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 .رسالة املاجستري ذهىف إمتام ه تساعدينقد  "خليلة األمة" الىت كبريةال أخيت .4
رسىتىتىتىتالة  ذهىف إمتىتىتىتىتام هىتىتىتىت "أنىتىتىتىتدى مهرجىتىتىتىتل مزكىتىتىتىتى" الىتىتىتىتذي يسىتىتىتىتاعدين احملبىتىتىتىتوب الصىتىتىتىتغريأخىتىتىتىت   .5

هللا أمورهواب .املاجستري  .لتشجيع والنصيحة والدعاء عسى أن يسهل 
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، له شريك ل وحده هللا إلا  إله آل أن أشهد. هلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
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 .بعد أما ،الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن وأصحابه آله وعلى حممد

 إل حبث إمتام على قدريل الباحث وكان ،ه الرسالةهذ كتابة  متت ورمحته تعاىل هللا فبعون
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واآلراء واإلرادة أو الشعور حنو املخاطب. ويف تعريفها الواسع أن الكالم هو اجلهاز املسموع 
واملرئ  الذي يستعمل عددا من العضالت وشبكة عضالت جسم اإلنسان لتعبري األفكار حتقيقا 

 ته. حلاج
هتدف مهارة الكالم إىل القدرة على التصال آبخرين شفواي جيدا غري شذوذ  

ابللغة املعلومة. واملراد هبذا إيصال اخلرب لآلخرين اجتماعيا مفهوما ومقبول. مهارة الكالم هدف 
أساس  يف تعليم اللغة األجنبية عربية كانت أو غريها من اللغات. ومن أهداف هذه الرسالة 
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( بيان تقومي تعليم اللغة العربية  لطالب الصف التاسع ثناء اللغة ىف 3. )2018/  2017

 .2018/  2017ىف السنة الدراسية املدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو 
. املراجع األساسية منها كيف  يف هذه الرسالة ينهج الباحث خبطة حبث مكتيب

ختطيط، تنفيذ وتقومي تعليم اللغة العربية  لطالب الصف التاسع ثناء اللغة ىف املدرسة املتوسطة 
منهج الباحث يف مجع احلقائق  .2018/  2017ىف السنة الدراسية احلكومية فونوروغو 

  (Miles ) حلقائق هو ميلس واملعلومات هو ابملالحظة والتوثيق. وأما منهج الباحث يف حتليل ا
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حقائق ختفيض البياانت وعرض البياانت واخلالصة. وأما نتيجة  (Huberman)  وهوبريمني 
ختطيط تعليم اللغة العربية  لطالب صف التاسع ثناء اللغة ىف املدرسة  (1البحث منها: )
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حيتوي عملية التخطيط والتدبري والتسجيل وكذالك أنشطات مهارة الكالم خبارج خصة املدرسة, 

لربانمج الكالم ابستخدام اللغة العربية بفصل ثناء اللغة على اإلعداد املخصوص والتأهيل 
ج لفصل ثناء اللغة سائر التخطيط والتدبري لتنفيذ هذا اجلاهز. ويليه عرض املسؤول من الربانم

الربانمج إىل رئيس املدرسة وانئبهم ىف اجلمعية املخصوصة. وبعد احلصول إىل تقرير رئيس املدرسة 
وانئبهم عن تنفيذ هذا الربانمج، فأقام مسؤول الربانمج ابلتنسيق مع ويل الفصل لفصل ثناء اللغة 

 مج ىف موعد خمصوص.ودبر على تنفيذ هذا الربان
وحيتوي التخطيط على أنواع الربامج املعد لفصل ثناء اللغة ألجل تدريب الطالب 
بىتهذا الفصل على الكالم ابستخدام اللغة العربية اجلي دة، وهى كما تل : نشر الدفاتر للمفردات 

د برانمج املختارة لفصل ثناء اللغة، حفظ املفردات املقر رة لطالب بفصل ثنائ  اللغة، إجيا
"، املسابقة لكفائة لغة الطالب ابملدرسة املتوسة Qurban Integrityتضحية التكامل " 

"، أسبوع العريب، Language Adventureاحلكومية فونوروغو، إجياد برانمج خميم اللغة " 
يضاح تدريب اللغة العربية ملعلم مادة الرتبية اإلسالمية ومعلم مادة اللغة العربية، نشر وسائل اإل

تنفيذ تعليم مهارة الكالم ابللغة العربية  لطالب الصف ( 2. )للمفردات بوسيلة اجمللة احلائطية
، 2018/  2017ىف السنة الدراسية التاسع ثناء اللغة ىف املدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو 

للغوية خارج عملية التعليم داخل الفصل الدراس  )األنشطة األكادمية( واألنشطة ا فرقان مها :
وتقومي تعليم مهارة ( 3. )ليست هلا النتيجة جيدة الفصل الدراس  )األنشطة غري األكادمية(

الكالم ابللغة العربية  لطالب الصف التاسع ثناء اللغة ىف املدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو 
ىف إمتحان  غري مناسبة ابلنظرى ولذالك النتيجة الطالب 2018/  2017ىف السنة الدراسية 

 .الشفهى غري جيدة او ىف درجة السفلى
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ABSTRACT 

 
Ferdiansyah, Afif.  Activity learning speaking skill of Arabic 

language of  IX bilingual students class MTsN Ponorogo in 

academic year 2017/2018. Advisor Dr. Muhammad Toyyib, M.Pd.I. 

Proofreader  Rizka Eliyana Maslihah, M.Pd.I 

Key Words Planning, Accomplishment, Accomplishment of 

scoring. 

Maharah Al-Kalam is ability to express the sounds of 

articulation or words for expressing the thinking likes idea, opinion, 

willingnes or feeling to the respondent in the deep meaning, a 

speaking is the system than could be heard and seen which used a 

number of muscle and all human muscle for delivering the 

consideration to fulfill the needs. In general maharah al-kalam is 

almed to be able to communicate grally well and natural by their 

learned langugage, in according to be well and natural has a meaning 

to deliver a message to the other socially. Maharah al-kalam is a 

main goal in learning of foreign language even arabic language and 

another. 

The goal of the research (1). to explain planning about 

learning speaking skill of Arabic language of IX  bilingual students 

class MTsN Ponorogo in academic year 2017/2018. (2). to explain 

Accomplishment about learning speaking skill of Arabic language of 

IX  bilingual students class MTsN Ponorogo in academic year 

2017/2018. (3). to explain Accomplishment scoring about learning 

speaking skill of Arabic language of IX  bilingual students class 

MTsN Ponorogo in academic year 2017/2018. 

In this research, The writer use desighn of qualitative 

research to describe the result of research from phenomenon or 

discovery by see in the field use collecting data method. The method 

of collecting data is observation and  documentation, beside of that , 

the method of analising data is Miles and Huberman, data reduction, 

data display and conclusion. And result of research are (1).  Planning 

about learning speaking skill of Arabic language particular in hiwar 

theme in  bilingual students class MTsN Ponorogo in academic year 



 

2017/2018 have suitable on lesson plan and also activities that 

support speaking skill Arabic language in out door class also have 

suitable in theory. (2).  Accomplishment about learning speaking 

skill of Arabic of  IX Bilingual students class and also activities that 

support speaking skill Arabic language in out door not maximal. (3). 

Accomplishment scoring about learning speaking skill of Arabic 

language of IX  bilingual students class MTsN Ponorogo in academic 

year 2017/2018 not suitable in theory, because  of that value or score 

of some students in oral test still under KKM.   
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ABSTRAK 

Ferdiansyah, Afif. 2018. “Program Pembelajaran Bahasa Arab pada 

Siswa  kelas IX  Bilingual di MTsN  Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018”.Pembimbing Dr. Muhammad Toyyib, M.Pd.I.
proofreader: Rizka Eliyana Maslihah, M.Pd.I  

Kata Kunci: Perencanan, Pelaksanaan, Penilaian, Pembelajaran 

Bahasa Arab. 

Maharah al-Kalam adalah kemampuan mengungkapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran 

berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. 

Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem 

tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan 

sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan 

pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Secara umum 

maharah al-kalam bertujuan agar mampu berkomunikasi lisan secara 

baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari. Secara baik dan 

wajar mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang lain 

dalam cara yang secara sosial dapat diterima. maharah al-kalam 

merupakan tujuan pokok dalam pembelajaran bahasa asing baik 

bahasa Arab atau bahasa yang lainnya.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menjelaskan tentang 

perencanaan pembelajaran bahasa Arab kelas IX pada program 

Bilingual MTsN Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018  (2) Untuk 

menjelaskan  tentang pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab kelas 

IX pada program Bilingual MTsN Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018   (3) Untuk menjelaskan tentang penilaian pembelajaran  

bahasa Arab kelas IX pada program Bilingual MTsN Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan rancangan  

penelitian kualitatif untuk  mendiskripsikan hasil penelitian dari  

suatu gejala atau temuan dengan cara melihat di lapangan melalui  

metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data yang 

digunakan penulis adalah Observasi dan Dokumentasi. Sedangkan 

metode analisis data yang digunakan penulis adalah Miles dan 



 

Huberman yaitu   Reduksi Data, Display Data, Kesimpulan. Adapun 

hasil penelitian ini adalah: (1) Perencanaan pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Arab khusus pada materi hiwar di 

kelas IX Bilingual sudah mengacu  pada RPP (standart proses no. 22 

tahun 2016), begitu juga perencanaan kegiatan pendukung 

keterampilan berbicara bahasa arab diluar jam pembelajaran  

madrasah juga sudah sesuai dengan teori. Adapun perumusan dan 

pencatatan serta penjadwalan kegiatan pendukung tersebut untuk 

disampaikan dalam rapat lanjutan antara pengelola Bilingual dengan 

kepala madrasah dan para wakil kepala madrasah. Setelah 

mendapatkan pengesahan, pengelola Bilingual melakukakan 

koordinasi dengan para wali kelas Bilingual untuk penjadwalan dan

melakukan  kegiatan tersebut.  

Jadi perencanaan kegiatan pendukung pembelajaran bahasa 

Arab sebagai berikut : (a) Penerbitan buku kosa kata/mufrodat, (b) 

Hafalan  kosa kata/mufrodat 2 minggu sekali, (c) Qurban integrity, 

(d) Lomba ketrampilan bahasa, (e) Language adventure, (f) Usbu’ul 

Aroby, (g) Pelatihan bahasa Arab guru PAI, (h) Media mufrodat 

dinding (2) Pelaksanaan pembelajaran ketrampilan berbicara bahasa 

Arab pada siswa kelas IX Bilingual maupun pelaksanaan kegiatan 

pedukung diluar kelas IX Bilingual di bagi menjadi dua kategori, 

yaitu akademik dan non akademik, dua kategori tersebut belum 

maksimal meskipun lengkap secara perangkat pembelajaran, karena 

ada beberapa kendala, antara lain : (a) Agenda madrasah yang padat 

berimbas pada guru sering meninggalkan kelas, (b) Metode 

pembelajaran kadang tidak sesuai dengan RPP, siswa menjadi kurang 

semangat, (c) Buku kurang kurang bervariasi, siswa kurang wawasan 

kebahsaan. Dalam pelaksanaan kegiatan pendukung ketrampilan 

berbicara bahasa Arab di luar jam madrasah sudah sesuai dengan 

teori tapi di lapangan penulis melihat beberapa temuan, diantaranya : 

(a) Guru ataupelaksana kegiatan tidak semua mahir berbicara bahasa 

Arab, hal ini  berimbas pada minimnya komonikasi berbahasa Arab 

antar mereka. (b) Guru atau pelaksana kegiatan tidak semua mahir 

berbicara bahasa Arab berimbas pada pemahaman materi kegiatan, 

sehingga kalau ada siswa yang bertanya tentang materi menjadi 

kesulitan menjawab, akhirnya pemahaman siswa tentang materi 



 

 ف

menjadi terhambat. (3) Pelaksanaan penilaian pembelajaran 

ketrampilan berbicara bahasa Arab pada siswa kelas IX  Bilingual 

belum baik, karena ada beberapa kendala antara lain : (a) Teknik 

ujian lisan monoton kurang menarik, (b) Hanya membaca teks 

qiroah, (c) Tanya jawab tentang teks qiroah, (d) Tanya jawab tentang 

tarkib, (e) Agenda madrasah padat kadang guru kurang siap dan 

kurang menarik dalam pemberian soal ujian lisan, akhirnya nilai 

sebagaian siswa melalui ujian lisan  masih di bawah KKM.  
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 الباب األّول
 املقدمة

 

 خلفية البحث .أ
تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا نوع من تعليم اللغة الثانية أو تعليم اللغة 
األجنبية. ألننا لسنا من انطق هذه اللغة اجلليلة املنفعة. إذ توج ه معل م هذه اللغة أبنواع 

جهة فهم املسموع أو األشياء املقروءة أو طلقة الل سان وما املشكالت املختلفة، إما من 
 إىل ذلك.

وأنواع املراحل لتعليم اللغة العربية عند أهل اللغة تشتمل على أربع املهارات  
الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، ومن هذه  اإلستماع ومهارة كما تلى: مهارة

اللغة مها: مهارة اإلستماع ومهارة الكالم. األربعة، أن مهارتني األساسيتان ىف تعليم 
( تقدمي 1ابإلضافة إىل ذلك. إعىتتمد تعليم هذه اللغة على مبادئ املهم ات كما تلى: 

( تقدمي تعليم تراكيب اجلمل قبل 2تعليم الستماع والكالم قبل تعليم القراءة والكتابة. 
احملتاجة للمحادثة اليومية قبل ( تقدمي تعليم املفردات اليومية 3تعليم تراكيب الكلمات. 
( تعليم الكالم أبمناط العريب أي الكالم السريع و ليس على 4تعليم املفردات األخرى. 

 2عكسه.
واصبحت مهارة الكالم أهم املهارات ىف تعليم اللغة األجنبية، ألن الكالم 
نوع من  املهارات التطبيقية. ومن مث، يكون الكالم اهلدف األوىل من تعليم اللغة 
العربية، وهناك عد ة عوامل جناح تعليم الكالم املختلفة .ومن أمهها، كفاءة املعلم وطرق 

                                                 
2Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI )تعليم اللغة العربية لإلبتدائية(,(Surabaya: Persada 

Media Nusantara, 2011), 44.  
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ة إىل ذلك، إن املعل م فهو الصورة املثالية ىف الفصل. وأنه تعليم اللغة العربية. ابإلضاف
. وأما طرق التعليم الصحيحة فتكون الوسيلة  بوجه الطالب إىل أهداف التعليم املعني 

 للوصول إىل جناح التعليم.
أسس خرباء اللغة ابملؤسسة الرمسية  ،إىل طريقة إمناء الكفاءة اللغوية ابإلضافة

اصة لتطوير الكفاءة اللغوية مند املرحلة اإلعدادية اىل املرحلة أو الدورات الدراسة اخل
املقدمة. وهذه املؤسسة هتتم بكفاءة املعلم، ألن املعل م وطرق تعليمهم يؤثر كثريا ىف 

 تطوير الكفاءة اللغوية. إما كفاءة اللغة العربية أو اإلجنليزية.
طالب على الكالم وبنسبة إىل األهداف من تعليم مهارة الكالم هى قدرة ال

إبستخدام اللغة العربية الفصحة. ومن مث، للحصول إىل ذالك اهلدف املرجو أى كفاءة 
ىف احملادثة اليومية ل ميكن  الطالب على الكالم إبستخدام اللغة العربية الفصيحة

حصول إليه ابلتافه، بل حتتاج هذه الكفاءة اجلليلة إىل املمارسات والتدريبات الداعمة 
 فية. وابإلضافة إىل ذلك، إن  تدريب الكالم حيتاج إىل وجود البيئة اللغوية اجليدة.والكا

وانقسمت تدريبات مهارة الكالم إىل قسمني، مها: مرحلة قبل اإلتصال 
ومرحلة اإلتصال. فاملمارسة قبل اإلتصال ه  املمارسة لتوفري كفاءة الطالب األساسية 

عدة التقنبية لتىتىتنفيذ هذه املمارسة كما تلى: )أ( ودور املعلم ىف هذه املمارسة معظم. و 
حفظ احلوار، )ب( احلوار بواسطة التعبري املصور، )ج( احلوار املوجه، )د(  تدريب 
التمثيل، )ه( التطبيق الس لك . وإما ممارسة التصال فه  املمارسة لتوفري كفاءة 

لتقنية لتنفيذ هذه املمارسة الطالب اللغوية. ودور املعلم ىف هذه املمارسة بسيط. وعدة ا
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تشتمل على ما يلى:)أ( احلوار اجلمع ، )ب( التمثيل، )ج( تطبيق التعبريات 
 3الجتماعية، )د( املمارسة يف اجملتمع، )ه( حل املشكالت.

ومثة انطباع الطالب عند تعليم اللغة العربية، أن اللغة العربية هى اللغة الصعبة 
، إن كان تعليم اللغة العربية جيرى على األساليب لكن الواقع على عكسه واملعقدة

( بداية 1فمن أساليب تعليم اللغة العربية اجليدة هى: ) .دةوالقواعد الصحيحة واجلي  
( اإلهتمام ابجلمل 3( استخدام الوسائل التعليمية، )2التعليم ابحلوار اليسري والبسيط، )

 4م احلماس وكثرة املمارسة.( تعلي4اجملد واإلهتمام ابلوحدة من املكو انت، )
أقام هذا البحث ابملدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو، ويركز هذه الرسالة ىف 

والغرض يكون به أساسا  .األنشطة لتنمية تعليم اللغة العربية إما يف الفصل أو خارجه
يف تنمية النشاط بعدها. مع أن شروط الدخول إىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

ية فونوروغو لطالب اجلديدة، وه  من خالل المتحان التحريرى والمتحان احلكوم
( من اجلامعة احلكومية مبالنج، وهذه الشروط خاصة هلذه املدرسة  IQالذكائ )

املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو ولتوجد ىف املدرسة األخرى ىف فونوروغو. ومهة 
وهم يريدون أن يدفعوا بدفع غايل، ولكن نتيجة  اجملتمع لدخول إىل هذه املدرسة مرتفعة

التعلم خاصة ملهارة الكالم ىف اللغة العربية مل تكن جيدا خاصة ىف اإلمتحان الشفهى. 

                                                 
3Acep Hermawan, MetodologiPembelajaranBahasa  Arab  ) ,) منهج تعليم اللغة العربية(
Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014 ),136. 
4. Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama danBahasa 

Arab منهج تعليم الدين و اللغة العربية(  ,)  (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1995), 190. 
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واملثال األخرى إتبع أحد الطالب ىف املسابقة وانل الدرجة اخلامسة ىف الطبقة املدرسة 
 2016املتوسطة احلكومية واألهلية بفونوروغو ىف السنة 

(Aksioma tingkat kabupaten Ponorogo)    ومل يستطيع أن حيصل إىل
 .5النتيجة األوىل أو الثانية أوالثالثة

 
 أسئلة البحث .ب

لطالب الصف التاسع ثناء اللغة كيف يكون ختطيط برامج تعليم اللغة العربية  .1
/  2017ىف السنة الدراسية احلكومية فونوروغو  اإلسالميةابملدرسة املتوسطة 

 ؟ 2018
لطالب الصف التاسع ثناء اللغة تنفيذ برامج تعليم اللغة العربية كيف يكون  .2

/  2017ىف السنة الدراسية احلكومية فونوروغو  اإلسالميةابملدرسة املتوسطة 
 ؟ 2018

لطالب الصف التاسع ثناء اللغة برامج تعليم اللغة العربية كيف يكون تقومي  .3
/  2017ىف السنة الدراسية كومية فونوروغو احل اإلسالميةابملدرسة املتوسطة 

 ؟ 2018
 

  

                                                 
 .2017ديسمرب  6، فونوروغو، الوثيقةغيالع فجر ر،   5
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 أهداف البحث .ج
 وأما الغرض من هذه الرسالة فهى :

ابملدرسة لطالب الصف التاسع ثناء اللغة معرفة ختطيط برامج تعليم اللغة العربية .1
 .2018/  2017ىف السنة الدراسية احلكومية فونوروغو  اإلسالميةاملتوسطة 

ابملدرسة لطالب الصف التاسع ثناء اللغة برامج تعليم اللغة العربية معرفة تنفيذ .2
 .2018/  2017ىف السنة الدراسية احلكومية فونوروغو  اإلسالميةاملتوسطة 

ابملدرسة لطالب الصف التاسع ثناء اللغة برامج تعليم اللغة العربية معرفة تقومي .3
 .2018/  2017الدراسية ىف السنة احلكومية فونوروغو  اإلسالميةاملتوسطة 

 
 فوائد البحث .د

 متكن أمهية البحث فيما تل :
 الفوائد النظرية .1

زايدة الثقافة يف تدريس اللغة العربية والعوامل الداعمة للملكة هبا 
 خاصة ملهارة الكالم عند الطالب و الطالبات.  

 الفوائد العملية .2
 للمدرسة (أ

فيها قادرا على أن تكون املدرسة هلا بيئة لغوية، حيت يكون كل 
 احملادثة واحلوار هبذه اللغة. ويكون مستقبل الطالب أحسن وأطيب مما يرام.
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 للمدر س (ب
وهذه الرسالة  تكشف عن اجلوانب اليت تؤثر على النجاح يف تعلم 
اللغة العربية. ومبعرفة الذكاء اللغوي ودوافع الطالب يف تعلم اللغة العربية 

 لم.تسهل هلم يف تنفيذ واجبه كاملع
 

 الدراسات السابقة .ه
وليست هذه الرسالة البحث الوحيد ىف تعليم مهارة اللغة العربية لطالب 

 برانمج ثناء اللغة، ألن سبقنا البحوث من املواضع املتشاهبة به كما يلى:
حتت املوضوع "نيل  2008رسالة املاجستري الىت كتبها سىت أمسنة ىف السنة  .1

خالل إجياد البيئة اللغوية" )دراسة احلالة ىف  مهارة الكالم ابللغة األجنبية من
( نفدت 1مؤسسة الدورات الدراسية لسان عريب(". وحصلت على النتيجة: 

مؤسسة الدورات الدراسية على البيئة اللغوية بصفة مباشرة وغري مباشرة. بصفة 
غري مباشرة عودت املؤسسة الطالب على مساع احملادثة ابستخدام اللغة العربية. 

مث ألزم الطالب على الكالم ابستخدام اللغة العربية. ومثة استخدام وسائل  ومن
( وأما تنفيذها بصفة غري مباشرة حتتوى على 2اللغة ىف عملية تعليم اللغة العربية. 

التعليقات من خالل أخطاء الطالب. ابإلضافة إىل ذلك، أعطت مؤسسة 
ملؤسسة على إلقاء املفردات الدورات الدراسية بتعليقا اجيابية. ومن مث نفذت ا

 املختارة حسب املواضع ىف عملية التعليم.
حتت  2016ورسالة املاجستري الىت كتبته حممد نور حليم الدين ىف السنة  .2

املوضوع "مشكالت تعليم الكالم ىف مادة اللغة العربية ابملدرسة العالية املهنية 
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( 1لت على النتيجة: حممدية يغياكرات" )من منظور علم اللغة النفس(". وحص
املشكلة املسيطرة ىف تعليم الكالم حتتوى على عوامل احملتوى لتخطيط املنهج. 
ومن مث، تفضل املعيار الكفائ والكفاءة األساسية على جانب املعرىف فحسب. 
( 2وجبانب ذلك، إجناز احلصص لتعليم اللغة العربية خاصة ملهارة الكالم انقصة. 

 تعليم مهارة الكالم على العوامل الد اخلى والعوامل تصنف العوامل املؤث ر ىف
اخلارجى.حتتوى العوامل الد اخلى على كفاءة الطالب ىف القراءة والكتابة العربية 
الناقصة، نقصان الد وافع ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف مهارة الكالم، ومن مث 

و املعاهد. وأما بعض الطالب من خري ج املدرسة العمومية وليس اإلسالمية أ
العوامل اخلارجى حيتوى على عدم تنفيذ البيئة اللغوية ىف املدرسة، نقصان الفرصة 
لتعليم اللغة العربية، ومن مث عدم اإلنسجام بني الكتب املستخدم للتعلم وكفاءة 

( وأما الطريقة حلل هذه الشكالت فهى: حبث املراجع اآلخر من  3الطالب، 
تب املالئم بكفائة الطالب هبذه املدرسة. ومن مث كتاب التعليم أى حبث الك

استخدام الوسائل التعليمية املتعلقة بتعليم اللغة العربية لتسهيل تعليم هذه املادة. 
ومثة جعل اجلدوال احملادثة اليومية الذى لبد على الطالب استخدامها خالل 

 تعل م مادة اللغة العربية.
والدراسات السابقة هى أن هذا البحوث  وأوجه التشابه من موضع هذه الرسالة .3

يبحث ىف تعليم اللغة األجنبىتية أى اللغة العربية ومشكالته. إما تركز ىف جهة إجياد 
البيئة اللغوية بصفة املباشرة وغري مباشرة ىف مؤسسة الدوراات لدراسية. ومن مث 
أوجه املشكالت ىف تعليم مهارة الكالم وطريقة حل مشكالهتا. وأما أوجه 
اخلالف بينهم أن هذ البحث يركز ىف تعليم مهارة الكالم لطالب برانمج ثناء 
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اللغة. ومن مث، يبحث هذا البحث من جانب أنواع الربامج لتطوير مهارة الكالم 
 واألشياء املتعلقة هبا، إما من جناح الربانمج أو فشلها وعواملها.

 
 مناهج البحث .و

 البحث طريقة .1
املاجستري على سبيل البحث النوعى  يستخدم هذا البحث لنيل درجة

(qualitative research والبحث النوع  هو إجراءة البحث الىت تنتج )
(كاألصوات املكتوبة أو من ألسنة descriptive dataالبياانت الوصفية )

 وىف هذا البحث يستخدم الباحث تعليم القضااي.  6األشخاص والطبائع املتأملة.
 حضور الباحث .2

يتعل ق حضور الباحث هبذا البحث النوعى تعل قا أكيدا ألن  الباحث هو 
جلمع البياانت  .human instrumen))إحدى الوسائل الدراسية الشخصية 

املستخدم هو اإلختبار التحريري  (scientifiec paradigma)ىف املنهج العلمى 
 أو اإلستتفتاء أو الوسيلة األخرى.

