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العربيةتعليماللغةفيالسياقىطرازالتعليم. 212416115. نور ليلى، فبريانا

العامةالحكوميةيةثانوالالمدرسةالعاشربدراسةوصفيةتقويميةلطالبالفصل)

الدراساتالعلياقسمتعليماللغةالعربيةكلية.يالبحثالعلم.(فونوروكواألولى

 الحكوميةفى اإلسالمية فونوروكو جامعة مخلص. دمحم الدكتور المشرف

 .الماجستير



يجب والجامعات المدارس فِي ً وخصوصا التربوي المجال فِي

التي الحلول أفضل وإيجاد المت بعة التدريس طرق إلى ً دائِما االنتباه

التعليمي  المشكلة التدريسومنتواجه طرق أنواعِ ِمن الكثير هناَك ة،

المعروفأن هُليسُهناكطريقةتدريسهَياألفضلدائماً،ولِكنتختلف

إيجادأفضلالسبل،دتحقيقهاَوِهيَراطرقالتدريسبِحسِبالغاياتالم

الذاتية، النشاطات توليد الجماعي، العمل شغفالطالب، القُدرة إثارة

.ةبالحياةالعملي ةواالجتماعي ةعلىربطالماد

البحثمنالغرض التعليمهذا طراز تطبيق على الوفوق هو

والوفوقعلى العربية اللغة فىتعليم االستماعوالكالم السياقيلمهارة

انتقادفىتطبيقطرازالتعليمالسياقيلمهارةاالستماعوالكالمفىتعليم

يةنواثالمدرسةاللقسمعلمالعالمب9اللغةالعربيةلطالبالفصلالعاشر

 .األولىفونوروكوالعامةالحكومية

النوعي،البحثهوالباحثةاستخدمتالذيالبحثنوعتتبع

الطبيعيةاألشياءفيوضعهالذيالبحثوهو بتحليلالباحثةستقوم.

العربيةاللغةتعلمعمليةاستمراريةحولالموجودةالحقائقووصف

التعلي السياقىبطراز األولىم العامة الحكومية الثانوية بالمدرسة

العالم9فونوروكولطالبالفصلالعاشر لقسمعلم البياناتوجمع.

والمقابلةالمالحظةوهيطرق،ثالثباستخدامالبحثهذافي

.والوثائقالمكتوبة
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 الباب األول

 المقدمة



 خلفية البحث .أ 

تساع وفهمها اإلنسانية األحوال معرفة معرفةإن فى د

المناهج وضع على تعين كما عليهم، والتأثير الناس مع التعامل

المناسبةالمتوافقةمعمستوىالمتربينالزمنىواإلدراكى،وتساعد

 الوسائل معرفة أن كما واإلرشاد، التوجيه عملية التربويةفى

السريع والتأثير العملى التطبيق المربىعلى تساعد يعد1 .المناسبة

يماألساسالذيتقومعليهحياةاألشخاص،ولهأهميةكبيرةفيالتعل

 إجمال ويمكن اآلتيةالحياة، باألمور التعليم أهمية على: القدرة

والخط الصواب بين ثقة ،أالتمييز وزيادة اآلخرين احترام كسب

ولكن2 .وغيرهالمرءبنفسه،تنميةالدولوالتقليلمنمستوىالفقر

.التعلمعمليةفينفيذهاتيتمصعوباتهناك

األطفال فئة تواجه التي التحد يات هي التعلم صعوبات

بعضالعمليات في الجسدي ة، أو النفسي ة اإلعاقة ذو أو األسوياء،

مثل بالتعلم المت صلة التفكير: أو التعليمي ة، العملية مضمون فهم

ات،أووإدراكاألمور،أوالقراءةوالكتابة،أوالتهجئةونطقالكلم

ًأنتكوناإلعاقة إجراءالعملياتالحسابي ةالرياضي ة،وليسشرطا

بمعنىأن هالتوجد لدىالطفل، هيسببحصولصعوباتالتعلم

التعل بصعوبة اإلعاقة تربط معالقة العالج. حلول تكون أن يجب

إلى باإلضافة خطورتها، ومدى التعلم صعوبة درجة مع مناسبة

الجهود جميع مثلتظافر المتدخلة، وغيرهم،: واألهل المعلمين،

                                                 
1
الحازمى،  حامد بن منورة)أصول التربية اإلسالميةخالد مدينة العالم: دار

 27،(م2111،الكتب
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وتكون الحلول التعليمييكما البرنامج للمشكلة، الوالدين فهم

3 .بينالمدرسةوالعائلةالتعاون الخاص،التشخيصوالتدخلالمبكر،

والجامعات المدارس فِي ً وخصوصا التربوي المجال فِي

وإيجادأفضلالحلوليجباالنتباهدائِماًإلىطرقالتدريسالمت بعة

التيتواجهالمشكلةالتعليمي ة،هناَكالكثيرِمنأنواعِطرقالتدريس

دائماً، األفضل هَي تدريس طريقة ُهناك ليس أن هُ المعروف ومن

َوِهيَ تحقيقها المراد الغايات بِحسِب التدريس طرق تختلف ولِكن

الجماعي العمل الطالب، شغف إثارة السبل، أفضل توليدإيجاد ،

الذاتية، العملي ة النشاطات بالحياة المادة ربط على القُدرة

يمنح4 .واالجتماعي ة مناسب مكان اختيار الناجحة الدراسة تتطلب

بشعوراًبالراحة،حيثيجبأنتتوفرفيهاإلضاءةالمثالية،الطال

فيمكانذي التواجد إلىمراعاة باإلضافة جيدة، تهوية ومصادر

حرارة تتم،مناسبةدرجة الذي المكان حرارة درجة تكون فعندما

الطالب بشكلسلبيعلى ذلكيؤثر فإن  مناسبة غير فيه ،الدراسة

أو مثالً، دافئة الغرفة كانت إذا بالكسل الشعور من يزيد حيث

5 .باالنزعاجإذاكانتالغرفةباردة

تُمك نالطالبمن أن  ًمنشأنها يوميا بشكلمنتظم الدراسة

علىعكسالمماطلة فياالمتحانات، الحصولعلىعالماتجيدة

النقاط عن باستمرار االستفسار أن  كما االمتحان، قبل يوم آلخر

الدراسي األداء من يحسن والمرشدين األساتذة من مفهومة الغير

األساليب من العديد استخدام من يمكنه كما كبير، بشكل للطالب

ةوحلاألسئلةعنطريقالبحثعنهاوالطرقالمختلفةفيالدراس

موثوقة مصادر 6.في طرق أحسن تقودالإن التى هى اللغة تعليم
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 .وقوينحوتحقيقاألهدافالتعليميةالمدرسوالطالببشكلفعال

طرائق7 أنواع يعرف أن اللعربية اللغة مدرس كل على يجب

طري كما إجمالها للباحثة يمكن التى العربية اللغة قةالتدريس

طريقة القراءة، طريقة المباشرة، طريقة الترجمة، القواعد

8 .السمعيةالشفهية،طريقةالتوليفية

معلم على بحيث الكثرة من الثانية اللغات تعليم طرق إن

التىينبغىأنيستقرفى والحقيقة يناسبه، ما منها يختار أن اللغة

غاتتتناسبالذهنهناهىأنهليسطريقةمثلىمنطرقتعليمالل

المجتمعات وفىكل الظروف،  .مع
ال9 قد هنا يكونمناسبا قد فما

يكونمناسباهناك،وماقديكونمناسباهناكقداليكونمناسباهنا،

تمشيا ثانيةمجموعة مدرسالعربيةكلغة وجبأنيحكم ومنهنا

.الصحيحةالطريقةباستخدامالتوقعاتمع

منإندونيسيافيالرسميةالمدارسفيالعربيةاللغةتعليمإن

إلىالمدارس التوليفيةيستخدمالجامعاتاالبتدائية يتم.الطريقة

عدةبينهىتجمعالتدريسحالةفيالطريقةهذهباستخدامالتعليم

على القواعدطريقةمعالمباشرةطريقةالمثالسبيلطرق،

أو الترجمة، الطريقةهذهألن.القراءةطريقةمعالمباشرةطريقة

الترجمة،القواعدوطريقةالمباشرةطريقةمنمجموعالعناصرهي

بعضوفهموالقراءةوالكتابةالكالممهارةعلىالتعليمويركز

10 .الجمل الوقتولكن في إندونيسيا في العربية اللغة تعليم مجال

.نفسهمازاليتعرضلمشكالتعديدة

                                                 
7
القاهرة)0.تعليم اللغة العربية بين التظرية والتطبيق ط،حسنشحاته  الدار:

 19،(1991المصريةاللبنانية،
8
طعيمة  أحمد ورشد الناقة كامل ريس اللغة العربية لغير طرائق التد،محمود

 69،(2111إيسيسكو،:الرباط)الناطقين بها
9
 67المرجعنفسه، 

10
 Tayar Yusuf, Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

 .184-185 ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997) ,(منهج تدريس الدين واللغة العربية)
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ركةالتيتعرضلهامنهذهالمشكالتهيالمشكالتالمشت

.مجالتعليماللغةالعربيةللناطقينبغيرهافيمعظمالدولاألجنبية

وهيالمشكالتالناتجةمناالستنادإلىالمناهجالتقليديةاالتجاهفي

إلى االفتقار في الحصر ال المثال سبيل على تتمثل والتي التعليم

نعدممساندةالمقرراتالشاملةوطرائقالتدريسالحديثةفضالع

،واالستنادإلىالمقرراتالتيال11المعلمينالمؤهلينمعرفيةومهنية

إلىجانباالستنادإلى،12تناسبمعمستوىالمتعلمينواحتياجاتهم

والنفسية التربوية اللغوية األسس إلى المفتقر التعليمي المحتوى

13 .فياختيارهأوتنظيمهتوالثقافيةسواءكان

عرضيضهلتلكالمشكالتالمشتركةالشائعةإلىجانبتعر

مجالتعليماللغةالعربيةفيإندونيسيابشكلخاصلمشكالتخاصة

الدراسية، المواد التعليمي، االتجاه كما أهمها ذكر يمكن عديدة

البشرية إنطريقةالتدريسالتي.طرائقالتدريس،مشكلةالموارد

 العربية اللغة تعليم في استخدامها طريقةشاع هي إندونيسيا في

والترجمة ألنها14النحو ذلك التعليم، أهداف تستتبعه ما تناسب

والترجمةومواده علىالقواعد المركزة إنهذه. إلىذلك، إضافة

الطريقةتسمحإلىحدكبيراستخداملغةاألمفيعمليةالتعليموهذا

                                                 
11

طعيمة  أحمد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه،رشد

 5،(1989،منشوراتالمنظمةاإلسالميةللتربيةوالعلوموالثقافة:الرباط)
12

بركة،  معهد)،اللغة العربية لدى الناطقين بها والناطقين بغيرهادمحمزايد

 15-11،(2111،المجلةالعربيةللدراساتاللغوية:الخرطومالدوليللغةالعربية
13

الرءوفالشيخ،فتحيعلىيو  المرجع في تعليم اللغة العربية نسودمحمعبد

 86،(2111مكتبةوهبة،:القاهرة)(من النظرية إلى التطبيق)لألجانب 
14

  جوهر، إدريس الدين األفعال المتعدية بحروف الجر وتدريسها نصر

السودان)لإلندونيسيين بحث تكميلي غيرمنشور  العر: للغة الدولي خرطوم بية،معهد

2111)،61 
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يناليتمتعونملجأآثرهعددغيرقليلمنالمعلمينفيإندونيسياالذ

15 .بمايكفيمنمهارةالتحدثباللغةالعربية

وال إلىأسسمنهجية تفتقر أنها الطريقة هذه ومنقصور

قدثبتفشلهفيتعليم العلماءأنها إلىأسسلغويةتربويةوقدأكد

اللغةالعربيةبنتيجةمرضيةفيمعظمالدولاألجنبيةالناطقةبغير

العربية التعلي. أثبتتهونتيجة ما حد على الطريقة هذه على م

همالدراساتتخرجالطالببقواعداللغةالعربيةوفنالترجمةولكن

العربيةومفتقر باللغة إلىمهاراتاالتصال هناكمحاوالتفي.ن

المباشرة طرائقأخرىمثلالطريقة بعضالجامعاتفياستخدام

 سلسلة استخدام نتيجة الشفوية السمعية للناشئينوالطريقة العربية

ويهدفمنكلالطريقةهوارتفاعقدرةالطالب.والعربيةبينيدك

.علىإتقانالعربية

 الباحثةولمعرفة حاولت العربية إتقان على الطالب قدرة

البسيطة، للطالبالكالممهارةحولهامةنتائجوجدتالتجربة

لىفونوروكو،بالمدرسةالثانويةالحكوميةالعامةاألوالفصلالعاشر

المحادثةباللغةالعربية،معالطالبعلىعدمقدرةأماالنتيجةفهي

أنأن الموجودة مهارةمخصوصاالعربيةاللغةتعلمالنظرية في

هو لطالبالكالم المواد  علىقادرينيكونواأنويرجىأفضل

16.فىالتعليممفرداتهمكفاءةوتزدادبنشاطالمحادثة

العامةالحكوميةثانويةالمدرسةالفيباحثةبعدالمالحظةال

فونوروكو األولى أن %71يُعَرف العاشر19من للفصل طالبا

منهممتخرجمن%11متخرجمنالمدرسةالمتوسطةالحكوميةو

اإلسالمية المتوسطة المدرسة العربية. اللغة معروفأن هو وكما

                                                 
15

  إدريسجوهر، الدين تعليم اللغة العربية على المستوى الجامعي في نصر

إندونيسيا في ضوء تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها رسالة الدكتوراه غير منشورة
 26،(2116جامعةالنيلين،:السودان)

16
 Tayar Yusuf, Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab 

 .191 .....,(منهج تدريس الدين واللغة العربية)
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هي كما الحكومية المتوسطة فيالمدرسة المدروسةغيرمدروسة

الموجودة األحوال أن أي اإلسالمية، المتوسطة المدرسة في

المدرسفيتدريساللغة من الكبير إلىاالهتمام تحتاج المذكورة

.العربية

التركيز فهي العربية لتدريساللغة المستخدمة الطريقة أما

.علىالمدرسكمصدررئيسيإليصالمعلوماتإلىأذهانالطالب

فيالتدريسبلوقيلبعضالط سئما تجعلهم الطريقة البأنهذه

وهذهاألحوالسببمناألسباب.أصبحواعلىعدمالتركيزبالمادة

.فيسوءالفهمبالمادة

ومنالحلولالتيقدمتالباحثعنهذهالمسألةهياستخدام

ال أن على رجاًء العربية، تدريساللغة في السياقي التعليم طراز

سئ الطالب الجيديكون الفهم على يقدروا حتى التدريس في مين

.بالمادةالجديدةالمعطيةمنالمدرس

أنتكتب أردتالباحثة المذكورة السابقة منالخلفية أساسا

دراسة)العربيةتعليماللغةفيطرازالتعليمالسياقى"عمايتعلقبـ

لطالبالفصل تقييمية بوصفية الالعاشر ثانوالمدرسة ةالحكوميية

 (".األولىفونوروكوالعامة

 

 حدود البحث .ب 

 الحدودالموضوعية .1

الباحثت علىةحدد البحث هذا التعليمموضوع طراز

من والكالم االستماع مهارة في العربية اللغة لتعليم السياقي

 .مهاراتهااألربع

 الحدودالزمانية .2

الباحثتس ةقوم الدراسية السنة العلمي  -2118بالبحث

2119. 

