosa-kata bahasa Arab 

dalam buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina 

Biha” dalam setiap pertemuan?  
Informan  Iya, setiap pertemuannya selalu mengadakan hafalan mufrodat, 

dan juga hafalan sorof mbak. Dhomir-dhomir. 

Peneliti  Apakah permasalahan anda ketika belajar bahasa arab 

menggunakan buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-

Nathiqiina Biha”? 
Informan  Susah untuk lebih cepat memahami, karena di SMK tidak ada 

bahasa Arab, jadi kadang ketinggalan sma temen-temen yang 



 
 

 
 

lain. 

Peneliti  Bagaimana cara mengatasi permasalahan anda ketika belajar 

bahasa arab menggunakan buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li 

Ghoiri An-Nathiqiina Biha”? 

Informan  Lebih giat lagi belajarnya, trus banyak cari kosa-kata bahasa 

Arab 

Peneliti  Apakah ada percakapan dengan menggunakan main peran? Dan 

apakah ada perbedaan antara memain peran dg tidak main ? 
Informan Iya pasti setiap bab percakapan main peran, pertama dah di bagi 

sesuai percakapan, nah kemudian yang satu baca teksnya dan 

satunya lagi menjelaskan artinya gentian sesuai perannya. Nah 

kalau sudah baru maju kedepan main peran. Dan buat 

percakapan sendiri dan bertema terserah. dan kalau main peran 

yang saya fahami hanya bagian saya saja. 

Peneliti  Apakah guru anda selalu memberikan latihan setelah 

menerangkan dan memberi contoh?  
Informan  Iya, latihannya mengerjakan soal-soal yang ada di buku 

tersebut. Seringnya tanya langsung mbak, gek menggunakan 

bahasa Arab. Kadang gitu bingung mau jawabnya gimana dan 

yang ditanyain engga tau apa. 

Peneliti  Bagaimanakah bentuk latihan yang diberikan oleh guru? 
Informan  Kalau latihan dikelas setiap hari biasanya mengerjakan soal-

soal di buku latihan yang sudah dibagi dan jawab pertanyaan di 

akhir jelasin materi dengan menggunakan bahasa Arab dan 

disuruh maju menjawab soal. Terus kalau latihan lainnya itu 

ada uts sama uas yang diadakan di akhir semester.  

Refleksi  Ustad pengampu ta‟limul lughoh menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” adalah 

ustadz Wildan Nafi‟ . Dan dilakukan 3 kali pertemuan 1 jam 

pelajaran setiap minggunya. Dari  penjelasan ustadz Wildan 

Nafi‟ mudah di pahami dan selama pembelajaran siswa merasa 

santai dan senang. 

 
  



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : AT/160518/MD/8 

Nama informan : Ani Tamara (mahasantri) 

Tanggal  : 16 Mei 2018 

Disusun jam  : 18.00 

Tempat wawacara : Kantor Putri Ma‟had Ulil Abshar  

Topik wawancara : Proses pembelajaran ta‟limul lughoh 

 Materi wawancara 

Peneliti  Siapakah yang mengajar ta‟limul lughah menggunakan buku  

“Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha”?  
Informan  Ustad Riza Awaludin 

Peneliti Dulu lulusan dari sekolah mana ? dan sekarang di kampus 

mengambil jurusan apa? 

Informan SMK Pembangunan Ponorogo, dan sekarang mengambil 

jurusan Perbankan Syariah. 

Peneliti  Bagaimanakah guru anda mengajar ta‟limul lughah 

menggunakan buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-

Nathiqiina Biha”? 
Informan  Ustadz Riza kalau ngajar santai, ndak terlalu serius dan suka 

bercanda, tapi suka membedakan antara temen-temen yang lain. 

Tapi kalau materi yang baru disampaikan faham, tapi kalau dah 

lama lupa.  

Peneliti  Setiap hari apa diajar Bahasa Arab? berapa jam pelajaran dalam 

satu minggu?  
Informan  Tidak, ta‟limul lughoh Cuma ada 3 pertemuan setiap 

minggunya. Pelajaran setiap pertemuannya kurang lebih satu 

jam. 

Peneliti  Mampukah anda menyerap dan memahami pelajaran Bahasa 

Arab dengan waktu yang diberikan tersebut? 
Informan Engga mampu mbak, kurang sebenarnya tapi 

Peneliti  Apakah anda disuruh menghafalkan kosa-kata bahasa Arab 

dalam buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina 

Biha” dalam setiap pertemuan?  
Informan  Iya, setiap pertemuannya selalu mengadakan hafalan mufrodat 

sesuai materi. 

Peneliti  Apakah permasalahan anda ketika belajar bahasa arab 

menggunakan buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-

Nathiqiina Biha”? 
Informan  Ndak ada si mbak, karena banyak gambarnya. Kalau dalam segi 

kosakatanya susah karena belum lancar bahasa Arab. 

Peneliti  Bagaimana cara mengatasi permasalahan anda ketika belajar 



 
 

 
 

bahasa arab menggunakan buku  “Al-Lughoh Al-Arabiyah Li 

Ghoiri An-Nathiqiina Biha”? 

Informan  Lebih giat lagi belajarnya, trus banyak cari kosa-kata bahasa 

Arab 

Peneliti  Apakah ada percakapan dengan menggunakan main peran? Dan 

apakah ada perbedaan antara memain peran dg tidak main ? 
Informan Ada mbak, cuman biasanya cuman baca aja, dan udtadz jelasin 

sehabis baca peran masing-masing. Lebih seneng kalau main 

peran mbak, dan besok gitu masih inget peran yang di mainkan. 

Peneliti  Apakah guru anda selalu memberikan latihan setelah 

menerangkan dan memberi contoh?  
Informan  Iya, latihannya mengerjakan soal-soal yang ada di buku 

tersebut.  

Peneliti  Bagaimanakah bentuk latihan yang diberikan oleh guru? 
Informan  Kalau latihan dikelas setiap hari biasanya mengerjakan soal-

soal di buku latihan yang sudah dibagi dan jawab pertanyaan di 

akhir jelasin materi dengan menggunakan bahasa Arab dan 

disuruh maju menjawab soal. Terus kalau latihan lainnya itu 

ada uts sama uas yang diadakan di akhir semester.  

Refleksi  Ustad pengampu ta‟limul lughoh menggunakan buku “Al-

Lughoh Al-Arabiyah Li Ghoiri An-Nathiqiina Biha” adalah 

ustadz Riza Awaludin . Dan dilakukan 3 kali pertemuan 1 jam 

pelajaran setiap minggunya. Dari  penjelasan ustadz Riza 

mudah di pahami dan pembelajarannya tidak membosankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