جلمع البياانت. الشخص هو الوسيلة  الباحث هو الوسيلة األفضل
( ويقدر على فهم أنواع التبادلت ىف امليدان و Informanاملتصلة ابملخرب )
 7احلصول عليها

                                                 
6Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif ( فهم حبث النوع) (Jakarta : 

RinikaCipta, 2008), 21. 
 .22املرجع نفسه،  7
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 مكان البحث .3
احلكومية فونوروغو  اإلسالميةهو ىف املدرسة املتوسطة  البحثمكان 

روغو. جافان ابابدان فونو  79وموقعة اجلغراىف هى تقع ىف شارع كى أكيع مرياه 
 وكانت املدرسة على ثالثة الربامج هى:

 Akselerasi / dua tahun tamatبرانمج التكثيفى   (أ
 Bilingualبرانمج ثناء اللغة   (ب
 Regulerبرانمج  العادي  (ج

 مصادر البياانت .4
هى املالحظة واملقابلة والواثئق، وأماالواثئق  البحثمصادر البياانت هلذا 

ه  املتعلقة هبذا البحث، وهى بعض الكتب، املدرس، الطالب، املدير، والربامج 
املصادر الىت حصل عليها الباحث من ميدان البحث. أما مصادر البياانت 
تصدر من البياانت املوصوفات ابمليدان و املكتبة. حصل الباحث على البياانت 

  تكون لإلطار النظري من املكتبة ىف تنفيذ البحث.الىت
ىف هذه رسالة املاجستري هم رئيس  امليدانأما مصادر البياانت من 

املدرسة و انئب رئيس املدرسة ىف قسم املنهج الدراسى و مدر س اللغة العربية 
 والطالب. ىف هذا احلال يسمى موضوع البحث ابملخرب.

 طريقة مجع البياانت  .5
الباحث يف مجع البياانت يف هذه الدراسة ه    تستخدمهااليت  األدوات

 كما يل :
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هو طريقة التعيني مناذج  ((Sampling Purposiveأخد العينات مقصود  (أ
حبساب متشاورمعني، املثال أراد الباحث أن يبحث مبزية الطعام فمصادر 
بينتها هو الطباخ، أراد الباحث أن يبحث السياسية ىف دائرة املعينة 

 8فمصادر بينتها هو أهل السياسية والباحث الذى ل حيتاج التعميم.
 (Wawancara) املقابلة (ب

املقابلة هى الطريقة املستخدمة يف مجع البياانت أو شهادة شفوية من 
الشخص الذى يسم  ابملشاركني من خالل احملادثة املنهجية واملنظمة. ألن 

واملنظمة من قبل الباحثني   املقابلة ه  احملادثة اليت جتري يف املنهجية
كاملقابل مع عدد من الناس كما العينة أو مقابلتهم للحصول على بعض 
املعلومات املتعلقة ابملشاكل اليت مت فحصها. يكتب مقابل النتائج هذه 

 9احملاداثت أو يسجلها.
املقابلة موجهة إىل بعض طالب عينة البحث، للحصول على إجاابت 

 منوحة. الستبيان عرب فحص امل
 (Observasi) املالحظة (ج

التقييم عن طريق عقد املالحظة املباشرة  إلجراءه  وسيلة  املالحظة
واملنهجية. البياانت اليت مت احلصول عليها يف هذه املالحظات املذكورة يف 
سجل املالحظة. تسجيل النشاط يف هذه احلالة هو جزء من أنشطة 

                                                 
8Sugiyono, Metode penelitian KuantitatifKualitataif  R&D (  طريقة البحث الكم  والنوع
 .85 ,(Bandung: Alfabeta, 2011 )(وتنمية التجريبية

9Silalahi, Metode Penelitian Sosial (طريقة البحث اإلجتماعية) (Bandung: 

RefikaAditama, 2012), 312. 
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املدرسة ىف هذه الطريقة لتحصيل البياانت عن املوقع اجلغرايف  10املراقبة.
 املتوسطة احلكومية فونوروغو.

 (Dokumentasi ) الوثيقة (د
الوثيقة ببحث مادة الوثيقة  املوجودة و ذو صلة ألغراض  هذهكانت 
استخدم 12هذه طريقة مجع البياانت اليت ه  طريقة تكميلية.11ابلبحث.

 ل البياانت عن: الباحث هذه الطريقة لتحصي
 احلكومية فونوروغو. اإلسالميةاملتوسطة تركيب منظمة املدرسة  (1
 املتوسطةأحوال املدرسني و الطالب تركيب منظمة املدرسة  (2

 احلكومية فونوروغو. اإلسالمية
 املتوسطة احلكومية  فونوروغو.الوسائل املوجودة يف املدرسة  (3
 احلكومية  فونوروغو.املتوسطة  األعمال اليومية يف املدرسة  (4

 البياانت حتليل .6
يستخدم الباحث أسلوب حتليل البياانت هو حتليل  البحثىف هذا 

(،  Huberman) ( و هوبريمانMiles) طراز ميلس على كيف  وصف 
 13كمايلى:

                                                 
10Taniredja dan Mustafidah, Penelitian Kuantitatif. Sebuah Pengantar البحث )
 .47 ,(Bandung:Alfabeta, 2014)(الكم 

11Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika dalam Penelitian 

( البحث التطبيق احلاسويب يف )(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 33. 

12Taniredja dan Mustafidah, Penelitian Kuantitatif  Sebuah Pengantar ( البحث
 .51 ,(Bandung: Alfabeta, 2014 ) (الكم 
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 (Interactive Model) : العنصر يف حتليل البياانت )طراز الفعال( 1 الصورة

 (Data reduction) البياانت ختفيض .7
لئال خيتلط البياانت قسم الباحث ابلضبط والدقة،كما ذكر يف السابق  
كلما طول الوقت الباحث كلما كثري البياانت املختلطة واملختلفة. ومن اجل 
ذالك تعقد سريعا املعلومات بطريقة ختفيض البياانت. والغرض من حتفيض 

ىف  14املوضوع والشكل. البياانت ه  تلخيص وختيري البياانت املهم ة من حيث
، واملالحظة (Interview)هذا البحث حيصل الباحث على البياانت من املقابلة 

(Observation والوثيقة )(Documentary املعقدة ىف التدريس واألعمال )
اليومية من املدارس، مث خيفضها ابختيار وحيدد عن األحوال األصلية املتعلقة 

 .للغة العرابيةبعملية تعليم مهارة  الكالم اب
                                                                                                                 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif R&D (  طريقة البحث الكم
 .246 ,(Bandung: Alfabeta, 2011 )          (والنوع  وتنمية التجريبية

14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif R&D (  طريقة البحث الكم
 .247 ,(Bandung: Alfabeta, 2011 )(والنوع  وتنمية التجريبية
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 (Data Display) البياانت عرض .8
بعد هناية ختفيض البياانت فاخلطوة بعده عرض البياانت. ان  عرض 
البياانت ىف البحث النوعى بطريقة الصورة والبياانت املشملة على تعليم اللغة 
العرابية، وعرض البياانت ىف البحث النوع  يغلب على طريقة كتابة الوصفي ة. 

البياانت تسهل يف فهم ما وقع وتنظيم العمل مؤسسا على حصول بعرض 
عليم اللغة تىف هذا البحث عرض الباحث البياانت بنظام خاص عن  15الفهم.
احلكومية  اإلسالميةلطالب برانمج ثناء اللغة العربية ىف املدرسة املتوسطة العربية 
  .فونوروغو

  اإلستنتاج .9
اإلستنباط وإلستدلب واإلستنباط اخلطوة بعد عرض البياانت ه  أخذ 

األول مل تبق يف احلكم اذا اتت األدلة اجلديدة واألرجح يف مجع البياانت بعدها. 
ولكن إذا كان اإلستنباط األول تنسب وتتفق ابألدلة الراجحة و الصحيحة حينما 
رجع الباحث يف ميدان البحث ومجع البياانت، فاإلستنباط األول مس  

 16جحة الصحيحة.ابإلستنباط الرا
لطالب برانمج ثناء عليم اللغة العرابية تىف هذا البحث ميكن معرفة عن 

 احلكومية فونوروغو اإلسالميةىف املدرسة املتوسطة العربية  اللغة
 صحة البياانت  فحص .10

 استخدم الباحث طريقتني لفحص صحة البياانت كما يلى:

                                                 
 .252  المرجع نفسه، 15
 .235المرجع نفسه،  16
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 مواظبة التأمل .أ
ائص والعناصر املناسبة ابملسألة الغرض من مواظبة التأمل إجياد اخلص

املطلوبة مث  تركز الباحث يف هذه اخلصائص والعناصر ابلتفصيل. وبعبارة 
أخرى إذا كان تطويل اإلشرتاك يعطى الغرفة فمواظبة التأمل يعط  

 17التعمق.

 املنهج التثلث  .ب
املنهج التثلث  هو أسلوب لفحص صحة البياانت الذي يستفيد  ش ء 

ياانت ألغراض التحقق أو مقارنة للبياانت. واألكثر آخر من خارج الب
 18من استخدامها هو فحص من مصادر أخرى.

 البحث خطوات .11
البحث الكيف  لميكن فصله عن خطوات البحث. فخطوات البحث 
هلا خصائصها أساسية ه  أن الباحث كأداة البحث، فلذلك أن خطوات 

ه. أما خطوات البحث ىف البحث الكيف  ختتلف خبطوات البحث ىف غري 
 البحث تنقسم إىل ثالث خطوات :

 

 خطوة ختطيط البحث. هذه اخلطوة يتم تنفيدها أبمور آتية: .أ
 كتابة ختطيط البحث، (1

                                                 
 .230-229املرجع نفسه،  17
 .230املرجع نفسه، 18
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 إختيار ميدان البحث، (2
 إدارة اإلذن، (3
 اشتكشاق أحوال امليدان، (4
 إختيار املخرب واإلنتفاع به، (5
 إعداد أدوات البحث، (6

 خطوة تنفيد البحث : .ب
 .وإعداد النفسفهم ميدان البحث  (1
  .دخول امليدان (2
 .اإلشرتاك يف مجع البياانت (3

 .خطوة حتليل البحث .ج
بعد أن اجتمعت البياانت كما أرادها الباحث قام الباحث 

 بتحليلها على الطريقة الوصفية النوعية.
 

 البحث تنظيم .ز
 تتكون هذه الرسالة على :

البحث املقدمة، وه  حتتوي على خلفية البحث وأسئلة  : الباب األول
مناهج الدراسة السابقة و  البحث وفوائد البحث و وأهداف

 .البحث تنظيم كتابة تقرير البحث
اللغة العربية لطالب الصف التاسع  تعليميشتمل على املسائل ل : الباب الثاين
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مهارة تعليم اللغة العربية، تعليم   :املبحث األول  .ثناء اللغة
الكالم و وأنواع التعليم وأقسام التدريبات ىف تدريب الكالم ىف 

وحمتواها وطريقتها  وختطيطها وتنفيذها وطبيعة عملية  اللغة ثناء
الكالم ووسائل تنمية مهارة الكالم والنشاطات املختلفة 
املسهمة ىف تعليم الكالم والتقومي واإلختبارات اللغوية وتقومي 

 .مهارةالكالم
يشتمل على منهجية البحث ه  اتريخ أتسيس املدرسة  : اب الثالثالب

اللغة العربية  املتوسطة اإلسالمية احلكومية  فونوروغو تعليم
 اإلسالميةلطالب الصف التاسع ثناء اللغة ىف املدرسة املتوسطة 

اتريخ أتسيس املدرسة : املبحث األول  .احلكومية فونوروغو
 .فونوروغو احلكومية وفصل ثناء اللغة اإلسالميةاملتوسطة 

ختطيط برامج تعليم اللغة العربية لطالب الصف : املبحث الثاىن 
احلكومية  اإلسالميةالتاسع ثناء اللغة ىف املدرسة املتوسطة 

اللغة العربية  تعليمتنفيذ برامج  :املبحث الثالث  .فونوروغو
 اإلسالميةطة لطالب الصف التاسع ثناء اللغة ىف املدرسة املتوس

اللغة  تعليمبرامج  تقومي: املبحث الرابع .احلكومية فونوروغو
العربية لطالب الصف التاسع ثناء اللغة ىف املدرسة املتوسطة 

 .احلكومية فونوروغو اإلسالمية
اللغة العربية لطالب  تعليمحتليل ختطيط و تنفيذ وتقومي برامج  : الباب الرابع
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 اإلسالميةالصف التاسع ثناء اللغة ىف املدرسة املتوسطة 
 .احلكومية فونوروغو

 .اخلامتة ونتائج البحث واقرتاحات البحثيشتمل على  : الباب اخلامس
 قائمة املراجع
 قائمة املالحق
 ترمجة احلياة
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 الباب الثاىن
 تعليم اللغة العربية لطالب الصف التاسع ثناء اللغة



  تعليم اللغة العربية ومفهومهاملبحث األول : 
 تعليم اللغة العربية .أ

التعليم هو عامل من عوامل الرتبية وينحصر ىف إيصال املعلومات إىل ذهن 
الطالب وصك حوافظ النشىء مبسائل الفنون والعلوم. ويشمل عوامله على املعلم أى 
الذى خيتار املعلومات املالئمة للمتعل م أو الطالب، واملتعلم أو الطالب، واملعلومات أو 

 19املادة.
هللا القول جلميع الناس هبذه  واللغة العربية هى اللغة الفضيلة واخلاصة. حىت  مسح 

هللا غري عارف أبن اللغة بوسيل ة القرآن موج هة لسائر البشر مدى الزمان. ىف الواقع ليس 
هللا أوحد اللغة املستخدمة ملنح  اإلنسان يستحق آآلف اللغة املتنوعة واملختلفة، بل أقر  

 20اهلداية على مليارات األمة.
 واألساس اإلحلاحية ىف دراسة اللغة العربية هى كما تلى:

هللا تعاىل: إان  أنزاان قرآان عربيا لعلكم تعقلون الل غة العربية هى ل .1 غة الوح . كما قال 
 (2)سورة يوسف: 

اللغة العربية هى اللغة املوصوف ابلعلمية والفريدة )وجود جذور الكلمات أو  .2
 التغيريات ىف شكله(، 3000العطف ال ذى يصل إىل 

                                                 
 .3)مطبعة دار السالم، كنتور(، الرتبية والتعليم اجلزء األول "ج"، حممود يونس، 19

20Yufrida FitriNur Salam, Bahasa Arab, Sejarah, Perkembangan, Keistimewaan, 

dan Urgensi Mempelajarinya ( العربية وتارخيها وتنميتها وفضيلتها يف تعليمهااللغة  ),(ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press), 2010. 
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رون ىف ميادين العلم ق 8اللغة العربية هى الرائدة للحضارة )تتم درجة الدويل ملدة  .3
 والسياسة واإلقتصاد وما أشبه ذلك(،

اللغة العربية هى لغة القرآن وعمود احلضارة وجزء من الد ين، حىت  أوجب اإلمام  .4
 الشافعى كل مسلم لتعل م الل غة العربية،

قرون ىف ميادين العلم  8اللغة العربية هى الرائدة للحضارة )تتم درجة الدويل ملدة  .5
 اإلقتصاد وما أشبه ذلك(،والسياسة و 

اللغة العربية هى لغة القرآن وعمود احلضارة وجزء من الد ين، حىت  أوجب اإلمام  .6
 الشافعى كل مسلم لتعل م الل غة العربية،

وإستخدام هذه األسباب األربعة سببا لدفع كل مسلم أن يتعل م اللغة العربية 
 21أبكمل ما ميكن.

لعربية لطالب هو تطوير قدرة الطالب ىف واهلدف الرئيسى من تعليم اللغة ا
إستخدام اللغة العربية شفهيا كان أم حتريراي. وتسم ى هذه القدرة املستخدمة ىف تعليم اللغة 

 العربية ابملهارة الل غوية.
وأما املهارة هى الس رعة والدق ة واإلجادة ىف عمل من األعمال، فقيام الشخص 

اجلي د ل لفاظ وضبط الرتاكيب الل غوية والكفائة ىف أماكن إبلقائها يظهر مراعيا على النطق 
الوصل والفصل أو إستخدام الصوت املعرب  عند النطق تدل  أن  لديه مهارة إما ىف احلديث 

 أو ىف الكالم.
 تنو عت املهارات الل غوية إىل أربع مهارات رئيسية: 

 مهارة اإلستماع، .1
                                                 

.69-68 المرجع نفسه,21
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 مهارة الكالم، .2
 مهارة القراءة، .3
 تابة،مهارة الك .4

دخال مهارة اإلستماع ومهارة القراءة ىف تصنيف املهارة اإلستقبالية، ودخال 
مهارة الكالم ومهارة الكتابة ىف تصنيف املهارة اإلنتاجية. وتعل ق كل واحد من هذه 

 22املهارات ىف طريقة نيل مهارة الل غوية األربعة املت حدة.
 

 تعليم مهارة الكالم .ب
 تعريف تعليم مهارة الكالم  .1

الكالم هو نطق األصوات العربية بنطق سليم، حبيث خترج األصوات 
والكالم يعترب جزأ أساسيا ىف  23من خمارجها املتعارف عليها لداى علماء اللغة.

منهج اللغة األجنبية، ألن  الكالم مقياس على قدرة أحد ىف معرفة اللغة 
 24األجنبية.

                                                 
22Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (طريقة تعليم اللغة الربية), 
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 129. 

هللا الغاىل، 23 )رايض: دار أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، انصر عبد 
 .51(، 1991اإلعتصام، 

)اململكة العربية السعودية: جامعة تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى، حممد كامل الناقة، 24
 .151(، 1985أم القرى، 
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ألهنا مهارة إنتاجية ىف تعل م اللغة العربية،  للكالم موقف ضروري
تتطلب قدرة الطالب على إستعمال األصوات بدق ة، ومتكن الطالب على صيغ 
النحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت تساعده على التعبري عما خطر بفؤادهم 
ويريد أن يقوله ىف مواقف الكالم. أى أن ه عبارة عن عملية إدراكية وذلك 

 تتضمن دافعا للتكلم.
كالم هو عملية تبداء صوتية وتنتهى إبمتام عملية واملفروض من ال

اإلتصالية مع املتحدث ىف وقف الجتماعى. إذن للكالم معىن اآلتى: أن ه 
التعبري املباشر مع اللغة املعي نة، ولكن املفروض ليس أن يساوى ابلقدرة على 
سرعة الكالم بل ميكن الطالب على تعبري أفكارهم واألشياء املطلوب بطريقة 

لس ماع من املتكلم. من هنا فهمت أن  الغرض من تعليم الكالم هو: تنمية ا
وهناك أمهية 25القدرة الكالمية عند التالميذ إىل احلد  لرتكيز على مضمون اللغة.

لتعليم الكالم ىف اللغة العربية، ألن  قدرة الكالم على التعبري يكون جزأ أساسيا 
ورات تعليم الكالم ميكن أن يتبني  ىف منهج تعليم اللغة العربية. أساس لضر 

 بعضها فيما يلى: 
إن  األسرة عندما تعلم ابنها لغة األم أو األجنبي ة فطلب إليه تكرار الل فظ  (أ

 به وتعويد الكالم به،

                                                 
)مطبعة ة لغري الناطقني به، طرائق تدريس اللغة العربيحممدكامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، 25

 . 127-126(، 2003املعارف اجلديدة، الرايض: 
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إن  الكبري عندما يتعل م اللغة األجنبي ة لبد  له أن يستوعب مهارة الكالم  (ب
 من مهارات أخرى وهى أوىل ومقد م منها،

 النجاح ىف تعليم الكالم ابلل غة األجنبي ة يدفع إىل تعليمها وإتقاهنا، أن   (ج
إن نا ل نستطيع أن نتصو ر إمكاني ة اإلستمرار ىف تعليم القراءة والكتابة  (د

 ابلل غة األجنبي ة دون الكالم هبا،
أن  عملي ة تعليم الل غة واإلستفادة من املعل م تعتمد على الكالم، ولسي ما  (ه

ملعل م أخطاء الطالب، فطريقة إصالحها إبستخدام حني وجد ا
 26الكالم.

وكتب كذالك ىف فصل إسرتاجتي ة تعليم اللغة العربية، أن  الكالم هو 
تلفيظ األصوات ابللغة العربي ة الصحيحة عند أهل اللغة العربية. وأنواع هذه 

 27لك.املهارة هى: احلوار واملناقشة واحلكاية والتكل م واخلطابة وما أشبه ذ
وعند هندري كونتور اترغان ىف أجيف هرماوان، أن  الكالم هو توحيد 
عوامل الطبيعي ات والسيكولوج   واألعصاب واملعاىن واللغة الىت تعتد  كأهم  آلة 

 اإلنسان ىف املراقبة اإلجتماعي ة.
ابإلضافة إىل ذلك، إن  الغرض األساسى  من تعليم مهارة الكالم هو 

ة اإلتصال الشفوي  اجلي د ابلل غة العربي ة ىف احملادثة اليومي ة. فهم الطالب على قدر 
وللوصول إىل هذا الغرض من املهارة وقدرة اإلتصال الشفوي  حتتاج إىل أنشطة 

                                                 
 .152-151تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، حممدكامل الناقة، 26

27Rodiyah Zainuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab ( تعليم اللغة الربيةواإلسرتاتيجية يف الطريقة ) ( Jogjakarta: Pustaka Rihlah, 2005), 

62. 
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التدريبات املناسبة واملساعدة من إجياد البيئة الل غوي ة الصاحلة للغة، خاصة هلذه 
 28مهارة الكالم.

ت يف تعليم اللغة األجنبية، ألن الكالم إن مهارة الكالم أهم املهارا
الغرض األول يف تعلم اللغة.  غري أن حيتاج مالحظة يف  يكوننوع تطبيق  و 

تعليم مهارة الكالم ه  كفاءة املعلم والطريقة اليت استخدمه يف التعليم، ألهنما 
عامالن على جناح تعليم مهارة الكالم. يعرف أبن املعلم فاعل يف الفصل الذي 

الطالب إىل ش ء ما وأما الطريقة الصحيحة تكون وسيلة على ما أراد  يدل
 29املعلم من جناح التعليم.

واألحاسيس  املعتقداتالتحدث أو الكالم أبنه مهارة نقل 
والجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من املتحدث إىل اآلخرين يف الطالقة 

 30اء.واإلنسياب مع صحة يف التعبري والسالمة يف األد
املهارات اللغوية اليت تقصد هبا يف التعليم ه  إحدى م ومهارة الكال

 31ومنها اللغة العربية. ،اللغة احلديثة
 الكالم مهارةتعليم  أهداف .2

                                                 
28AcefHermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (طريقة تعليم اللغة الربية),( 

Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 136.  
 .48املرجع نفسه,  29
دار ، العربية السعودية , ) اململكةالعربية وفنوهنااملهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة  ، الشنط . 30

 .194,)2003، األندلس للنشر والتمزيع
31Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ( طريقة تعليم اللغة
 .110 ,(Malang: Misykat, 2004),(العربية
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 32ميكن أن نعرض ألمهها فيما تل : الكالمهناك أهداف عامة لتعليم 
 ،أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية (أ
 واملتشاهبة،أن ينطق األصوات املتجاورة  (ب
 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. (ج
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة، (د
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية  (ه

 خاصة يف لغة الكالم،
التذكري أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل  (و

والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم 
 املتكلم ابلعربية،

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته.  (ز
 وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عربية.

 ث البسيطة،أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلدي (ح
أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط  (ط

 .لفرتات زمنية مقبولة
، مهارة الكالم وه  قادرة على التعبري عن هرماوانقال أجيف 

األصوات أو الكلمات للتعبري عن األفكر واآلراء والرغبات، واملشاعر إىل شريك 

                                                 
)مصر:  العربية لغري الناطقني هباطرائق تدريس اللغة ، د كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمةحممو 32

 .130 ،(2003 ،إيسيسكو
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نظام من العالمات اليت ميكن أن يسمع ويرى،  احملادثة مبعىن واسع، الكالم هو
الذي يستخدم عددا من العضالت واألنسجة العضلية للجسم البشري. 
واهلدف هو نقل الفكرة  ألجل تلبية اإلحتياجات. يف الوقت نفسه، وفقا هلنري 
جونتور اترغن الكالم هو جمموع من العوامل اجلسدية والنفسية والعصبية، 

لى نطاق واسع. لذلك ميكن اعتبار أنه لإلنسان  أهم الدليل واللغوي ع
 33للسيطرة الجتماعية

 دور املعلم .3
وعلى معلم مهارة الكالم ىف اللغة العربية لبد أن يعلم على أربعة  

 كفاءات األساسية التالية :
 حتليل الطالب، (أ
 حتليل املواد، (ب
 حتليل الطريقة، (ج
 .34حتليل وسائل اإليضاح (د

  

                                                 
33UlinNuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab ( طريقة يف تعليم
 .98 ,(Jogjakarta: DIVA Press, 2012) ,(اللغة العربية

34Aziz FahrurrozidanErtaMahyuddin, Pembelajaran Bahasa Arab(تعليم اللغة العربية) 

(Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag,2012), 329. 
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 الكالمطرق التعليم ملهارة  .4
تعترب البداية الصحيحة أساسا سليما لنجاح أى عمل يعلمه 
اإلنسان، وكذالك عملية التعليم والتعلم وخصوصا تعليم اللغة، فاءذا عملنا اللغة 
مند أول رهلة تعليما صحيحا فإننا نكون قد برأان ىف تكوين عادات لغوية 

 صحيحة لذى الطالب.
ذا ما بدأ تعليم الكالم منذ ولذالك فاألمر سهل ابلنسبة للمتعلم إ

البداية تعليما سليما، ولكن سيكون األمر صعبا جدا عندان حياول ذالك بعد 
بداية خاطئة يكون الطالب فيكون فيها عادات خاطئة. ينبغى ال  يقتصر تعليم 
التعبري على خصة اإلنشاء بل تعليمه مشؤلية جلميع معلمى املدرسة، عن طريقة 

الم الشفوى املتصل ىف أثناء اخلصص، ويسبيق تعليم تدريب الطالب على ك
التعبري الشفوى التعبري التحريرى، لسهولته على التلميذ املبتدئ، وهو حيكم 
الطبيعة أسبق ىف الوجود. فقد عرف اإلنسان القدمي لغة احلديث قبل أن يعرف 

لتعبري.مث لغة الكتابة. لذا كان البدء بتعليم التعبري الشفوى اخلطوة الطبعية ىف ا
 أيتى بعد ذالك تعليم التعبري التحريرى.

فهمنا من قبل أن مهارة الكالم ليس جمرد الشفوى فقد .بل هناك 
مهارة الكالم التحريرى ىف تعليم اللغة العربية. والتعبري الشفوى يتعلق بقدر 
الكالم فورا وأما التعبري التحريرى يتعلق بقدرة الكتابة ما خطر بباله. فيما يلى 

 طريقة تعليم مهارة الكالم شفواي وحتريراي.
 طريقة تعليم التعبري الشفوى:
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يدون املعلم رأس املوضوع الذى اختاره، أو اختاره بعض التالميذ على  (أ
 السبورة،

يناقش الطالب أبسئلة لتوضيح جوانب املوضوع وتيسري الوصول اىل  (ب
 عناصره،

 طبيعيا ومنطقيا، يناقش الطالب ىف ترتيب العناصر حبيث يكون الرتتيب (ج
يطالب الطالب ابحلديث ىف كل عنصر ول أبس من مساعدة املتحدث  (د

 على مواصلة احلديث أن توقف،
ل أبس من وقفة يسرية مع التالميذ احملتدث بعد إنتهاء حديثه ملعاجلة  (ه

أخطائه الصالحة، أما األخطاء املتكررة فتعاجل بشكل عام ليستفيد 
 األوقات،التالميذ مجيعا، وتوفري 

بعد الفراغ من معاجلة مجيع العناصر يطالبهم ابلكالم ىف املوضع كله بعد  (و
 35واحد.