 المكانيةالحدود .1
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الباحثتس ةقوم في العلمي العاشربالبحث الفصل

 .بالمدرسةالثانويةالحكوميةالعامةاألولىفونوروكو

 أسئلة البحث .ج 

هذافيالمشكلةصياغةفإنالمذكورة،الخلفيةعلىبناءً

 :هوالبحث

االستماعفىتعليم .1 السياقىلمهارة التعليم كيفتطبيقطراز

ا لطالب العربية اللغة العاشر العالم9لفصل علم لقسم

 ؟األولىفونوروكوالعامةيةالحكوميةنواثالمدرسةالب

كيفتطبيقطرازالتعليمالسياقىلمهارةالكالمفىتعليماللغة .2

 العاشر الفصل لطالب ب9العربية العالم علم المدرسةلقسم

 ؟األولىفونوروكوالعامةالحكوميةيةنواثال

فىتطبي .1 االستماعكيفانتقاد السياقىلمهارة قطرازالتعليم

اللغةالعربيةلطالبالفصلالعاشر لقسم9والكالمفىتعليم

ب العالم العلم يةنواثالمدرسة األولىالعامةالحكومية

؟فونوروكو

 أهداف البحث .د 

:هوهذاالبحثمنالغرض

فى .1 االستماع لمهارة السياقي التعليم طراز تطبيق على الوفوق

تعليم العاشر الفصل لطالب العربية العالم9اللغة علم لقسم

 .األولىفونوروكوالعامةالمدرسةالعاليةالحكوميةب

الوفوقعلىتطبيقطرازالتعليمالسياقيلمهارةالكالمفىتعليم .2

المدرسةلقسمعلمالعالمب9اللغةالعربيةلطالبالفصلالعاشر

 .ونوروكواألولىفالعامةالحكوميةيةنواثال

لمهارة السياقي التعليم طراز تطبيق فى انتقاد على الوفوق

9االستماعوالكالمفىتعليماللغةالعربيةلطالبالفصلالعاشر

ب العالم علم اللقسم يةنواثالمدرسة األولىالعامةالحكومية

 .فونوروكو
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 البحث فوائد .ه 

:هوالبحثهذامنالمتوقعةالفوائد

 فوائدنظرية .أ

المساهمةفىحالةعلىصالحةتكونأنالبحثهذاتائجترجىن

 .الطالبلدىالعربيةاللغةتعلمنتائجالسياقىلتحسينالتعليم

 

 

 

 

 
 

 فوائدعملية .ب

 لمعلمىالدراسة .1

العربيةللمعلممحاولةتقديم اللغة تعليم طريقة اختيار في

لتسهيل اللغةفيالطالبالمناسبة العمليةتكلم ولتطوير.

لجعلطرا السياقى التعليم مبتكرادرًساالعربيالدرسز

 .ومستريحا

 للطالب .2

ومستريحاالتعليمطراز نشاطاأنمبتكرا يزداد

استخدام على يقدرون لمن لطالب العربيةاللغةوفخورا

الفصيحة، التعلمالصحيحة على تجربة ظواهرويقدم

 .النقديالتفكيرألجلحقيقيةاجتماعية

 البحث منهج .و 

اإلنجليزيةاللغةمنترجمةهوالبحثطلحمص يأتي.

يبحثأو"بمعنىوللبحث"رجوع"بمعنىإعادةكلمةمنالبحث

كلمةالناحيةمنإنهسليمانيقول."يطلب هيالبحثاللغوية،

البحثالعلمى"لكلمةمرادف المعنىيبحثيعني" شيءعنله
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أنهعلىالبحثتعريفيتمللمصطلح،وفقًا.أوالتحقيقأوطلب

ومنطقيالبياوتحليللجمععملية منهجي بشكل تتم التي نات

نذير،البحثهواقتطفهوفقالهيلواي،كما.لتحقيقأهدافمعينة

ال للدراسة ذطريقة يتعهد بي الباحث ودقيق وقوعتحقيق على

علىالبحثيحاول.للمشكلةمناسبحلعلىللحصوللمشكلة،ا

العلميةالمعرفةمنكماالالحقيقةيةالعلمالمعرفةاكتساب

17.المتقدمةجمعالمعرفةمنخطأأقلوهوالمتقدمة،

إنطبيعةالبحثتقتضىتضافرمجموعةمنالمناهجالبحثية

وتحليلها الموضوع مادة وتتبع18الستقصاء الذيالبحثنوع،

فيوضعهالذيالبحثوهوالنوعي،البحثهوالباحثةاستخدمت

لطبيعيةااألشياء والالموجود،كمايتطورماهوالطبيعيالكائن.

.الكائنديناميكياتعلىالباحثةوجوديؤثروالالباحثة،بهتتالعب

ويستخدمالوضعية،فلسفةعلىيعتمدبحثطريقةهوالنوعيالبحث

معنىعلىيرتكزالنوعيةالبحثيةوالنتائجالطبيعيةاألشياءحالةعلى

حولالموجودةالحقائقووصفبتحليلالباحثةمستقو19.يمالتعم

بالمدرسةبطرازالتعليمالسياقىالعربيةاللغةتعلمعمليةاستمرارية

9الثانويةالحكوميةالعامةاألولىفونوروكولطالبالفصلالعاشر

.لقسمعلمالعالم

األولىالبحثموقع العامة الحكومية الثانوية المدرسة في

فونوروكو1رقمأوتوموعبودىالشارفونوروكو سيما رونوويجيا

الشرقية جافا الدراسيالعاممناألولالفصلفيالبحثهذايتم.

حيث .2118-2119 األسرة، بعد الثانى الوعاء هى المدرسة إن

                                                 
17

 Mochammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (منهج بحث اللغة العربية), 

(Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), 8. 
18

الرحمنابراهيم  مالزى)لمىحث العالبدليل الطالب فى لغة ،دمحمعبد مجلس:

 12،(ه1411/م2119النشرالعلمىمالزى،
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 

R&D (منهج بحث التعليم على مدخل الكمي والكفي والبحث التطوبري), (Bandung: Alfabeta, 

2006), 15. 
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قبل، من يعرفه يكن لم ما يتعلم حياته، من شطرا المتعلم يقضى

بادتهويتلقىفيهااألخالقويصحفيهامفاهيمهالخاطئةفىعقيدتهوع

20.الحميدة

21مواضيع الحكوميةرئيسهوالبحثهذا الثانوية المدرسة

ومعلمالمناهج،المدرسةبقسمرئيسونائبةالعامةاألولىفونوروكو،

الطالباللغة وبعض العربية، العاشر العالم9الفصل علم لقسم

.وكوبالمدرسةالثانويةالحكوميةالعامةاألولىفونور

وهيطرق،ثالثباستخدامالبحثهذافيالبياناتجمع

.والوثائقالمكتوبةوالمقابلةالمالحظة

 مالحظة.أ

في22.واقعةالبحثالمنهجىلتسجيلطريقةهيالمالحظة

القيامأثناءالمباشرةالتعلمأنشطةفيالباحثةتشاركالمالحظة،

منالباحثةتمكنتبحيثالتعلمعمليةفيوالمشاركةبالمالحظة

أوهىكلمالحظةمنهجيةتؤدى.المتعلمينفرحوحزنالشعور

بين العالقات وعن المدرسة الظاهرات دقائق عن الكشف إلى

وتعريفآخرعملية23.عناصرهاوبينهاوبينالظاهراتاألخرى

واألحداثمالحظة والمشكالت الظاهرات لسلوك مشاهدة أو

ومتابعةسيرهاواتجاهاتهاوعالقاتها،ومكوناتهاالماديةوالبيئية

العالقة وتحديد التفسير بقصد ومخطط، منظم علمى بأسلوب

لخدمة توجيهها او الظاهرة بسلوك والتنبؤ التغيرات، بين

                                                 
20

  الحازمى، حامد بن أصول التربية اإلسالميةخالد منورة)، مدينة العالم: دار

 142،(ه1421/م2111الكتب،
21

 Adib Bisri dan Munawwir, Al-Bisri Kamus Indonesia Arab - Arab Indonesia 

( للغة العربية إلى اللغة  -المعجم للغة اإلندونيسية إلى اللغة العربية " البصري"

 .345 ,(Surabaya: Pustaka Progressif, 1999) ,(اإلندونيسية

22
 Hadi Sutrisno, Metodologi Research  Yogyakarta: Andi) ,(منهج البحث التطويري)

Offset, 1990), 159. 
23

رج  دويدرى، وحيد البحث العلمى اساسيته النظرية وممارسته العمليةاء

 117،(ه1428\م2118دارالفكرالمعاصر،:دمشق)
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المشاركة،هذهالمالحظةمع24.اغراضاإلنسانوتلبيةاحتياجاته

ومعرفةوحادةاكتماالًأكثرعليهاالحصولتمالتيالبياناتستكون

تطبيقعيوبأومزايا المدرسةالعربيةاللغةتعليمأثناءمن في

.الثانويةالحكوميةالعامةاألولىفونوروكو

 مقابلة.ب

شفويةبمقابلةالبياناتلجمعاألنشطةجميعهيالمقابلة

استبيانا25.مطلوبشخصأيمعبوجهوجها المقابلة تعتبر

 فهى ال)شفويا، بين موجهة أومحادثة والشخص باحث

موقفمعين، أو إلىحقيقة بهدفالوصول أشخاصآخرين

26(.تسعىالباحثةللتعرفعليهمنأجلتحقيقأهدافالدراسة

أورئيسيةبطريقةمثابةالبحثهذافيالمستخدمةالمقابلةطريقة

مستخدمة،طريقة أكثروتحليلهاالبياناتجمعسيتمألنواجبة

كانتستقوم.بلةالمقاطريقةباستخدام المقابلة هذه على الباحثة

المقابلةالمجانيةالمقابلة لكنهأدواتباستخدامالموجهة، السؤال،

إجراءسيتم.بالمشكلةيتعلقجديدسؤالوجودإمكانيةيستبعدلم

هومنالمقابلة العامةرئيسقبل الحكومية الثانوية المدرسة

فونوروكو العامالوصفحولمعلوماتعلىللحصولاألولى

ونائبة بقسمرئيسللمدرسة، للحصولالمدرسة علىالمناهج

ومدرسالتعليمإدارةحولمعلومات العربيةاللغةبالمدرسة،

العربية،بعضباللغةالتعليمأنشطةحولمعلوماتعلىللحصول

الفصلمنالطالبممثلي للحصول9العاشر العالم علم لقسم

.فيهاالعربيةاللغةالتعلميةكيفحولمعلوماتعلى

 وثائقمكتوبة.ج

                                                 
24

اإلدارةاساليب البحث العلمى األسس النظرية وتطبيقها فىنائلحافظالعواملة، 

(1995)،111 
25

 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (المقدمة لمنهج البحث), 
(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 58. 

26
 121،البحث العلمى اساسيته النظرية وممارسته العملية،رجاءوحيددويدرى 
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مكتوبة الوثائقوإدارةوجمعتجميععمليةهىوثائق

الباحثةتجمععندماتحدثاألنشطةجميعتسجلالتيالمكتوبة

دقيقةبياناتعلىللعثوروثائقالمكتوبةطريقةاستخدام.البيانات

حصولعلىيمكنالطريقةبهذه.البحثبمشكلةتتعلقالمكتوبة

الثانويةالعامةالصورةحولالحقيقةالبياناتمسؤول بالمدرسة

فونوروكو، األولى الحكومية أوالعامة الوالية عن وكذلك

للحصولالعربيةاللغةبتعليموالبياناتالمتعلقةموقعها، وكذلك

.األخرىالطرقمنعليهاالحصوليمكنالالتيالبياناتعلى

قراءتهلتسهيلالبياناتتبسيطعمليةهيلبياناتاتحليلتقنية

بياناتنوعيةوفقاعلىالحصولسيتمالبحوثإجراءدبع27.وتفسيره

لذلكمنجميعالبياناتالتيتمعليهامنالمالحظة.منهجالمختارالب

المكتوبةةالمقابلو والوثائق وصفبسيتم على للحصول تحليل

السياق التعليم اللغةلمهارةىوتطبيق تعليم فى والكالم االستماع

 العاشر لطالبالفصل 9العربية العالم علم اللقسم يةثانوبالمدرسة

طريقةتحليلالبياناتالمستخدمة.العامةاألولىفونوروكوالحكومية

:هيمعالخطواتالتالية

النشاطالملخص،نختاريعنىتخفيضالبيانات، .أ يلخص،فيهذا

بشكلوالمرتبةالمهمةاألشياءعلىنركزمثالرئيسيةاألشياء

 .البحثلنتائجواضحةصورةلتوفيرمنهجي

تنظيميتمبحيثالبياناتعرضتوجيهيتمالبيانات،عرض .ب

فهمهايسهلبحيثالعالقة،نمطفيوترتيبهاالتخفيضبيانات

البحثيوخططها العمل من الخطوة.لمزيد هذه يحاول،في

يمكنمعلوماتتصبحبحيثالصلةذاتالبياناتجمعالباحث

 .معينةمعان ولهاإبرامها

                                                 
27

 Masri Sirga Rimbun and Sofyan Effendy, Metode Penelitian Survei ( منهج البحث

 .192 ,(Jakarta: LP3S, 1995) ,(االستعراضي
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مرتبةالمعلوماتعالقةعلىهذهالعمليةتستنداالستنتاجات،أخذ .ج

البياناتعرضإلىواحدشكلفي المعلومات،هذهخاللمن.

باعتبارهالصحيحاالستنتاجفيالبحثيحددهأنللباحثةتمكن

يتمالبياناتصحةمدىلتحديد،البياناتصحة.البحثموضوع

الوقتخاللمنالمعلوماتثقةدرجةومراجعةمقارنةخاللمن

:بطريقممايأتىالنوعيالبحثفيالمختلفةواألدوات

 والمالحظةالمقابلةنتيجةمنالبياناتمقارنة (1

يقالمعمامنالناسحشدالناسأماميقولهبماالبياناتمقارنة (2

 أمامشخصيا

يقالمامعالبحثيالوضعحولالناسيقولهمامعقارنةالم (1

 الوقتطوال

نظرووجهاتبآراءالناسنظرووجهاتظروفالمقارنة (4

 مختلفة

 .مترابطةوثيقةمحتوياتمعالمقابالتنتائجمقارنة


 

 كتابة تقرير البحث تنظيم .ز 

مقدمةالباب يعنى األول، )فيها. (أ: البحث، (ب)خلفية

البح حدود أسئلة(ج)ث، أهداف(د)البحث، فوائد(ه)البحث،

.كتابةتقريرالبحثتنظيم(ز)البحث،ومنهج(و)البحث،

السياقى الثاني،يعنىالباب التعليم طراز مفهومه،:

تعريف(ب)طرازالتعليم،مفهوم(أ:)فهه.خصائصه،مكوناته

(د)اقى،وخصائصطرازالتعليمالسي(ج)طرازالتعليمالسياقى،

.مكوناتطرازالتعليمالسياقى

السياقىالباب يعنىتطبيقطرازالتعليم فىتعليمالثالث،

ب9اللغةالعربيةلطالبالفصلالعاشر المدرسةلقسمعلمالعالم

ثانوال الحكومية فونوروكوالعامةية األولى )فيه. أ: البيانات(
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العامة : حول المدرسةلمحة :1 ا( تأسيس لمدرسةتاريخ ،2)

الجغرافى موقفها ،1 المدرسة( منظمة ،4 المد( رسينأحوال

والطالب )والموظفين ب. الثانوية( بالمدرسة الخاصة البيانات

فونوروكو األولى العامة الحكومي ة :1 التعليم( طراز تطبيق

تطبيقطراز(2السياقىفىتعليممهارةاالستماعللغةالعربية،

 فى السياقى التعليم العربية، للغة الكالم مهارة 1تعليم انتقاد(

والكالم االستماع مهارة تعليم فى السياقى التعليم طراز تطبيق

.للغةالعربية

فىالرابع،يعنىتحليلتطبيقطرازالتعليمالسياقىالباب

 العاشر الفصل لطالب العربية اللغة العالم9تعليم علم لقسم

الب ثانوالمدرسة الحكومية فونوروكولعامةاية األولى )فيها. (أ:

تحليلتطبيقطرازالتعليمالسياقىفىتعليممهارةاالستماعللغة

تطبيقطرازالتعليمالسياقىفىتعليممهارةالكالم(ب)العربية،

تحليلانتقادتطبيقطرازالتعليمالسياقىفى(ج)للغةالعربية،و

.ربيةتعليممهارةاالستماعوالكالمللغةالع

(ب)نتائجالبحث،و(أ:)فيها.الخامس،يعنىالخاتمةالباب

 .والمراجعوالمالحق.االقتراحات
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 الباب الثاني

 مفهومه، خصائصه، مكوناته: طراز التعليم السياقى

 

 التعليم ازطرمفهوم  . أ

إجرءات مجرد من وأبعد أوسع بمفهوم التعليم طراز إن

الفصل فى المعلم بها يقوم الخطة.تدريسية يعنى هنا الطراز إن

التربوى الهدف تحقيق فى المدرس بها يستعين التى الشاملة

28 .المنشود كل وراء التعلم،طرازويمكن لعملية معين تصور

اإلنسانية، للطبيعة محددة ونظرة اللغة، فىتعلم خاصة وفلسفة

وتصوغ خطواتها تحكم تنطلقمنمداخلمعينة باختصار إنها

.مبرراتها

لتعليمبمعنىالتدريس،وهوالخطواتالحقيقيةألنشطةتعلما

واصطالحاألخرأن.الطالبلنيلاألهليةوتحقيقهاوترقيتهاالمرادة

أهلية لترقية واألستاذ الطالب بين منتظمة طريقة هى التعليمية

29 .الطالبإلىأنيعرفأويدرىالمعرفةويستطيعتطبيقها

ك فرصا للفرد تهيئ بأوقاتواللغة لالنتفاع متجددة ثيرة

الفراغ،عنطريقالقراءة،وزيادةالفهمللمجتمعالذىيزيدانتاجه

بعديوم،واللغةاداةالفردحينيحاولاقناعغيرهفى الفكرىيوما

حي أمر فى الرأى وتبادل والمناظرة المناقشة إن30.وىمجاالت

االتج هذا فىضوء وتعلمها العربية اللغة بكلالتعليم ليسعيبا اه

                                                 
28

طعيمة  أحمد ورشد الناقة كامل طرائق التدريس اللغة العربية لغير ،محمود

 69،الناطقين بها
29

 Masnur Muslih, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual ( المنهج

 ,Jakarta: Bumi Aksara) ,(بمستوى الوحدة للتعليم، التدريس المؤسس بالكفاءة والمقامة

2008). 71. 
30

دارالمعارف،:قاهره)لمدّرسى اللغة العربيةالموّجه الفنى،عبدالعليمابراهيم 

1991)،12 
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التىينطقبها دينية لغة اللغة كونهذه يتماشىمع إنه بل التأكيد