  .املبادئ والعوامل العامة .5
 املبادئ والعوامل العامة الذى تقوم عليها مهارة الكالم، منها:

 وجود املتكلم واملستمع، (أ
 استخدام الشفوى اللغوية املفهومة، (ب
 عامة،اإلعرتاف إبشارة  القبول أو (ج

                                                 
لطبعة األوىل النهضة : اابلقاهرة) ،طروق تعليم اللغة العربية ،الدكتور حممد عبد القادر أمحد 35

 .243، املصرية, (
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 التبادل بني املشاركني (د
 ربط كل املتكلم مع اآلخرين والبيئة فورا، (ه
 تتعلق أو ترتبط ابحلاضر، (و
 36.املعدات ذات الصلة إىل الصوت أو اللغة انطواء على اجلهاز أو (ز

 بعض األساليب الىت تعني يف تدريس الكالم: .6
يطة ميكن تنمية احلديث عند املتعلم عن طريق أاثرهتم حنو املوضوعات احمل  (أ

حبجرة الدراسة والىت ميكن أن يدركوها أبي حاسة من حواسهم كاللمس أو 
 التذوق أو الشم أو الستماع أو الرؤية،

ميكن اشرتاك املتعلم يف ختطيط عملية التعلم ذاهتا، ولعل املناقشة تعترب نقطة   (ب
البداية لدراسة التاريخ احمللى وفحصه، وللتعرف على احليواانت والنبااتت 

لية ودراستها. وميكن أن ميد ذلك إىل كل موضوعات الدراسة األخرى يف احمل
 املواد املختلفة،

وميكن أن ينتهز املعلم فرصة رحلة أو زايرة ويرتك للتالميذ حرية املناقشة   (ج
 والتخطيط والتنظيم والتقومي،

غالبا ما يكون لدي بعض املتعلم أو كلهم قصص وحكاايت مسعوها يف   (د
ر واملدرس يستطيع أن يشتغل هذا يف دفع املتعلم إىل حكاية املنزل من الكبا

احلكاايت وقص القصص وميكن أن أيخذ ذلك شكل مسابقات ومبارات 
حول أحسن حكاية أو أمجل قصة ويستطيع املعلم أيضا أن يستبدل 

                                                 
36Aziz FahrurrozidanErtaMahyuddin, Pembelajaran Bahasa Arab(تعليم اللغة العربية) 

(Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag, 2012), 326. 
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احلكاايت والقصص ابلطرائف والفكاهات واخلربات غري العادية والتجارب 
 العربية،

طالب على إلقاء أحاديث الصباح يف الطابور، وتدريبهم ميكن تشجيع ال (ه
على إلقاء أهم أخبار اليوم العامة واحمللية واملدرسية سواء مت ذلك عن طريق 

 37اإلذاعة املدرسية أم مت على مستوى الفصل.

العربية،  اللغة بغري للناطقني الكالم مهارة تعليم يف متنوعة عديدة طرق هناك
 :يل  فيما املستخدمة واألساليب الطرق أهم   نوجز أن املمكن ومن
 .املباشرة الطريقة (أ

 ابلربط يتم فيها التعلم ألن املباشرة ابلطريقة الطريقة هذه مسيت
 عليها تدل الىت واألحاديث واألشياء، والعبارات األجنبية بني الكلمات املباشر
 وإن الطالب. جانب من أو املدرس جانت من اللغة القومية استخدام بدون
 العبارة بني أو والش ء الكلمة بني مباشرة وجود عالقة تفرتض الطريقة هذه

 إحدى تدخلها. ومن أو األم وساطة اللغة إىل حاجة غري من والفكرة،
 املكتوبة اجلوانب اللغة، وأتخري من الشفهية ابجلوانب كثريا إهتمامها أهدافها
 .  منها

 يشجع القراءة يف حىت القراءة، يسبق الطريقة هذه يف واحلديث
 بدون هلا وفهمهم املكتوبة الكلمة بني املباشرة الصلة أن يربزوا على الطلبة

                                                 
دار الثقافة  )القاهرة :أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية   ،حممود كامل الناقة ،فتحى على يونس 37

 .158-156، للطباعة والنشر(
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 ذلك من النائ  واهلدف القومية، اللغة إىل مثل الرتمجة متوسطة مبرحلة املرور
 أو حمادثة شكل أخذت سواء اللغة األجنبية يف التفكري على القدرة تنمية
 .كتابة أو قراءة

 النطق تنمية على قادرين كان الطالب الطريقة هذه وابستخدام
 القومية واللغة األجنية اللغة بني الكتابة يف التشابه أبوجه بدون أتثر الصحيح
 .املباشر التحدث العريب يف ويتعودون

 .الشفهية السمعية الطريقة (ب

 الصوتية، الرموز من جمموعة أهنا على اللغة إىل تنظر الطريقة هذه إن  
 عليها يتعارف شكلية، بنيوية عالقات تربطها اليت والنحوية، واألنظمة الصرفية

 إىل الطريقة هذه تنظر كما بينهم. فيما اإلتصال ابللغة، لتحقيق الناطقون
 أن وتؤكد طارئ، اثنوي مظهر الكتابة منطوق، وأن مظهر أهنا على اللغة

 من متيزها اليت وخصوصيتها لغة مساهتا لكل وأن بينها، فيما ختتلف اللغات
 .وأخرى متحضرة بدائية توجدلغات ل وأنه اللغات، من غريها

 لعادات اكتساب أنه على اللغة تعلم إىل الطريقة هذه وتنظر
 والستجابة املثري ويعتمد على التقليد واحملاكاة، من خالل يتم سلوكية،
 اليت املثريات من سلسلة النظرة هلذه وفقا وتعلمها اللغة اكتساب والتعزيز.
 الستجاابت من ذلك عدا ما أو ينسى وينطفئ صحيحة، استجاابت تعقبها
 .  اخلاطئة
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 املتعلم يتعود كثريا، والكالم الستماع ممارسة على الطريقة هذه تركز
 أو األصوات متييز على يتقنهم حىت األصلى الناطق من الكالم يف تدريب
 .صحيحا التنغيم يسمى واملخرج ومبا ابلنطق

 .الكاملة اجلسدية اإلستجابة طريقة (ج

 وتقوم .وفهمها اللغة ابستيعاب مباشرة البدين النشاط تربط ه 
 اجلسدي ابلستجاب وذلك املدرس، وإرشادات اتباع الطريقة على هذه

 :هذه الطريقة مبادئ ومن املشاهد.
 اللغة فهم  من الطالب يتمكن حىت املباشرة، احملادثة تعليم أتجيل (1)

 هبا، املتحدث
 .األمر بصيغة املدرس يقوهلا مجل طريق عن هبا اللغة فهم يتحقق  (2)

 حيسوا أن بعد للتحدث استعدادهم أبن الطالب سيبدون التوقع ميكن
 .  للغة بفهمهم
 الكالم، ممارسة قبل احملتوى فامهني كان الطالب الطريقة هبذه

 38املختلفة. املوقف يف املناسب التعبري قادرين على والطالب 
 مناسب برانمج إعداد تستلزم يف احلوار أو الكالم تنمية إن منو

 أهداف ومن الفعال احلوار أسس من مستمدة أهداف حمددة لتحقيق وخمطط
 صياغة على الربانمج يشتمل حبيث معينة. مرحلة دراسية يف العربية اللغة تعليم

                                                 
  Volume  ’,QuraJurnal Ummulتعليم مهارو الكالم للناطقني هبا بغري اللغة العربية  ,فخر الراشخ38

III, Nomor 2, (Agustus  2013)      .17-19  



33 

 

 

 والوسائل واألنشطة التدريس طرق احملتوى وحتديد وتنظيم واختيار األهداف
 .املناسبة التقومي وأساليب التعليمية

طريقة،  كل يف املبذول اجلهد حسب التدريس طرق تصنفت وقد
 املعلم يتحمل اليت الطرق يشمل جمموعات: أوهلا إىل ثالث الطرق فانقسم

 يتقاسم اليت الطرق يشمل املتعلم. واثنيها مشاركة من دون فيها وحده العبء
 وحده املتعلم يتحمل اليت الطرق واملتعلم. واثلثها يشمل املعلم فيها من العبء
 التنقيبية الطريقة من نتائج. أما إليه توصل فيما املعلم ويناقشه فيها العبء
 جهد من يبدله الطالب، وما  الذي النشاط على تعتمد اليت فه  الكشفية

  كثرية. مثريات يعطى أن دون اجلديدة، املعلومات كشف يف
 ما فه  واحلوار الكالم تدريس يف املستخدمة األساليب من أما  

 يل :
 املوجهة احملادثة أ(

 فيها ويتم .اللغة تعليم يف املستخدمة الشفوى للتدريب أسلوب وه 
يف احملادثة، واهلدف  مشارك طالب كل يقوله الذي الكالم أو اقرتاح التعبري

 خالل من بني األطرافبسالسة  احملادثة من هذا التدريب القدرة على
 من احلوار ه  نوع املوجهة فاحملادثة املألوفة.  التعبريات من خمططة سلسلة
 التعبري مهارات على والقصد األمسى من هذا التدريب هو المتام املخطط
 حبيث املعلم إشراف حتت ويكون املواقف احلوارية املختلفة، يف الشفهى
 عليه وماذا احملادثة يف يؤديه الذي ورالد من أطراف احملادثة لكل طرف حيدد
 .يقول أن
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 ب( األلعاب
 يف ميارس ما احلوار، منها على تعتمد اليت اللغوية األلعاب هناك
 اللغة فنون لتعليم وسيلة يتخذ ما واملرح، ومنها التسلية بغرض احلياة اليومية

 مشاركة من مجيع األلعاب من النوع هذا التعبري الشفهى. ويتطلب وخاصة
 يؤديه. حمدد دور مشارك لكل ويكون لعبة قواعد كل حبسب األفراد

 املناقشة ج( 
 فيها، حيث للمشاركني ومعروفا حمددا هدفا حوارات وتتضمن  
 ىف معينة، ويتعاونون أو مشكلة موضوع حول املشاركون الرأي يتبادل
 ل فكار تسجيال املناقشة وتتطلب .بشأهنا قرار أو إجابة أو حل إجياد
 املناقشات وأتخذ .مرض حل إىل للوصول تطرح وترتبط بينها الىت

 :كاآليت وإدارهتا تنظيمها حيث من متعددة أشكال
 املؤمتر (1)

يدير  رئيسا صغرية، ويتطلب جمموعات مع استخدامه وينبغى
مع اآلخرين،  العمل على املشاركني قدرة على تنمية املناقشة، ويعمل

 يكون أن ىف املناقشة، وجيب يسهموا أن املشاركني مجيع وعلى
 نسبيا وقتا كبريا حيتاج أنه املناقشة، ل مبوضوع دراية على املشاركون
 .ملمارسته

 العامة املناقشات ( 2)
 من املتحدثني، صغرية جمموعة جانب من للموضوع التقدمي يتم حيث

 املتحدثني اجلمهور، وتنوع هبا يقوم الىت واملناقشة ويتبعها األسئلة
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 أبل املدرس يهتم ولكن جيب أن جوانب متعددة للموضوع يضيف
 .هدفها عن املناقشة خترج
 
 املنتدى (3)

 األسئلة والتعقيبات واحد، وتطرح متحدث جانب من التقدمي يكون
 وقت ىف عدد كبري مشاركة وميكن التقدمي عقب قبل اجلمهور من

 .لضبط املناقشات من السيطرة قدرا ويتطلب قصري
 الدراسية احللقة( 4)

 أن يكون جيب كما الرمسية، القيادة من قدر أقل مع مجاعية مناقشة
 يف فقط ابملوضوع. وتكون عملية اخلربة من كبري قدر املشاركون على

 إجياد تتطلب للمواقف اليت صغرية وتصلح مجاعات وجود حالة
 .حلول

 أن شةرئيس املناق معني، ملوضوع مجاعية ما مناقشة موضوع ( دراسة5)
 تنمية على وتعمل .طويال وقتا ويتطلب ذلك ابملوضوع، ملما يكون
 املشكالت وحل التحليل مهارة

 الصوتية  د( الطريقة.
 الطريقة وتليها (Phonetic Method)  املرحلة يف الطريقة وه 

املمارسة   على تركز السيكلوجية كالطريقة وه  الصوتية للطريقة املباشرة،
فه   للمشكلة، كمدخل منطقية علمية طريقة أهنا تستخدم إل أول، الشفهية
اللغة  دراسة بدء وقبل األصوات، إخراج وطريقة اجلهاز الصويت بدراسة تبدأ
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يتعلمون  كما األصوات، كل وإخراج لتشكيل الطالب الطريقة السليمة يتعلم
 وكتابتها. احلروف األجبدية أصوات قراءة
 
 القراءة  ه( طريقة

يساعده  أن جيب املتعلم حيصلها اليت السمع  للغة التخيل أن ترى ه  اليت
 شفوية مرتبطة التدريبات عمل ميكن القراءة فبعد .النص لقراءة يعود عندما أخريا
 يقوم اجلهرية اليت القراءة شكل التدريبات هذه أتخذ وعادة ما قرأ، الذي ابلنص
 وعلى .حول النص تدور اليت واألجوبة األسئلة شكل وأيضا واملتعلم،  املعلم هبا
  .39والواسعة للقراءة املركزة خيصص الطريقة هذه يف املقرر الرئيس من فاجلزء هذا
 النتقائية. أو التوليفية الطريقة و( 

الطرق  عناصر كل من فيها يستفيد اليت اخلاصة املعلم  طريقة عرفتها أبهنا فقد 
وكل  فصل كل مع تتغري ما عادة الطريقة وهذه .أهنا فعالة يشعر اليت األخرى
ومهارته  املدرس ملعلومات جديدة إضافة تغري أو كل ومع جديدة مهارة

التدريس  طرق بتوليف أو جبمع اللغة األجنبية تعليم طريقة وخرباته. وه 
والرتمجة  القواعد وطريقة املباشرة استخدام الطريقة املثال، سبيل على .الكثرية
 40األجنبية. اللغة واحد لتعليم وقت يف اإللقاء وطريقة

                                                 
 للدورة وصفية دراسة(بغريها  للناطقني العربية اللغة اللغة تعليم منهج ،لف جتهيا سيتيادي وأغونغ فراروتوأ39

 Jurnal Lisanuddhod, Vol.03،)كونتور السالم دار اللغة جامعة مبركز العربية اللغة يف املكثفة التدريبية

No.01, Juni 2016,92-93. 
 107 ،أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم الناقة، كامل حممود40
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 الصغرية اجملموعات ز. اسرتاتيجية
 اليت اقرتحها خرباء الطرق من جمموعة ه  الصغرية اجملموعات اسرتاتيجية

 للمعرفة، للمعلم كوعاء الدور التقليدي لتطوير حماولة يف التدريس املناهج وطرق
 يف للمتعلم ومشاركا ميسرا للتعلم ليصبح داخل الفصل، للسلطة واملصدر الوحيد

 .الفصل داخل بعض السلطة تفويضهم خالل األنشطة الصفية من
مالئم  صغرية هتيئة مناخ جمموعات يف املناقشة اسرتاتيجية استخدام ويتطلب

(Questioning)  مهارات والدعم وتنمية الحرتام املتبادل يسوده الفصل يف 
 .التعاون روح التقصى وتشجيع
 اللفظ  تتطلب زايدة التفاعل اليت املواقف الصغرية اجملموعات طرق وتناسب

 املسؤولية روح وتنمية وبعضهم داخل الفصل والطالب واملدرس، بني املتعلم
 والنطق، التحدث مهارة حتسني يف الطريقة كما تساعد هذه التعلم، والستقاللية يف
   داخل أنشطة املتعلم على املباشر غري الضبط وممارسة من التلقائية وتضفى مناخا

 لرأي ويتوصلوا ويقوموا يبحثوا للطالب ك  الفرصة الطريقة هذه تتيح كذلك  .الفصل
 41الناقد.  مهارة التفكري تعلمهم شخص  فه 

 
 أنواع الكالم ىف التعليم .ج

 العبري احلر ، .1

                                                 
  Juni -Arabia, Volume 5, Nomor 1, (Januariامهارة الكالم وتعليمه   “حممد إيفان ألفيان41

2013) 107-100 ) “ 
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التعبري عن الصور الىت جيمعها الطالب أو التعبري من الصور الىت يغرضها املعل م إىل  .2
 الطالب أو التعبري عن الصور املوجودة ىف كتب الطالب،

التعبري الشفوى عقب القراءة، إما ابملناقشة والتعليق والتلخيص واإلجابة عن  .3
 األسئلة،

 إستخدام القصص ىف التعبري ابلصور اآلتية: .4
 سرد القصص املقروءة أو املسموعة، –تكميل القصص الناقصة  (أ
 عن القصص املصورة، التعبري  -تطويل القصص القصرية  (ب
حديث الطالب عن حياهتم ونشاطهم داخل املدرسة وخارجها )حصص  (ج

 ،األلعاب والرسم واألشغال واحلفالت والرحلة واملبارايت وما أشبه ذلك(
 مملكة احليوان والنبااتت والطيور، .5
واملزارع  -احلياة: طبيعتها وأعمال الناس فيها، وما جيد فيها من األحداث )احلدائق   .6

 –ساعى الربيد  –الفالح  –البيئات  –مظاهر الفصول املختلفة  –والصحارى  –
 اجلندى وما أشبه ذلك(،

 املوضوعات احللقية واإلجتماعي ة والوطني ة واإلقتصادي ة، .7
 اخلطب واملناظرات، .8
التعبري الوظيفى أى التعبري مع الغرض من إت صال الناس بعضهم ببعض لتنظيم  .9

ومنه: احملادثة واملناقشة واألخبار وإلقاء التعليمات حياهتم وقضاء حاجاهتم. 
 42واإلرشادات واإلعالانت وكتابة الرسائل والتقارير واملذكرات والنشرات وحنو ذلك.

                                                 
 .150-152)القاهرة: دار املعارف(، املوج ه الفىن  ملدر سى اللغة العربي ة، عبد العليم إبراهيم، 42
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 أقسام التدريبات ىف مهارة الكالم .د

 تدريب الرابطة وتعيني اهلوي ة .1
يقصد من هذا التدريب لتعويد الطالب على البديهة وسالمة الكالم ىف 

 تعيني اهلوي ة وتدريب الرابطة على فهم الكالم الذى مسعه الطالب.
 تديب احملادثة .2

يقصد من هذا التدريب كفائة الطالب على سالسة الكالم ىف احملاثة 
 43اليومي ة.

 تدريب احلكاية .3
يقصد من هذا التدريب لتعويد الطالب على رغبة احلكاية إبستخدام 

بة الطالب ابللغة العربية. ويكون حكاية اللغة العربية، وكذالك يؤد ى على رغ
القصص من أهم ألوان التعبري الشفوى، مثال ذالك يقصون األابء واألمهات 
القصص إىل أطفاهلم، أو يقص األطفال قصصا إىل أصحاهبم. ويشرتط أن يكون 
القصص: من الطال ب املخرتة ويعطى القصص مدخال مناسبا للتعليم أو الرتبي ة 

عن اإلكراه وتكون القصص متنوعا ويوجد فيه برانمج تعليم األدب وجيتنب القصص 
 44وما إىل ذلك.

                                                 
43Wamuna, MetodologiPembelajaran Bahasa Arab (طريقة تعليم اللغة العربية)(Jakarta:

PustakaIlmu, 2000),22. 
116-(، 1991)القاهرة: دار الواف، تدريس فنون اللغة العربي ة، على أمحد مذكور، 44

118. 
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 املناقشة .4
يقصد منه إستطاع الطالب لتعبري آرائهم ىف املناقشة من املشكالت 

.  ملوضوع معني 
 املقابلة .5

ويقصد منها كفائة الطالب على الكالم ابألصحاب ىف الفصل لنيل 
 ألخبار أو احلكاية. 

 التمثيل .6
منه توصيل اإلبتكار الفنونية للطال ب ىف األنشطة املرغبة عندهم،  يقصد

 وسوى ذلك يدر ب التمثيل على ثقة النفس للطالب.
 تدريب اخلطابة .7

ويقصد منها كفائة الطالب على الكالم أمام املستمعني، إللقاء املقالة 
من  املفيدة للمستمعني. ويلقى اخلاطب على القصص أو املعلومات بزايدة الدليل

 45آايت القرآنية أو األحاديث.
 

  

                                                 
45Wamuna, MetodologiPembelajaran Bahasa Arab (طريقة تعليم اللغة العربية)(Jakarta:

BinaImu, 2000),28. 
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 حمتوى تعليم مهارة الكالم .ه
يراع  عند أتليف الكتاب املعد لتعليم العربية لغري الناطقني هبا مكوانت أوهلا 
املادة اللغوية وه  املكون األساس ، واثنيها املواد املساعدة )أو املصاحبة( ومنها املعجم, 

ت التدريبات الصوتية، وكتب قراءة مصاحبة متدرجة وكراسات التدريبات التحريرية وكراسا
مع الكتاب األساس  )كتيبات مصاحبة( وكراسات اختبارات، وكتاب للمعلم، واثلثها 
الوسائط السمعية واللبصرية املعينة لتحقيق أهداف الكتاب األساس ، وكل املكوانت 

لغري للناطقني هبا فسوف  السابقة يكمل بعضها بعضا، وإذا مت األخذ هبا عند تعليم العربية
 46يتم حتقيق النتائج املتواخاة واملنشودة لتعليمها.

 ينبغ  تنمية قدرة املتعلم على:
أن يلق  خطبة قصرية يف موضوع معني يف ضوء خرباته وما لديه من املفردات  .1

 والرتاكيب،
 يشارك إبجيابية يف بعض املناقشات الىت تدور أمامه، .2
 ش ء يتحدث عنه, وليس التحدث ذاته، يدرك األمهية أن يكون لديه .3
يتوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم: كأن يريد إعادة ترتيب أفكاره، أو توضيح  .4

 شىء منها، أو مراجعة الصياغة لبعض ألفاظه.
 اخلربات الرتبوية: من األساليب اليت تساعد على تنمية املهارة السابقة ماتلى: 

والجتماعية والوطنية يف تدريب املتعلم على إلقاء استثمار املناسبات الدينية  .1
 الكلمات واخلطب،

                                                 
 .337، تعليم اللغة العربية ، مصطفى رسالن 46
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 توزيع أدوار خمتلفة للتالميذ, إللقاء كلمات يف اإلذاعة املدرسية، .2
تدريب املتعلم يف موضوعات التعبري الشفوي على إعادة عرض أفكارهم وتوضيحها  .3

 أبساليب خمتلفة،
هم من خربات, والبعد عن اللفظية لفت أنظار املتعلم إىل أمهية التحدث عما لدي .4

 اليت ل تستند إىل أفكار حمددة،
 47تنظيم بعض حلقات املناقشة اليت يبادل املتعلم فيها اآلراء. .5

 
 ثناء اللغة .و

 أن أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم ىف املرجع كتاب ىف كتبت
 :آراء ثاللة إىل األراء تنقسم اللغة ثنائى اصطالح

 منهما كل هلجتني جييد أو لغتني يتحدث من كل أن يرى قسماألول:  القسم
 اللغتني هاتني تعلم سواء اللغة ثنائى يصبح ومفاهيم، وتراكيب مفردات خاص، نظام ذات
 بتعدد هنا والعربة أحدمها. أو اللغنني هاتني يتحدث جمتمع يف كان وسواء كبريا، أو صغريا

كان يتحدث لغة واحدة فهو أحادى اللغة، وإذا كان اللغات الىت يتحدثها الفرد، فإذا  
 ثالثى فهو لغات بثالث يتحدث كان اللغة، وإذا ثنائى فهو يتحدث ابللغتني خمتلفتني

اللغات  متعدد وهو لغات ثالث من أكثر جييد كان إذا أن الفرد البعض ويرى اللغة،
multilingual.48 

                                                 
 .290-291 ،ه(1418-م1997 ،)القاهرة: مكتبة وهبة املنهج يف اللغة العربية ،عل  إمساعيل حممد 47
 ٧ .( ٢٠٠٦ للنشر، الكتاب مركز :مصر) ،العربية اللغة تدريس يف املرجع عطا، حممد إبراهيم 48
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اللغة هى حالة  ثنائى اصطلح عليها يطلق الواحيدة الىت احلالة أن الثاىن: القسم
 من فيلتقط ألبوين خمتلفى اللغات ولد سواء مبتحدثى لغتيه الختالط طفل تتاح له فرصة

 .اللغة جمتمع ثنائى ىف طفولته من األوىل سنواته ىف عاش أو منها لغته كل
 جييد احلديث الفرصتني هاتني إحدى له تتاح الذى الطفل أن ابلذكر وجدير

الوليد  زو د قد هللا أن يسمعهما إجادة كبرية تصل إىل مستوى الناطقني هبا. ذلك ابللغتني
اللغات  من عدد أي إتقان احملاكاة طريق عن له تبسر فسيولوجية البشرى إبمكاانت

يستخدم  احلالت هذه مثل ىف الطفل أن امللكة هذه إىل يضاف ىف طفولته، إليه يستمع
 مل أن الطفل عن فضال ابملمارسة، أو ابحملاكاة أو ابلستماع سواء معظم أوقاته ىف اللغتني
 49اجلديد. تعلم عن تعوقه خاصة لغوية بعد عادات لديه ترسخ

 ومستوى أداء اللغة ثنائية اصطالح بني يربط الثالث والرأيالثالث:  القسم
 ويضرباللغات.  لثنائية مستوايت حيدد بذلك األم. وهو لغةه غري لغة اثنية، ىف الفرد

 ذلك: مثال على Sternشترين 
 ابلفرنسية يتشدق هو .1
 .بطالقة الفرنسية يتكلم هو .2
 ابإلجنليزية أو ابلفرنسية أحتدث أن البيت، ىف عند األمر يتساوى .3

إل  أن  اجلمل الثالثة  .اللغات لثنائية مستوايت عن الثالث اجلمل هذه وتعترب
 .50اللغات ثنائية لكلمة الشائع املفهوم ضوء ىف اللغات أقرهبا إىل ثنائية

  
                                                 

 ٧٣ .( ٢٠٠٦ للنشر، الكتاب مركز :مصر) ،العربية اللغة تدريس يف املرجع عطا، حممد إبراهيم 49
 .84املرجع نفسه  50
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 ختطيط تعليم اللغة العربية .ز
أصبحت الرتبية حماولة اإلسراع لتطوير كفاءة اإلنسان ألجل تنفيذ األمحال، 
وحيتوي التخطيط على أنواع اإلعداد للوصول إىل أكمل الىتهدف املعد  ىف املستقبل. ونفذ 

بصورة الكل   ىف نفس البالد. وأما أنواع التخطيط للوصول إىل إقامة اإلقتصاد واإلجتماع 
عناصر ختطيط التعليم هو كما يل : أ( الىتهدف املعد  من التخطيط. ب( احلالة احلاضرة. 
ج( بديل اخليارات من الىتهدف وأفضلي ة اخليارات. د( تعيني أحسن اخليارات للوصول إىل 

إلقامة ه  تغيري األشياء األهداف. وأصبح التخطيط آلة اإلتصال وموج ه التحليل. وأما ا
ألجل التقد م والتطوير إىل انحية ما. إذ حتتاج كل اإلقامة إىل التخطيط املخصوص. 

 51وحيتاج كل التخطيط إىل حماولة اإلقامة أو البناء.
 

 تنفيذ تعليم اللغة العربية .ح
وبنسبة إىل تنفيذ األشياء، إذا نفذ الربامج مستنيدا ابلتخطيط خاصة ىف عملية 

م أو الربامج من األنشطة اللغوية خارج الفصل فسوف التنفيذ موج هة جي دة واملريح التعلي
عند عملية التنفيذ. ألن  استند التنفيذ اجلي د إىل التخطيط اجلي د أيضا. على سبيل املثال، 
قصد املعل م اخرتاع بيئة التعليم داخل الفصل املرحية بقصد إجياد أهداف التعليم اجلودة كما 

ب ىف التخطيط أو ىف إعداد التدريس، وىف هذه الصورة أصبح املعل م كاملعلم هو كت
املسؤول أي املعلم بتنفيذ اإلدارة اجلي دة. إذن يف هذه احلالة أصبح املعل م مصدر التعليم 

                                                 
51Udin Syaefudin Sa’ud, dan Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan 

Suatu Pendekatan Konprehensif (  ختطيط الرتبية املنهج الشامل),(Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2005), 27. 
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الىتهامة ىف الفصل الدراس ، إذ أصبح املعل م كنافذ عملية التعليم ىف نفس الوقت أي أصبح  
 52كمشغل  املعل م.

 
 الكالم عملية طبيعة .ط

إن تعليم الكالم والتصال الشفوي أمر حيوى يف تعلم اللغة، وهو يتصل بطبيعة 
 وهو املختلفة، احلياة ملواقف طبيعية استجابة أييت التحدث 53عملية الكالم وكيفية منوها.

وثقافته  الفرد عن سلوك ينم للشخصية البارز املظهر وهو ابآلخرين، وسيلة لالتصال
 الجتماع  وبه ووسيلة التفاعل متعددة، مهارات حصيلة وهو تفكريه وطريقة وتربيته
 :التالية األمور تتحقق

 قادر على وأنه كياان له أبن اإلنسان يشعر التحدث خالل فمن ابلذات، لوع  .1
 معهم، والتواصل اآلخرين يف التأثري

 والنفراج الداخل ، والطمأنينة النفس  الرتياح عوامل من عامل احلديث يف التدفق  .2
 ومهومها، الذات عن تنفيس التحدث يف ألن

والعلمية  العملية احلياة يف انتشارا اللغوية النشاطات أكثر من التحدث  .3
 والجتماعية،

 ألهنا  وسيلة التعلم مستلزمات تعرتضها اليت الضرورات من التحدث مهارة تنمية .4
 واملناقشة.  احلوار

                                                 
52 Ivor K.Davies, Pengelolaan Belajar(كيفية التعليم),(Jakarta Utara: Rajawali, 1987), 

35. 
 .240 ،علم اللغة النفس  ،عبد اجمليد 53
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 وسائل تنمية مهارة الكالم  .ي
القراءة أو مساع  أو األسئلة تقدمي عندما األجنبية ابللغة الكالم مهارة املتعلم يتعلم

 ملا مرحلة مبحاكاة املتعلم أول وتبدأ .خارجه أو الفصل داخل املناقشة يف األشياء الشرتاك
 يعرب يستطيع أن عندما اكتساب املهارة يف إتقان األكرب إىل حىت يصل املعلم من يسمعه
 وآرائه. أفكاره عن شفهيا

الوبرية  املهارة ه  اللوحات هذه تعلم على املتعلم تفيد اليت واألجهزة الوسائل وأهم
 54اللغات. ومعامل الثابتة واألفالم والشفافة العادية والصور

أول: إفساح اجملال للتالميذ ك  يعرب عن ذاته دون حرج وحبرية اتمة، وتعويده 
اجلرأة األدبية والصراحة والصدق، وهذه الصفات ذات طابع سلوك  أخالق ، ولكنها من 

 ضرورات تنمية ملكة الكالم.
اثنيا: تزويد الطفل ابملعارف الضرورية سواء كانت علمية أو اجتماعية أو لغوية 

 وتوفري وسائل اإلطالع له.
لفرد على عدم الستسالم اثلثا: تنمية أسلوب احلوار وذلك إباثرة القضااي وتعويد ا

 ملا يقال له بل مناقشته وحتليله.
رابعا: البعد عن التلقني واللقاء جيعل املتعلم حمورا للعملية التعليمية وليس متلقيا 

 سلبيا واشراكه يف املناقشة ابستمرار.

                                                 
 دار :الرايض (،العربية اللغة تدريس ووسائل التعليمية الوسائل سيكولوجية منصور، أمحد سيد اجمليد عبد 54

 .165-163(, 1983 ،املعارف
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لعملية الكالم والبعد عن الرجتال الذي يكون  التخطيطخامسا: العمل عن 
فعل املتسرعة. ويكون التخطيط ينظيم األفكار وتسلسلها وترابطها أقرب إىل ردود ال

 واختيار األسلوب املناسب للتحدث.
القول الشفوية وما يناسبها من أساليب كاحملاضرة  بفنونسادسا: تبصري املتحدث 

اليت تعتمد على املقدمة مث العرض مث الستنتاج، وقوامها التنظيم والرتابط وحسن 
ض، مث املناقشة أو احملادثة، وهلا آداهبا اخلاصة وتعتمد على احلجج الستدلل والعر 

 املنطقية واألدلة والردود اهلادئة املعللة، كذلك املناظرة واخلطابة والسرد والتقرير والتعليق.
سابعا: تعويد املتحدث على البعد عن الثرثرة واحلشو واملوضوعات التافهة واحلرص 

 ادة اليت تناسب ميول املتحدث واملستمعني.عن التحدث يف املوضوعات اجل
اثمنا: تكليف الطلبة بتقليد بعض املتحدثني املشهورين من اخلطباء واحملاضرين 

 واحملاورين, والعكوف على عقد الندوات اليت يشرتك فيها املتعلم ويتولون إدارهتا.
فصل مع اتسعا: تكليف املتعلم بقراءة الكتب وعرضها إبجياز عرضا شفواي أمام ال

تنويع هذه الكتب، وتعويد الطلبة على التعليق والتحليل مع تربية العادات اللغوية السليمة 
 يف التعبري.

عاشرا: تعويد املتعلم على الشعور ابلثقة والرتياح أثناء احلديث والكالم اهلادئ 
عتهم له غري املتشنج اخلايل من احلدة والصراخ واحرتام رأي اآلخرين والتسامح إزاء  مقاط

 والرد عليهم ابحلسىن.
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حادي عشر: تنمية التلقائية عند املتعلم بتهيئة الفرصة له من خالل اختيار 
 55األنشطة احلركية اليت تدفعه إىل التحدث.

  
 املختلفة املسهمة يف تعليم الكالم النشاطات .ك

ويف تعليم هذه القدرات جتد املدرسة فرص كثرية، فهناك الفرص العرضية اليت 
جترى يف أثناء تدريس املواد املختلفة، أو اليت جترى يف أثناء القيام أبنواع النشاطات 
املختلفة، وهناك احلصص املنظمة اليت يتعلم املتعلم فيها هذه املهارات إىل جانب حصص 
التعبري. وألخذ هذه القدرات قدرة حماولني تبيني كيف ميكن أن يسري املعلم يف 

 56تدريسها.
 اطات املسهمة يف تعليم الكالم مما يل :من بعض النش

مشاركة الطالب يف الكالم حول بعض املثريات املوجودة يف حجرة الدراسة مع  .1
 استخدام احلواس املختلفة للطالب،

توسيع جمال الكالم ابلنسبة للطالب حول مثريات أخرى خارج نطاق املدرسة،  .2
لم، سواء أكانت بيئة ريفية أم بيئة وتكون هذه املثريات من البيئة اليت يعيش فيها املتع

 حضؤية،
استغالل الرحالت املدرسية يف تدؤيب الطالب على املناقشة والتخطيط والتنظيم  .3

 والتقومي،
                                                 

لس: دار األندلس )األند املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا، حممد صاحل الشنظى 55
 .197-196 ،ه(1424-م2003، للنشر والتوزيع

 .120، تعليم اللغة العربية ، مصطفى رسالن 56
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 استغالل املناسبات املختلفة يف إاثرة الطالب إىل الكالم، .4
متثيل املواقف الجتماعية املختلفة ابستخدام أسلوب مثثيل األدوار وهذا يعزز  .5

 ل اجتماع  يف عملية التدريس،املدخ
استغالل املواد الدراسية املختلفة وما فيها من جمالت متنوعة ميكن توظيفها  .6

لكساب املتعلم مهارة الكالم املختلفة، وهذا يعضد املدخل التكاملى بني املواد 
 57الدراسية املختلفة.

املهارات  ينبغ  تصميم النشاطات اللغوية حبيث تساعد على حتقيق التكامل بني
اللغوية األربع: الستماع والكالم والقراءة والكتابة بل أن هذه النشاطات ينبغ  أن حتقق 

 58توازان بني املهارات.
 

 التقومي .ل
مبعىن التثمني أو التقدير. إما "evaluation"التقومي لغة مأخوذ من لغة اإلجنليزية

أو طريقة اإلستنتاج على قيمة ىف إندونيسيا معناه القيمة. التقومي اصطالحا هو العملية 
. تلخيصا ملعين التقومي الرتبوية هو العملية لتعيني قيمة الرتبوية حىت معروف درجة  ءالش

أوضح  58فصل  2006السنة  1و من مث  القانون الرقم  59جودة من عملية تدريس.

                                                 
 .121 ,املرجع نفسه  57
 .332, املرجع نفسه 58

59Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan(مقدمة تقومي الرتبوي),(Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011), 1-2. 
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صالح يعمل املدرس التقوميا ملعرفة نتيجة تعليم الطالب لريقب عملية، التقدمة، و اإل
 60نتيجة تعليم الطالب متواصال.

 التقوميأبن : " (Bloom)التقومي و عملية التدريس، عرب  بلوم بني  العالقةو عن 
هو مجع البياانت مرتتبا لتعيني هل توجد التغيريات يف نفس الطالب ولتعيني مدى مستوى 

 61تغيرياهتم."
هوعملية التصور و التناول و  التقوميوآخرون: "(Stufflebeam) وعند ستوفلتبيم 

 62إستخدامت البياانت أو األخبار لتقرير احلكم اخلياري ."
وآخرون:  (Norman E. Gronlund)وبعبارة أخرى، شرح نورمان أ. غارنالن 

لتقرير أو لتعيني احلكم على درجة الوصول إىل األهداف الرتبوية عملية مرتتب هو  التقومي"
 63اليت بلغها الطالب."

اييل:  الرتبوي كما التقومي عن تعريف (Wringhtstone)رغشطون  وعند
الرتبوية هو التخمني على النمو  يقد م الطالب لوصول إىل األهداف أو النتائج  التقومي"

 64املعينة يف منهج التدريس."

                                                 
60Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan ( القنون مجهورية

اإلندونيس  عن الرتبوي  ),(Jakarta: Departemen Agama Indonesia, 2006), 37. 

61Muhammad Daryanto,Evaluasi Pendidikan (تقومي الرتبوي),(Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 1. 
 .2املرجع نفسه، 62

63Ngalim Purwanto, Prinsip- Prinsip dan Tehnik Evaluasi Pengajaran( املبادء والطرائق يف
  ,(تقومي التعليم
 ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 3. 
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التقومي وعملية التدريس  عالقة بني و من أكثر إضاح التقومي السابقة، إلستنتاج  
عملية مرتاتب وحيتاج إىل األخبار و البياانت. أم ا التقومي هو من ية عمل : "كما اييل
ابلبياانت ه  طبيعة الطالب و التدريس هو خمططة و مستمرة و متسلسلة و يراد عملية 

ئج اإلمتحان نتائج اإلمتحان أو الوظائف املنزلية و اهتمامهم طوال خصة الدرس، ونتا
 ت أتخذ و تعني احلكم مناسبا ابلقصد وأهدافالبياانالنصف  وغريها، و يتعلق بذالك 

التدريس يكون معايرا أساسيا يف التقومي.من أمهية أهداف التقومي أهداف التقومي. وأم ا 
 ه :

معرفة مدى حتقيق اهلدف أو أهداف املرسومة من قبل الدولة وهذا هو اهلدف  .1
 الرئيس  لعملية التقومي،

أو فعالية اإلدارات املختلفة املكونة الكشف على مدى فعالية اجلهاز الرتبوي  .2
 للجهاز الرتبوي مدى فعالية الربامج وخططة املطبقة،

التأكد من صحة القرارت واآلراء الىت أخذت إابن زمحة العمل دون اإلستناد إىل  .3
 املعلومات مستندة إىل حبث أم علم أو جتريب،

 ات الزمة للتلميذ،اإلطمئنان إىل اجلهات املسؤولة أو املؤسسات الىت تقدم اخلرب  .4
احلصول على معلمات وإحصائية خاصة مبدى اإلجنزات واألوضاع الراهنة  .5

 65املؤسسات الرتبوية ورفع هذه البياانت جلهات اإلختصاص.

                                                                                                                 
 .4املرجع نفسه،  64

)مالغ: مطابع جامعة اسالمية تطوير منهج تعليم اللغة العربية و تطبيقه على مهارة الكتابة أوريل حبر الدين، 65
 .101(، 2010حكومية مالكى ااطبعة، 
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للتقومي فوائد كثرية جلميع عناصر النظام التعلم ، وميكن إمجال هذه الفوائد فيما 
 تلى:

 لى معرفة نواح  القوة  ونواح  الضعف،ابلنسبة للطالب، يساعد التقومي الطالب ع .1
ابلنسبة للمعلم، يساعد التقومي املعلم على تعريف املشكالت اإلجتماعية و النفسية  .2

 للطلبة،
ابلنسبة للمدرسة، يساعد املدرسة ىف مقارنة إجنازها وأدائها إبجناز واداء املدارس  .3

 األخرى،
ملنهج على أسس واقعة    ومعلمات ابلنسبة لتطوير املنهج، إختاذ القرارات املتعلقة اب .4

 صحيحة، 
ابلنسبة للمجتمع، توفري األدلة و املعلمات عن املنهج للمجالس النيابية و التشريعية  .5

 66والىت يكون ىف قراراهتا أتثري على سري العملية التعليمية.
 
 االختبارات اللغوية  .م

أن  الختبارات اللغوية ه  جمموعة من األسئلة اليت يطلب من الطالب
يستجيب هلا هبدف قياس مستواه يف مهارة معينة وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه. 
لالختبارات اللغوية وظائف كثرية، ومن املعروف أن الختبار الواحد قد تكون له عدة 

 وظائف يف أن واحد. ووظائفه منها:

                                                 
(، 2010)عامن: دار املسرية للنشر و التوزيع،  التقومي الواقع  فيالعملية التدريسحممد مصطف  العبسى، 66
17- 18 . 
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 قياس حتصيل الطالب، .1
 تقييم املعلم لنجاحه يف التعليم، .2
 ملعرفة أية أساليب التدريسية أفضل،التجربب  .3
 ترفيع الطالب من صف إىل آخر، .4
 إعالن الوالدين مبستوى أبنائهم، .5
 لدى الطالب،تشخيص نقاط الضعف  .6
 جنميع الطالب يف فئات متجانسة، .7
 خفز الطالب على الدراسة، .8
 .التنبؤ بقدرة الطالب على السري يف برانمج دراسى ما .9

 67مقبول لاللتحاق بربانمج دراسى ما.فرز الطالب إىل مقبول وغري  .10
 

 ولالختبارات اللغوية عدة األنواع، منها:
 نوع الختبار حبسب غرضه، هو:  .1

وهو اختبار يهدف  (،(Achievement Testالختبار التحصيل   (أ
 إىل قياس مدى التحصيل و يكثر هذا النوع يف اختبار هناية العام الدراس .

                                                 
)أوجونج فاندانج: مطبعة األحكام، مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية أزهر أرشد،  67

1998 ،)159. 
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وخيتلف هذا الختبار  (،(Proficiency Testاختبار اإلجادة أو الكفاءة  (ب
عن سابقه. إذا ل يتقيد مبنهج معني أو مقرر دراس ، أو كتاب حمدد، و إمنا 

 يقيس مهارات اللغوية العامة.
ويقصد هبا   (،(Language Aptitude Testج( اختبارات اإلستعداد اللغوية 

الختبار الذى حيدد درجة استعداد الطالب ألن يتعلم اللغة الثانية، إهنا 
تقيس مدى مستوى التقدمي الذى قد حققه الطالب، ومن أمثلة هذه 

 الذيModern   Language Aptitude Testالختبارات، اختبار 
 . 1959وضعه كارول وسيونسنة 

 نوع الختبار حبسب منتج الختبار، هو: .2
وهو الذي توضع له معايري ميكن  (،(Standarized Testملقنن الختبار ا (أ

 يف ضوئها حتديد مستوى الطالب ابلنسبة لغريه بدقة.
وهو الذي يضعه ملعلم، ول  (،(Teacher- Made Testالختبار املعلم  (ب

تتوفر صفة التقنني. وهبدف منه معرفة مستوى هؤلء الطالب يف املادة 
  العربية اليت درسها املعلم.

 نوع الختبار حبسب التقدير الذى حصل عليه الطالب، هو نوعان: .3
، يسم  هذا النوع ابختبار املقال ألن اإلجابة ((Essayالختبار املقال  (أ

 68على السؤال تقتضى من الطالب كتابة موضوع أو عرضا حتريراي ل جوبة.

                                                 
 .159املرجع نفسه، 68
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، ويسم  هذه اإلسم ألنه يبعد أثر ((Objectiveالختبار املوضوع   (ب
الذاتية سواء ىف إعداده أو ىف تصحيحه. و هناك أربعة أنواع لالختبار 

 املوضوع ، ه :
، وىف هذا ((Multiple- Choiceالختيار من تعدد األجوبة  (1

النوع يقدم للطالب مشكلة وحتتها جمموعة من البدائل الىت خيتار منها 
 اإلجابة الصحيحة. 

ذا النوع يقدم ، وىف ه((True- Falseاختبار الصواب واخلطأ  (2
للطالب عبارة يطلب منه فيها أن حيدد ما إذا كانت صحيحة ام 

 خاطئة.
، وىف هذا النوع يقدم للطالب عمودان من ((Matchingاملزاوجة  (3

العبارات مث يطلب من اختبار كلمة أو عبارة من العمود الثاىن 
 لتناسب كلمة أو عبارة ىف العمود الول. 

وفيه ختذف بعض الكلمات من مجل ، ((Completionالتكملة  (4
 69معينة و يكلف الطالب بكتابته.

  

                                                 
 .167، املرجع نفسه69
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 تقومي اللغة العربية .ن
هتدف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم مبستوايته 
املختلفة. وقد تكون األسئلة هنا شفهية أو كتابية ولكن اإلجابة يف هذه احلالة   لبد أن 

الختبارات ه  قياس القدرة الكالمية. القدرة الكالمية هلا على تكون شفهية ألن هدف 
عدة مستوايت، أدانها هو نطق نص مقروء أو نطق نص مسموع، ويف هذه احلالة ل ينتج 
املتعلم تراكيب من عنده، ينطق فقط ما هو مكتوب أو مسموع. واملستوى األعلى من 

 هو تكوين سلسلة من اجلمل عملية  لك تكوين مجلة منطوقة. واملستوى األعلى من الثاين
كالمية متصلة. وبذا ميكن أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالث مستوايت على األقل: 

 مستوى النطق، مث مستوى تكوين اجلملة، مث مستوى تكوين الكالم املتصل.
ومن وسائل قياس القدرة الكالمية القراءة اجلهرية، اإلعادة الشفهية، التحويل، 

، املقابلة احلرة، املقابلة املوجهة، التعبري احلر، اختيارات الفونيمات، اختيار النرب، احملاورة
 اختيار التنغيم، إعالم الوقت والتعويض.

قد يكون تدريج اختبارات الكالم سهال إذا كان الختبار عايل املوضوعيات. 
احلال يف  ولكن قد يكون التدريج صعبا يف حالة تعدد العوامل موضع القياس كما هو

 70اختبار التعبري احلر.
  

                                                 
 .113-114 ،(2000، ردن: دار الفالح للنشر والتوزيع)أالختبارات اللغوية   ،حممد عل  اخلويل 70
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 الباب الثالث
 تعليم اللغة العربية لطالب  الصف التاسع ثناء اللغة
 ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

 

أتسيس املدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو وفصل ثناء اللغة اتريخ   املبحث األول :  
 أتسيس املدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغواتريخ  .أ

هذه املدرسة هى إحدى من مدارس رمسية ومستوى ىف مرحلة املدرسة  
بالدان ولكنها على أساس اإلسالمية وحتت وزارة الشؤون الدينية السبب  املتوسطة ىف 

الذى يدفع قيام هذه املدرسة ألنه وماجدت إل مدرسة واحدة فقط، الىت تؤسس 
لشؤون الدينية وهى املدرسة املتوسطة احلكومية ىف قرية كاراع جيباع وزارة ا
جبانب ذلك نشأت املدرسة املتوسطة  .فونوروغو  (Karang Gebang Jetis)جيتس

طلبت وزارة  1979احلكومية بقدر كيلوا مرتا من مدينة فونوروغو، حىت ىف السنة 
 .وسطة احلكومية فونوروغوالشؤون الدينية الرسالة لتفويض الرمسية للمدرسة املت

ليس  للمدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو  1980وخرجت هذه الرسالة ىف السنة 
 Gentong) ولكن الرسالة إلنتقلت للمدرسة املتوسطة احلكومية جونتوع عاوى 

Ngawi)  حني إحكمت هذه الرسالة بوزير وزارة الشؤون الدينية فونوروغو مث إثبتت
جيناعان فونوروغو، دخل الطالب هنارا وسكونوا ىف مبىن املدرسة ىف قرية سوتونو 

 .71طالبا 80اإلبتدائية "معارف" فونوروغو و عدد الطالب 
مث بسبب كثرة األحوال، إنتقلت هذه املدرسة اىل شارع فالمفيتان  

Plampitan) (  1982 – 1981عابل جيناعان فونوروغو ىف السنة. 
  

                                                 
 .2017اكتوبري  25، فونوروغو، 1الوثيقة اتريخ املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو،   71
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 سطة احلكومية فونوروغوتركيب منظمة املدرسة املتو  .ب
ملعرفة تركيب منظمة املدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو رئيس املدرسة  

دوكتوراندوس اتريب املاجستري، وجملس املدرسة احلاج دوكتوراندوس سوراطا 
املاجستري، ورئيس قسم املكتب الدوكتوراندوس سرى هداية املاجستري، رئيس قسم 

اجستري، رئيس قسم املنهج الدراسى مشهودى املاجستري، الشؤون الطالب هاراينطا امل
، رئيس قسم الوسائل بودى S.Agرئيس قسم الشؤون اجملتمع لطيف عثمان واحد، 

 .S.Pdسانتوسا
كانت ابملدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو مدرسون واملدرسات منهم  

مدرسا الذى  60ىت وعدد املدرسني  s 2و s  1متخرجون من اجلامعة وهلم من درجة 
 10موظفا الذى يتكون  16مدرسة وأما املوظف فيها  39مدرسا  21يتكون من 

من موظفات. إذن مجيع املدرسني واملوظفون ابملدرسة املتوسطة  6من املوظفني و 
ملعرفة أمساء املدرسني واملوظفني ابملدرسة املتوسطة  .شخصا 76احلكومية فونوروغو 

أحوال الطلبة  .72فونوروغو تفصيال ميكن قراءهتما ىف امللحق هبذا البحث احلكومية
 922بلغ إى  2018-2017 املدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو العام الدراس 

ملعرفة أمساء الطلبة تفصيال ميكن من البنات،  500من البنين و  422طالبا، كان 
 .73قراءهتما ىف امللحق هبذا البحث

 
  

                                                 
 .2017كتوبري أ 25، فونوروغو، 2الوثيقة مجلة األساتيذ،    72
 .2017كتوبري أ 25، فونوروغو، 3الوثيقة مجلة الطلبة،   73
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 املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو املدرسةالرؤية والبعثة وأهداف  .ج
 الرؤية .1

تكوين شخصية املسلمني اإلندونيسيا أبخالق الكرمية، والذكاء، والتقوى والقدر 
 على علوم الدينية والتكنولوجيا والثقفة وحفظ البيئة.

 البعثة .2
 تكوين الشخصية اإلسالمية حلياة احلقيقية، .أ
املنهج الدراس  مع املعلم يري الدولية مادة العلوم الطبيعية، واللغة تطوير  .ب

 اإلجنليزية، واللغة العربية،
أدي عملية التعليم اببستفادة املصادر املتنوعة أو مصادر املتفرقة موارد  .ج

 متعددة مبنية على تكنولوجيا املعلومات واإلتصالت،
والبتكارية، والفعالية، والتعاونية، تنفيذ العملية التعلمية املباشرة، واالبدائية،  .د

 والتواصلية وملهمة للطلب،
تعزيز روح رعاية البيئة اإلجتماعية والبيئة املالدية، وغرس احلياة املقتصدة  .ه

 حلفظة البيئة،
 تطبيق ثقافة حلياة النظيفة منع تلوث البيئة يف أحياة اليومية، .و
 ،تعويد على السلوك املهذ ب أي حاولة منع فساد البيئة .ز
 تنمية روح املنافسة يف الكفاءات املختلفة و مجيع اجتمع املدرسة، .ح
تطوير الكفاءة واللبتكار النموذجية للمجتمع املدرسة وقدرة على املنافسة   .ط

 املستوى القليم  والوطين بل الدوي.
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 أهداف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو .3
فأهداف املدرسة املتوسطة احلكومية ابإلضافة على ماسبق من رؤية وبعثة 

 فونوروغو ه :
 املثال، تطوير كفاءة الطلبة وجمتمع املدرسة على سبيل .أ
 إجاد البيئة اإلسالمية والثقافة العاملية للمدرسة،. ب
 اقبال تطوير العلوم والتكنولوجيا، .ج
 إنتاج املتخرجين القادرين على املنافسة الدولية، .د

 املدرسة املتوسطة  احلكومية فونوروغو،ه. تركيب منظمة 
 الوسائل التعليمية والبنية التحتية املدرسة املتوسطة اإلسالمية حلكومية .4

 فونوروغو
الوسائل التعليمية ه  اآلت تستخدم مباشرة ودعمت عملية التعليم، 

 وه  تتكون من الفصول الدراسية واملكاتب والكراس  وغري ذلك.
ايل تدعم بشكل غري مباشر على مسار عملية البنية التحتية ه  مرفق 

 التعليم أو التدريس،كمثل الفناء واحلدائق .
واملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو ه  كغريها من 
املؤسسات التعليمية، هى أنواع من الوسائل التعليمية والبنية التحتية إىل تساعدها 

 .وعةيف أتدية عملية التعليم والنشطات املتنو 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو ه  املؤسسة التعليمية 
الرمسية إيل أدارها ديناميكيا ومهنيا إى أن يبلغ الرتبية والتعليمية اجليدة. 
وابإلضافة إى ذلك فيحتاج إىل تركيب منظمة املدرسة اىل توزيع األعمال واضحا 

 74حسب قدراهتم.