دافعية مع يتماشى كما الشريفة، واألحاديث الكريم القرآن

31.اإلندونيسيينالرئيسيةلتعليماللغةالعربية

عملية يجعل الدين الجانب هذا على البالغ التركيز أن إال

لمهاعمليةأحاديةالجانبالتىالتتماشىمعتعليماللغةالعربيةوتع

متطلباتمستجدةلتعليمهذهاللغةوتعلمهابوصفهالغةأجنبية،وذلك

تعاملاللغةالعربيةمعاملةتستهينبكونهالغةمجاالتالحياة ألنها

اللغة32.األخرى تعلم في مختلفة طرق منهاهناك واحدة ازطر،

 .العلميبحثفيهذاالباحثةالستبحثكمايمالسياقىالتعل

 اقىالتعليم السي طراز تعريف . ب

:أماالتعليمالسياقىهو

المادة .1 مضمون من المعنى منه يحصل الذى الدراسى المنهج

33 .الممثلبظواهرحياةالطالبفرداواجتماعيا
 

الطالب .2 حياة وأحوال المادة تعليق المعلم يعين التعليم طراز

34 .ومهمفىالحياةاليوميةوتدفعالطالبعلىتطبيقعل
 

المنهجالدراسىالمؤسسعلىالفلسفةالبنائيةالتىتعنىأنالتعليم .1

والمهارات المعرفة هوبناء لكنالتعلم الحفظفقط، ليسبمجرد

.منواقعيةالحياة

التعليمالسياقىفىالحقيقةواحدمنتوسيعالمبادئاألساسية

والمنه الكفاءة على القائم المدرسىللمنهج المستوى على ج ومما.

                                                 
31

صالح  شهداء مناهج تعليم اللغة العريبة فى المدارس اإلبتدائية بإندونيسيا،

 11،(2116امعةالنيلين،رسالةالدكتورج:الخرطوم)
32

إدريسجوهر  الدين نصر اتجاهات جديدة فى مجال تعليم اللغة العريبة فى ،

 429،(ت.جامعةسونانأمبيلاإلسالميةالحكومية،د:سورابايا)إندونيسيا
33

 Suja'i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, Strategi dan Metode Pengembangan 

Kompetensi ( يس اللغة العربية، االستراجية ومنهج تطوير الكفاءةإبداع تدر ), (Semarang: 

Walisongo Press, cet.1, 2008), 82. 
34

  Masnur Muslih, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual ( المنهج

 .41 ....,(بمستوى الوحدة للتعليم، التدريس المؤسس بالكفاءة والمقامة
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يحتوىعليهومنهجعلىالمستوىالمدرسىأنهيشيرإلىاستعمال

الطالب بعملية تطبيقه فى التدريس35 .الطراز أخرى، بعبارة أو

المؤثرةالقائم التدريس هو والسياقية الكفاءة على طوابع. وأحد

نافع، شيئ تدريس على التالميذ تسهيل هو المؤثر مثلالتدريس

الحقيقةواألهلية،والفكرةوكيفيعاشرمعاألخرأومعشيئيراد

John Deweyوكانتتارحيةالتعليمالسياقىصدرمنفكرةتقدم36 .به

الطالب كان إذا التعليم حسن على يتعلمون الطالب أن على

37 .ينتظمونفىمروره

يمالسياقىالتعلأنكماكتبهروسمانجونسون.تقولإلينب

الدماغعلىبناء يحفز نظام أنماطلمعنىواضحهو وقالتإيلين.

أن ً السياقىالتعلأيضا الذيينتجيم تعليمييطابقالدماغ نظام هو

.المعنىمنخاللالمحتوىاألكاديميبسياقالحياةاليوميةللطالب

هومحاولةلجعلالطالبينشطونفيضخيمالسياقىالتعللذافإن

ا منحيثالفوائدلذاتالقدرة دونخسارة ألنالطالبيحاولونية ،

 38.قيقيالمفهوموتطبيقهوربطهبالعالمالح

منالنظرياتالتي السياقىكماالتعلتصادرهناكالعديد يم

:39يلى

.المعرفةالبنائية .1

                                                 
35

 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik ( أنواع

 .101 ,(Jakarta: Prestasi Pustaka, cet.1, 2007) ,(التدريس اإلبداعي الموّجه بالبنائية

36
 Richard Dunne & Ted Wragg, Pent.: Anwar Jasin, Pembelajaran Efektif ( التدريس

 .12 ,(Jakarta: PT. Grasindo, cet.2, 1996) ,(الفعالي

37
 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ( منهج تدريس اللغة

 .156 ,(Malang: Misykat, cet.3, 2005) ,(العربية

38
 Rusman, Model-Model Pembelajaran ( لتدريسأنواع ا ), (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2016), 187. 
39

 Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (مفهوم استراجية التدريس), 

(Bandung: PT Refika Aitama, 2014), 67. 
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 أن النظرية هذه بلتفترض تحفيظ عملية ليس التعلم

تجربة حيث ا، يبنونلمتعلمين الخاصة خاللمعارفهم من

.ةالفعالةفيعمليةتعلممبتكرةالمشارك

.النظريةالتزايديةلاللتهاب/التعلمالمبنيعلىالمجهود .2

دلتحقيقأهدافالتعلمهتفترضهذهالنظريةأنالعملالج

.سيشجعالمتعلمينعلىااللتزامبالتعلم

.التنشئةاالجتماعية .1

اجتما عملية التعلم أن النظرية حاسمةعيتفترضهذه ة

التعلمعلى أهداف لذلك. االجتماعية العوامل تعتبر والثقافية،

.جزًءامننظامالتعلم

.التعلمعوقو .4

المع أن النظرية يكوناتفترضهذه يجبأن والتعلم رفة

نظاهري في تحقيقىالسياقحسن أجل من الماديواالجتماعي

.فالتعلمأهدا





.التعلمالموزع .5

 النظرية هذه اإلنستفترض التعلمأن عملية من جزء ،ان

 .المختلفةوظيفةكونهناكعمليةمنالمعرفةواليحيثيجبأن

 خصائص طراز التعليم السياقى . ج

،التعليمىالطرازهذاخصائصبمناسبةالسابقةالنظريةاألسس

:40يعنى

مالطالبعلىيساعدالمعل.علىالتعاونيمكنللطالب،تعاونال .1

،ومساعدتهمعلىفهمكيفيؤثرونجموعاتمالعملبفعاليةفي

 .ويتواصلونمعبعضهمالبعض

                                                 
40

 Rusman, Model-Model Pembelajaran(أنواع التدريس),... 187. 
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ال .2 بعضبدعم ،ابعضنا أنفسهم تنظيم للطالب فييمكن بنشاط

اهتماماتهم ويفردي،تطوير يمكنهم أوواعملأن بمفردهم

 .بالعملمجموعات،ويمكنهمالتعلمأثناءالقيام

:عاليةويحققونهايتعرفالطالبعلىمعايير،عالعاطفةتعلممال .1

تحقيقها على الطالب وتحفيز األهداف تحديد المعلم. يوضح

".التميز"للطالبكيفيةتحقيقمايسمى

المتكامل .4 التعلم هام، بعمل الطالب يقوم وهناك: غرض، هناك

االختيار تحديد مع عالقة وهناك آخرين، أشخاص مع ،عمل

.ةحقيقيوهناكمنتجاتأونتائج

5.  مصاالاستخدام مختلفالدر المدارس، بين الطالب يربط

أعمال كرجال الحقيقية الحياة في الموجودة المختلفة والسياقات

.وكأعضاءفيالمجتمع

6.  نشجعل من ،طيطالب أعلى مستويات استخدام للطالب يمكن

،وحلالمشكالت،يمكنتحليلوتوليفوابتكارى،نقديالالتفكير

.طقواألدلةواستخدامالمن،واتخاذالقرارات

7.  اطجعل مدرسلب وجعل حرج الطالبإبتكارى، يعتني

،وتحفيزاالهتمام،والتوقعاتالعاليةوتقديمفة،المعر:بشخصيتهم

وتقويتهم أنفسهم . دون النجاح للطالب يمكن .الكبارحافزال

.يحترمالطالبأصدقائهموكبارهم

بالعملالطالبالفصولنوممراتتمتلئجدرا .8

،بلبطاقاتتقاريرإالءاألمورليستالمقدمةإلىأولياالتقارير .9

،ومقاالتالطالبلطالب،وتقاريرعننتائجالمختبرهيعملل

فيسياقالعالمالحقيقيالعلميةتخدمالطالبالمعرفةيس.وغيرها

معنىل ذي المثال، سبيل المعلوماتعلى الطالب يصف قد ،

تعلموالعلمية وانالتي العلوم في والرياضياتها والتعليم لصحة

منخاللتصميمسيارةأوتخطيطقوائمودروساللغةاإلنجليزية

.عروضعنالعواطفالبشريةمدرسيةأوتقديم



 

21 

 

القائم العربية تريساللغة فدالئل السابقة األفكار على بناء

علىالتعليمالسياقىيصاعأنيراقببالنواحى،يعنىناحيةالمدخل،

الطر التعليميةوناحية اإلستراتيجية وناحية األساليب، وناحية .يقة،

العربية اللغة لمادة السياقى التعليم إن طرف، أى من تأملنا وإذا

كالشخصالذى يمكنالتالميذ ألنه يتضمنعلىالمدخلاإلنسانى،

 41.عندهالكفاءة،حتىأنيكونفاعالوالمفعوالفىالتعليموالتعلم

 السياقى مكونات طراز التعليم . د

مكوناتعلىالميالتعلهذاطراز،يشتملالخصائصجانبب

السياقيالتعلعلى لتوجيهىم في يالتعلتدبيرالمعلم الصورةم كما

1):42التالية ) 2)البنائية، ) السؤال، 1)طلب ) (4)التحقيق،

.التقييمالحقيقى(7)االستنتاج،و(6)عرضالمادة،(5)المناقشة،

 

 

 









 

 

 بأن يعنى أعاله صورة السياقيتعلعلىمكونات ىهوىم

 المعلمخطة صممها التي الدراسي سيناريوالفصل شكل في ،

سيت التعلقومدريجيلما ميبهمعالطالبأثناءعملية فيالبرنامج.

 بيكمليجبأن معلمبوضوحالمكوناتالسبعة لكل بحيثيكون ،
                                                 

حمدانى41 احمد )لمادة اللغة العربيةسياقىالتعليم ال، السابعة، ،(2115الطبعة

199 
42

 Asis Saefuddin and Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif (التدريس الفعالي), 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 24. 
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 كامل إعداد أخطةعن توجيه في تنفيذها فيسيتم التعليم نشطة

الدراسي الفصل و. المكونات السياقىالتعلخصائصتطبيق أنيم

.كبيرةمسترحةماللغةالعربيةيلعمليةتعلتسه

اللغاتهياللغةالعربية؛فهياللغةالتيلهاإ أبرزوأهم ن 

 هللاعز  التيأنزلبها اللغة مكانةخاصةفينفوسالمسلمينألنها

علىنبي هدمحمعليهالصالةوالسالمكماجاءفيوجلالقرآنالكريم

ً:"قولهجلوعال والماليينمنالناسحول ."إناأنزلناهقرآناًعربيا

العالميتحد ثونبهذهاللغةالعظيمة،فقدبلغعددمتحد ثيهامايقارب

العددالكبيرمنالمتحد ثين422 غممنهذا مليوننسمة،وعلىالر 

الكثيرمنهميجهلونمبادئوأساسياتوقواعداللغة،بالعربيةإالأن

األمرال ذييولدلديهمالصعوبةالكبيرةفيتفسيرالمفرداتوالجمل

لذا اللغة، هذه لدراسة ة الملح  حاجتهم وبالتالي العربية، والفقرات

43 .تدريساللغةالعربيةومهاراتسنقد مفيهذاالمقالأبرزطرق

فمهارةاالستماع،االستماع:بع،كمايلىأرمهاراتاللغةإن

تساعدعلىالتعرفعلىاألصواتوالتمييزبينها،كماتساعدعلى

يعدالكالم،الكالم .التمييزبينالرموزالمكتوبةومسمياتهاالمنطوقة

المظهرالرئيسيللغة،فالكالميساعدعلىتحديدعناصرالمحادثة،

ال والتراكيب المفردات فيواستدعاء الجمل ووْضع لها، مالئمة

الصحيح سياقها والفهم،،القراءة. التعرف، على القراءة تعتمد

ويقصدبالتعرفربطالصوتبالرمزالمكتوب،والتحليلالبصري

األلفاظ بين عالقة إقامة محاولة فهو الفهم وأما الكلمات، ألجزاء

فذلكوالمعاني،وذلكللتوصلإلىإدراكالوحداتالفكريةللنص،

العامة األفكار استنتاج على يساعد المتعلقة،الكتابة. القواعد وهي

 البنيانبالجانب إلنشاء اللغة عناصر توظف حيث للغة، الشملى

44 .اللغوى

                                                 

 
43https://mawdoo3.com/2118-8-26.يةالعرب_اللغة_تدريس_طرق. 

 
44https://mawdoo3.com/2118-8-26.اللغة_عناصر. 

https://mawdoo3.com/طرق_تدريس_اللغة_العربية
https://mawdoo3.com/طرق_تدريس_اللغة_العربية
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مهارة يعنى مهارتين، عن الباحثة ستبحث البحث وبهذا

والكالم االستماع البشر،. بين األساسية التواصل وسيلة اللغة تعد 

إ ويعد وتكون الخاصة، مهاراته وللنوعين مكتوبة، وإما محكية ما

بين ً واستخداما انتشاراً التواصل أنواع أكثر الشفويمن التواصل

فنيالتحدثواالستماع،إلى،ولتطويراللغةالمنطوقةنحتاجالناس

من اإلنسان ولتمك ن والكتابة، القراءة فتمثلهما المكتوبة اللغة أما

و التحدث منمهارات فيستطيع حياته، في كبيرة أهمية االستماع

خاللهماالتعبيرعناحتياجاتهوفهماآلخرينوالتواصلالبناءمعهم،

ويركزعلى العقلوالعاطفة، يتعاملمع ً التحدثفنا وتُعتبرمهارة

اآلخر الطرف إقناع في المتحد ث لرغبة أكبر؛ بشكل  العاطفة

45.والتأثيرفيه

االستم أو التفكيراإلصغاء من مزيداً الفرد من يتطلب اع

واالهتمام،فحالهكحالالكتابةوالتحدث،وإذالميهتماإلنسانبمهارة

تعلمه ما يتذكر ولن الكثير، يتعلم لن فإنه لديه، االستماع ويرى.

اإلنسانيمكنأنيكتسبأرباحاً المجال،أن  بعضالخبراءفيهذا

ذاأضافهاإلىالمهاراتاألخرى،عظيمة،منخاللهذهالمهارة،وإ

إنساناًفع االً،التييتميزبهاكمهارةالحفظوالفهم،استطاعأنيُصبح

46 .المعلومات،والتقدمالذينعيشهُفيعصر

إلىالناس، الجيد يُجيدوناإلصغاء األشخاصالذينال أما

ليلمنفإن هماليجدونمنيتحدثإليهم،أويقدملهمالمعلومةإالالق

بالتحدثإلىمستمع:)يقولالباحثجيروم.الناس اليعبأأيشخص 

السماع نية عملية(ليسلديه في الجميل بأسلوبه الجيد فالمستمع ،

اإلصغاءيسه لاألمرعلىالمتحدثفيإيصالالمعلومة؛ألن هيُظهر

مهارة إلتقان المهمة تلخيصالوسائل ويمكن يتحدث، بما اهتمامه

                                                 

 
45://mawdoo3.comhttps/2118-8-26.االستماع_و_التحدث_مهارات. 

46
  كوبين، السعودية)،(الطبعة األولى)كيف تُصبح ُمتواصالً جيداً نيدو مكتبة:

ف.1،جزءجرير  125،(بتصر 

https://mawdoo3.com/طرق_تدريس_اللغة_العربية
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يلياالست ماعبما االستماعلدىالشخص: نية وجود التخلصمن.

للمتحدث الجيد االستماع الشخصعن يُشغل قد شيء مقابلة .كل

رحب  47 .استخداملغةالجسدبطريقةفعالةوذكية.المتحدثبصدر 

المتحدثالبارعيبحثعنالوسائلوالطرقالتيتقويمن

ال ومنهذه يها، وتنم  لديه المهارة يليهذه اإليمانبما48 :وسائلما

الكالم، من التقليل مختلفة، الناس آراء أن  الفرد معرفة يقول،

اإلعدادالجيد،االستعانةباألمثلة،البحثعنالنقاطالمشتركة،العلم،

التيتُعينه منالمفرداتاللغوية واسعة  امتالكالمتحدثلمجموعة 

المراد المعنى عن التعبير على من،وتُساعده هدفواضح وضع

الصدقوهيمنأهماألخالقالتييجبأن،الحديث،الثقةبالنفس

 يتخل قبهاالمتحدث،مراعاةحالالمستمع،االستماعالجيد،فكماأن 

المتحدثيجبأنيُتقنفنالحديثواإللقاء،عليهأيضاًأنيُتقنفن

و ثقتهم، يكسب حتى وُمداخالتهم اآلخرين، إلى يستمعوااالستماع

 49 .إليهأثناءكالمه

                                                 
47

 المرجعنفسه 
48 سويدان، الكويت)،(الطبعة الثالثة)فن اإللقاء الرائع طارق اإلبداع: شركة

ف.1،جزءالفكري 29-26،(2114،بتصر 

 
49

األميري  البراء (م2114-5-8)أحمد ،نصيحة إلتقان فن الحديث والحوار،

www.alukah.net.ف.م2117-11-14اط لععليهبتاريخ  .2118-8-26.بتصر 

http://www.alukah.net/
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 الباب الثالث

فى تعليم اللغة العربية لطالب الفصل  تطبيق طراز التعليم السياقى

 2العاشر 

 األولى فونوروكو العامةية الحكومية ثانوالمدرسة اللقسم علم العالم ب

 

لمحة حول المدرسة الثانوية الحكوميّة العامة : البيانات العامة . أ

 األولى فونوروكو

 تاريخ تأسيس المدرسة  .1

الحكومي ة الثانوية هى المدرسة األولىفونوروكو العامة

 وبنيتفىالسنة المدارسالتربوية م1961أقدم كانتالمدرسة.

أخر بناء إلى واحد إنتقاالتبناء بل الال ئق المبنياء من .فارغة

العامةاألولىفونوروكوالموقفة الحكومي ة الثانوية بناءالمدرسة

إال  وينفعه قبل من المدرسة بناء هو رحمة باسوكى شارع فى

وبعض التنظيم، غرفة المدرسين، غرفة رئيسالمدرسة، غرفة

.الفصول

فاسيبانللصفالثانى والفصولاألخرىسكنتفىبناء

مديرية اآلن فيه يسكن بناء على وكذلك االجتماعى العلم لقسم

استعملللصفالثانىبا لماضىفونوروكوفقد استعاربيت. وقد

العالم العلم لقسم الثانى للصف المقيم الشرقى. الجنوب فى

يُقام التى فونوروكو األولى العامة الحكومي ة الثانوية بالمدرسة

ل األو  للصف يُستعَمل الذى فيرويستا ْقعَِة الرُّ الخياَم اآلن

.بالماضى

األ العامة الحكومي ة الثانوية مدرسة يُستعاُر ولىثم 

بمد ة  كاتوغ بترا الطريق فى باكتى للش ركة بناًء فونوروكو

قصيرة  . السنة الحكومي ة1981وفى الثانوية المدرسة كانت
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سيمان رونوويجايان قرية إلى تنتقل فونوروكو األولى العامة

اآلن إلى فونوروكو العامة. الحكومي ة الثانوية المدرسة كانت

ا لها اآلن فونوروكو الش روطاألولى على تستوفى التى لمبانى

التربوية المدرسة الثانوية. بالمدرسة التعليم عملي ةُ يُْطِلَق ألْن

وثالثون ستة عليها بُنَِى فقد فونوروكو األولى العامة الحكومي ة

 50.فصال

مستوى هو العامة الحكومية الثانوية بالمدرسة والمراد

ا الشؤون وزارة منهح على العالي بأندونيسياةلتعليميالتعليم

(SLTA).

اللوحةاألولى

عنغرفالمدرسةالثانويةالحكومي ةالعامةاألولىفونوروكو

 عدد اسم الغرفة رقم

1غرفةرئيسالمدرسة1

1غرفةاألساتذة2

1غرفةالمستودَع1

1مسجد4

ة5 6غرفةالصح 

عاية6 1غرفةالر 

1غرفةالحارس7

1المدرسةنائبغرفة8

1غرفةالضيوف9

1(MAPALA)غرفةالمحبالعالم11

1ةيغرفةالشركةالمدرس11

1مكانالبوليس12

1ميدانالمراسم11

1ميدانالرياضة14

1غرفةاإلعالم15

                                                 
50

 فيملحقهذاالبحثPO-1/D/X/2018/01:انظرنسخةالوثائقالمكتوبة 
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1إدارةتكنولوجيا16

الطالب تعلم إنجاز على يتأث ر المتكملة المدرسة .بحال

 ُمثْبٌَت الحكومي ةوبهذا الثانوية للمدرسة الخريجية نجاح على

بجانبالمبانىوالمؤمالتالكاملةكانت.العامةاألولىفونوروكو

 :لمدرسةالثانويةالعامةالحكومي ةاألولىفونوروكو

اللوحةالثانية

والموظفينبالمدرسةالثانويةالحكومي ةالعامةاألولىعنعددالمعلمين

فونوروكو

العددوموظفالمدرس1

1491طالب2

89المدرس1

17الموظف4

1ُمْختَبَراتلقسمعلمالعالم5

1ُمْختَبَرةالل غة6

4ُمْختَبَراتكمبيوتر7

1غرفةمكتبةالطلبة8

1غرفةالفنوناليدوي ة9

1ديوانالدرساإلضافى 11

1ديوانمنظمةالطلبة11

1غرفةالكشفية 12

 

 

 وقفها الجغرافىم .2

األولى النمرة فىش ارعبودىأوتومو المدرسة هذه تقع

فونوروكو دي ة المحم  الجامعة أمام فونوروكو، سيما .رونوويجايا

لها فونوروكو األولى العامة الحكومي ة الثانوية المدرسة كانت

المدرسة حول واقفات الحافالت من وكثير ستراتيجى  .مكان
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الثا المدرسة منوتحيط فونوروكو األولى العامة الحكومي ة نوية

 51الشرقوالشمالوالغربوالجنوبتحيطهاقريةرونوويجايان

 منظمة المدرسة الثانوية الحكوميّة العامة األولى فونوروكو .3

اللوحةالثالثة

عنهيكلالتنظيمبالمدرسةالثانويةالحكومي ةالعامةاألولىفونوروكو















 

 

 

 

 سين والموظفين والطالبأحوال المدر .4

الفصل ولى  وظيفة يعنى: الفصل إدارة الفصل، تدبير

دروسالفصل، جدول للطالب، الغياب كشف جلوسالطالب،

جدولحارسةالفصل،كشفغيابالطالب،نظامالطالب،كتابة

ورقةالنتائجالطالب،صنعملحوظةمخصوصةللطالب،تسجيل

الطالب،تقسيمكشفالدرجةإنتقالالطالب،كتابةكشفدرجات

.الطالب

الطالب رعاية قسم وظيفة برئيس: الرعاية برامج

إعطاء يعنى الرعاية برامج استعمال على مسؤولية المدرسة،

                                                 
51

فيملحقهذاالبحثPO-1/D/X/2018/02:انظرنسخةالوثائقالمكتوبة 

لجنة المدرسة 

 التربوى

 رئيس المدرسة

 صلّة المجتمع

 

 اللّوازم التّمهيديّة

 

 تنظيم

 

 مدرس

 

 رعاية

 

 مدّرس الّدرس

 

 طالب
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المجتمعِواإلرشاداتتوجيهات وبيئة المدرسة، بيئة للطالب،

مقابلة حاور لطالب؛ وقس مه التربوى أخباٌر يَْستَِلُم الُمْنتَِشِر؛

.لطالببا

للمال والموظفين المدرسين وظيفة استقبال: من إستيداع

استقبال تصدير،تشجيلعلىكل  اللجنةالمدرسة،ادفاععلىكل 

إلىرئيسالمدرسة شهر  .اللجنةالمدرسة،يختبرعنالنَّْقِدلكل 

وظيفةالكانسةالواكلالمدرسة،مسؤولية:وظيفةالكانسة

مسؤو التدريس، عملية الت دريس،على ِمْنَهاجِ نشاطات على لية

 خمس استعمال على لمدرسين،"ك"مسؤولية الكانسة وظيفة ،

الفصل دخول الت دريس، ِمْنَهاجِ نشاطات على الطالب تدبير

استقبال خروجه، أو الفصل دخول توصية استقبال الفارغ،

الضيوف،كتابةعلىكتابالكانسةويختبرهإلىرئيسالمدرسة

.اءعملي ةالتدريسفىانته

التنظيم كانسة وظيفة اإلدارة: استخدام على مسؤولية

الت دريسوخمس كتابة"ك"الديوانوِمْنَهاجِ استقبالالضيوف، ،

اقتفال قبل المدرسة رئيس إلى ويختبره الكانسة كتاب على

.الديوان

تنقسمالمدرسةالثانويةالحكومي ةالعامةاألولىفونوروكو

(.IPS)و(IPA)لثالثينفصالوينقسمإلىقسمين،يعنىإلىستةوا

فصلفيمايلى :ويأتىالبيانعنعددالطالبلكل 

اللوحةالرابعة

فصلبالمدرسةالثانويةالحكومي ةالعامةاألولى عنعددالطالبلكل 

فونوروكو

 عدد الفصل

طالبا115(IPA)العاشر

 طالبا215(IPA)العاشر

طالبا1 15(IPA)العاشر
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 طالبا4 15(IPA)العاشر

طالبا5 15(IPA)العاشر

 طالبا6 15(IPA)العاشر

طالبا7 15(IPA)العاشر

 طالبا8 16(IPA)العاشر

طالبا9 15(IPA)العاشر

 طالبا112(IPS)العاشر

طالبا212(IPS)العاشر

 طالبا111(IPS)العاشر

 طالبا116(IPA)الحادىعشر

 طالبا216(IPA)الحادىعشر

 طالبا116(IPA)الحادىعشر

 طالبا415(IPA)الحادىعشر

 طالبا516(IPA)الحادىعشر

 طالبا616(IPA)الحادىعشر

 طالبا716(IPA)الحادىعشر

 طالبا816(IPA)الحادىعشر

 طالبا916(IPA)الحادىعشر

 طالبا112(IPS)الحادىعشر

 طالبا215(IPS)الحادىعشر

 طالبا116(IPS)الحادىعشر

 طالبا115(IPA)الثانىعشر

 طالبا216(IPA)الثانىعشر

 طالبا116(IPA)الثانىعشر

 طالبا416(IPA)الثانىعشر

 طالبا515(IPA)الثانىعشر

 طالبا616(IPA)الثانىعشر

 طالبا716(IPA)ىعشرالثان

 طالبا816(IPA)الثانىعشر

 طالبا916(IPA)الثانىعشر
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 طالبا114(IPS)الثانىعشر

 طالبا216(IPS)الثانىعشر

 طالبا115(IPS)الثانىعشر

البيانات الخاصة بالمدرسة الثانوية الحكوميّة العامة األولى  . ب

 فونوروكو

لسياقي فى تعليم مهارة االستماع للغة تطبيق طراز التعليم ا .1

 العربية

لقدعملتالباحثةالمقابلةمعمدرساللغةالعربيةاألستاذ

التعليم طراز عن الماجستير الفتى خير الحاج الدكتورأندوس

اللغةفيالسياقى النتائج العربية،تعليم على الباحثة وحصلت

سأنيعدللطالبلترقيةفهمالطالبعنقواعداللغةيلزمللمدر

إلقاء في ولتنشيط مالحظته، تحت التدريبات أو التمرينات

المباشرة، بالطريقة المفردات المدرس ألقى المستمر المفردات

ولمحادثةأوالحواربإعطاءالمدرسإلىالطالبالواجباتالتى

المحادثة، في مهارتهم لترقية والتمثيل والحوار بالمحادثة تتعلق

ىبإعطاءالمقاالتوالتفهمعنهاويأتيبعدهاالختبارولقراءةيعن

في بالتمثيل يعنى االستماع فى الطالب مهارة ولترقية عنها،

أو اإلنشاء بعمل يعنى الكتابة مهارة ولترقية المحادثة، عملية

52.بكتابةالمقالة

يتعرفأوال أن عليه تدريساالستماع فى المعلم لينجح

القسميبدأ53ستمعالجيدعلىالعاداتالالزمةللم المعلم،وفىهذا

:كمايلىمنإعطاءالمفردات

 دوات المدرسيةأ

تِْلكَ–هِذِه  ذَِلكَ–هذَا

                                                 
52

فيملحقهذاالبحثPO-1/W/XI/2018/01:انظرنسخةالمقابلة 
53

طعيمة  أحمد ورشد الناقة كامل طرائق التدريس اللغة العربية لغير ،محمود

 111،الناطقين بها
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 ِكتَاب   َحِقْيبَة 

 قَلَم   ِمْسَطَرة 

ِمْرَسم   ِمْمَسَحة 

 قَاُمْوس   ِمْمَحاة 



 المكان

ِمْرَحاض   فَْصل  

َمْلعَب   بَةَمْكتَ  

ام  َحمَّ ُمَصلَّى  



 ظرف المكان

ْقم اْلَكِلَمة اْلَمْعنَى اْلِعبَاَرة  الرَّ

 1 َحْولَ Di sekitar الميدانَِحْوَلالشجرةُ

 2 َوَسطَ Di tengah المدرسةَِوَسَطالميدانُ

اْلَمْكتَبِفَْوقَاْلِمْصبَاح
Di atas  

(tidak menempel) َفَْوق 1

اَسةِْحتَتَاْلِمْقلََمة اْلُكرَّ Di bawah َتَْحت 4

اْلَمْلعَبِأََماَماْلُمَصلَّى Di depan أََماَم 5

اْلفَْصلَِوَراءَاْلَمْسِجد Di belakang َوَراَء 6

اْلِمْسَطَرةِبَْينَاْلِمْقلََمة

َواْلقَاُمْوِس
Di antara َبَْين 7

اْلِمْرَسمَِجانِبَاْلِمْمَسَحة Di samping ََجانِب 8



 الصفة
Arti ُمَؤنَّث ُمذَكَّر  Arti ُمَؤنَّث ُمذَكَّر 

Kecil ٌَصِغْير ةَصِغْيرَ  Lawan kata  Besar َكبِْير  ةَكبِْيرَ
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Dekat ٌقَِرْيب ةقَِرْيبَ  Lawan kata  Jauh بَِعْيد  ةبَِعْيدَ
Pendek ٌقَِصْير ةقَِصْيرَ  Lawan kata  Panjang َطِوْيل  ةَطِوْيلَ
Kotor ٌُمتَِّسخ ةُمتَِّسخَ  Lawan kata  Bersih نَِظْيف  ةنَِظْيفَ
Sedikit ٌقَِلْيل ةقَِلْيلَ  Lawan kata  Banyak َكثِْير  ةَكثِْيرَ
Jelek ٌقَبِْيح ةقَبِْيحَ  Lawan kata  Indah َجِمْيل  ةَجِمْيلَ
Malas ٌَكْسالَن ةَكْسالَنَ  Lawan kata  Rajin نَِشْيط  ةنَِشْيطَ
Sempit ٌَضيِ ق ةَضيِ قَ  Lawan kata  Luas َواِسع  ةَواِسعَ
Bodoh ٌَجاِهل ةَجاِهلَ  Lawan kata  Pandai َماِهر  ةَماِهرَ
Rendah  ُمْنَخِفَضة ُمْنَخِفض  Lawan kata  Tinggi ُمْرتَِفعَة ُمْرتَِفع 