                                                 
 .2017كتوبري أ 25، فونوروغو، 4الوثيقة  ،مجلة الوسائل 74
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 فصل ثناء اللغة .د

بداية، فصل ثناء اللغة للفصل اخلاص ىف املدرسة املتوسطة العمومية، ىف  ىف       
كان عطف فصل   RSBIطول السنة واحدة ونصف وألن عطف  2011السنة 

RMBI ومن بعض رأي أمر املدرسة بدذل  .أيضاRMBI  إىل ثناء اللغة، فيها
 75تعليم اللغة العربية واإلجنليزية.

اللغة ابملدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو ملعرفة تركيب منظمة لفصل ثناء  
املسؤول فصل ثناء اللغة الدوكتوراندوس اتريب املاجستري، ورئيسة فصل اللغة  وهى

، امينة S.pdسىت فتح اجلنة املاجستري، كاتب فصل ثنائ اللغة غفران عابدين 
 76، واضحا يستطيع أن ينظر إىل املالحق..PdSالصندوق حياتى مكرمة 

 
اللغة العربية لطالب الصف ثناء اللغة ىف املدرسة املتوسطة  تعليم: ختطيط املبحث الثاىن 

 اإلسالمية احلكومية فونوروغو
أصبحت الرتبية حماولة اإلسراع لتطوير كفاءة اإلنسان ألجل تنفيذ األمحال، وحيتوي 
التخطيط على أنواع اإلعداد للوصول إىل أكمل الىتهدف املعد  ىف املستقبل. ونفذ التخطيط 
للوصول إىل إقامة اإلقتصاد واإلجتماع بصورة الكل   ىف نفس البالد. وأما أنواع عناصر ختطيط 

ى كما تل : أ( الىتهدف املعد  من التخطيط. ب( احلالة احلاضرة. ج( بديل اخليارات التعليم فه
 من الىتهدف وأفضلي ة اخليارات. د( تعيني أحسن اخليارات للوصول إىل األهداف.

                                                 
 .2017 نوفمرب 1، فونوروغو، 1املقابلةمشهودى،   75
 .2017كتوبري أ 25، فونوروغو، 5الوثيقة   هيكل اإلدارة،  76
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وأصبح التخطيط آلة اإلتصال وموج ه التحليل. وأما اإلقامة ه  تغيري األشياء ألجل 
إذ حتتاج كل اإلقامة إىل التخطيط املخصوص. وحيتاج كل التقد م والتطوير إىل انحية ما. 

 77التخطيط إىل حماولة اإلقامة أو البناء.
والواقع ىف ميدان البحث، راجع ختطيط تعليم اللغة العربية لطالب الصف التاسع ثناء 
ر اللغة مبدرسة املتوسطة احلكومية فونوروغو إىل إعداد التدريس للمعلم بىتهذه املدرسة، ولكن تطو  

معلم اللغة العربية التخطيط بصورة خمصوصة حتت رايسة مسؤول الربانمج. وأما املمي زة من تطوير 
ختطيط الربانمج ىف إعداد تدريس املعلم هو تطوير الربانمج الراع  واملمتع واملرغوب عند أعضاء 

 78الربانمج لفصل ثناء اللغة بىتهذه املدرسة.
ثناء اللغة، فتطو ر املعلم الربانمج أبحسن ما  وبنسبة إىل عملية تعليم احلوار لفصل

ميكن. وحيتوي التخطيط على إيىتجاد الربانمج الراع  واملرغوب عند الطالب، ونفذ الربانمج 
خارج فصل الدراس  أي ىف موعد خمصوص مسج ل. وأما األسباب إلجياد هذا الربانمج فهى  

لدراس  إجياد تعليم احلوار املريح والر اع ، كما تل : أ( مل حيتمل عملية تعليم الكالم ىف الفصل ا
ومل يسع فرصة تعليم احلوار ىف الفصل إلجياد تعليم احلوار اجلي د لضيق فرصة الدراسة. ب( مل 
ينجح عملية تعليم الكالم ىف الفصل الدراس  انتزاع الطالب لفصل ثناء اللغة ماهرين ىف الكالم 

الكالم ىف الفصل الدراس ، إذ حيتاج الطالب الفرصة ابستخدام الغة العربية لقلة فرصة تدريب 
املخصوصة خارج الفصل الدراس  لتدريب احملادثة ابستخدام اللغة العربية حىت يلمم الطالب 

 79سالسة الكالم ابستخدام هذه اللغة اجلليلة املنفعة ألنىتهم من طالب فصل ثناء اللغة.

                                                 
77Udin Syaefudin Sa’ud,danAbin Syamsuddin Makmun,Perencanaan Pendidikan 

Suatu Pendekatan Konprehensif (  ختطيط الرتبية املنهج الشامل),(Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2005), 27. 
 .2017ديسمرب 4 فونوروغو، ،4املقابلة  سيىت فتح اجلنة،  78
 .2017نوفمرب  1، فونوروغو، 3املقابلة محمد مغفر،   79
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الكالم ابستخدام اللغة العربية  حتتوي عملية التخطيط والتدبري والتسجيل لربانمج
بفصل ثناء اللغة على اإلعداد املخصوص والتأهيل اجلاهز. ويليه عرض املسؤول من الربانمج 
لفصل ثناء اللغة سائر التخطيط والتدبري لتنفيذ هذا الربانمج إىل رئيس املدرسة وانئبهم ىف 

ئبهم عن تنفيذ هذا الربانمج، اجلمعية املخصوصة. وبعد احلصول إىل تقرير رئيس املدرسة وان
فأقام مسؤول الربانمج ابلتنسيق مع ويل الفصل لفصل ثناء اللغة ودبر على تنفيذ هذا الربانمج ىف 

 موعد خمصوص.
وحيتوي التخطيط على أنواع الربامج املعد لفصل ثناء اللغة ألجل تدريب الطالب 

 80، وهى كما تل :بىتهذا الفصل على الكالم ابستخدام اللغة العربية اجلي دة
 نشر الدفاتر للمفردات املختارة لفصل ثناء اللغة، .1
 حفظ املفردات املقر رة لطالب بفصل ثناء اللغة، .2
 "،Qurban Integrityإجياد برانمج) تضحية تكاملى( "  .3
 املسابقة لكفائة لغة الطالب ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو، .4
 "،Language Adventure" إجياد برانمج)خميم اللغة(  .5
 أسبوع العريب، .6
 تدريب اللغة العربية ملعلم مادة الرتبية اإلسالمية ومعلم مادة اللغة العربية، .7
 نشر وسائل اإليضاح للمفردات بوسيلة اجمللة احلائطية، .8

  

                                                 
 .2017ديسمرب 4 فونوروغو، ،5املقابلة  سيىت فتح اجلنة،   80
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 : املبحث الثالث 
املتوسطة تنفيذ تعليم اللغة العربية  لطالب الصف التاسع ثناء اللغة ىف املدرسة  .أ

 اإلسالمية احلكومية فونوروغو
نفذ تعليم اللغة العربية لفصل التاسع ثناء اللغة ابستخدام املنهج الدراس  

. إذ أك د هذا املنهج الدراس  على التوازن بني املوقف أو السلوك واملعرفة 2013
املسامهة البارزة ىف والكفاءة. ولبد أن ينفذ تعليم اللغة العربية لفصل ثناء اللغة على إعطاء 

إجياد سلوك الطالب اجلي د مع استيعاب قيم اإلسالمية وأدب العرب ومثة أدب املعاصر 
 املطابق بتعاليم اإلسالم.

ومن حمتوي تعاليم اللغة العربية لفصل ثناء اللغة ه  متهيد الطالب أبدب 
اللغة القيام بتدبري  وعادات العرب نطقا وكتابة. ويرج  على معل م اللغة العربية لفصل ثناء

الطالب على تعويد احملادثة ابستخدام اللغة العربية للوصول إىل سالسة الكالم ابستخدام 
 81هذه اللغة كناطقها.

وأما األهداف من تعليم اللغة العربية لفصل ثناء اللغة هو إملام الطالب على 
بة. وللوصول إىل إملام هذه مهارة اللغة األربعة أي مهارة الستماع والكالم والقراءة والكتا

املهارات األربعة حيتاج الطالب إىل إملام عناصر اللغة أي اللهجة والرتنيم واملفردات والعبارة 
 والىتهجاء والكتابة وقواعد اللغة.

وحتتوي مواد تعليم اللغة العربية لفصل ثناء اللغة على املواد املتكاملة أي تتكون 
ملختارة واملتعالقة مبهارة اللغة األربعة، ومثة الرتكيز على املواد مواد اللغة العربية من املواد ا

التعليمية اخلاصة حسب أهداف التعليم الوضع. واملكوانت من مواد تعليم اللغة العربية 
لفصل ثناء اللغة ه  كما يل : املفردات واألساليب املختارة، واحلوار ابستخدام اللغة 

 والكتابة. العربية، وقواعد اللغة، والقراءة
                                                 

 .2017نوفمرب  1، فونوروغو، 2املقابلةحممد مغفر،   81
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ومن سائر مواد اللغة العربية املوجودة لفصل ثناء اللغة فركز الباحث على املواد 
التعليمية للمحادثة ابستخدام اللغة العربية ألجل إملام الطالب على مهارة الكالم. 

عند عملية تعليم اللغة  "Scientific aproach"واستخدم املعلم نىتهج التعليم العلم  
ثناء اللغة. وأما خطوات التعليم الال زم عند املعلم لفصل ثنائ  اللغة هو العربية لفصل 

إثبات اإلعداد لعملية التعليم أي قراءة املواد التعليمية قبل خصة الدراسية مع إعداد وسائل 
 التعليم الىتمحتاجة مث إبداع املواد عند عملية التعليم لكل الفصل الدراس .

ربية لفصل ثناء اللغة ابستخدام نىتهج التعليم العلم  وحتتوي عملية تعليم اللغة الع
"Scientific aproach" : ونىتهج املهارة اللغوية على ما يل 

 نىتهج التعليم العلم  .1
املالحظة، أي حتتوي عملية التعليم على القراءة واملشاهدة والستماع على  (أ)

ن تالحظ النموذجية املقدمة من املعلم بطريقة املسجل أو املباشرة. ولبد أ
هذه عملية التعليم على عناصر اللغة العربية املوجودة من خالل الىتهيئة أو 
التقدمي أو الكتابة، وعلى الطالب أن يقوم ابلىتمحاكة والنقل واملطالعة من 

 سائر النموذاج بصورة التوجيه.
تقدمي األسئلة، أي نشر األسئلة املتعلقة مبواد التعليم إما من جهة املعلم أو   (ب)

هة الطالب، لزايدة معرفتهم حنو املواد املدروسة. وحتتوي األسئلة على من ج
وظائف األساليب اإلجتماع  وهيكل الكتابة املقروءة، ومثة عناصر اللغة 

 املوجودة.
اإلستكشافات، أي تتكون من عملية القراءة والستماع واملشاهدة حنو  (ج)

التعليم   النموذاج من النصوص املدروسة. وتتكون النصوص من الكتب
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واملقر ر واملصادر اآلخر مع الرتكيز على وظائف األساليب اإلجتماع  وهيكل 
 الكتابة املقروءة، ومثة عناصر اللغة املوجودة من النصوص املدروسة. 

اإلشرتاك، أي تعل م الطالب النصوص املقر ر ىف اجملموعة املختارة حتت رايسة  (د)
ع ، وعلى أعضاء اجملموعة نيل املعل م ألجل ذكر وظائف األساليب اإلجتما

التعليقات من الطالب اآلخر وأصحابه بعد تقدمي النتائج من العمل ىف 
 جمموعتهم.

التصالت، أي على الطالب أن يقوم ابلقراءة والنصات والستماع والتقدمي  (ه)
واملمارسة واملنشورة واحملادثة وقراءة النصوص املدروسة. وبعد تقدمب النتائج 

ب التعليقات من الطالب اآلخر واملعل م، وميكن على الطالب سيحصل الطال
تقدمي الصعوابت ونيل املساعدة من الطالب اآلخر لتسهيل الصعوبة املوجودة 
حىت وصل الطالب على اسرتاتيجية اجناز املشكالت ىف عملية التعليم 

 والتعل م.
 نىتهج املهارة اللغوية .2

املواد الدراس   بطريقة مالحظة مهارة الستماع، أي أن الطالب يستمع إىل  (أ)
الصور املقرر ىف بداية الدراسة، مث يستمع الطالب إىل تقدمي املفردات 
اجلديدة، ويلية يالحظ الطالب أصوات األحروف الىتهجائية والعبارات واجلمل 
الىت يستمعه الطالب بطريقة املباشرة أو من خالل املسج ل. وىف هذه الدراسة 

 لثقافة وقواعد اللغة وترتيب التقدمي والكتابة،يالحظ الطالب وظائف ا
مهارة الكالم، أي تقدمي الطالب عن املواد املدروسة من الكتب أو من  (ب)

الستماع والنصات حنو الصوص املدروسة أو التقرار على النصوص 



67 

 

 

املسموعة واملقروءة. ويلية القيام على تقدمي األسئلة ورد األجوبة، ويليه تبادل 
املواد املدروسة. ويرجو من هذه التدريبة على العادة للكالم األسئلة حتت 

 واحملادثة ابستخدام اللغة العربية،
مهارة القراءة، أي يعود الطالب على قراءة النصوص املدروسة، منفردة كانت  (ج)

أو ابجلماعة ىف اجملموعة، ويليه مطالعة القراءة املقروءة مع فهم قواعد اللغة ىف 
 الطالب، النصوص املدروسة عند

مهارة الكتابة، أي أن  الطالب يقوم بتدريب حنو النصوص املدروسة بصورة  (د)
الكتابية. وميكن القيام على التدريب ابإلمالء املنظور أو اإلمالء املباشر أو 

 82اإلمالء الختباري أو اإلمالء دون النظر إىل املواد املدروسة.
املتعلقة ابحلوار أو املواد املتعلقة وىف هذا البحث يركز الباحث حنو املواد الدراس  

مبهارة الكالم ابستخدام اللغة العربية ىف الفصل ثناء اللغة، ويليه يركز الباحث حنو الربامج 
لدعم املواد الدراس  ملادة احلوار أو مهارة الكالم خارج احلصص الدراس  داخل الفصل 

ي د، وعلى املعلم أن يكتب الدراس . وعلى املعلم أن يقوم بتخطيط عملية التعليم اجل
اإلعداد للتدريس مع إدخال مهارة اللغة األربعة ىف كل العنوان، ويركز املعلم املواد الدراس  

 83املخصوص لتقوية كفائة لغة الطالب، خاصة ملهارة الكالم.
 

  

                                                 
82 Durus lughoh Arobiyah, buku guru bahasa Arab, pendekatan saintifik kurikulum 

2013, (Kementerian Agama RI, 2014), 1. 
 .2017نوفمرب  4، فونوروغو، 1ملالحظة املالحظة  ىف الفصل ، ا 83
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تنفيذ برانمج املؤيد خارج الفصل الدراسي لتعليم مهارة الكالم بفصل التاسع ثناء  .ب
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغواللغة ىف 

 نشر الكتاب اجلييب للمفردات اجلديدة. .1
اخللفية من نشر هذا الكتاب اجلييب خمصوصا للمفردات اجلديدة ه  
تسهيال للطالب ىف الفصل ثنائ  اللغة على تطوير كفائتهم اللغوية من خالل 

حتتاج إىل التعويد من خالل البيئة برانمج اللغة خارج الفصل الدراس . ألن اللغة 
اللغوية، إي التعويد من عملية التعليم داخل الفصل أو التعويد من خالل الربانمج 
اللغوية خارج الفصل. ومن مث، حيتاج الطالب إىل ختزين املفردات الكثرية، تسهيال 
لىتهم على الكالم ابستخدام اللغة العربية. إذ حيتاج الطالب الوسيلة إلكثار 
املفردات، وإحدي الطريقة ه  بنشر الكتاب اجلييب. ألن  يستطيع الطالب أن حيفظ 
أكثر املفردات بوسيلة نشر هذا الكتاب، وميكنهم النظر إىل هذا الكتاب حني نس  
الطالب حنو املفردات املعينة. إذ األهداف من نشر هذا الكتاب اجلييب املخصوص 

يستخدم اللغة العربية ىف احملادثة اليومية،  للمفردات اجلديدة هو دافعا للطالب أن
وميكنهم النظر إىل هذا الكتاب حني يصعب لىتهم الذكر عن املفردات املعي نة. وأما 
املسؤول من نشر هذا الكتاب اجلييب هو املعل م ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 ليزية.فونوروغو أي املعلم ملادة اللغة العربية ومادة اللغة اإلجن
وأما احملتوي للكتاب اجلييب هو سائر املفردات احملتاجة لتسهيل الطالب 
عند تعل م مادة اللغة العربي ة واإلجنليزية من الفصل السابع إىل التاسع، ويليه كتابة 
املفردات احملتاجة للمحادثة اليومية أو املفردات املتعلقة ابألشياء املوجودة حول 

الكتاب هو كتابة املفردات ابستخدام اللغة العربية ويليه زايدة املدرسة. وطريقة كتابة 
املعىن ابستخدام اللغة اإلجنليزية مث إعطاء املعىن من ابستخدام لغة األم أي اللغة 
اإلندونيسيا. وعلى الطالب أن حيفظ املفردات بداخل هذا الكتاب اجلييب إىل 
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كنهم الطالب أن حيمل هذا املعلم. وأما الشكل من هذا الكتاب هو صغري، حىت مي
الكتاب إىل أي مكان كان، حىت يسهلهم عند حبث املفردات الصعبة كل احملادثة 

العنوان و  27ابستخدام اللعة العربية أو اإلجنليزية. وأما احملتوي من هذا الكتاب هو 
 الصفحة. وأما العنوان املوجود بىتهذا الكتاب هو كما يل :  61ىف 
 التعر ف، (أ)
 ليومية،العبارة ا (ب)
 الوقت، (ج)
 األسئلة عن الوقت، (د)
 األفعال اليومية، (ه)
 األهل واألخوات، (و)
 التعل م ىف املدرسة، (ز)
 بيئة املدرسة، (ح)
 ىف املكتبة، (ط)
 ىف البيت، (ي)
 النبااتت واخلضروات، (ك)
 أعضاء اجلسم، (ل)
 ىف الطريق، (م)
 ىف احلم ام، (ن)
 الد ين، (س)
 الطعام والشراب، (ع)
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 املوسم والطقس، (ف)
 ىف املكتبة، (ص)
 الصفة، (ق)
 التسو ق، (ر)
 املصاحبة، (ش)
 الصح ة واملرض، (ت)
 الىتهواية، (ث)
 األمكنة العام ة، (خ)
 املهنة، (ذ)
 المتحان، (ض)
 أعضاء البيت. (ظ)

 وأما النظام املتعل قة بنشر الكتاب اجلييب هو كما يل :
لبد أن حيمل الطالب هذا الكتاب اجلييب ىف جيوبىتهم، حني عملية التعليم  (أ)

 ىف الفصل أو خارج الفصل الدرس  أو حني الر احة من الد راسة،
ضاع الكتاب أو املمز ق أو الفسد فالبد على الطالب شراء الكتاب إذا  (ب)

 اجلييب اجلديد أو تصوير الكتاب ألصحابىتهم،
وإذا الطالب ل حيمل هذا الكتاب اجلييب للمفردات إىل املدرسة فينال  (ج)

الطالب عقااب على عدم محله. وأما العقاب متساواين ابلعقاب على عدم 
وأما الصورة من العقاب هو كالنقاط على  محل أدوات املدرسة الكاملة،

 جواز النظام.
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 84وأما األهداف من نشر هذا الكتاب فهى كما تل :
 تسهيال للطالب على حفظ املفردات اجلديدة، (أ)
زايدة ختزين املفردات عند الطالب بىتهذه املدرسة خاصة للطالب ىف فصل  (ب)

 ثنائ  اللغة،
 العربية، املساعدة على تعويد احملادثة ابستخدام اللغة (ج)
 املساعدة على الطالب حني انل األسئلة من املعلم ابستخدام اللغة العربية، (د)
تسهيال على الطالب لبحث املفردات اجلديدة الىت مل يعرفهم املعىن  (ه)

ابستخدام اللغة العربية خاصة للطالب ىف فصل ثنائ  اللغة. هذه هى صورة 
 86اد. وصورة املو  85نشر الكتاب اجلييب للمفردات اجلديدة.

 حفظ املفردات اجلديدة )تقدمي احلفظ كل أسبوعني(. .2
اخللفية من برانمج حفظ املفردات اجلديدة مث تقدمي احلفظ كل أسبوعني 
إىل املعلم هو كىتمحاولة املدرسة لتطوير كفائة الطالب حنو اللغة العربية واإلجنليزية 

ظ املفردات مع ألنىتهم من الطالب بفصل ثنائ  اللغة بىتهذه املدرسة. ويكون حف
تقدمي احلفظ إىل املعلم خطوات استمرارية على برانمج نشر الكتاب اجلييب. ألن 
األهداف من نشر الكتاب اجلييب هو لتسهيل الطالب عند تعويد احملادثة ابستخدام 

 اللغة العربية أي نشر الكتاب ألجل تطوير كفائة لغة الطالب.

                                                 
 .2017ديسمرب 4، فونوروغو، 6املقابلة  سيىت فتح اجلنة،   84
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ة لتعويد الذكر وحفظ ويكون برانمج حفظ املفردات اجلديدة طريق
الطالب حنو املفردات اجلديدة الىت تعل مها الطالب داخل الفصل الدراس . حىت 
تعو د الطالب على احملادثة التومية ابستخدام اللغة العربية اجلي دة. وأما النظام املتعل ق 
بربانمج حفظ املفردات اجلديدة مث تقدمي احلفظ كل أسبوعني إىل املعلم هو كما 

 يل :
لبد على الطالب حفظ املفردات اجلديدة املكتوبة ىف الكتاب اجلييب مث  (أ)

تقدمب احلفظ إىل املعلم، وبعد احلفظ لبد على املعل م إعطاء التوقيع ىف 
بطاقة حفظ الطالب، بياان على تقدمي حفظ الطالب حنو املفردات 

 اجلديدة،
ليال فقليال وميكن على الطالب تقدمي احلفظ كل  يوم أي تقدمي احلفظ ق (ب)

حىت بلغ الوقت أسبوعني. وإذا حفظ الطالب عن املادة لذلك األسبوع أو 
ألسبوعني الواجب، فيمكن على الطالب أن يستمر احلفظ للعنوان بعده، 

 تسهيال لىتهم حلفظ املفردات بعد أسبوعني اآليت،
 لبد على الطالب أن يقوم ابلنشاط لىتهذا الربانمج، (ج)
ام ابختبار احلفظ على طالبني على األقل  أو ثالثة لكل املعل م ميكنهم القي (د)

 طالب على األكثر ىف نفس الوقت،
وميكن على الطالب أن يقوم بتقدمي حفظ املفردات خارج حصص الدراسة  (ه)

 أو خارج عملية التعليم،
ويكون تقدمي حفظ املفردات اجلديدة شرطا على إشرتاك الطالب ىف  (و)

 اإلمتحان التحريري والشفوي،
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 ،10-1ى الطالب ملستوي السابع حفظ املفردات من العنوان لبد عل (ز)
 ،20-11لبد على الطالب ملستوي الثامن حفظ املفردات من العنوان  (ح)
 .27-21لبد على الطالب ملستوي التاسع حفظ املفردات من العنوان  (ط)

 87وأما األهداف من إجياد برانمج حفظ املفردات اجلديدة فهى كما تل :
 املفردات عند الطالب،زايدة ختزين  (أ)
 مساعدة الطالب لتعبري آرائهم ابستخدام اللغة العربية الصحيحة، (ب)
 مساعدة الطالب لفهم املواد املدروسة عند عملية التعليم والتعلم، (ج)
مساعدة الطالب لتطوير كفائتهم اللغوية. هذه هى صورة األنشطة حفظ  (د)

 88املفردات.
 ".Qurban Integrityإجياد برانمج تضحية التكاملى"  .3

" هو Qurban Integrityاخللفية من إجياد برانمج تضحية التكاملى" 
إجياد الربانمج لذبح احليوان ألجل القرابن، وعلى الطالب اإلشرتاك بىتهذا الربانمج 
مند بداية شراء احليوان ورعاية احليوان وذبح احليوان وتوزيع حلم احليوان تدريبا لىتهم. 

أن جيعل املفردات املناسب بقطعة اللحم مع سائر  وجبانت ذلك، على الطالب
العملية املتعل قة بذبح احليوان، ألجل قوة ذاكرة الطالب حنو املفردات املتعلقة ابلذبح 

 وعيد األضح . 
وعلى الطالب أن يبحث املفردات املتعلقة بعيد األضحى وذبح احليوان 

أو تقدمي األسئلة إىل  من الكتب املدرس  أو الكتاب اجلييب أو من فتح املعجم

                                                 
 .2017ديسمرب 4، فونوروغو، 7املقابلة ، سيىت فتح اجلنة 87
 .2017ديسمرب 6،  ، فونوروغو8الوثيقة صورة األنشطة حفظ املفردات،   88
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املعل م. وبعد إنتهاء الربانمج لبد على الطالب أن يكتب التقرير املتعلق بعمليتهم ىف 
عيد األضحى وبرانمج تضحية التكاملى ابستخدام اللغة العربية. وكتابة التقارر 

 يكتب من كل فراق.
اللغة  وكان هذا الربانمج من جمموعة تعليم عدة الدرس أي اللغة العربية و

اإلجنليزية والبيولوج  والفقه والثقافة اإلسالمية والطبيعية وعلم اإلجتماع  واحلساب. 
بنسبة إىل مادة اللغة العربية، ميكن الطالب أن يذكر املفردات عن عدد احليوان 
وأجزاء جسم احليوان ابستخدام اللغة العربية. ويقوم التقدمي من الفراق املختلفة، ألن 

كثري إذ ميكن كل الفرق الرتكيز ابحليوان ىف فرقته مع اإلشراف من عدد احليوان  
 املعل م.