ي اللغة قواعد الطالبعن فهم يعدلترقية للمدرسأن لزم

:للطالبالتمريناتأوالتدريباتتحتمالحظتهكمايلى

 االستفهام

Arti Jawaban  Pertanyaan 

Pohon itu di sekitar 

lapangan 
 ؟الشجرةُ  الميدانَِحْوَلالشجرةُ

 أَْينَ

Lapangan itu di tengah 

sekolah 
 ؟الميدانُ  المدرسةَِوَسَطالميدانُ

Lampu itu di atas kursi ُاْلُكْرِسى ِفَْوقَاْلِمْصبَاح  
اْلِمْصبَاح

؟
Tempat pena itu di 

bawah buku tulis ُاَسةتَْحتَاْلِمْقلََمة اْلُكرَّ  اْلِمْقلََمة؟

Mushalla itu di depan 

lapangan اْلَمْلعَبأََماَماْلُمَصلَّى  اْلُمَصلَّى؟

Masjid itu di belakang 

kelas ُاْلفَْصلَوَراءَاْلَمْسِجد  اْلَمْسِجد؟

Tempat pena itu di 

antara penggaris dan 

kamus 

اْلِمْسَطَرةبَْينَاْلِمْقلََمةُ

َواْلقَاُمْوس
 اْلِمْقلََمة؟

Penghapus papan tulis 

itu di samping pensil ُاْلِمْرَسمَجانَِباْلِمْمَسَحة  
َسَحةاْلِممْ

؟



 

11 

 



 المبتدأ والخبر من ظرف المكان

  اْلُمْبتَدَأ اْلَخبَر   اْلُمْبتَدَأ اْلَخبَر

اْلَمْلعَبأََماَم  5 الشجرةُ الميدانَِحْوَل اْلُمَصلَّى 1

َوَسَط

 المدرسةِ
اْلفَْصلَوَراَء  6 الميدانُ اْلَمْسِجدُ 2

اْلُكْرِسى فَْوقَ اْلِمْصبَاحُ 7 
ْسَطَرةاْلمِبَْينَ

َواْلقَاُمْوس
اْلِمْقلََمةُ 1

اَسةتَْحتَ اْلُكرَّ اْلِمْقلََمةُ 8  اْلِمْرَسمَجانَِب اْلِمْمَسَحةُ 4

      
Keterangan : 

1. Kedudukan kata yang tercetak tebal adalah sebagai Mubtada’ (subyek)  

2. Kedudukan kata yang berwarna merah adalah sebagai Khobar (predikat 

dengan bentuk kata keterangan tempat)  

3. Struktur contoh-contoh di atas adalah : 

 

Mubtada (subyek) + Khobar (predikat kata keterangan tempat) 
 

 

 

 

 المبتدأ والخبر من الصفة

 ذَكَّرمُ  ُمَؤنَّث

Arti Arti  اْلُمْبتَدَأ اْلَخبَر  ْلُمْبتَدَأا اْلَخبَر
Ini 

penggaris 
ِمْسَطَرةٌ َهِذهِ  Ini kelas ٌفَْصل َهذَا

Penggaris 

(itu) 

panjang 

َطِوْيلَةٌ اْلِمْسَطَرةُ
 

Kelas (itu) 

bersih 
نَِظْيفٌ اْلفَْصلُ

Penggaris ٌَطِوْيلَة َهِذِهاْلِمْسَطَرةُ  Kelas ini ٌنَِظْيف َهذَا
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ini panjang bersih ُاْلفَْصل

      
Keterangan : 

1.  Mubtada’ adalah kata yangberkedudukan sebagai subyek 

2. Khobar adalah kata yang menerangkan Mubtada’ dan berkedudukan sebagai 

predikat  

3. Catatan : 

a.  Khobar harus sesuai dengan Mubtada’ (kecuali yang berupa kata 

keterangan tempat) 

b.  Jika Mubtada’nya mudzakkar (laki-laki) maka khabarnya harus mudzakkar  

c. Jika Mubtada’nya mu’annats (perempuan) maka khabarnya harus 

mu’annats  

d. Bentuk kata sifat harus menyesuaikan dengan benda yang disifati dalam hal 

mudzakkar dan mu’annats (perhatikan dan cermati contoh di atas) 

4. Struktur contoh-contoh atas adalah : 

 

Mubtada (subyek) + Khobar (predikat kata sifat) 

. 



 الحوار

.أناَطاِلب.اِْسِمىَسْلَمان  

!اُْنُظْرإِلَىهِذِهالُصْوَرة

أََماَمَوِهَى.َجِمْيلَةِهَىَكبِْيَرةوُمنَظََّمةوَ.هِذِهَمْدَرَستِي

بودىأوتوموَشاِرعفِيالـَمْدَرسة.اْلَمْسِجداْلَكبِْير

1َرْقم

  

 

 

.الفَْصلَواِسعوَجِمْيل،اْلفَْصُلُمنًظَّم.َوَهذَافَْصِلْى

الَحائِطَعلَىالَسبُّْوَرة.هِذِهَسبُّْوَرة!اُْنُظْر

.الَسبُّْوَرةفَْوَقالَساَعة.ْيلَةالسَّاَعةَجمِ.َوهِذِهَساَعة

.الـَمْكتَبَعلَىالـَحِقْيبَة.َحِقْيبَتِيَجِمْيلَة.هِذِهَحِقْيبَتِي
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ُهَو.اْلَمْكتَبَِةَواْلفَْصلبَْيَنهَُو.َوَهذَاُمَصلَّىاْلَمْدَرَسة

.َصِغْيرَونَِظْيفوَجِمْيل

  

 
 

الـَمْكتَبةَُكبِْيَرة،َوِهِذِهالـَمْكتَبة.َمْدَرَسةهِذِهَمْكتَبةُالْ

اْلُمَصلَّىَجانَِبِهَى.ُمنَظََّمة

  

  
ُهَو.اْلَمْدَرَسةَوَراءَهُوَ.إِلَىَهذَاالـَمْلعَب!اُْنُظْر

.َواِسع

  

 
 

َوَراءَالـِمْرحاُضنَِظْيف،ُهَو.َهذَاِمْرَحاض

  .الـُمَصلىَّ

لقدأصبحتعلموتعليملغةما،ينطلقاآلنمنكونهاوسيلة

االتصال،فاليكفىلمتعلمهاأنيتكلمبهابلالبدأيضاأنيفهمها

هى بل فقد متكلما ليست االتصال فعملية أبناؤها، يتحدثها كما

ويهدفتعليماالستماع54 .تتصمنمتكلماومستمعافىنفسالوقت

55 :إلىتحقيقمايلى

تعريفعلىاألصواتالعربيةوتمييزمابينهامناختالفاتال .1

وينطق العادى الحديث فى تستخدم عندما داللة ذات صوتية

 .صحيح

والتمييز .2 القصيرة والحركات الطويلة الحركات التعرفعلى

 .بينها

والتنوينوتمييزها .1 التشديد التعرفعلىكلمنالتضعيفأو

 .صوتيا

 .خاللسياقالمحادثةالعاديةسماعالكلماتوفهمهامن .4

                                                 
54

 111المرجعنفسه، 
55

 111المرجعنفسه، 
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 التدريبات على االستماع

Dengarkan kalimat-kalimat berikut dan cocokkan dengan jawaban yang tersedia 

serta tulis di kotak jawaban yang telah disediakan ! 



الحوارالتعليمىمناسبالمكتوبفىشكلأحاديثحقيقية

واألنماط علىالتعرفالشفوىللكلماتالشائعة جيدا طبيقا يقدم

والتركيبية فىتدريس56الصوتية مهما التدريباتجزءا وتعتبر ،

مهارات وتحسين لتنمية وطريقة مضمونا تمثل فهى االستماع

بعضالتوجيهاتفيمااالستم المعلم يقدم يلى وفيما المختلفة، اع

واالختيار الفهم وتدريبات الصوتى، التمييز بتدريبات يختص

 :والحفظ









ْقم اإِْلَجابَةااِْلْختِيَارالرَّ

1

أ
تَْحَتاْلِمْقلََمةُ

اَسةِ اْلُكرَّ
 َحِقْيبَةِاْلفياْلقَلَمُ ج

...

ب
فَْوَقاْلِمْصبَاحُ

ْلَمْكتَبِا
 اْلَمْكتَبَِعلَىالِكتَابُ د

2
اْلفَْصلَِوَراَءاْلَمْسِجدُ جاْلَمْلعَبِأََماَماْلُمَصلَّىأ

... 
ف ِفِياْلِمْقلََمةُب اْلِمْرَسمَِجانَِباْلِمْمَسَحةُ دالرَّ

1
اَسةُقَبِْيحَ جَكبِْيرٌفَْصلُالْأ ةٌاْلُكرَّ

... 
امُالْب ُسَماِهرٌ دتَِّسخٌمَُحمَّ اْلُمدَِر 

4
َطِوْيلٌاْلَمْكتَبُ جَواِسعٌَمْلعَبُالْأ

... 
ْوَرةَُجِمْيلَ داْلِكتَاُبَجِمْيلٌب ةٌالصُّ

5
الطَّاِلُبنَِشْيطٌ جةٌَواِسعََمْكتَبَةُالْأ

... 
اْلَمْسِجدُنَِظْيفٌداْلَمْدَرَسةَُكبِْيَرةٌب

                                                 
56

 118المرجعنفسه، 
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Dengarkan teks pendek yang dibaca oleh ustadmu. Kemudian isilah titik-titik 

pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan pilihan jawaban di dalam kurung 

(sesuai dengan teks yang diperdengarkan). 









-فَلللللللللْوَزان-َسلللللللللْلَمان)...ِمْىاسْ.1

(دَْحالَن

س-َطاِلب-َطاِلبَة)...أنا.2 (ُمدَِر 

(نَِظْيفَة-َكبِْيَرة-َجِمْيلَة)...َمْدَرَستِىْ.1

(َجانَِباْلَمْسِجد-أََماَم-َوَراَء)...َمْدَرَستِْى.4

...َمْدَرَستِْىفِيَشاِرع.5 حَ) -تَّى -ُسوَكاْرنُو

(ُسْوَكاْرنِْى







 تطبيق طراز التعليم السياقي فى تعليم مهارة الكالم للغة العربية .0

فيالباحثةأجرت العاشر في9الفصل العالم علم لقسم

االستماعالمهاراتعلىتركزالسياقىبطرازالعربيةاللغةتعليم

كررتثمرايةسياإندونيأغنيةوغناءالدعاءمنبدء.والتحدث

الجديداتالمفرداتمعتعلمهاوأضافتمالتيالمفرداتالمدرس

الذيالموادمعيتوافقالتي المكان المعرفةسيكونظرف

العربيةباللغةواالتصالالمحادثةمجالفيللطالباألساسي

 (.البنائية)











س) 3هذه القراءة لالستماع  ّ (يَْقَرُؤَها اْلُمَدر   

اِْسِمىَسْلَمان َطاِلب. أنا َمْدَرَستِي. هِذِه َكبِْيَرةَمْدَرَستِي. َوِهَى.

.7َوِهَىفِيَشاِرعُسوَكاْرنُوَرْقم.اْلَمْسِجدأََماَم
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يتجمعواأنالطالبالمدرسطلبالمفردات،إتقانبعد

تتكونمجموعات،ستإلىالطالبالمدرسقسملمناقشات،افي

موضوععلىمجموعةكلحصلتثم.طالبستةمنواحدةكل

يستمحثم.والمحادثةالقراءةفيبعدفيماتطويرهتمواحدةمناقشة

معمناقشةقبلفهمهايتملمالتيالموادحولاألسئلةعلىالطالب

(.لطلبالسؤا)المجموعةفيأصدقائهم

































يتمبحثالمفرداتالجديداتعلىبمحاولةالطالبيناقش

وتطورتفيتجميعه وفقامحادثاتأوقصصإلىجمل

وهيمحددةلمواضيع الفصلوبيئةالمدرسيةالبيئةبالمدرس،
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العديدوحولالرياضيالمجالوبيئةالمكتبةوبيئةالمسجدوبيئة

(.التحقيق)لمدرسةاالعامةحولالمبانيمن















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدرسمعوالتشاورالمجموعاتبينالطالبيناقش

فيالموضوعتطويرثمتطويرهيتمالذيالتعلمبمفهوميتعلقفيما

بمقاطعأومحادثة الموقعتعديلطريقعنتعليميةفيديوقصة
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وينتبهيحددهالذيوالموضوع الجيدةاللغةقواعدإلىالمدرس،

.(المناقشة)التعلمالصحيحةأثناء

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تمالتيالتعليميةالفيديومقاطعنتائجالطالبيعرض

يرافقهأمامإعدادها قواعدالمفردات،إتقانعلىتقديميالفصل

يتعلمالموضوع،ليسإاليوافقوموقعوالصحيحة،الجيدةاللغة

حولللمحادثةالميدانإلىمباشرةيذهبونبلالفصل،فيالطالب

(.عرضالمادة)الموضوعمجالفييحدثما
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أخرىمجموعاتمنتأمالتأواستجابةالطالبيتلقى

يعرفحتىالمعروضالمنتجأوالتقديميالعرضنتائجحول

ونتائجالمفهومتحسينويمكنانتقادات الفيديومقاطعالمكتوب

العربيةالمحادثةصاحةوفقواعدفيالخاصة الطالبويمتلك.

المجموعاتمناألفكارأولألسئلةتفسيراتتقديمفيالحق

منبها،قامالتيالتعليميةالفيديوومقاطعمفاهيماألخرىحول

(.االستنتاج)فصاحةالكالمأوالقواعدمنأوجهةالمعنى
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التعلم،ليةعمطوالحقيقيةتقييماتبإجراءالمدرسيقوم

المعرفيةتقييم.النفسيوالحركيالمعرفيوالعاطفياإلدراكمن

أوظرفالمكانبقواعدالمتعلقةالطالبتدريبنتائجخاللمن

علىتقييم.مكتوبةأسئلةشكلفيتطبيقهايتماالستماعالتيفهم

.التعلمعمليةخاللالطالبوحماسالجهدوالنشاطمنالعاطفي

عنالتعليميالفيديونتائجمنالحركيةالنفسيةالحالةتقييمويتم

(.التقييمالحقيقى)فىالمحادثةالفصاحةالكالموالقواعداالنتباه
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التدريبات على 

 حوارال

 





تعتبرالتدريباتجزءامهمافىتدريساالستماعوالكالم

فهىتمثلمضموناوطريقةلتنميةوتحسينالمهاراتاالستماعأو

وف يختصالمحادثة، للمدرسبعضالتوجيهاتفيما يلىنقدم يما

الفهم وتدريبات والصوتى، االستماعى التمييز بالتدريبات

:واالختياروالحفظكمايلى







!بالحوارالسابقأَِجْبَوْفقًا

أَْيَنَمْدَرَستِي؟.6َمااْسُمالطَّاِلب؟ .1

َواِسللللللعَهللللللْلاْلفَْصللللللل.7َهْلَمْدَرَستِيَصِغْيَرة؟ .2

وَجِمْيل؟

أَْيَنالسَّاَعة؟.8َهْلالسَّبُّْوَرةَعلَىالَحائِط؟ .1

َهْلُمَصلَّىاْلَمْدَرَسةأََملاَم.9أَْيَناْلـَحِقْيبَة؟ .4

اْلَمْكتَبَِة؟

اَءاْلَمْدَرَسة؟َهِلاْلـَمْلعَبَورَ.11أَْيَناْلـِمْرحاُض؟ .5

َوْفقًللاإِذَاَكانَللتَخاِطئَللة(خ)ةَصللِحْيَحة،َواْختَللْرإِذَاَكانَللتالِعبَللارَ(ص)اِْختَللر

الِقَراَءة !ِلنَِص 

الللللللـَمْدَرسةَجانِللللللَب(خ/ص.)6اِْسُمالَطاِلبيُْوُسف(خ/ص) .1

اْلَمْسِجد

الَسلللللللللبُّْوَرةَعلَلللللللللى(خ/ص.)7الفَْصلَواِسعوَجِمْيل(خ/ص) .2

الَحائِط

َحِقْيبَةَسْلَمانَجِمْيلَة(خ/ص.)8الَساَعةَعلَىالَسبُّْوَرة(خ/ص) .1

الللللللللـَمْكتَبةَكبِْيللللللللَرة(خ/ص.)9الُمَصلَّىَوَراَءاْلَمْكتَبَةِ(خ/ص) .4

وُمنَظََّمة
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الللللللللللللللللللللـِمْرحاُضَوَراَء(خ/ص.)11َواِسعالـَمْلعَب(خ/ص) .5

الـُمَصلىَّ

 