" Qurban Integrityوأما األهداف من برانمج تضحية التكاملى " 
 89فهى كما تل :

 الفهم عن طريقة ذبح احليوان للقرابن، (أ)
 زايدة ختزين املفردات اجلديدة املتعلقة بعيد األضح  وأجزاء احليوان، (ب)
التجريبية سيؤد ي إىل قوة الذكر عن املفردات املتعلقة بعيد أن العملية  (ج)

من برانمج تضحية األضح  وأجزاء احليوان. هذه هى صورة األنشطة 
 91.من برانمج تضحية التكاملى واجلدوال  90. التكاملى

 املسابقة لكفائة لغة الطالب ابملدرسة املتوسة اإلسالمية احلكومية فونوروغو. .4

                                                 
 .2017ديسمرب 4، فونوروغو، 8املقابلة  سيىت فتح اجلنة،  89
 .2017ديسمرب 6، 9الوثيقة صورة تضحية التكامل،   90
 .2017ديسمرب 6، 81 الوثيقة تضحية التكاملى، برانمج مناجلدوال   91
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هذه املسابقة ه  الرتكيز على تطوير شجاعة  الطالب اخللفية من إجياد 
حنو احملادثة والكالم ابستخدام اللغة العربية، ويليه التعويد على شجاعة الكالم بني 
يدي املستمعني واحلاضرين أو على املنرب وأمام الفصل. ألن الشجاعة ىف الكالم بني 

الل الربانمج املسرور يدي احلاضرين حيتاج إىل التعويد والتدريب العديد من خ
واحلالة املسرورة ومن خالل طريقة التعليم اجلديد ألجل التعويد من خالل الربانمج 

 خارج الفصل.
وأما املواد بىتهذا الربانمج حيتوي على اخلطابة وتقدمي القصة والتمثيل. 
قة وعلى فرق التقدمي أن خيتار العنوام اخلاص من اتفاق أعضاء الفرقة. ويليه ينال الفر 

اإلشراف من املعلم ألجل التعمق عن تقدميهم قدر شهرا واحد، ويقوم الفرصة 
إلشراف التقدمي بعد عود الطالب من الدراسة ىف الفصل الد راس . أي ىف يوم 

 .16.30إىل  15.30اإلثنني والثالاثء واألربعاء واخلميس من الساعة 
ة ولتقدمي خاص وأما اخلطوات من تقدمي املسابقة هى التدريب لكل الفرق

طوال شهرا واحد، ويليه تشرتك الفرق املسابقة لبحث أحسن الفرق من كل اجملموعة 
وىف كل الفصول. والفائزين من كل الفصول سيكون املوكلة من كل فصل ألن يقوم 
ابلتقدمي أمام اجلميع أي أمام سائر أعضاء املدرسة أي ىف املنرب املخصوص لتقدمي 

العربية. وأما النتائج يؤخذ من قبل قسم هيئة التحكيم  الفنون ابستخدام اللغة
اخلاص، وبني يدي سائر األساتيذ واألستاذات ومجيع الطالب من قصل ثنائ  
اللغة، حىت يكون الربانمج مهرجاين واملسرور. وبنسبة إىل املشرف وهيئة التحكيم 

ار السالم تطلب املدرسة املساعدة إىل مواكلة الطالب واألساتيذ من اجلامعة د
 93والصورة األنشطة.  92اإلسالم  واجلامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية.

                                                 
 .2017ديسمرب 4 ، فونوروغو،9املقابلة سيىت فتح اجلنة،   92
 .2017ديسمرب 6، فونوروغو ،10الوثيقة  ،الطالب لغة لكفائة املسابقةالصورة   93



76 

 

 

 ".Language Adventureإجياد برانمج خميم اللغة "  .5
" هو Language Adventureاخللفية من إجياد برانمج خميم اللغة " 

هداف التقنية من تعويد استخدام اللغة العربية من خالل رحلة اللغة ىف العامل، واأل
من إجياجه هو إجياد الربانمج املسرور عند الطالب ولتقوية ذكر الطالب حنو 
املفردات املتعلقة ابلنبااتت واألشياء املوجة حول بيئة املدرسة أو ىف العامل. وجبانب 
ذلك، يرج  على الطالب أن يشعر ابملسرور واحلماسة للتعلم عن اللغة العربية، 

نباانت مباشرة حتت إشراف املعلم. ومن مث ميكن الطالب ألنىتهم يتعلم من العامل وال
أن يتعلم مع اللعب ىف العامل، إذ ليس التعلم ىف العامل كما هو التعل م ىف الفصل 
الدراس ، ول يشعر الطالب ابملالل حني التعلم ىف العامل. وأن التعلم ىف العامل نوع 

الكائنة مع معرفة املفردات اجلديدة  من التمتع أبنعم اللة تعاىل والطريقة ملعرفة أنواع
 عنه.

وأما طريقة التعليم خارج الفصل فهى بدعوة الطالب على التعلم خارج 
الفصل الدراس ، أي دعوة الطالب قيام التعلم ىف موقع السياحية املخصوصة داخل 
املدينة و خارجها. وبعد الوصول ميكن الطالب أن يتعلم املفردات اجلديدة من 

ملوجودة ىف تلك املكان، ويليه ميكن الطالب أن يعرب األشياء الذي نظره ىف األشياء ا
تلك املكان أو األشياء الذي خطر ىف فكرتىتهم وفؤادهم. وأما التصور من الربانمج 
هو بشكل التخي م والرحلة ىف مكان خاص طوال اليوم أو يومني وليلة واحدة. وأما 

اتيذ من اجلامعة دار السالم اإلسالم  املشرف لىتهذا الربانمج هو الطالب واألس
 واجلامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية.

 وأما األهداف من إجياد هذا الربمنج فهى كما تل :
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اإلملام على تسل ط املفردات اجلديدة عن األشياء املوجودة حول اخليمة مع  (أ)
اللغة استخدام املفردات ىف اجلملة املفيدة وىف احمادثة اليومية ابستخدام 

 العربية.
هللا تعاىل خلل الكائنات املوجودة يف هذه العامل  (ب) احلصول على الشكر إىل 

هللا تعاىل هو خالق كل الكائنات ول شريك له  وحوايل اخليمة، والوع  أبن 
 من غريه.

التعويد على الطاعة إىل سائر النظام والطاعة على حفظ أمن النبااتت  (ج)
 واملخلوقات.

ة للنفس وللبيئة بصورة الاللتزامات على الوظيفة احلصول على املسؤولي (د)
 96اجلدوال األنشطة. 95الصورة األنشطة.  94والوجوب.

 أسبوع العريب. .6
اخللفية من إجياد هذا الربانمج هو إجياد البيئة اللغوية للطالب ابملدرسة 

، واألهداف من إجياده هو لتعويد الطالب املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو
تعل م اللغة العربية كمثل ىف املعاهد اإلسالمية. ويرجى من إجياده نعويد  بطريقة

الطالب على الكالم ابستخدام اللغة العربية واإلملام ىف مهارة الكالم ابللغة العربية. 
ألن املادرس اإلسالمية هو األرض اخلصب لتنمية كفائة اللغة العربية، ومن مث البيئة 

مودة واإلسالمية مع  كفائة اللغة العربية اجليد ة. وجبانب املناسبة خللق اخللوق احمل
ذلك، قد ذكر ىف النظر العلم  أن املعاهد اإلسالمية قد ولد منه الطالب املاهرين 

                                                 
 .2017ديسمرب 4، فونوروغو، 10املقابلة سيىت فتح اجلنة،   94
 .2017ديسمرب 6، فونوروغو، 11الوثيقة الصورة األنشطة،   95
 .2017ديسمرب 6، فونوروغو، 20الوثيقة اجلدوال األنشطة،   96
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مع اإلملام ابللغة العربية، خاصة ىف مهارة الكالم أي احملادثة ابستخدام اللغة العربية 
السالم كونتور ومعهد اإلميان اإلسالم   ىف احملادثة اليومية. واملثال منه معهد دار

ومعهد ويل سوعو اإلسالم  بعابر ومعهد الرسالة العصري اإلسالم  ومعهد املود ة 
 اإلسالم  وغري ذلك من املعاهد اإلسالمية بفونوروغو.

وكان هذا الربانمج جيري حتت اإلشراف من الطالب واألساتيذ من 
فونوروغو اإلسالمية احلكومية. وتقنية التعليم  اجلامعة دار السالم اإلسالم  واجلامعة

لىتهذا الربانمج هو إجياد التعليم ىف الفصل الدراس  مع زايدة الربانمج خارج الفصل 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية الدراس  ألجل تقوية كفائة لغة الطالب ابملدرسة 

فونوروغو. وجيري الربانمج طول األسبوع، ولبد على الطالب املقيم ىف املسكن 
من اجلامعة املخصوص، وسوف ينال الطالب اإلشراف من األساتيذ واألستاذات 

 دار السالم اإلسالم  واجلامعة فونوروغو اإلسالمية احلكومية.
ع العريب يؤخذ من الكتب املدروسة مبعهد وأما املواد املستخدة ىف األسبو 

دار السالم كونتور فونوروغو، ومثة التعويد للطالب كما التعويد ىف بيئة املعهد دار 
 السالم. املواد املقدمة طوال األسبوع حتتوي على ما تل :

 تعليم املفردات اجلديدة، (أ)
 احملادثة ابستخدام اللغة العربية، (ب)
 تعليم الضمائر، (ج)
 اإلشارة، تعليم األمساء (د)
 تعليم اإلستفهام، (ه)
 تعليم املبتدأ واخلبار، (و)
 تعليم العداد واملعدود، (ز)
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 تعليم اجلملة اإلمسية والفعلية، (ح)
. (ط)  تعليم حرف النواصب واجلوازم واجلر 

 وأما األهداف من إجياد هذا الربانمج فهى كما تل :
الفصل التعمق ابلنظرية املتعلقة بتعليم اللغة العربية اليت تعلمهم الطالب ىف  (أ)

 الدراس ،
إعطاء الدوافع إىل الطالب واحلماسة على التعلم وتعويد احملادثة ابستخدام  (ب)

 اللغة العربية مع استخدامه ىف احملادثة اليومية،
 النشأ والتطوير جلانب براعة احلياة للطالب، (ج)
 97زرع التضامن والتكافل للطالب ىف التعلم وكيفية احلياة ىف اجملتمع.  (د)

 99والصورة األنشطة. 98اجلدوال األنشطة.
 تدريب اللغة العربية ملعلم مادة الرتبية اإلسالمية ومعلم مادة اللغة العربية. .7

وأما اخللفية من إجياد هذا الربانمج هو لشحذ كفائة معلم مادة الرتبية 
اإلسالمية ومعلم مادة اللغة العربية، مع ترقية كفائة املعل م وتعويد املعلم بكفاءة 

لعربية خاصة ىف الكالم أو احملادثة ابستخدام اللغة العربية. ويرج  من ومهارة اللغة ا
إجياد هذا الربانمج سريتق  كفاءة معلم مادة الرتبية اإلسالمية ومعلم مادة اللغة 
العربية ىف كفاءة مهارة اللغة العربية، حيت يكوم املعلم القدوة احلسنة للطالب حنو  

إلجياد هذا الربانمج هو إجياد الربانمج ألعضاء  كفاءة اللغة العربية. وأما التقنية
املسؤولية لفصل ثنائ  اللغة مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو، ويعد 
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، و بشهر أبريل إىل مايو سنة 2016الربانمج ىف شهر أغسطس إىل نوفمبري سنة 
 يوم حصص. ويعد الربانمج مرتني كل األسبوع ىف 16. وعدد اإللتقاء هو 2017

وأما احملاضر هو من  15.30إىل  14.30اإلثنني واخلميس يبدأ ىف الساعة 
 األساتيذ من جامعة دار السالم.

 وأما األهداف من إجياد هذا الربانمج فهى كما تل :
التطوير والرتقية لكفاءة اللغة العربية ملعلم مادة الرتبية اإلسالمية ومعلم مادة  (أ)

 ة اإلسالمية احلكومية فونوروغو.اللغة العربية مبدرسة املتوسط
تزويد املعل م بطريقة تعليم اللغة العربية املسرورة والناشطة واملناسبة ملادة اللغة  (ب)

العربية خاصة ملعلم مادة الرتبية اإلسالمية ومعلم مادة اللغة العربية مبدرسة 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو.

عليم خاصة ملعلم مادة الرتبية اإلسالمية ومعلم ترقية كفاءة املعل م ىف طريقة الت (ج)
 100مادة اللغة العربية مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فونوروغو.

 102والصورة األنشطة. 101اجلدوال األنشطة.
 نشر وسائل اإليضاح للمفردات بوسيلة اجمللة احلائطية. .8

وأما اخللفية من إجياد هذا الربانمج هو الستمرار من سائر الربانمج 
املتعلقة بتقوية و ترقية كفاءة لغة الطالب، خاصة ىف مهارة الكالم ابللغة العربية. 
ويرج  من إجياد هذا الربانمج أن يقدر الطالب على إملام املفردات اجلديدة املتعلقة 

ج  أن يكون األشياء املعلق ىف اجملل ة احلائطية أن ابحملادثة اليومية. وجبانب ذلك، ير 
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يؤثر الطالب ىف موقفهم اليومية وسلوكهم اجلي دة والنقطة اجلوهرية املستخدمة ىف 
اجملتمع. ومن مث، يرج  من الصور املعل قة أن يؤثر نفوس الطالب، ألن الصور 

أو األلوان  تتكون من املكوانت املختلفة كالرسالة اخلاصة من الصور املوجودة
 املختارة من عند الصانع.

وأما التقنية من صناعة اجمللة احلائطية فه  بعد متام الصناعة فوضع اجمللة 
ىف األماكن السرتاتيجية وميكنهم الطالن النظر وقراءة اجملل ة. وهذه اجملل ة ينشر كل 

د للمجلة أسبوعني، إذن ستبدل الكتاية والصور ىف اجمللة بعد أسبوعني. وأما املوا
احلائطية يؤخذ من الكتب املدروسة أو الكتاب اجلييب أو املعجم أو وسائل اإلعالم 

 املوجودة. 
 103وأما األهداف من إجياد هذا الربانمج فهى كما تل :

 السهولة لفهم املفردات اجلديدة مع استخدامها ىف اجلملة املفيدة، (أ)
الطالب كل اليوم وكل السهولة حلفظ املفردات اجلديدة، ألن نظر إليهم  (ب)

 املرور جبانب هذه اجملل ة احلائطية،
 تقوية احلفظ وذكر الطالب حنو املفردات اجلديدة. (ج)

 104الصورة األنشطة. 
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التقومي لتعليم اللغة العربية لطالب الصف التاسع ثناء اللغة ىف املدرسة املتوسطة  .ج
 اإلسالمية احلكومية فونوروغو

اللغة العربية ىف فصل ثناء اللغة مبدرسة املتوسطة إن التقومي ملهارة الكالم ىف 
اإلسالمية احلكومية فونوروعو على صورة المتحان الشفوي. ويكون الختبار مقدارا 
ملعرفة كفاءة الطالب ىف مهارة الكالم ابللغة العربية. إذ يوعد الختبار النهائ  لكل 

ده. وأصبح هذا الختبار مهم  املستوي. أي أن الختبار مفتاح للوصول إىل املستوي بع
للطالب خاصة لطالب بفصل ثنائ  اللغة، ألن الختبار هو نوع من اختبار كفاءة 
الطالب والختبار ملعرفة كفاءة الطالب ىف مهارة الكالم ابستخدام اللغة العربية 

 105الصحيحة.
وإذا مل يكمل الطالب ىف الختبار الشفه ، فيمكن عليه أن يشرتك ىف حتسني 

لختبار. وجيري التحسني حسب املؤشرات اخلاصة أي املؤشرات اليت مل ينجحها الطالب ا
 فيها. وأما الطريقة لتحسني الختبار هو ابشرتاك إعادة الختبار أو مبعاجلة الواجبة املنزلية. 
وبنسبة إىل الطريقة لتنفيذ الختبار فأن األهداف من إجياد هذا الختبار هو 

واد وتعويد الطالب حنو اللغة العربية خاصة ىف احملادثة ابستخدام اللغة ملعرفة براعة امل
العربية. وقبل إشرتاك الطالب ىف الختبار الشفه  فعلى الطالب الستعداد ابلتعلم اجلي د 
حنو املؤشرات اخلاصة اليت أخربهم املعلم قبل إجياد الختبار. وأما الطريقة لتنفيذ الختبار 

 مخسة الطالب إىل املعل م، يليه سأل املعل م إىل الطالب عن األسئلة هو تقدم ثالثة حىت
شفهيا وعلى الطالب أن جييب شفهيا كذلك. وأما اخلطوات من إجياد الختبار الشفه  

 فهى كما تل :
 قرأ الطالب نص القراءة واحد فواحد ابلفصاحة واجلي د، .1
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 أجاب الطالب شفهيا كان سأل املعل م عن مضمون النص ابستخدام اللغة العربية مث .2
دون النظر إىل نص املقروء ويليه سأل املعلم عن معاين الكلمة اجلديدة مع الرتاكيب 

 وقواعد اللغة املوجودة ىف نص القراءة،
 ويستمر املعل م تقدمي األسئلة حسب املؤشرات املوجودة. .3

أي قراءة  وأما حنوى املواد واألسئلة لالختبار الشفه  حتتوي على مهارة القراءة
النصوص ابلصواب واجلي د والفصاحة، ويليه مهارة الكالم أي كفاءة الطالب ىف احملادثة 
ابستخدام اللغة العربية وإجابة األسئلة شفهيا ابستخدام اللغة العربية. إذ لبد أن يكون 
تقدمي األسئلة من املعلم ابستخدام اللغة العربية، وعلى الطالب أن جييب األسئلة 

 106ام اللغة العربية كذلك.ابستخد
 وأما األهداف من إجياد هذا الربانمح فهى كما تل :

 إعطاء الدوافع إىل الطالب على فهم املقروء أي فهم النصوص ىف القراءة، .1
 كفاءة الطالب إلجابة األسئلة ىف الختبار الشفه  ابستخدام اللغة العربية، .2
 اللغة الصحيحة.عرض التعبريات وأساليب اجلمل البسيطة حسب قواعد  .3

نتائج الطالب يف المتحان الشفوي ومل يصل النتائج إىل حد  األقص  أو يف 
 108صورة األنشطة. 107الدرجة السفلى.
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث .أ

 املشكالت بتحليل الباحث وقيام البحث ميدان من البياانت إىل ابإلضافة
 :ل ت كما  البحث نتائج إىل الباحث فيصيل
 احلكومية اإلسالمية املتوسطة مبدرسة العربية للغةا تعليم عملية ختطيط أصبح .1

. التدريس إعداد ىف خيط ط مبا مناسنا اللغة ءثنا الصف التاسع ىف خاصة فونوروغو
 وحيتوي. 2016 سنة 22 رقم اإلجراءات معيار يف كتب  مبا التخطيط كتابة  ويشري
 نشر أي مكوانت مثاين على املدرسة بىتهذه الطالب كالم  مهارة لرتقية  الربانمج ختطيط
 أسبوعني، كل  املعل م إىل تقدميه مع املفردات حفظ اجلديدة، للمفردات اجلييب الكتاب
 ملعل م اللغة تدريب العريب، أسبوع اللغة، يمخم اللغة، مسابقة ،تضحية التكامل برانمج
ختطيط  .احلائطية اجملل ة بصورة اللغة ووسائل اإلسالمية، الرتبية مادة ومعل م العربية اللغة

اللغة ىف املدرسة املتوسطة  ءتعليم مهارة الكالم ابللغة العربية  لطالب صف التاسع ثنا
مناسبة ابلنظرى السابقة  2018/  2017ىف السنة الدراسية احلكومية فونوروغو 

 والتدبري التخطيط عملية حيتويوكذالك أنشطات مهارةالكالم خبارج خصة املدرسة, 
 اإلعداد على اللغة xثنا بفصل العربية اللغة ابستخدام الكالم لربانمج والتسجيل
 سائر اللغة ءثنا لفصل الربانمج من املسؤول عرض ويليه. اجلاهز والتأهيل املخصوص
 اجلمعية ىف وانئبهم املدرسة رئيس إىل الربانمج هذا لتنفيذ والتدبري التخطيط
 الربانمج، هذا تنفيذ عن وانئبهم املدرسة رئيس تقرير إىل احلصول وبعد. املخصوصة

 هذا تنفيذ على ودبر اللغة ءثنا لفصل الفصل ويل مع ابلتنسيق الربانمج مسؤول فأقام
 .خمصوص موعد ىف الربانمج
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 خاصة فونوروغو احلكومية اإلسالمية املتوسطة مبدرسة العربية للغةا تعليم تنفيذ وحيتوي .2
 الفصل داخل العربية اللغة تعليم عملية أي برانجمني، على اللغة ءثنا الصف التاسع ىف

 الدراس  الفصل خارج تعد الثامنية اللغوية األنشطة وبرانمج ،(األكادمية) الدراس 
 خاصة التخطيط صواب عدم بسبب التعليم هذا تنفيذ ىف املشكلة ولكن(. اإلضافية)

 يلمم مل املدرسة بىتهذه العربية اللغة معل م بعض أن ويليه الفصل، خارج اللغوية ل نشط
، ألن جلنة األنشطة بعضهم من غري معلم اللغة العربية هذا يؤدى اجلي دة العربية ابللغة

   . اىل عدم احملادثة بني اللجنة والطالب
 احلكومية اإلسالمية املتوسطة مبدرسة العربية للغةا تعليم من التقومي تنفيذ أصبح .3

 التقومي نظرية ىف ذكر مبا يناسب مل اللغة ءثنا الصف التاسع ىف خاصة فونوروغو
 .املدرسة برامج أبنواع املعل م فرصة وكثيف الكالم ملهارة التدريب فرصة قلة بسبب
أو يف الدرجة  األقص  حد   إىل النتائج يصل ومليف المتحان الشفوي  الطالب نتائج

 .السفلى

 

 البحثاقرتاحات  .ب
 : القرتاحات التالية يقرتح الباحث فإن عليها، احلصول اخلالصة إىل واستنادا

مهارة الكالم ه  املهارة األساسية يف تعلم اللغة األجنبية أو أن  العربية اللغة ملدرس  .1
أو  متكلما طالبوأوىل األهداف يف تعليم مهارة الكالم جعل ال ،اللغة الثانية

 ،متحداث
 ،العربية أن يتكلموا ابللغة الفصحى والنطق الواضح أمام املتعلمني اللغة ملدرس  .2
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ينبغ  أن يتحرر املعلم يف تدريس احملادثة من تكرار العبارات والصطالحات النمطية  .3
 ،اليت جيدها املتعلم يف كل ابب

 حتطيط وتنفيذ وتقومي،ينبغى على مدرس  اللغة العربية أن يعمل  .4
 ،كثار املناشط اللغوية لتنمية قدرة املتعلمني يف الكالمعلى مدرس  اللغة العربيىة إ .5
  ليست اللغة معرفة بل ممارسة. .6



88 

 

 

  



 

89 

 املراجع العربية
 

 .)القاهرة: دار املعارف(املوج ه الفىن  ملدر سى اللغة العربي ة، إبراهيم،عبد العليم. 

 .الطبعة األوىل النهضة املصرية( ; ابلقاهرة) , طروق تعليم اللغة العربية .أمحد,حممد عبد القادر

)أوجونج فاندانج: مطبعة األحكام، مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية أرشد،أزهر.  
1998.) 

 ,Arabia, Volume 5, Nomor 1  مهارة الكالم وتعليمهاألفيان، حممد إيفان. 
(Januari-Juni 2013) 107-100   

)مالغ: مطابع تطوير منهج تعليم اللغة العربية و تطبيقه على مهارة الكتابة حبر الدين،أوريل. 
 (.2010جامعة اسالمية حكومية مالكى ااطبعة، 

 (.2000)أردن: دار الفالح للنشر والتوزيع, الختبارات اللغوية اخلويل,حممد عل .  

 ,’Jurnal Ummul Qura تعليم مهارو الكالم للناطقني هبا بغري اللغة العربية .الراشخ,فخر
Volume III, Nomor 2, (Agustus  2013)   .  

 تعليم اللغة العربيةرسالن، مصطفى. 

 دراسة(بغريها  للناطقني العربية اللغة اللغة تعليم منهج .ألف جتهيا و فراروتو,أغونغ ,سيتيادي
, )كونتور السالم دار اللغة جامعة مبركز العربية اللغة يف املكثفة التدريبية للدورة وصفية

Jurnal Lisanuddhod, Vol.03 No.01, Juni 2016, 

)األندلس: دار  املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهناالشنظى,حممد صاحل. 
 ه( .1424-م2003األندلس للنشر والتوزيع, 



90 

 

 

ة للنشر و التوزيع، )عامن: دار املسري  التقومي الواقع  فيالعملية التدريسالعبسى،حممد مصطف . 
2010 .) 

عزام, حممد. عن مزج بعض النقااد العرب بني عدد من املناهج يف كتابه: "حتليل اخلطاب األديب 
 .يف ضوء املناهج النقدية احلداثية"

هللا )رايض: دار أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية،  .الغاىل،انصر عبد 
 .(1991اإلعتصام، 

 .ه(1418-م1997)القاهرة: مكتبة وهبة,  املنهج يف اللغة العربيةحممد,عل  إمساعيل. 

 .(1991)القاهرة: دار الواف، تدريس فنون اللغة العربي ة، مذكور،على أمحد. 

 ،العربية اللغة تدريس ووسائل التعليمية الوسائل سيكولوجية أمحد. سيد اجمليد منصور،عبد
 (.1983املعارف,  دار :الرايض(

)مطبعة طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني به،  .الناقة،حممد كامل و طعيمة،رشدي أمحد
 (. 2003املعارف اجلديدة، الرايض: 

)اململكة العربية السعودية: جامعة أم تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى،  .الناقة،حممد كامل
 .1985القرى، 

 2/251احلديثة( لستانل  هامين النقد األديب ومدارسه 

 )القاهرة :أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية   .يونس,فتحى على و الناقة،حممد كامل
 للطباعة والنشر(.دار الثقافة 

  



91 

 

 

 املراجع األجنبية
 

Bakar Abu, Ilmu Nahwu Teory praktis Untuk Tata Bahasa ( علم النحوى
 .Jakarta;Rajawali,1996 .والرتكيب(

Basrowi dan Suwandi. MemahamiPenelitianKualitatif ) فهم حبث ) 
 .Jakarta : RinikaCipta, 2008  .النوع 

Daryanto, Muhammad. Evaluasi Pendidikan(تقومي الرتبوي). Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013. 