!تَْرِجْمإِلَىاللُّغَةاإِلْندُْونِْيِسيَّةالَجي دَة

.َوِهَىأََماَماْلَمْسِجداْلَكبِْير.ةوُمنَظََّمةَوَجِمْيلَةَمْدَرَستِيَكبِْيرَ .1

.وهىَعلَىالَحائِط.الَسبُّْوَرةفىفَْصِلْىَكبِْيَرة .2

.هوَواِسعوُمنًظَّم.فَْصِلْىبَْيَناْلُمَصلَّىوَمْكتَبِةاْلَمْدَرَسة .1

.عُهَوَواسِ.ُهَوَوَراَءاْلَمْدَرَسة.َهذَاَمْلعَب .4

.الـِمْرحاُضفىَمْدَرَستِينَِظْيف .5 .وُهَوَوَراَءالـُمَصلىَّ



الطرق أنسب من واألجوبة األسئلة التدريبات تعتبر

العربية، باللغة المحادثة تدريس فى فعالية وأكثرها وأبسطها

وإجابات بأسئلة األسلوب هذا استخدام المدرس يبدأ ما وعادة

 على الطالب قدرة ونمو الشفويةقصيرة، للمواقف االستجابة

إلى السهل من فيتقدم تقدما، أكثر مراحل إلى المدرس ينتقل

المقعد،ومنالمواقفالصغيرةإلىمواقفجوهريةتستغرقعدة

إلىأنتتحولاألسئلةواألجوبةإلىمواقفكالميةحقيقية.دقائق

.كثرأتقومعلىالحواربينشخصينأو

فماكمايطابقبمكوناته،السياقىالتعليمتطبيقطرازبعد

:العربيةاللغةالتعلمفيالطالبالتحصيلنتائجهويلي
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تعلمفيللطالبالدراسيالتحصيلتحليلإلىاستناداً

السياقى،العربيةاللغة اكتمالنسبةأننستنبطبطراز طراز

فإنجبشكلكاملةفئةتضمينيتم%81إلىتصلالطالب يد،

الطالبالتعلمإكمالالتحقيقفيللغايةمفيدالسياقىالتعليمتطبيق

.العربيةاللغةتعليمفي

طراز التعليم السياقي فى تعليم مهارة االستماع  تطبيقانتقاد  .3

 والكالم للغة العربية

 لمهارة االستماعطراز التعليم السياقي  عن تطبيق اتنتقاداال . أ

الت الباحثة قامت أن بعد التعليمدريس بطراز مناسبا

النقصان لمعرفة الطالب ببعض المقابلة أقامت السياقي

.المعلقةبطرازالتعليمالسياقيخاصةفيمهارةاالستماع

الطريقة، التدريسبهذه يعرقل هناكشيئ يوجد ولم

 المادة، في بأنفسهم يشاركون الطالب الألن أنهم إذن

 شرح استماع إلى يحتاجون مثلالمدرس التدريس دوام

الماضية الطريقة بعض. المناقشة الطالب قام حين ولكن

الفرقة أعضاء يجعل الحال وهذا سلبيون، الفرقة أعضاء
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الناشطينفيميزانثقيلعديد،معأنكلأعضاءالفرقةله

 57.دورمتساوبعضهعنبعضفيالمناقشة

شيئا يوجد أنه على فاهليفي شاح ريزا دمحم ويقول

قلتدريسبطرازالتعليمالسياقيوهوفيالمناقشة،النهيعر

اليقدرعلىشرحالمادةإلىاآلخر،وهويخافأناآلخرين

58.يأمرونهالشرحفيمرةثانية

الذي الدرس بمدرس المقابلة الباجثة قامت والتنس

يلقيالمادةإلىالطالببطرازالتعليمالسياقي،وكماهويقول

أشياءً يوجد إيصالأنه في به يقوم الذي التدريس تعرقل

وهي االستماع، لمهارة خاصة أذهانطالبه المعلوماتإلى

المادة إلى يصلوا لم ألنهم الجملة تركيب في طالبه قدرة

59.القواعديةالتياستعملهاالمدرسفيالشرح

استماع يكن لم التدريسهي تعرقل التي األشياء ثم

أ في عادة العربية خطيئةاأللفاظ في ويجعلهم الطالب ذن

واحدة مادة  إليصاِل المدرسأن  ويشعر التلفيظ، عند كثيرة

وهويخافأناليكفيالوقتالذي ، يحتاجإلىوقتطويل 

السنة آخر في الطالب إلى المواد إيصال في يحتاجه

60.الدراسية

 لمهارة الكالمطراز التعليم السياقي  عن تطبيق اتنتقاداال . ب

ق أن بعد التدريس الباحثة التعليمامت بطراز مناسبا

النقصان لمعرفة الطالب ببعض المقابلة أقامت السياقي

.المعلقةبطرازالتعليمالسياقيخاصةفيمهارةالكالم
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 المرجعنقسه  
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غير الطريقة بهذه التدريس يعرقل الذي الشيئ

موجود يشعرون. هم فيديو بتأليف الطالب قام حين ولكن

اظفاتمنالمواداألخرىالتييجبونبميزانثقيللوجودالو

وهميقلقونخطوةتعريضفيديوخوفًامنقبيحه.العملعليها

61.والحياءعليه

وقيلتإيميسرينياواتيعلىأنهالمتوجدشيئابعرقل

معه يصعب الذي رفيق تنال أنها لألسف ولكن تدريسها،

62.التعاونفيالفرقة

بمد المقابلة الباجثة قامت الذيوالتنس الدرس رس

يقول وكما السياقي، التعليم بطراز الطالب إلى المادة يلقي

في به يقوم الذي التدريس تعرقل أشياًء يوجد أنه المدرس

إيصالالمعلوماتإلىأذهانطالبهخاصةلمهارةالكالم،هي

من سبب أما مختلفة المفردات حفظ في طالبه قدرة أن

الواقع هذه على الممكنة تعليمهماألسباب خلفية فهي ة

63.الماضي

التصريف الطالبفيتفهيم التيتعرقلالتدريسهيقدرة األشياء ثم

عندتأليفالمقالةفيالقراءةأوالمحادثة،ثمالنقصانفيالممارسةألن

المدرسمنوقتإلىوقتهيطريقة الطريقةالعاديةالتياستخدمها

64.الحفظ
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 الباب الرابع

فى تعليم اللغة العربية لطالب  طراز التعليم السياقىتحليل تطبيق 

 العامةية الحكومية ثانوالمدرسة اللقسم علم العالم ب 2الفصل العاشر 

 األولى فونوروكو

 

االستماع للغة مهارة فى تعليم  التعليم السياقيطراز تحليل تطبيق  . أ

 العربية

قواعد عن الطالب فهم ترقية نتائج على الباحثة حصلت

تحتاللغة التدريبات أو التمرينات للطالب يعد للمدرسأن يلزم

65.مالحظته اللغةوتقفأهدافهذه قواعد حفظ حد عند الطريقة

 تبدأ وفهمها، أمثلةهذه خالل من الوطنية اللغة بواسطة الطريقة

 فى الطريقة وتتبع والعباراتمناألمختارة، الجمل سلوبترجمة

الطريق وتقوم المتعلمة، بتدريباللغة والتحليل الشرح هذا بعد ة

66 .الطالبعلىكتابةالصيغواأللغازالنحوية

المستمرو المفردات إلقاء المفرداتلتنشيط المدرس ألقى

المباشرة المفرداتأوال67بالطريقة بتعليم تبدأ المباشرة والطريقة ،

منخاللسلسلةمنالجملتدورحولأنشطةالحياةاليومية،كماأن

 باللغةهذه والكتابة القراءة على القدرة تنمية تغفل ال الطريقة

المتعلمة وتعلم. الجانبمنتعليم هذا المباشرة أخذتالطريقة ولقد

68 .اللغةاألجنبيةمنالطريقةالسيكولوجية
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طعيمة  أحمد ورشد الناقة كامل طرائق التدريس اللغة العربية لغير ،محمود

 71،الناطقين بها
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الواجباتإلىالطالبالمدرسبإعطاءلمحادثةأوالحوارو

 والحوار بالمحادثة تتعلق لترقالتى فيوالتمثيل مهارتهم ية

تعليم69المحادثة فى البصرى السمعى المدخل استخدام يمكن ،

الكالم،ففىهذاالمدخليمكناستخدامأساليبكثيرةمنهاالصورة

70 .والتمثيلوسالسلمناألحداث

المقاالتةولقراء بإعطاء بعدهيعنى ويأتي عنها والتفهم

ي71االختبارعنها ما عادة للمستوىاألولوهو مواد، كونقراءة

ونصوصفىالكتبالمدرسيةالمقررة،وتعرفالمفرداتالسابق

الدارسون يواجه أن والمعتاد السياق، خالل من أيضا دراستها

مشكالتكثيرةمنالقراءةوالفهمعندهذاالمستوىحتىولوكانوا

72 .غيرقادرينعلىمناقشةالمحتوىباللغةالعربيةذاتها

ول مهارة اترقية فى فياالستماعلطالب بالتمثيل يعنى

،كانالمستوىاألولفىنمواالستماعكماسبق73المحادثةعملية

أنذكرناهوالدقةالسمعيةأوالحدةالسمعيةفىالتمييزالصوتى،

لموجاتالصوت علىاالستجابة قادرة تكناألذن لم إذا ذلكأنه

 مهارات فكل العصبى الجهاز طريق عن الالستماعوترجمتها

فى األولى الخطوة هو القوى فالسمع معطلة، تصبح األخرى

اإلنصات،أماالخطوةالثانيةفهىالتفسيروالتمثيلاألذنىالذىعن

التمييز فهى الثالثة الخطوة أما قيل، ما المستمع يفهم طريقة

74 .والحفظ
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ي الكتابة مهارة اإلنشاءولترقية بعمل بكتابةعنى أو

السيطرة"نأهدافتعليمالكتابةفىهدفرئيسواحدأل75.المقالة

علىاستخدامنطامبناءالجملةالعربيةفىكتابةرسالةأوموضوع

يفهمه أن العربى يستطيع أكثر". توضيح أجل من يمكننا كما

أثناء فى توجهنا األهداف من مجموعة فى الهدف هذا تفصيل

76 .لوبعمليةتعليمالكتابةمنحيثالطريقةواألس

السياقىميالتعلطرازتطبيقمنالبحثالسابقنعرفأن

 .الحاليةللنظرياتوفقالقسمعلمالعالم9فىالفصلالعاشر

الكالم للغة مهارة فى تعليم  التعليم السياقيطراز تحليل تطبيق  . ب

 العربية

المعلمكررثمرايةإندونيسياأغنيةوغناءالدعاءمنبدءا

يتوافقيالتاتالجديدالمفرداتمعوأضافتعلمهاتمالتيالمفردات

فيللطالباألساسيالمعرفةسيكونالذيظرفالمكانالموادمع

77.العربيةباللغةواالتصالالمحادثةمجال يبحثفىمكونات كما

التعليمالسياقىاألولىيعنىالمذهبالتركيبية،أساسإلتجاهالتعليم

المعرفة يرىأن قليالالسياقىوهو اإلنسان يتسعهابينها فقليالثم

فجائى وبذون المحدد السياقى الخالل هذه. بيني أن اإلنسان فيلزم

الواقعية الخبرة المعرفةويعطىالمعنىبواسطة فباءعلىهذا. لذا

المذهبيجبعلىالمدرسفىحجرةالدراسةأنينمىالمفاهيمبأن

ةالتعلمالذاتى،والعملالطالبسوفيتعلمونأوضحالمعنىبواسط

والمهارة المعرفة وبناء بنفسه، األشياء بتحقيق والقيام الذاتى،

 78 .الجديدةبنهسه
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فيمعواتجيأنالطالبالمدرسطلب،المفرداتإتقانبعد

كلتتكونمجموعات،ستإلىالطالبالمدرسقسمالمناقشات،

واحد علىمجموعةكلحصلتثم.طالبستةمنمجموع

يستمحثم.والمحادثةالقراءةفيتطويرهتمةواحدمناقشةالضوعمو

علىالطالب قبلفهمهايتملمالتيالموادحولاألسئلةتقديم

ويعتبراالستعالمأساسلهذا79.المجموعةفيأصدقائهممعمناقشةال

ليس الطالب فهم على ومهارة األساسمعرفة هذا وبناء االتجاه،

 الواقع، على اإلستعالمالحفظ عملية من محصول بل يلى. وفيما

80 :الخطواتلعمليةاإلستعالمفىالفصل

 .تحديدالمشكالت .أ

 .جمعالمعلوماتعنطريقةالمالحظةأوالمشاهدة .ب

تحليلالمعلوماتوكتابتهاعلىشكلصورةأوتقريرأولوحةأو .ج

 .جدولأوغيرذلك

.المستمعيناآلخريننتيجةالكتابةإلىالزمالءفىالفصلأوديمتق .د

المفرداتعلىبمحاولةالطالبيناقش يتمةجديدالبحث

لمواضيعوفقامحادثاتالأوقصصالإلىوتطورت جملفيتجميعه

محددة جدالمسوبيئةالفصلوبيئةالمدرسيةبيئةوهيبالمدرس،

حولالعامةالمبانيمنالعديدوالرياضيالمجالوبيئةالمكتبةوبيئة

اإلستجواب81.المدرسيةالبيئة منخالل تعلم أن اإلستجواب، كما

على الحصول إلى هم ويوجه األشياء معرفة على الطالب يحث

82 .المفاهيمويساعدالمدرسفىالتعريفكفاءةالطالب

فيماالمدرسمعوالتشاورالمجموعاتبينالطالبيناقش

فيوعالموضتطويرثمتطويرهيتمالذيالتعلمبمفهوميتعلق
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الموقعتعديلطريقعنتعليميةفيديومقاطعب قصةأومحادثة

جيدةالاللغةقواعدإلىنتبهوي المدرس،يحددهالذيوالموضوع

التعلمالجامعى،يقترحهذاالجانبأنتكون83.التعلمأثناءالصحيحة

.المفاهيممأخوذةمنالمشاركةمعاآلخرينخارجالفصلأوداخله

شاطفىالتعلممنالمناقشةبينالطالبأوالمجموعةوظهرهذاالن

84 .متنوعةاألعضاءوالجمل

تمالتيالتعليميةالفيديومقاطعنتائجالطالبيعرض

اللغةقواعد،المفرداتإتقانعلىتقديمييرافقه الفصلأمامإعدادها

فيالطالبيتعلمالليسإالموضوع،وافقيموقعووصحيحة،جيدة

ماحولثللتحدالميدانإلىمباشرةيذهبونبلدراسي،الالفصل

الجانب85.الموضوعمجالالفييحدث بهذا أنالتعلم التمثيل، كما

يتجهإلىأنالتعلمعنمهارةماأومعرفةالمعينةيتبعهاالنموذجأو

86 .المثالمناآلخرينمثلالخبراءأوالطالبأنفسهم

خرىاألمجموعاتالمنتتأمالأواستجابةالطالبقىيلت

يعرفحتىالمعروضالمنتجأوالتقديميالعرضنتائجحول

فيالفيديومقاطعنتائجو المكتوبالمفهومتحسينويمكنانتقادات

تقديمالفيالحقالطالبمتلكوي .العربيةالمحادثةوفصاحةقواعد

مفاهيمحول األخرىالمجموعاتمناألفكارأولألسئلةتفسيرات

أوالقواعدأوالمعنىجهةمنبها،قامالتيالتعليميةالفيديوقاطعوم

الكالم المدرسوالطالبفىنهاية87.فصاحة به النشاطيقوم وهو

الدراسة األنشطة. أو الوقائع الطالبلجمع ويستجيبون ويطالعون
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الضرورية المقترحات يعطون بل التعلم، عملية طوال الواقعية

88 .لتحسينالتعلم

التعلم،عمليةلطواحقيقيةالتقييماتالبإجراءالمدرسيقوم

منالمعرفيةتقييم .النفسيوالحركيوالعاطفيالمعرفيإدراكمن

أوعنالموادالظرفالمكانبقواعدالمتعلقةالطالبتدريبالنتائج

مكتوبةأسئلةشكلفيتطبيقهايتمالتي االستماعفهم علىتقييم.