Fahrurrozi, Aziz dan Mahyuddin, Erta. Pembelajaran Bahasa Arab 

 .Jakarta : Dirjen Pendis Kemenag,2012 .(تعليم اللغة العربية)

Fitri Nur Salam Yufrida, Bahasa Arab, Sejarah, Perkembangan, 

keistimewaan, dan Urgensi Mempelajarinya ( اللغة العربية وتارخيها
 ,Ponorogo;  STAIN Ponorogo Press .(وتنميتها وفضيلتها يف تعليمها

2010. 

Fuad, Effendi Ahmad. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab  ( طريقة
 .Malang : Misykat, 2004 .(تعليم اللغة العربية

Hermawan, Acep. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ( طريقة تعليم
 .Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014 .(اللغة الربية

Ivor K.Davies, Pengelolaan Belajar  cv Rajawali Jakarta .(كيفية التعليم)

Utara,1987. 

Nuha, Ulin. Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab 

 .Jogjakarta: DIVA Press, 2012  .(طريقة يف تعليم اللغة العربية)



92 

 

 

Purwanto, Ngalim. Prinsip- Prinsip Dan Tehnik Evaluasi 

Pengajaran  Bandung: Remaja .(املبادء والطرائق يف تقومي التعليم)

Rosdakarya, 2011. 

Silalahi,Uber. Metode Penelitian Sosial (طريقة البحث اإلجتماعية). Bandung: 

Refika Aditama, 2012. 

Somantri, Ating dan Ali Muhidin, Sambas. Aplikasi Statistika dalam 

Penelitian  (التطبيق احلاسويب يف البحث). Bandung: Pustaka Setia, 

2011. 

Sudijono, Anas. Pengantar Evaluasi Pendidikan (مقدمة تقومي الرتبوي). 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ( طريقة
والنوع  وتنمية التجريبية البحث الكم  ). Bandung: Alfabeta, 2014. 

Taufik. Pembelajaran Bahasa Arab MI ()تعليم اللغة العربية لإلبتدائية . Surabaya: 

Persada Media Nusantara, 2011.   

Tukiran,Tanireja dan Hidayah, mustafidah. Penelitian Kwantitatif 

 .Sebuah Pengantar, Bandung:Alfabeta,2014 .(البحث الكم )

Udin Syaefudin Sa’ud, M.Ed.,Ph.D dan Prof.Dr. Abin Syamsuddin 

Makmun, M.A. Perencanaan Pendidikan suatu pendekatan 

konprehensif (  ختطيط الرتبية املنهج الشامل).  PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2005. 

Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan 

 Jakarta:Departemen Agama .(القنون مجهورية  اإلندونيس  عن الرتبوي)

Indonesia, 2006. 

Wamuna, MetodologiPembelajaran Bahasa Arab (طريقة تعليم اللغة العربية). 
Jakarta:BinaIlmu, 2000. 



93 

 

 

Yusuf, Tayar dan Anwar, Syaiful. Metodologi Pengajaran Agama dan 

Bahasa Arab (منهج تعليم الدين و اللغة العربية ) . Jakarta: Raja 

GrafindoPersada, 1995. 

Zainuddin Rodiyah, Metodologi dan Strategi Alternatif 

Pembelajaran Bahasa Arab( تعليم اللغة الربيةالطريقة واإلسرتاتيجية يف  ). 

Jogjakarta: Pustaka Rihlah, 2005. 

 

 

 

  



94 

 

 

 احلياة ترمجة
 

وهو  الشرقية جاوا فونوروغوب م1977 أكتوبري 11 التاريخ يف فيف فرداينشةولد ع
 .سىت ماعشةو  حمسني إيفندى احلاج من لثالثا البن

 البتدائية املدرسة يف دراسته والتحق م 1984 سنة األطفال روضة يف خترج
 املدرسة يف درس ومساء  .م 1990 سنة فيها وخترجفاهتان كيدول سيمان فونوروغو   "معارف"

األهلية املدرسة املتوسطة  يف دراسته , مث التحقفاهتان كيدول سيمان فونوروغو  دينية "معارف"ال
م 1993 سنة فيه وخترج سنوات، ثالث هفي درس ،"اإلسالم" جبوريسان مالراك فونوروغو

 يف املعهداحلكومية ىف كديرى، ومساء درس و سكن  3ىف املدرسة الثانوية   دراسته والتحق
 اإلسالميةسورااباي  امعةجب دراسته والتحق م.1996فيه سنة  وخترج السلفى "اإلصالح"

 2000 سنة فيها وخترج اللغة العربية قسم رتبيةال كلية يف ختصصه وأخذ احلكومية سوانن أمبيل،
 العليا الدراسات كلية وأخذ م 2015 سنة اإلسالمية احلكومية وغفونورو  جبامعة والتحق .م

 .اآلن إىل العربية اللغة تعليم قسم
سنة  املدرسة املتوسطة احلكومية يف العربية كمدرس اللغة تعليمه خربة ابتدأ 

"معارف" فاهتان كيدول له وظيفة كبرية كرئيس املدرسة اإلبتدائية  2011م ويف السنة 2009
"معارف" حتت  ؤسسة الرتبيةله وظيفة كبرية كرئيس املم و 2015لسنة ا إىلسيمان فونوروغو 

 .إىل اآلن 2015لسنة امجعية هنضة العلمآء فاهتان كيدول سيمان فونوروغو ىف 
أاي ربنيا فرديفا و أحسن قيل  ( انبنت وهلما م 2004 سنة مع أمى مشرفةتزوج  

 (فرديفا
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 املالحق
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 01/ W/ XI / 2017 

Nama Informan    : Masyhudi , M. Pd.I 

Identitas Informan   : Waka Kurikulum MTsN Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Rabu, 1 Nopember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 13.00 WIB 

Isi Wawancara   : Sejarah Berdirinya Kelas Bilingual  

  

Peneliti  Bagaimana latar belakang berdiri kelas Bilingual di 

MTsN Ponorogo? 

Informan Berdirinya kelas Bilingual tidak dapat di 

pisahkan dengan adanya kelas Axselerasi. Seiring 

berjalannya waktu untuk mengikuti perkembangan 

zaman dan meningkatkan kualitas pendidikan pada 

tahun 2009 MTsN Po mendirikan Kelas Axelerasi. 

Dasar Hukum Axelerasi yaitu Undang- Undang 

KaKanwil Depag Propinsi Jawa Timur Nomor  14/ 

3.02. KP/13.4.KW Tanggal 15 Mei 2007 Tentang 

Pelaksanaan Program Percepatan Pembelajaran di 

Bangku Madrasah Tsanawiyah. Waktu yang ditempuh 

siswa untuk menyelesaikan Program Akselerasi di 

percepat dari 3 tahun menjadi 2 tahun. 
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 ِ  ِ Atas tuntutan masyarakat khususnya wali 

murid yang memiliki anak notabene berkemampuan 

lebih ingin anaknya ditempatkan di kelas khusus 

dengan fasilitas khusus tetapi bukan di kelas 

Akselerasi karena mereka ingin anak- anaknya sekolah 

dengan perkembangan yang normal yaitu 3 tahun tidak 

dipercepat menjadi 2 tahun. Sehingga pada tahun 2011 

MTsN Po mendirikan Kelas RMBI. Namun pada tahun 

2013 Menteri Pendidikan Nasional mengubah Kelas 

RMBI menjadi Kelas Bilingual. Dasar Hukum Kelas 

Bilingual yaitu Undang- Undang Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 78 Tahun 2009 Tentang 

Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada 

Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah. Sekarang 

MTsN Ponorogo memiliki 3 program kelas yaitu Kelas 

Akselerasi, Kelas Bilingual dan Kelas Reguler. 

Refleksi  Pada bukti dokumen ini dapat difahami bahwa MTsN 

Ponorogo sejak awal lahirnya sampai sekarang telah 

mengalami berbagai perkembangan baik secara 

kualitas maupun kuantitas. Ini dibuktikan dengan 

eksistensinya di dunia pendidikan di era globalisasi 

dan kemajuan serta pembaharuan, salah satunya adalah 

di bukanya program Kelas Akselerasi, Kelas Bilingual 
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di samping Kelas Reguler. Prestasi juga diraih siswa 

siswi disemua program. 

 

  



99 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 02/ W/XI / 2017 

Nama Informan    : Muhammad Maghfur, M. Pd.I 

Identitas Informan   : Guru Bahasa Arab Kelas IX Bilingual 

Hari/Tanggal Pencatatan : Rabu,1 Nopember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 18.30 WIB 

Isi Wawancara   : Pelaksanaan pembelajaran Maharoh 

Kalam di kelas     

  

Peneliti  Bagaimanakah pelaksanaa pembelajaran Maharoh 

Kalam di kelas Bilingual? 

Informan Pelaksanaa mengacu pada RPP dan dalam karidor 

silabus bahasa Arab yang sesuai dengan peraturan 

menteri Agama serta pengembangan masing-masing 

guru dan kegiatan pendukung lainnya terutama 

pembiasaan maharoh kalam yang rutin. 

Pembelajaran ketrampilan berbicara bahasa Arab di 

kelas Bilingual berpijak pada kurikulum 2013 yang 

menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi  

sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, maka 

pembelajaran bahasa Arab dituntut dapat dapat 

berkontribusi dalam membentuk karakter siswa dengan 



100 

 

 

menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, budaya 

timur tengah dan budaya universal kontemporer yang 

tidak bertentangan dengan Islam.  

Dalam pembelajaran bahasa Arab siswa juga 

dikenalkan budaya Arab, baik budaya lisan maupun 

tulisannya, karena dalam pembelajaran bahasa Arab 

guru dapat membimbing siswa dalam praktiknya 

sehingga kemampuan siswa dalam berbicara bahasa 

Arab seperti layaknya orang Arab asli.  

Refleksi  Kemahiran maharoh kalam berkaitan dengan 

pembiasaan dan kegiatan pendukung yang rutin. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 03/ W/ XI/ 2017 

Nama Informan    : Muhammad Maghfur, M. Pd.I 

Identitas Informan   : Guru Bahasa Arab Kelas IX Bilingual 

Hari/Tanggal Pencatatan : Rabu, 1 Nopember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 18.30 WIB 

Isi Wawancara   : Kendala maharoh kalam di kelas 

Bilingual 

  

Peneliti  Apa kendala maharoh kalam di kelas Bilingual? 

Informan Pelaksanaan pembelajaran ketrampilan berbicara 

bahasa Arab di kelas Bilingual yang dilakukan  oleh para 

guru bahasa Arab belum maksimal meskipun lengkap 

secara perangkat pembelajaran.                Dibawah ini 

beberapa kendala dilapangan, antara lain : 

1.Agenda madrasah yang padat  berimbas pada guru 

sering meninggalkan kelas dan keterlambatan ketuntasan 

materi.  

2.Metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan 

oleh guru kadang tidak sesuai dengan RPP berimbas 

pada siswa kurang semangat. 

3.Buku kurang bervariasi berimbas pada minim wahana 



102 

 

 

pengetahuan siswa. 

Refleksi  Kendala yang terus di gali solusinya agar tercapai tujuan 

pembelajaran dan sebagai pengalaman pada kegiatan 

berukutnya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 04/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Senin, 4 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara    :Perencanaan kegiatan pendukung 

ketrampilan  berbicara bahasa Arab 

 

Peneliti  Bagaimana Perencanaan kegiatan pendukung 

ketrampilan berbicara bahasa Arab di kelas IX 

Bilingual ? 

Informan    Perencanaan pembelajaran ketrampilan 

berbicara bahasa Arab di MTsN Ponorogo pada 

materi hiwar khususnya pada program Bilingual tetap 

mengacu pada RPP madrasah dan dikembangkan oleh 

guru mapel bahasa Arab secara individu terbimbing.  

Pengembangan maupun modifikasi tentang metode 

maupun pendekatan pada materi hiwar harus lebih 

menarik dan disenangi oleh murid karena itu menjadi 

ciri khas RPP di kelas Bilingual. 
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 Kegiatan belajar mengajar materi hiwar 

dikelas sudah dikemas dan di modifikasi dengan baik, 

selanjutnya pengelola Bilingual merumuskan draf 

kegiatan  pendukung ketrampilan berbicara bahasa 

Arab di luar kelas melaui rapat internal. Mengapa 

demikian ? 1. karena kegiatan belajar mengajar 

materi hiwar dikelas dirasa kurang mewarnai 

ketrampilan berbicara bahasa Arab dan terkendala 

jam pelajaran yang sedikit. 2. Mewujudkan siswa 

yang aktif berbicara bahasa Arab dan sekaligus 

menjadi ciri khas kelas Bilingual yang lebih unggul 

dalam kebahasaan.  

Perumusan dan pencatatan serta penjadwalan 

kegiatan pendukung tersebut untuk disampaikan 

dalam rapat lanjutan antara pengelola Bilingual 

dengan kepala madrasah dan para wakil kepala 

madrasah. Setelah mendapatkan pengesahan, 

pengelola Bilingual melakukakan koordinasi dengan 

para wali kelas Bilingual untuk penjadwalan dan

melakukan  kegiatan tersebut. 

Refleksi  Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam 

perencanaan kegiatan sangat diperlukan guna 

tercapainya suatu tujuan. 

 



105 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 05/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN  

     Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Senin, 4 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara   : Program pendukung ketrampilan 

berbicara bahasa Arab 

 

Peneliti Apa saja program pendukung ketrampilan berbicara 

bahasa Arab di kelas Bilingual ini ? 

Informan   Kegiatan pendukung ketrampilan berbicara bahasa 

Arab sebagai berikut ; 

1. Hafalan  kosa kata/mufrodat 2 minggu 

sekali; 

2. Qurban integrity; 

3. Lomba ketrampilan bahasa; 

4. Language adventure; 

5. Usbu’ul Aroby; 

6. Penerbitan buku kosa kata/mufrodat ; 

7. Pelatihan bahasa Arab guru PAI; 
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8. Media mufrodat dinding; 

Refleksi  Kegiatan pendukung kemahiran maharoh kalam 

sangat padat dan perlu peningkatan serta pengawasan 

yang terus menerus. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 06/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Senin, 4 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara   : Latar belakang penerbitan buku saku 

kosa kata 

 

Peneliti  Apa latar belakang penerbitan buku saku kosa kata ? 

Informan  Kebutuhan materi dan media pendukung yang 

ideal untuk peningkatan ketrampilan berbicara 

bahasa Arab. Salah satu media penunjang kosa 

kata, dengan  harapan  akan memberikan stimulant 

kepada siswa untuk menggunakan kosa kata yang 

di miliki dalam percakapan. 

Refleksi  Kegiatan penerbitan buku kosa kata mufrodat ini 

dilakukan oleh tim, antara lain oleh  guru bahasa 

Arab dan guru bahasa Inggris MTsN Ponorogo. 

Peneliti  Apa saja materi dalam buku saku kosa kata ? 

Informan  Materi meliputi kosa kata yang ada dalam buku ajar 
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bahasa Arab mulai kelas VII-IX serta kosa kata 

percakapan harian dan benda-benda sekitar kita. 

Bab-bab didalam buku saku , antara lain ; 

1.  At ta’rifu; 

2. Al Ibaroh al yaumiyah; 

3. Al waqtu; 

4. Soal tentang waktu; 

5. Al Af’al Yaumiyah; 

6. Al Ahlu wal Akhwat; 

7. At Ta’allam fil Madrosah; 

8. Biatul Madrosah; 

9. Fil Maktabah; 

10. Fil bait; 

11. Nabatat wal khodrowat; 

12. A’doul Jism; 

13. Fit thorik; 

14. Fil Chammam; 

15. Ad diin; 

16. At to’am was surbu; 

17. Musam wat toqsm/cuaca; 

18. Fil Maktabah; 

19. Sifat; 

20. At tasawuq/belanja; 
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21. Al mashohabah/berteman; 

22. Shihah wal marod; 

23. Hoby; 

24. Amkinah Ammah; 

25. Al ‘amal/profesi; 

26. Al Imtihan; 

27. A’doul bait; 

Peneliti  Apa tujuan penerbitan buku saku kosa kata ? 

Informan  1. Mempermudah siswa dalam menghafal kosa 

kata; 

2. Memberikan tambahan perbendaharaan kata-

kata baru; 

3. Sebagai bahan peserta didik dalam ketrampilan 

berbicara bahasa Arab antara  siswa dengan 

guru maupun siswa dengan siswa yang berada 

dalam lingkungan madrasah maupun luar 

madrasah. 

Refleksi  Buku saku kosa kata ini menjadi bahan ajar dalam 

mencapai tujuan pembelajaran di kelas Bilingual. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 07/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Senin, 4 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara   : Latar belakang hafalan kosa kata 

Peniliti  Apa latar belakang kegiatan hafalan kosa kata ? 

Informan  Pembelajara hafalan ini adalah salah satu cara untuk  

melatih  daya ingat siswa dalam berbagai macam 

mata pelajaran. Dalam pelajaran bahasa Arab, untuk 

melatih daya ingat  siswa melalui setoran hafalan 

kosa kata 2 minggu sekali. 

 

Peniliti  Apa materi hafalan kosa kata ? 

Informan  Materi mengambil buku saku kosa kata dan buku 

paket bahasa Arab Kementerian Agama. 

Peneliti  Apa tujuan hafalan kosa kata ini ? 

Informan  Adapun tujuan hafalan  buku saku  kosa ini adalah ; 

1.Memperkaya kosa kata siswa; 

2.Mampu mengungkapkan perasaan melalui 

ketrampilan berbicara bahasa Arab; 
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3.Mampu memahami makna materi dalam 

pembelajaran bahasa Arab atau materi pendidikan 

agama Islam.   

Refleksi  Kegiatan hafalan kosa kata merupakan modal dalam 

ketrampilan berbicara bahasa Arab. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 08/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Senin, 4 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara   : Latar belakang kegiatan Qurban 

Integrity 

 

Peneliti  Apa Latar belakang kegiatan Qurban Integrity 

Informan  Kegiatan qurban integrity merupakan proses 

kegiatan menyembelih hewan qurban secara 

langsung yang di alami siswa mulai awal pembelian, 

perawatan, ,penyembelihan   sampai pembagian.  

Pengalaman langsung yang dimiliki siswa dalam 

menunjukkan potongan hewan qurban melaui kartu 

mufodat akan menimbulkan daya ingat kuat 

sehinnga tujuan dari kegiatan ini akan semakin 

nyata.  

 

Peneliti Bagaimana teknik kegiatan ini ? 
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Informan  Kegiatan ini merupakan gabungan beberapa 

pelajaran, antara lain bahasa Arab, bahasa Inggris, 

Biologi, Fiqih, SKI, IPA, IPS,MTK. Khusus 

pelajaran bahasa Arab, dalam  kegiatan ini peserta 

didik secara bergantian  langsung menunjukkan atau 

mencocokkan kartu yang sudah ada tulisan Arab 

kepada bagian atau potongan dari tubuh hewan 

qurban. Jumlah hewan qurban  banyak sehingga 

dalam praktiknya akan dilakukan beberapa 

kelompok  kerja sehingga konsentrasi para siswa dan 

guru lebih terjamin. 

Peneliti Apa tujuan kegiatan Qurban Integrity ini ? 

Informan  Adapun tujuan kegiatan Qurban Integrity ini adalah: 

1. Memahami proses penyembelihan hewan Qurban; 

2. Memberikan tambahan perbendaharaan kata-kata 

baru; 

3. Kegiatan empirik menjadikan daya ingat kuat bagi 

siswa terhadap kosa kata baru. 

Refleksi Kerja sama dalam berbagai mapel menciptakan 

pembelajaran yang dinamis dan menambah ukhuwah 

sesama keluarga madrasah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 09/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Senin, 4 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara   : Latar belakang lomba ketrampilan 

berbicara  Arab 

 

Peneliti  Apa Latar belakang lomba ketrampilan berbicara  

bahasa Arab ? 

Informan  Kegiatan  lomba ini fokus pada latih  keberanian dan 

membiasakan  peserta didik berbicara bahasa Arab 

dimuka umum atau panggung maupun didepan kelas. 

Keberanian itu perlu dilatih yang dikemas dalam 

kegiatan yang menyenangkan dan suasana baru dan 

pengajar baru biar lebih bnayak pengalaman. 

Peneliti Apa saja materi kegiatan ini ? 

Informan  Materi lomba adalah khitobah, cerita, dan drama. 

Siswa menentukan pilihannya sendiri materi tersebut. 

Setelah itu siswa mendaptkan bimbingan dan 
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pelatihan oleh para mahasiswa selama  satu bulan 

yang dilaksankan  setelah pulang sekolah mulai jam 

15.30-16.30  selama empat hari yaitu pada hari 

Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.  

Peneliti Bagaimana teknis kegiatan ini ? 

Informan  Sebelum lomba ada seleksi atau babak penyisihan 

perkelas, setelah itu muncul para pemenang sehingga 

yang tampil betul-betul siswa yang handal.  

Perebutan juara mewakili kelas masing-masing. 

Strategi ini merupakan salah satu pemberian 

pengalaman belajar bagi anak dengan cara tampil 

diatas panggung maupun di depan kelas. .Tampilan 

yang dibawakan harus menarik dan mengundang 

perhatian anak. 

Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang 

independen, dengan ceremonial yang dihadiri seluruh 

kelas bilingual serta bapak /ibu guru sehingga 

terkesan meriah dan menarik bagi seluruh siswa. 

Kegiatan ini bekerja sama dengan mahasiswa Stain 

Ponorogo dan mahasiswa Unida Gontor Ponorogo. 

Peneliti Apa tujuan kegiatan ini ? 

Informan  Adapun tujuan kegiatan ini adalah ; 

1. Mempraktikkan materi yang sudah 
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diperoleh dari dalam kelas dan diwujudkan 

dalam bentuk bahasa secara aktif. 

2. Mencari bibit siswa yang mampu 

berkompetisi; 

3. Menyalurkan bakat dan minat para siswa 

dalam berbahasa; 

4.  Memberikan motivasi kepada para siswa 

untuk menggunakan  bahasa Arab. 

Refleksi  Pembelajaran luar kelas yang dikemas dalam lomba 

menjadikan pengalaman tersendiri bagi siswa untuk 

bersaing positif. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 10/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Senin, 4 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara   : Latar belakang kegiatan kemah 

bahasa Arab  

 

Peneliti  Apa Latar belakang kegiatan kemah bahasa Arab ? 

Informan  Kemah bahasa atau rihlah bahasa ditempat terbuka 

merupakan teknik pembelajaran yang menyenangkan. 

Lebih dekat dengan alam serta lingkungan yang asri 

menjadikan siswa lebih fress dan semangat untuk 

mengikuti materi. Semangat siswa untuk mengikuti 

kegiatan ini menjadi lebih kuat karena mereka berada 

di alam terbuka dengan wahana yang beda.  

Belajar dan bermain tingkat MTs masih perlu 

dilakukan, pembelajaran yang dikemas diluar kelas 

merupakan pengalaman tersendiri bagi siswa. 

Pembelajaran ini selain mendapatkan materi khusus 
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tentang ketrampilan berbicara bahasa Arab juga  

merupakan bentuk mensyukuri kekuasaan Alloh SWT 

tentang alam semesta. 

Peneliti  Bagaimana teknis kegiatan ini ? 

Informan  Teknik kegiatan  ini dilakukan dengan cara membawa 

siswa lansung di lokasi obyek yang ada kaitannya 

dengan materi pembelajan.  

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kemah dan safari 

camp selama  satu malam dua hari  di tempat wisata 

dan dipandu oleh mahasiswa Stain Ponorogo dan 

mahasiswa Unida Gontor Ponorogo.Kegiatan sangat 

padat mulai pagi sampai malam dengan full materi 

pembelajaran yang aktif serta praktek langsung 

dengan instruktur.  

Peneliti  Apa tujuan kegiatan ini ? 

Informan  Adapun tujuan kegiatan kemah bahasa ini adalah : 

 1.Mampu mengusai kosa kata baru tentang benda-

benda sekitar camp dan mampu menggunakannya 

dalam percakapan; 

2.Memiliki kesadaran bersyukur terhadap lingkungan 

dan alam sekitar sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa; 

3.Membiasakan bersikap taat terhadap aturan disegala 
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lingkungan kehidupan; 

4.Memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan 

dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau 

kewajibannya. 

Refleksi  Belajar sambil bermain dan menikmati anugrah Alloh 

SWT menjadikan siswa lebih tenang dan selalu 

mensyukuri apa mereka rasakan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 11/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Selasa, 5 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara   : Latar belakang kegiatan ujian lisan 

Peneliti  Apa Latar belakang kegiatan ujian lisan ? 

Informan  Ujian lisan merupakan bentuk evaluasi akhir dari 

pembelajaran satu tahun. Kegiatan ini sangatlah 

penting bagi siswa dikelas Bilingual karena 

merupakan uji kompetensi diri dan uji ketrampilan 

berbicara bahasa Arab. 

Peneliti  Bagaiman teknik ujian lisan ini ? 

Informan  Penguasaan materi dan pembiasaan dikelas akan diuji 

pada tahab ini. Setiap siswa harus mempersiapkan diri 

sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan guru. Siswa 

yang nilainya kurang atau dibawah KKM  akan 

mendapatkan kesempatan remedial. Siswa yang telah 

tuntas dalam ujian lisan bisa mengikuti semester satu 
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maupun dua dan berhak mendapatkan sertifikat. 

Peneliti  Apa saja materi ujian lisan ? 

Informan  Materi ketrampilan yang akan diuji pada ujian lisan 

ini adalah ketrampilan membaca dan ketrampilan 

berbicara atau maharoh Qiroah dan maharoh Kalam. 

Pertanyaan yang diberikan guru kepada siswa harus 

menggunakan bahasa Arab sedangkan siswa juga 

menjawab menggunakan bahasa Arab. 

Peneliti  Apa tujuan ujian lisan ini ? 

Informan  Adapun tujuan dari ujian lisan ini adalah : 

1. Mendorong peserta didik untuk memahami makna 

qiroah. 

 2.Mampu menjawab pertanyaan lisan. 

 3.Mendemontrasikan ungkapan sederhana sesuai 

struktur bacaan tertentu.  

Refleksi  Uji kompetensi diri dalam bentuk lisan adalah salah 

satu pembiasaan yang bagus dalam peningkatan 

ketrampilan berbicara bahasa Arab.   
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 12/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Selasa, 5 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara   : Latar belakang kegiatan Usbuul 

Aroby 

Peneliti  Apa Latar belakang kegiatan Usbuul Aroby ? 