تموي .التعلمعمليةفىالطالبوحماسدوالنشاطالجهمنالعاطفي

االنتباهعنالتعليميالفيديونتائجمنالحركيةالنفسيةالحالةتقييم

89.المحادثةفىقواعدالوالفصاحةالكالم

تقدم التى البيانات جمع العملية وهو األصيل التقويم

التالميذ تعلم تطور عن واإلختبارات التصورات إلى. ويتجه

مالحظةوالتحليلوالتفسيرالبياناتالمجموعةطوالعمليةالتعلمال

التعلم من النتيجة التقييم مجرد ليس الطالب، المدرس. ويستطيع

المسرحية المجادلة أو والمناقشة للتقييم الوسائل عدة استخدام

 .واإلنشاءأوالتعبيرأوتقريرالوظيفةالشفهىأوالتحريرىوغيرها

90

سابقنستطيعأننالحظأناتجاهالتعليمالسياقىمنالبحثال

 .الواقعىوفقاللتطويرمهارتهمفىالكالمالعربيةلحياتهميومية

 االستماع مهارةفى تعليم  التعليم السياقيطراز تطبيق انتقاد تحليل  . ج

 والكالم للغة العربية

منالعديدوجود هوالسياقىرازالطهذافيالتعليمانتقاد

لكلمةبااالهتماممناللغة،والقليلإتقانالسلبيفيللطالبالعقبات

والتلقائالكالمأو تطلبياألحيانمنكثيرحتاجيالطرازذاهي

هذافي .النحويةالتعليمالقواعدويعيقمملةتكونأنبحيثالتكرار
                                                 

88
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باللغةالمحادثاتحفظعلىالطالبيقتصراألساسي،المستوى

العربية التعارفعلىالتمهيديةضيعالمواتقتصر. أو المقدمات

.وغيرهاوالهواياتالمدرسيةوالبيئاتوالمهنة

إذاتطبيقهاستكونصعبةفىالعربيةباللغةالكالممهارات

الطالبلم وجودالطرازهذاتطلبوي،المفرداتويتقنونيحفظ

فيتحدثأخطاءأييصلحالمدرسألنرشيقوالماهرالالمدرس

إجراءمنالطالبيتمكنلمفيدالطرازهذا .حاالتعلمالعملية

فيالبسيطةالقراءاتفهمويمكن العربيةباللغةةالبسيطالمحادثة

ستكونالمفرداتألنالرأسخارجالمفرداتتذكرويجب الخطاب

.المحادثةفيللطالبمفيدة

التحدثمهاراتعلىالتأكيدفيخاصةالسياقي،ميالتعل

منبسيطةجملمعالتحدثعلىالجرأةالطالبيتم ،بيةالعرباللغة

لقسممفضالتكنلمالجملةفيالقواعدأنو إتقانها،تممفرداتعدة

العربيةباللغةالتحدثقواعدفياألخطاءلويوجدولذا لتعلم،ولاألا

يتمعندماتحسيناتإجراءيتموس ،طرازالبهذانقاطأحديصبحفإنه

.فىالمستقبلالعربيةالقواعدمتعلعلىالتركيز

المعرفةيحصلونالفهمالتعلم،فييغيبونالذينطالبال

والخبرة حينفي .بنفسهميجربونالهمألناآلخريناألصدقاءكما

عنيبم تعلم،عندالوضوحاأكثرهوطرازالتعليمالسياقىالمزاياأن

حتىلموجودةابالموادالمتعلقةبأنشطتهميقومونالطالبأنآخر

بأنفسهمفهمهامنالطالبيتمكن علىوقادًراإنتاجيةأكثرميالتعل،

يجدواأنالطالبيتطلبالسياقىميتعلالألنللطالبالمفاهيمتسوية

.الحفظمنبدالًأنفسهم

السلوكبعضخصائصعناالختفاءيكوناألحيانبعض

معالتضبيطعليهميجبألنالمجموعةألعضاءبالالط

معالعملمنهميُطلبعندماسعداءغيرالطالببعض .مجموعتهم
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الطالبألنآخرينأصدقاء منالتفكيربأشدديشعرونالماهرين

.المجموعةفياآلخرينالطالب

نقدالسابق،أنطرازال شجاعةاليعززالسياقىميتعلمطابقا

يتمالتيالموادحولآراءعنللتعبيرالطالب تزايددراستهم،

الالمستفادةالموادحولالفضول سؤالبتقديم المدرس، تنموإلى

القائمةالمشاكللحلاآلخريناألصدقاءمعوالتعاونالقدرة يمكن،

هيهذهلذلكالتعلم،أنشطةمناالستنتاجاتاستخالصللطالب

.السياقىميتعلالتطبيقميزة

مهًما،أمًراسيكونالفيديوتشغيل،لوجودالمستريحالتعليم

نقطعيعندما،بلسيكونالعالجبروجيكتوروسائلطلبوألجله

الفيديوتشغيليمكنالحتىالتعلمالنقديصبح،الكهربائى

التعليمي الكثير. المواد له المدرس البد بعضهذا.ولهذا

تطبيقبعدالبحث،حدوثالعندالباحثةواجههاالتياالنتقادات

.يطابقبمكوناتهكماالسياقىميالتعلطراز

يشير أنه المستوىالمدرسى ومنهجعلى يحتوىعليه مما

أوبعبارةأخرى،91 .إلىاستعمالالطرازفىتطبيقهبعمليةالطالب

القائم المؤثرةالتدريس التدريس هو والسياقية الكفاءة على وأحد.

طوابعالتدريسالمؤثرهوتسهيلالتالميذعلىتدريسشيئنافع،

قيقةواألهلية،والفكرةوكيفيعاشرمعاألخرأومعشيئمثلالح

 Johnوكانتتارحيةالتعليمالسياقىصدرمنفكرةتقدم92 .يرادبه

Deweyعلىأنالطالبيتعلمونعلىحسنالتعليمإذاكانالطالب

93.ينتظمونفىمروره
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 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik ( أنواع

 .101 ,(Jakarta: Prestasi Pustaka, cet.1, 2007) ,(التدريس اإلبداعي الموّجه بالبنائية

92
 Richard Dunne & Ted Wragg, Pent.: Anwar Jasin, Pembelajaran Efektif ( التدريس

 .12 ,(Jakarta: PT. Grasindo, cet.2, 1996) ,(الفعالي

93
 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ( منهج تدريس اللغة

 .156 ,(Malang: Misykat, cet.3, 2005) ,(العربية
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القائم العربية تريساللغة فدالئل السابقة األفكار على بناء

لتعليمالسياقىيصاعأنيراقببالنواحى،يعنىناحيةالمدخل،علىا

التعليمية اإلستراتيجية وناحية األساليب، وناحية الطريقة، .وناحية

العربية اللغة لمادة السياقى التعليم إن طرف، أى من تأملنا وإذا

كالشخصالذى يمكنالتالميذ ألنه يتضمنعلىالمدخلاإلنسانى،

94.حتىأنيكونفاعالوالمفعوالفىالتعليموالتعلمعندهالكفاءة،

الباحثةعليهاحصلتالتيالبياناتيليوفيما نتائجعن

 للطالباليوميةالمراجعة العاشر العلم9الفصل علم لقسم

 األولىفونوروكو العامة الحكومية الثانوية تطبيقبعدبالمدرسة

:السياقىللغةالعربيةميالتعلطراز

حةالخامسةاللو

لقسمالعلمالعالم9الفصلالعاشر نتيجةالمراحعةاليوميةلطالبعن
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عنالبياناتعلىالباحثةحصلتاليومية،المراجعةنتائجتحليلبعد

:التاليةتحليلنتائج  

اللوحةالسادسة

سمالعلملق9الفصلالعاشر نتيجةالمراحعةاليوميةلطالبتحليلعن

العالم
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اللغةتعلمفيللطالبدراسيالالتحصيلتحليلإلىاستناداً

السياقىالعربية نسبةأننستنبط،بطراز الطالباكتمالطراز

التعليمتطبيقفإن،جيدبشكلكاملةفئةتضمينيتم%81إلىتصل

اللغةميتعلفيبالالطتعلمالإكمالتحقيقالفيللغايةمفيدالسياقى

العربية تو. من واحد الحقيقة فى السياقى المبادئالتعليم سيع

 .األساسيةللمنهجالقائمعلىالكفاءةوالمنهجعلىالمستوىالمدرسى

يكونأنالسياقىميتعلطرازالتطبيقفيالمدرسعلىيجب

علىيجبو ،الفصلفيالطالبحالةإلىاالنتباهعلىقادراً

الطالبيتمكنحتىالمجموعةتقسيمعلىقادًرايكونأنالمدرس

الكثير95 .ذكاءًاألقلالطالباعدةمسمناألذكياء للمواد واستعادا

ي مثل الضرورية وغيرهنقطعللتوقيع التعليم أثناء  الكهربائى

.جودةأفضلتعليميةنتائجعلىللحصول

                                                 
 المرجعنفسه95
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 الباب الخامس

 الخاتمة



 البحث نتائج . أ

 :تنتجالباحثةوفقابنتائجالبحثفيمايلى

ل .1 مهارة ترقية فى عمليةيعنىاالستماعالطالب في بالتمثيل

أنالمحادثة سبق كما االستماع نمو فى األول المستوى كان ،

الصوتى، التمييز فى السمعية الحدة أو السمعية الدقة هو ذكرنا

لمتكناألذنقادرةعلىاالستجابةلموجاتالصوت ذلكأنهإذا

الالستماع مهارات فكل العصبى الجهاز طريق عن وترجمتها

م تصبح فىاألخرى األولى الخطوة هو القوى فالسمع عطلة،

والتمثيلاألذنىالذى فهىالتفسير الثانية الخطوة أما اإلنصات،

فهىالتمييز الثالثة الخطوة أما قيل، المستمعما فهم عنطريقة

 .والحفظ

2.  الطراز يالتعلتطبيق علىم تصادر الالسياقى لتوجيهمكونات

طلبالسؤال،(2)البنائية،(1):وهوميالتعلالتدبيرفيمدرسال

(1 ) 4)التحقيق، ) 5)المناقشة، ) االستنتاج،(6)عرضالمادة،

.التقييمالحقيقى(7)و

المفرداتمعوأضاف تعلمهاتمالتيالمفرداتالمدرسكرر

المكانالموادمعيتوافقالتيالجديدات سيكونالذي ظرف

باللغةالتصالواالمحادثةمجالفيللطالباألساسيالمعرفة

لمالتيالموادحولاألسئلةعلىالطالبيستمح.(البنائية)العربية

(.طلبالسؤال)المجموعةفيأصدقائهممعمناقشةقبلفهمهايتم

تجميعهيتماتجديدالبحثالمفرداتعلىبمحاولةالطالبيناقش

محددةلمواضيعوفقامحادثاتأوقصصإلىوتطورت جملفي
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معوالتشاورالمجموعاتبينالطالبيناقش(.التحقيق)بالمدرس

تطويرثمتطويرهيتمالذيالتعلمبمفهوميتعلقفيماالمدرس

نتائجالطالبيعرض.(المناقشة) قصةأومحادثةفيالموضوع

تقديمييرافقه الفصلأمامإعدادهاتمالتيالتعليميةالفيديومقاطع

موقعوصحيحة،الوجيدةالةاللغقواعد،المفرداتإتقانعلى

المادة)الموضوعوافقي عرض أواستجابةالطالبيتلقى(.

تحسينويمكنيعرفانتقاداتحتىأخرىمجموعاتمنتأمالت

قواعدفيخاصةالالفيديومقاطعنتائجو المكتوبالمفهوم

االستنتاج)العربيةالمحادثةوفصاحة خاللمنالمعرفيةتقييم(.

المكانبقواعدالمتعلقةلطالباتدريبنتائج فهمأوظرف

مكتوبةأسئلةشكلفيتطبيقهايتمالتي االستماع علىتقييم.

والنشاطمنالعاطفي  التعلمعمليةخاللالطالبوحماسالجهد

(.مالحقيقىالتقيي)

منالعديدوجود هوالسياقىالتعليمطررازهذافيالتعليمانتقاد .3

للطالب العقبات والقليلإتقانفيالسلبي االهتماممناللغة،

كثيرحتاجيالطرازذاهيوالتلقائالكالمأولكلمةبا منمراجعة

التعليمويعيقمملةتكونأنبحيثالتكرارتطلبعلىاألحيان

علىالطالبيقتصراألساسي،المستوىهذافي .النحويةالقواعد

العربيةباللغةالمحادثاتحفظ علىالتمهيديةالمواضيعتقتصر.

التعارف أو والهواياتالمدرسيةوالبيئاتوالمهنةالمقدمات

 .وغيرها

فىالعربيةباللغةالكالممهارات صعبة لمإذاتطبيقهاستكون

الطالب وجودالطرازهذاتطلبوي،المفرداتويتقنونيحفظ

فيتحدثأخطاءأييصلحالمدرسألنرشيقوماهرالمدرس

لقسممفضالتكنلمالجملةفيالقواعدأنو.حاالالتعلمعملية

.لتعلمولاألا
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االختفاءيكونالطالببعض بعضخصائصعن السلوك

معالتضبيطعليهميجبألنالمجموعةألعضاءبالالط

العملمنهميُطلبعندماسعداءغيرالطالببعض .مجموعتهم

منيرالتفكبأشدديشعرونالماهرالطالبألنآخرينأصدقاءمع

.المجموعةفياآلخرينالطالب

التعليم المستريح الفيديوتشغيل،لوجود ومهًما،أمًراسيكون

بلسيكونالعالجبروجيكتوروسائلطلبألجله نقطعيعندما،

الفيديوتشغيليمكنالحتىالتعلمالنقديصبح،الكهربائى

.التعليمي

 

 االقتراحات . ب

:فيمايلىتقترحالباحثةوفقابنتائجالبحث

أمام .1 التعليم حالة الطرازعند للمدرسأنيثبتفىالتطبيقهذا

هذه عملية عند المجهود والبذل الكامل باإلعداد وذلك الفصل

العربية اللغة استيالء المدرسعلى بطاقة ينطلق وهذا الطريقة

هذا ويستوعب بها ليقدر مستمرة ممارسة إلى تحتاج قد نفسها

الطرازالسياقى أويمكناستيالؤهماو. اليضعفعلىقواعدها

فكانمدرساللغةالعربية.استيالءتامافعاالبترجمةوماإلىذلك

الثانو فونوروكوالعامةيةبالمدرسة األولى علىالحكومية يقدر

 .تطبيقالطرازالتعليمالسياقىبالجدواجتهاد

الع .2 اللغة بمادة كثيرا إعدادا درسهم يعد وا أن التىللطالب ربية

 .ليفهمافهاماجي دابالطرازالتعليمالسياقىأعطاهاالمدرس

فيها .1 اإليضاح وسائل أو الدراسية األدوات ل تكم  أن للمدرسة

 ةالحكوميةاألولىالعاميةبالمدرسةالثانولمصلحةعمليةالتعليم

 .فونوروكو

القادمين تعليممجالفيالجودةلتحسين للباحثين طراز عن البحوث

.وفعالةوكاملةأفضلنتائجعلىالحصولأجلالسياقىاللغةالعربيةمن
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TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding : 01/PO-1/O/X/2018 

Tanggal pengamatan : 25 Oktober 2018  

Jam : 09.30-11.00 

Disusun jam : 19.00-20.30 

Kegiatan yang  :  Penerapan Model Kontekstual dalam Pembelajaran 

di observasi Maharah Istima’ Bahasa Arab di SMA Negeri 1 

Ponorogo 

 

Transkrip 

Observasi  

Pada tanggal 25 Oktober 2018, penulis melakukan observasi di 

kelas X MIPA 9 dalam pembelajaran bahasa Arab dengan 

model kontekstual yang difokuskan pada keahlian menyimak 

dan bicara. Di mulai dengan do’a dan menyanyikan lagu 

Indonesia Raya kemudian guru mengulang kembali mufrodat 

yang telah dipelajari dan menambahkan dengan mufrodat baru 

yang sesuai dengan materi dzorof makan yang akan menjadi 

modal dasar bagi siswa dalam diskusi dan komunkasi 

berbahasa arab. (konstruktivistik/membangun pemahaman) 

 

Setelah menguasai mufrodat, siswa diminta untuk 

berkelompok dalam diskusi, guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok yang masing–masing terdiri dari 6 siswa. Kemudian 

masing-masing kelompok mendapat 1 topik pembahasan yang 

kemudian dikembangkan dalam sebuah bacaan dan 

percakapan. Kemudian siswa dipersilakan untuk bertanya 

tentang materi yang belum dipahami sebelum berdiskusi 

dengan teman kelompoknya. (Bertanya/Diskusi) 

 

Siswa berdiskusi dengan berusaha mencari mufrodat baru yang 

kemudian dirangkai menjadi kalimat dan dikembangkan 

menjadi cerita ataupun percakapan sesuai dengan tema yang 

sudah ditentukan, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan kelas, 

lingkungan masjid, lingkungan perpustakaan, lingkungan 

lapangan olah raga dan tentang beberapa bangunan di sekitar 

lingkungan sekolah. (Inquiri/ membuat konsep dan analisa) 

 

Tanggapan  

Pengamat 

Pembelajaran kontekstual dalam maharah istima’ yang 

diterapkan di SMA Negeri 1 Ponorogo dapat memberikan 

motivasi dan pemahaman yang cukup jelas dengan 

menggunakan metode langsung dalam pemberian mufrodat 

yang kemudian dikembangkan dalam bentuk hiwar atau 

qiro’ah secara berkelompok. 