Informan  Pembelajaran ala pesantren (mondok) membantu 

siswa dalam pembiasaan ketrampilan berbicara 

bahasa Arab, sudah terbukti bahwa Boarding 

School membawa dampak yang signifikan bagi 

terciptanya lingkungan yang agamis dan lingkungan 

yang berkomonikasi  dengan bahasa Arab. 

Teori pesantren terbukti telah mengantarkan 

santrinya ke dalam lingkungan yang tercipta secara 

terstruktur yakni pembiasaan ketrampilan berbicara 

bahasa Arab dari  masa ke masa, seperti ponpes 

Joresan, PM Gontor, ponpes Wali Songo, ponpes 



123 

 

 

Al Iman. 

Peneliti  Bagaimana teknik pembelajarannya ? 

Informan  Kegiatan yang dilakukan diluar madrasah kerja 

sama dengan lembaga lain semisal Unida Gontor. 

Pembelajaran didalam kelas maupun diruang kelas 

sistem asrama atau pesantren selama satu minggu. 

dan mendapat pembelajaran serta bimbingan secara 

langsung dari ustadz/dzah. 

Peneliti  Apa saja materi dan sumber belajarannya ? 

Informan   Dibawah ini beberapa materi dalam Usbuul Aroby, 

antara lain  

1. Ta’lim mufrodat baru; 

2. Muhadasah;  

3. Dhomir ; 

4. Isyim Isyarah; 

5. Istifham; 

6. Mubtada’ khobar; 

7. Isim,fiil,fail,maful; 

8. Adad ma’dud; 

9. Jumlah ismiyah, fi’liyah; 

10. Harfu nawasib dan jar; 

   Sumber buku dari penerbit Unida Gontor 

sebagai pegangan peserta didik. Pembiasaan dan 
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pembelajaran  selama satu minggu. 

Peneliti  Apa tujuan kegiatan Usbuul Aroby ini  ?  

Informan  Adapun tujuan Usbuul Aroby ini adalah : 

1.Memperdalam dan mempertajam teori-teori yang 

telah didapat siswa dalam bidang studi Bahasa Arab. 

2.Untuk member motifasi dan semangat belajar siswa 

dalam berkomunikasi dengan       bahasa Arab. 

3.Menumbuh kembangkan aspek life skiil siswa. 

4.Memupuk solidaritas dan kemandirian siswa 

dalam hidup dan belajar. 

Refleksi  Berinteraksi dengan dunia luar perlu juga dalam 

menambah wawasan dan pengalaman khusunya 

pengetahuan tentang kebahasaan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 13/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Selasa, 5 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara              : Latar belakang kegiatan pelatihan 

guru PAI dan guru  bahasa Arab 

 

Peneliti  Apa belakang kegiatan pelatihan guru PAI dan 

guru  bahasa Arab ? 

Informan  Kegiatan ini merupakan ajang mengasah diri, 

peningkatan diri, membiasakn diri dalam 

ketrampilan berbicara bahasa Arab antar guru 

mapel PAI dan guru mapel bahasa Arab. 

Pembiasaan berbicara bahasa Arab antar guru 

mapel terus di tingkatkan guna peningkatan mutu 

dan menjadi tauladan bagi peserta didik guna 

tercapainya tujuan 

Peneliti  Bagaimana teknik kegiatan ini ? 
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Informan  Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengelola Program 

Kelas BILINGUAL MTs Negeri Ponorogo, pada 

bulan Agustus – November 2016 dan April – Mei 

2017 dengan jumlah pertemuan 16 tatap muka. 

Pelatihan dalam satu minggu dua kali yaitu pada 

hari Senin dan Kamis dimulai  pada pukul 14.30-

15.30, dengan pemateri dari dosen unida.   

Peneliti  Apa tujuan dari kegiatan ini ? 

Informan  Adapun tujuan pelatihan bahasa Arab guru PAI 

adalah : 

1.Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

Bahasa Arab untuk guru PAI. 

2.Membekali para guru dengan metode 

penyampaian dengan bahasa arab secara aktif 

pada materi yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang mereka ampu. 

3. Meningkatkan SDM para guru mapel PAI dan 

bahasa Arab.  

Refleksi  Kompetensi yang harus dimiliki para guru dan 

sikap professional merupakan soko guru 

pendidikan nasional. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 14/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Selasa, 5 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara   : Latar belakang kegiatan media kosa 

kata dinding 

 

Peneliti  Apa latar belakang kegiatan media kosa kata dinding 

? 

Informan  Sebagai tindak lanjut dan media pendukung agar 

tingkat  hafalan kosa kata peserta didik semakin 

kuat dan mampu menguasai percakapan umum 

secara sederhana.. Kegiatan ini sangat 

berpengaruh kepada siswa dalam kekayaan kosa 

kata secara mandiri. Poster mampu mempengaruhi 

pelaku,sikap dan tata nilai masyarakat untuk 

berubah atau melakukan sesuatu. Hal yang 

membuat poster memiliki kekuatan untuk dicerna 
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oleh orang yang melihat karena poster lebih 

menonjol kekuatan pesan,visual,warna. 

Peneliti  Bagaimana teknik media kosa kata dinding ini ? 

Informan  Penempatan media ini ditempat-tempat strategis 

yang sering dilihat dan dilalui peserta didik 

sehingga menjadikan hafalan semakin cepat dan 

akan diperbarui 2 minggu sekali. Media 

merupakan media kalam yang biasa disebut 

poster. Poster merupakan sajian kombinasi visual 

yang jelas, menyolok, menarik dengan maksud 

untuk menarik perhatian orang yang lewat.  

Peneliti  Apa saja materi media kosa kata dinding ini ? 

Informan  Materi mufrodat dinding diambil dari buku saku 

kosa kata, buku paket bahasa Arab dari 

Kementerian Agama dan kamus. 

Peneliti  Apa saja tujuan dari kegiatan ini ? 

Informan  Adapun tujuan media kosa kata dinding ini adalah 

1.Memudahkan menangkap kosa kata. 

2.Memudahkan menghafal kosa kata. 

3.Menguatkan daya hafal kosa kata 

Refleksi  Strategi demi strategi terus dilakukan demi agar 

tercipta siswa yang mampu bercakap dengan 

bahasa Arab.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 15/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN  

     Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Selasa, 5 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara               :Kendala kegiatan pendukung 

ketrampilan berbicara bahasa Arab 

kelas IX Bilingual 

 

Peneliti  Apa kendala kegiatan pendukung ketrampilan 

berbicara bahasa Arab kelas IX Bilingual ? 

Informan  Pelaksanaan kegiatan pendukung ketrampilan 

berbicara bahasa Arab di luar jam madrasah sudah 

sesuai dengan teori tapi di lapangan ada beberapa 

kendala, diantaranya  

1.Guru ataupelaksana kegiatan tidak semua mahir 

berbicara bahasa Arab, hal ini  berimbas pada 

minimnya komonikasi berbahasa Arab antar 

mereka. 
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2.Guru atau pelaksana kegiatan tidak semua 

mahir berbicara bahasa Arab berimbas pada 

pemahaman materi kegiatan, sehingga kalau ada 

siswa yang bertanya tentang materi menjadi 

kesulitan menjawab, akhirnya pemahaman siswa 

tentang materi menjadi terhambat. 

Refleksi  Dalam setiap kegiatan ada evaluasi dan terus di cari 

dilakukan perbaikan serta solusinya agar tercapai 

tujuan pembelajaran dan sebagai pengalaman pada 

kegiatan berukutnya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 16/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Siti Fathul Jannah, M. Pd 

Identitas Informan   : Ketua Program Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Selasa, 5 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara   : Kegiatan pembelajaran maharoh 

kalam ada 2 kriteria 

 

Peneliti  Apa saja kegiatan pembelajaran maharoh kalam ? 

Informan  Kegiatan pembelajaran maharoh kalam ada 2 

kriteria,  yaitu : 

1. Kegiatan akademik ( kegiatan di dalam 

kelas ); 

2. Kegiatan non akademik ( diluar kelas, 

seperti kegiatan pendukung tersebut 

diatas ). 

Refleksi  Kegiatan yang bagus untuk terus dikembangkan 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Koding    : 17/ W/ XII / 2017 

Nama Informan    : Ammad Maghfur,SS 

Identitas Informan   : Guru bahasa Arab Bilingual MTsN 

Ponorogo 

Hari/Tanggal Pencatatan : Selasa, 5 Desember 2017 

Jam Pencatatan   : 09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 19.00 WIB 

Isi Wawancara   : Metode Pembelajaran pada maharoh 

kalam yang sering digunakan 

 

Peneliti  Apa metode yang sering digunakan dalam maharoh 

kalam ? 

Informan  Mestinya metode Mubasyarah tapi sering 

menggunakan metode campuran.   

Refleksi  Penggunakan metode yang salah berimbas pada 

kurangnya pembiasaan berbicara bahasa Arab. 
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TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding    : 01/ O/ XI/ 2017 

Hari/tanggal pengamatan : Sabtu, 4 Nopember 2017   

Tempat pengamatan   : Kelas IX Bilingual A 

Jam Pengamatan   :  09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 18.30 WIB 

Kegiatan pengamatan              : Kegiatan pembelajaran  bahasa Arab 

di kelas IX Bilingual secara umum. 

  

Diskripsi 

hasil 

pengamatan 

Kegiatan belajar mengajar dimulai dengan guru 

mengucapkan salam kemudian menyapa peserta didik 

dengan sapaan bahasa Arab seperti  

هللا وبركاته  السالم عليكم ورمحة 
كيف حالكم، ماذا درسنا األن، أهال وسهال، صباح اخلري،
 وغري ذالك 

Sebelum memasuki KBM inti, guru terlebih dahulu 

mereview pembelajaran minggu lalu. Kemudian guru 

penyuruh siswa membuka buku paket dengan 

menggunakan aba-aba berbahasa arab, seperti  

كتىتىتبكم، اقىترؤوا معىتىتا، ، اقىترؤوا  35 إفتحىتوا كتىتبكم ىف الصىتىتفحة
 .اقرأ واحدا فواحدا، تكلموا معا او واحدا فواحدا

عملىتىتوا بنفسىتىتكم، تفضىتىتل للجلىتىتوس، إكتبىتىتوا علىتىتى كر اسىتىتتكم، أ
 من غائب / غائبة ؟ سأقرأ لكم الكشف احلضور،
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Dalam pertemuan ini, guru menyampaikan 

KI/KD dan materi yang akan disampaikan pelajaran 1 

tentang …..dengan tarkib …. 

Pembelajaran diawali dengan maharoh 

kalam/hiwar, guru terlebih dahulu membacakan 

materi hiwar kemudian diikuti peserta didik baik 

kelompok maupun individu dengan identifikasi awal 

pencarian kosa kata baru tanpa lansung menyebut 

makna Indonesia melainkan dicarikan persamaanya 

maupun dibantu dengan isyarat, penunjukan benda 

jika maknanya benda serta bahasa Inggris guna 

merangsang linguistik dan mengasah otak peserta 

didik. 

Selesai identifikasi kosa kata baru, selanjutnya 

identifikasi tarkib tentang ….yang berkedudukan 

sebagai …..  

Setelah melaui tahapan pembelaran hiwar, guru 

memberi pertanyaan tentang isi, tarkib, dan makna 

yang dijawab sendiri maupun kelompok atau 

menjawab latihan-latihan dalam buku paket dengan 

jawaban yang berbahasa Arab. 

Dalam menjawab soal-soal latihan serta 

mempercepat memahami makna, pembelajaran 

maharohkalam bisa menggunakan metode 
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mubasyaraoh dan diskusi kelompok  dan wakil dari 

kelompok tersebut mempresentasikan hasil-hasilnya. 

 Sebelum KBM diakhiri, guru mrmberikan 

keseimpuan materi dan motivasi seperti 

يها الطىتالب والطالبىتات، ول تنسىتى  تعلمىتوا ىف أل ىل هنا او  إ

الوالىتىتىتىتدين،  بيىتىتىتىتوتكم، صىتىتىتىتلوا اجلماعىتىتىتىتة ىف املسىتىتىتىتجد و قىتىتىتىتراة القىتىتىتىتران بىتىتىتىتر  

 ايم اآلتية،أالعفو منكم مجيعا حىت اللقاء ىف و 

هللا وبركاته   والسالم عليكم ورمحة 

Refleksi  Dalam pertemuan ini guru telah menyampaikan 

tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus  

dimiliki peserta didik karena sangat berguna. 

Dalam pembelajaran maharoh kalam  ini guru 

menggunakan strategi “ mubasyaroh“ dan dalam 

penugasan menggunakan diskusi kelompok.   

Pembelajaran ini juga dilakukan pada kelas-

kelas yang lain. 
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TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding    : 02/ O/ XI/ 2017 

Hari/tanggal pengamatan : Senin, 6 Nopember 2017   

Tempat pengamatan   : Kelas IX Bilingual B 

Jam Pengamatan   :  09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 18.30 WIB 

Kegiatan pengamatan  : Kegiatan pembelajaran  maharoh 

kalam  

 

Diskripsi 

hasil 

observasi 

Kali ini penulis mengamati pembelajaran 

maharoh Kalam dengan keadaan menyenangkan oleh 

ustadzah zahroh. Proses KBM berlangsung dengan 

strategi Taqdimul Qishoh  /تقديمالقصة 

mengambil tema العيدان dengan cara mengungkapkan 

kembali  bagian inti dari tema tersebut. Kegiatan 

Maharoh Kalam bisa juga dilakukan dengan cara 

hiwar berpasangan bergantian ditempat duduk atau 

maju ke depan guna menggali lebih banyak dan lebih 

sering berbicara pada peserta didik. 

Untuk efesien waktu hiwar yang berpasangan 

bisa dimulai dengan cara bersamaan dan guru bisa 

keliling untuk melakukan kontrol dan pembenaran 

jika peserta didik melakukan kesalahan ataupun 
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kesulitan.  

Refleksi  Dalam KBM ini bu zahro melakukan stratagi 

Taqdimul Qishoh  /      القصة  dan hiwar guna تقديم

peningkatan maharoh kalam dan selalu melakukan 

control serta memberikan motivasi. Namun demikian 

peneliti menjumpai adanya penggunann metode 

pembelajaran yang keluar dari RPP. Contoh 

penggunaan yang metode yang tidak sesuai adalah 

penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomonikasi 

yang seharusnya memakai metode mubasyaroh atau 

langsung berbicara berbahasa Arab dengan siswa. 
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TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding    : 03/ O/ XI/ 2017 

Hari/tanggal pengamatan : Rabu, 8 Nopember 2017   

Tempat pengamatan   : Kelas IX Bilingual B 

Jam Pengamatan   :  09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 18.30 WIB 

Kegiatan pengamatan  : Pengamatan RPP dan prakteknya 

 

Diskripsi 

hasil 

observasi 

Setelah melakukan pengamatan pada RPP, 

ternayata sudah sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran ketrampilan berbicara bahasa Arab 

khusus pada materi hiwar di kelas Bilingual yang 

dilakukan  oleh para guru mapel bahasa Arab  

sudah mengacu  pada RPP. Dibawah ini urutan 

komponen RPP yang sesuai dengan standart proses 

no 22 tahun 2016 yaitu: Identitas sekolah, mata 

pelajaran,kelas,semester,alokasi waktu,tema, 

maharoh, kopentasi inti, sikap, pengetahuan, 

ketrampilan, kompetensi dasar, indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan, materi, metode, 

media, sumber belajar, penilaian, teknik, bentuk 

instrument.  
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Refleksi  Namun demikian peneliti menjumpai adanya 

pembelajaran yang keluar dari RPP sehingga 

pembelajaran kadang tidak terarah. 

 

  



140 

 

 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding    : 04/ O/ XI/ 2017 

Hari/tanggal pengamatan : Rabu, 8 Nopember 2017   

Tempat pengamatan   : Kelas IX Bilingual B 

Jam Pengamatan   :  09.00 WIB 

Jam Penyusunan   : 18.30 WIB 

Kegiatan pengamatan  : kegiatan penilaian 

 

Diskripsi 

hasil 

observasi 

Menurut peneliti bahwa pelaksanaan penilaian 

pembelajaran ketrampilan berbicara bahasa Arab di 

kelas Bilingual yang dilakukan  oleh para guru mapel 

bahasa Arab belum sesuai dengan teori yang 

disampaikan oleh Ahmad Rusydi Tu’aimah, sehingga 

nilai ujian lisan masih belum maximal. 

refleksi Dibawah ini pendapat Ahmad Rusydi Tu’aimah, 

dalam pelaksanaan evaluasi ujian lisan, antara lain: 

1.Pengulangan membaca teks qiroah. 

2.Membedakan mahroj huruf seperti  makhroj huruf  ح
ه    –   . 

3.Membedakan  bacaan kata seperti  kata     كىتلىتب– 
 .قىتلىتب
4.Bercerita tentang sesuatu, seperti bercerita tentang 

profesi petani.  
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Koding  : 01/ D/ X/ 2017 

Bentuk  : File Print Dokumen  

Isi Dokumen : Sejarah Berdirinya MTsN  Ponorogo 

Tanggal Pencatatan : 25 Oktober 2017 

Jam Pencatatan :  08.00 WIB 

 

Bukti 

dokumen 

Sejarah Singkat Berdirinya MTsN Ponorogo 

 MTsN 2 Ponorogo merupakan pendidikan 

formal yang setingkat dengan SLTP dan lazim disebut 

sebagai SLTP yang bercorak agama Islam yang mana 

didirikan atau diselenggarakan oleh Kementerian 

Agama Republik Indonesia. 

Adapaun yang mendorong berdirinya MTsN 

Ponorogo adalah karena pada saat itu hanya terdapat 

satu MTsN  Ponorogo yang terletak di  Desa Karang 

Gebang Jetis Ponorogo. Disamping hal tersebut mulai 

banyak  bermunculan MTs Swasta di lingkungan kota 

Ponorogo. Sehingga pada tahun 1979 kepala kantor 

Departemen Agama Kabupaten Ponorogo membuat 

usulan kepada Menteri Agama untuk menertibkan 

surat keputusan penegerian dari beberapa MTs Swasta 
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di kabupaten Ponorogo. Maka pada tahun 1980 

turunlah surat keputusan penegerian tersebut, akan 

tetapi yang mendapat status  penegerian bukanlah 

MTs Swasta yang ada di Ponorogo, namun mengenai 

relokasi (perpindahan MTsN) dari MTsN Gentong ke 

MTsN Ngawi. 

Kemudian disaat penegerian MTsN oleh 

Kakandepag Ponorogo ditetapkan dan diletakkan di 

kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Ponorogo. 

Pada saat itu MTsN masuk siang hari yang 

menempati gedung Madrasah Ibtidaiyah “Ma’arif” 

Setono dengan jumlah siswa sebanyak 80 siswa yang 

terdiri dari 2 lokal. Selanjutnya pada tahun 1981/1982 

sehubungan dengan situasi dan kondisi pada saat itu 

maka lokasi MTsN Ponorogo dipindah di lingkungan 

Pelampitan di tepi jalan raya jurusan Ngebel. Di 

lokasi baru inilah siswa-siswi MTsN Ponorogo masuk 

pagi seluruhnya. 

Pada tahun 1982/1983 jumlah siswa kelas satu  

sebanyak 104 siswa. Siswa kelas dua 96 siswa, kelas 

tiga sebanyak 76 siswa. Maka jumlah seluruhnya 276 

siswa. Pada saat itu pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan dengan menyewa rumah bapak Harjo 
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Tunggal dan Bapak Parto Jikan di lingkungan 

Plampitan Kelurahan Setono Kabupaten Ponorogo. 

Pada tahun 1983/1984 MTsN Ponorogo telah 

mendapatkan Daftar Isian Proyek (DIP) berupa 

bangunan gedung yang terdiri dari 4 ruang belajar dan 

satu ruang kantor. Namun setelah DIP turun tanah 

belum tersedia, namun berkat kerja keras dari pihak 

MTsN Ponorogo akhirnya mereka mendapat tanah 

pemberian seluas 4.209 m2. 

Refleksi Dari dokumentasi berupa tulisan di atas dapat penulis 

ketahui bagaimana sejarah berdiri dan relokasi MTsN 

Ponorogo. 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Koding  : 02/ D/ X/ 2017 

Bentuk  : File Print Dokumen  

Isi Dokumen : Jumlah guru  

Tanggal Pencatatan : 25 Oktober 2017 

Jam Pencatatan         :  08.00 WIB 

 

Bukti 

dokumen مواد  أسماءالمدرسينالرقم

اللغةاإلنجليزيةM.Pd, Iدوكتوراندوستاريب، .  ١

اللغةاإلندونيسى S.Pdأيرليسديياان،.٢

اللغةاإلندونيسى S.Pdسونرايدي،.٣

اللغةاإلندونيسى S.Pdرتناجوويتا،.٤

اللغةاإلندونيسى S.Pdسريهنداين،.٥

اللغةاإلنجليزيةS.Pdسريهرليك،.٦

اللغةاإلنجليزية S.Pdسيتىفتحالجنة،.٧

القرانوالحديث S.Agلطيفعثمانواحد،.9

العلوماإلجتماعيةS.Pdبودىسانطوسا،.10

التوجيةواإلرشادS.Pdسيتىامامىهرلينا،.11
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التوجيةواإلرشادS.Pdسولنجارى،.12

الرياضيات S.Pdهاينأندريياين،.13

الرياضيات S.Pdهافنيدويريفياجولينيت،.14

الرياضيات S.Pdفطرايلطيفة،.15

العلوماإلجتماعية M.Pdأيندانغأنديان،.16

العلوماإلجتماعية M.Pd, Iديياانسسوايت، .17

العقيدةاألخالقM.Pd, Iمشهودى،.18

الرياضةالجسمية M.Orهارينطا،19

الرياضيات M.Pdريرينموراترى،20

الفقةM.Pd, Iسوهارتينى،.21

الطبيعيةS.Pdهاياتىمكرمة،.22

الرياضياتS.Pdاينداعراتنوتى،.23

الطبيعيةS.Pdايمىويدواتى،.24

الطبيعيةS.Pdسوفارمى،.25

القرانالحديثدوكتوراندوسمحمدصالح.26
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الرياضةالجسميةM.Orاماممحترام،.27

الفقةS.Agالفية،.28

اللغةاإلنجليزيةS.Pdسيتىزليكة،.29

العقيدةاألخالقS.Pd.Iانارحموتى،.30

العلوماإلجتماعيةS.Pdكونجارا،.31

الفنونالجميلةS.Pdدانىارستاج،.32

اللغةاإلنجليزيةS.Pdهنئتىمرأة،.33

اللغةالعربيةS.Agعفيففرديانشة،.34

اللغةالعربيةS.Pd.Iفوزيةزهرة،.35

اللغةاإلنجليزية.S.Pdدويانداهر،.36

العلوماإلجتماعية.S.Pdانجاراستوتيك،.37

التاريخاإلسالمS.Pd.Iيعلىهنيفة،.38

التوجيةواإلرشاد.S.Pdسريكاياتين،.39

القرانالحديثS.Pd.Iحافظاحمدى،.40

الرياضةالجسمية.S.Pdسوليستيانعسية،.41
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العلوماإلجتماعية.S.Pdوينارطا،.42

الرياضيات.S.Pd غفرانعابدين،.43

الفقةS.Agبدارباسوكى،.44

اللغةاإلندونيسيةS.Pdتياهسوجياتى،.45

العقيدةاألخالقS.Agامىسسواتى،.46

العلوماإلجتماعيةS.Pdفريمفرحة،.47

اللغةاإلنجليزيةS.Pdسفيانالفتاح،.48

العلومالطبيعيةS.Pd ديناسوسيانا،.49

العلومالطبيعيةM.Pdهندريكهرموان،.50

اللغةاإلنجليزيةM.Pdسوغهرتاتيك،.51

اللغةالجاويةS.Pdغينانجارو،.52

اللغةالجاويةS.Pdاووعايناف،.53

اللغةالعربيةM.Pd, Iاحمدمغفور،.54

العلومالوطنيةS.Pdمرسوسيانى،.55

الفنونالجميلةS.Pdرفيكايانتى،.56
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الفنونالجميلةS.Pdفيترياسارى،.57

العلومالطبيعية,M.Pdهريايكاا،.58

العلومالوطنيةS.Pdارديانفهمىر،.59

العلومالطبيعيةM.Pdعلياسانتاا،.60

اللغةالعربيةS.Pd.Iسومياتي، .61

 

 

Refleksi  Tenaga pendidik yang professional dan dedikasi dalam 

uswatun hasanah mempengaruhi karakter siswa. 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Koding  : 03/ D/ X/ 2017 

Bentuk  : File Print Dokumen  

Isi Dokumen : Jumlah siswa 

Tanggal Pencatatan : 25 Oktober 2017 

Jam Pencatatan         :  08.00 WIB 

Bukti 

dokumentasi الجملة البنات البنون القسم  الفصل الرقم 

 83 82 اللغوي  ٧ .١

16

7 

 134 88 46 اللغوي  ٨ .٢

 115 60 55 اللغوي  ٩ .٣

 98 72 العادي  ٧ .٤

18

0 

 77 66 العادي  ٨ .٥

14

3 

 82 78 العادي  ٩ .٦

16

0 

 24 12 12 التكثيفي  1 .٧

 20 10 10 التكثيفي  2 .٨

 922 500 422 ا الجملة

 

Refleksi  Jumlah siswa mengalami peningkatan yang 

signifikan dan berusaha menciptakan output yang 

berkwalitas. 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Koding  : 04/ D/ X/ 2017 

Bentuk  : File Print Dokumen  

Isi Dokumen : Sarana MTsN Ponorogo  

Tanggal Pencatatan : 25 Oktober 2017 

Jam Pencatatan         :  08.00 WIB 

Isi 

dokumentasi 

 

 الجملة الموضوع الرقم

29 حجرةالدراسة .  ١  

 ١ غرفةالمنظمةللطلبة .٢

 ١ معملالكمبيوتر .٣

 ١ معملالعلوم .٤

 ١ معملاللغة .٥

 ١ المكتبة .٦

 ١ غرفةالمدرس .٧

 ١ غرفةمديراالمدرسة .٨

 ١ غرفةمساعدالمدرسة .٩
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 ١ مكتباإلدارة . ١٠

 ١ مكتبالتكثيف .١١

 ١ مكتباللغوي .١٢

 ١ غرفةالتوجيهواإلرشاد .١٣

 1 المسجد .14

 1 غرفةالفنية .15

 1 غرفةالكشاف .16

 1 شركةالطلبة .17

 3 المقصف .18

 1 قاعة .19

 8 الحمام .20

 26 لوح .21
 

Refleksi  Kelengkapan sarana sebagai penunjang  

keberhasilan pembelajaran serta mengikuti 

perkembangan terkini.   
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