 

 



 

 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

 

Koding : 02/PO-1/O/XI/2018 

Tanggal pengamatan : 1 November 2018  

Jam : 09.30-11.00 

Disusun jam : 19.00-20.30 

Kegiatan yang  :  Penerapan Model Kontekstual dalam Pembelajaran 

di observasi Maharah Kalam Bahasa Arab di SMA Negeri 1 

Ponorogo 

 

Transkrip 

Observasi  

Pada tanggal 1 November 2018, penulis melakukan observasi 

kedua yang merupakan lanjutan dari observasi pembelajaran 

pertama. Terpantau siswa berdiskusi antar kelompok dan 

berkonsultasi dengan guru terkait konsep pembelajaran yang 

dibuat lalu mengembangkan tema tersebut ke dalam sebuah 

percakapan atau cerita dalam bentuk video pembelajaran 

dengan menyesuaikan lokasi dan tema yang telah ditentukan 

oleh guru, juga memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan 

benar selama pembelajaran istima berlangsung. (Komunitas 

Belajar/Diskusi) 

Siswa menampilkan hasil video pembelajaran yang telah 

dibuat di depan kelas diiringi dengan presentasi tentang 

penguasaan mufrodat, kaidah bahasa yang baik dan benar, dan 

juga lokasi yang sesuai dengan tema, sehingga siswa tidak 

hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas, melainkan 

turun langsung ke lapangan untuk berbincang tentang apa saja 

yang terjadi di lingkungan tema tersebut. 

(Pemodelan/Presentasi) 

Siswa menerima respon atau refleksi dari kelompok lain 

tentang hasil presentasi atau produk yang ditampilkan 

sehingga dapat mengetahui kekurangan dan dapat 

memperbaiki konsep tertulis juga hasil video pembelajaran 

khususnya dalam kaidah dan fasohah percakapan berbahasa 

arab. Siswa juga berhak untuk memberikan penjelasan atas 

pertanyaan atau refleksi dari kelompok lain tentang konsep dan 

hasil video pembelajaran yang dibuatnya, baik dari makna, 

kaidah dan juga fasohah kalam. (Refleksi/menyimpulkan) 

 

Tanggapan  

Pengamat 

Pembelajaran kontekstual sangat baik diterapkan dengan 

berfokus pada maharah kalam, karena pembelajaran terasa 

sangat menyenangkan dengan melibatkan lingkungan sekitar 

sekolah, siswa tidak hanya belajar di dalam kelas melainkan di 

tempat-tempat yang tersebar di seputaran lingkungan sekolah 

untuk melakukan percakapan berbahasa Arab secara 

berkelompok dan tetap dalam pengawasan guru. 



 

 

 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding : 03/PO-1/O/XI/2018 

Tanggal pengamatan : 8 November 2018  

Jam : 09.30-11.00 

Disusun jam : 19.00-20.30 

Kegiatan yang  :  Hasil Penerapan Model Kontekstual dalam  

di observasi Pembelajaran Maharah Istima’ dan Kalam Bahasa 

Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo 

 

Transkrip 

Observasi  

Pada tanggal 1 November 2018, penulis melakukan observasi 

ketiga yang merupakan lanjutan dari observasi pembelajaran 

kedua. Kali ini guru melakukan penilaian autentik selama 

proses pembelajaran berlangsung, mulai dari kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Kognitif dapat dinilai dari hasil latihan 

siswa yang berhubungan dengan kaidah dzorof makan atau 

pemahaman istima’ yang diaplikasikan dalam bentuk 

pertanyaan tertulis. Afektif dapat dinilai dari kerajinan, 

ketekunan dan semangat siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. Psikomotorik dinilai dari hasil video 

pembelajaran dengan memperhatikan fasohatul kalam dan 

kaidah kalimat percakapan. (Penilaian autentik) 

 

Tanggapan  

Pengamat 

Penerapan model kontekstual dalam pembelajaran maharah 

istima’ dan kalam berlangsung cukup efektif dalam 

memotivasi siswa untuk berbicara dengan bahasa Arab secara 

aktif setiap hari, terbukti hasil evaluasi dan penilaian autentik 

siswa kelas X MIPA 9 yang dituangkan dalam form analisis 

hasil ulangan harian mencapai 81% ketuntasan belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 01/PO-1/W/XI/2018 

Nama informan :  Drs. H CHOIRUL FATHA, M.Pd.I 

Tanggal : 24 Oktober 2018 

Jam : 11.30-12.00 

Disusun Jam : 18.30-19.00 

Tempat Wawancara : Ruang Piket SMA NEGERI 1 PONOROGO 

Topik Wawancara : Penerapan Model Kontekstual dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti 

 

 

Informan 

 

Bagaimana penerapan model kontekstual dalam pembelajaran 

Bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo? 

 

a. Penekanan dalam materi Mufrodat 

Penekanan dalam pemberian mufrodat di SMA 

Negeri 1 Ponorogo dengan metode langsung/mubasyiroh. 

b. Penekanan dalam materi Istima’ 

Penekanan dalam materi Istima’ di SMA Negeri 1 

Ponorogo adalah dengan latihan dekte sesuai qira’ah dan 

hiwar dalam materi pembelajaran. 

c. Penekanan dalam materi Qiro’ah 

Penekanan dalam materi Qiro’ah di SMA Negeri 1 

Ponorogo adalah dengan memahami teks bacaan sesuai 

dengan teks materi pembelajaran. 

d. Penekanan dalam maharah kalam 

Penekanan dalam maharah kalam di SMA Negeri 1 

Ponorogo dengan praktik muhadatsah/hiwar dan qira’ah 

sesuai dengan materi pembelajaran. 

e. Penekanan dalam materi Kitabah 

Penekanan dalam materi Kitabah di SMA Negeri 1 

Ponorogo adalah dengan insya’. 

f. Penekanan dalam materi Qowa’id 

Penekanan dalam materi Qowa’id di SMA Negeri 1 

Ponorogo adalah dengan tamrinat/drill yang mengandung 

unsur qawa’id bahasa Arab sesuai dengan materi 

pembelajaran yang tersedia. 

 

Refleksi  Penerapan model kontekstual dalam pembelajaran bahasa Arab 

selalu menyesuaikan materi bahasa Arab yang akan 

disampaikan kepada siswa dengan metode yang tepat dan 

melibatkan lingkungan sekitar untuk mempermudah siswa 

dalam menerima materi tersebut. 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 02/PO-1/W/X/2018 

Nama informan :  Drs. H CHOIRUL FATHA, M.Pd.I 

Tanggal : 25 Oktober 2018 

Jam : 11.30-12.00 

Disusun Jam : 18.30-19.00 

Tempat Wawancara : Ruang Guru SMA Negeri 1 Ponorogo 

Topik Wawancara : Faktor Pendorong Pelaksanaan Model Kontekstual dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti 

 

 

 

Informan 

 

Apa yang menjadi faktor pendorong pelaksanaan model 

kontekstual dalam pembelajaran bahasa Arab di SMA Negeri 1 

Ponorogo? 

 

a. Metode langsung dalam materi mufrodat dapat menambah 

perbendaharaan kosakata dalam waktu singkat dengan 

media gambar, kartu, dan lain-lain. 

 

b. Metode dekte sesuai qira’ah dan hiwar membuat siswa 

antusias dalam mendengarkan lafal berbahasa Arab yang 

kemuadian dituangkan dalam tulisan sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa dalam menguasai lafal berbahasa Arab 

 

c. Metode memahami teks bacaan/qiro’ah dapat mengasah 

keterampilan siswa dalam membaca teks bahasa Arab. 
 

d. Metode praktik muhadatsah/hiwar dapat mengasah 

kreatifitas siswa dalam bercakap-cakap dengan bahasa Arab. 

 

e. Metode insya’ dalam materi kitabah dapat mengasah ide-ide 

mengarang yang nantinya dideskripsikan dalam bentuk 

tulisan Arab. 

 

f. Penekanan metode drill dalam materi qowa’id dapat 

meningkatkan antusias siswa dan merangsang siswa untuk 

terus berpikir secara kontinuitas saat pembelajaran 

berlangsung. 

 

Refleksi  Penerapan model kontekstual jika didukung oleh kompetensi dan 

profesionalisme guru yang memadai dapat mengunggulkan 

aspek keterampilan berbahasa Arab dalam percakapan siswa 

sehari-hari. 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 03/PO-1/W/X/2018 

Nama informan :  Drs. H CHOIRUL FATHA, M.Pd.I 

Tanggal : 31 Oktober 2018 

Jam : 09.40-10.40 

Disusun Jam : 18.30-19.00 

Tempat Wawancara : Gedung C SMA NEGERI 1 PONOROGO 

Topik Wawancara : Faktor Penghambat Penerapan Model Kontekstual dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti 

 

 

 

Informan 

 

Apa yang menjadi faktor penghambat penerapan model 

kontekstual dalam pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 

1 Ponorogo? 

 

a. Metode langsung dalam materi mufrodat menjadi 

terhambat karena tidak semua mufrodat ada gambarnya. 

b. Metode dekte sesuai qira’ah dan hiwar menyebabkan 

respon siswa cenderung mekanistis, sering tidak 

mengetahui/ tidak memikirkan makna ujaran yang 

diucapkan. 

c. Metode memahami teks bacaan/qiro’ah terhambat karena 

kesalahan dalam membaca teks Arab sehingga berakibat 

salah pula dalam pengertian dan makna yang terkandung 

dalam bacaan. 

d. Metode praktik muhadatsah/hiwar menjadikan siswa yang 

lemah semakin pasif dalam menerima materi 

e. Metode insya’ dalam maharah kitabah menjadikan siswa 

tidak mengetahui kesalahannya saat pekerjaan siswa tidak 

dikoreksi. 

f. Penekanan metode drill dalam qowa’id menjadikan siswa 

bosan dan kesulitan dalam menggabungkan kalimat 

tertulis dan terucap. 

g. Kemampuan siswa dalam menghafal mufrodat berbeda-

beda karena latar belakang pendidikan mereka yang 

berbeda. 

h. Kemampuan siswa dalam menata kalimat, hal tersebut 

karena belum masuk pada pembahasan qowaid. 

i. Kemampuan siswa dalam memahami tafhrif menjadi 

kendala ketika membuat konsep qiro’ah/muhadasah. 

j. Kurang terbiasa mendengar lafadz arab, sehingga banyak 

kekeliruan dalam talfidz. 

k. Kurangnya latihan praktik dikarenakan selama ini hanya 



 

 

 

berfokus pada hafalan. 

l. Metode ini membutuhkan waktu yang panjang, ditakutkan 

nanti di akhir semester kita tidak mencapai target. 

 

Refleksi  Model kontekstual akan menjadi lemah bila diterapkan hanya 

di dalam kelas tanpa mengaplikasikan secara langsung/ praktik 

dalam kegiatan sehari-hari siswa yang melibatkan lingkungan 

sekitar, maka jelas bahwa model kontekstual memprioritaskan 

keterampilan berbahasa Arab secara praktis terlebih dahulu 

dibandingkan qawa’id. 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 04/PO-1/W/XI/2018 

Nama informan :  Drs. H CHOIRUL FATHA, M.Pd.I 

Tanggal : 1 November 2018 

Jam : 11.30-12.00 

Disusun Jam : 18.30-19.00 

Tempat Wawancara : Ruang Guru SMA Negeri 1 Ponorogo 

Topik Wawancara : Pengembangan Penerapan Model Kontekstual dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti 

 

 

 

Informan 

 

Bagaimana proses pengembangan penerapan model 

kontekstual dalam pembelajaran bahasa Arab di SMA Negeri 1 

Ponorogo? 

 

a.  materi mufrodat dalam pengembangannya dibantu dengan 

media pengajaran berupa gambar/card. 

 

b. materi istima’ dalam pengembangannya dibantu dengan 

media pengajaran berupa laboraturium bahasa. 

 

c. materi qiro’ah dalam pengembangannya dibantu dengan 

media pengajaran berupa variasi bacaan. 

 

d. materi percakapan/hiwar dalam pengembangannya 

dibantu dengan media pengajaran berupa video-kaset. 

 

e. materi kitabah dalam pengembangannya dibantu dengan 

media pengajaran berupa variasi tulisan/kreasi tulisan. 

 

f. materi qowa’id dalam pengembangannya dibantu dengan 

media pengajaran berupa slide/komputer. 

 

Refleksi  Solusi pengembangan penerapan model kontekstual dalam 

pembelajaran bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo 

diantaranya adalah dengan menggunakan beberapa media 

pembelajaran yang mampu menunjang aktivitas belajar secara 

efektif dan efisien. 

 
 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 05/PO-1/W/XI/2018 

Nama informan :  Syakila Najma Amalina 

Tanggal : 1 November 2018 

Jam : 12.00-12.30 

Disusun Jam : 18.30-19.00 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas SMA Negeri 1 Ponorogo 

Topik Wawancara : Kendalan Dalam Penerapan Model Kontekstual dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti 

 

 

 

Informan 

 

Apa kendala dalam pembelajaran bahasa arab menggunakan 

metode CTL utamanya pada kemampuan mendengar ? 

 

 

Secara keseluruhan hampir tidak ada kendala, karena kita 

langsung terlibat dalam materi tersebut, jadi tidak hanya 

mendengarkan penjelasan. Namun ketika kita dalam satu 

kelompok (sudah masuk berdiskusi), itu hanya beberapa dari 

anggota kelompok yang aktif, anggota yang lain hanya diam, 

jadi yang aktif ini akan mempunyai beban lebih, padahal 

dalam diskusi berkelompok peran dari setiap anggota amat 

diharapkan. 

Refleksi  Secara keseluruhan pembelajaran menggunakan metode ini 

efektif, namun siswa yang terbiasa aktif akan tetap aktif, dan 

yang pasif tetap menjadi pasif. 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 06/PO-1/W/XI/2018 

Nama informan :  Emis Riniawati 

Tanggal : 1 November 2018 

Jam : 12.00-12.30 

Disusun Jam : 18.30-19.00 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas SMA Negeri 1 Ponorogo 

Topik Wawancara : Kendalan Dalam Penerapan Model Kontekstual dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti 

 

 

 

Informan 

 

Apa kendala dalam pembelajaran bahasa arab menggunakan 

metode CTL utamanya pada kemampuan berbicara ? 

 

 

Kalau dalam pembelajaran tidak ada masalah, hanya dalam 

pembagian kelompok saja, kebetulan dapat teman yang susah 

diajak kerjasama. 

Refleksi  Secara keseluruhan pembelajaran menggunakan metode ini 

efektif, namun jika terdapat kendala jika mendapatkan teman 

satu kelompok diskusi yang susah diajak kerjasama. 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 07/PO-1/W/XI/2018 

Nama informan :  Azharul Karim 

Tanggal : 1 November 2018 

Jam : 12.00-12.30 

Disusun Jam : 18.30-19.00 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas SMA Negeri 1 Ponorogo 

Topik Wawancara : Kendalan Dalam Penerapan Model Kontekstual dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti 

 

 

 

Informan 

 

Apa kendala dalam pembelajaran bahasa arab menggunakan 

metode CTL utamanya pada kemampuan berbicara ? 

 

 

Kendalanya dalam pembelajaran tidak ada, cuma untuk 

pembuatan video saja, kan tugas dari mata pelajaran yang lain 

juga sudah banyak, terus waktu mempresentasikannya masih 

takut-takut dan malu kalau jelek. 

Refleksi  Secara keseluruhan pembelajaran menggunakan metode ini 

efektif, namun tugas membuat video menjadi teramat berat 

karena tugas pelajaran yang lain sudah banyak, dan kurang 

PD. 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode  : 08/PO-1/W/XI/2018 

Nama informan :  Muh Reza Syah Fahlefi 

Tanggal : 1 November 2018 

Jam : 12.00-12.30 

Disusun Jam : 18.30-19.00 

Tempat Wawancara : Ruang Kelas SMA Negeri 1 Ponorogo 

Topik Wawancara : Kendalan Dalam Penerapan Model Kontekstual dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ponorogo 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti 

 

 

 

Informan 

 

Apa kendala dalam pembelajaran bahasa arab menggunakan 

metode CTL utamanya pada kemampuan mendengar ? 

 

 

Kendalanya ketika berdiskusi, kan saya tidak bisa 

menerangkan, nanti takutnya teman-teman tidak paham, terus 

kalau disuruh menerangkan lagi, bingung. 

Refleksi  Secara keseluruhan pembelajaran menggunakan metode ini 

efektif, namun bagi siswa yang kurang bisa menerangkan 

kepada yang lain, akan menjadikan kendala tersendiri. 



 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding  : 01/PO-1/D/X/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumen  : Sejarah Berdiri SMA NEGERI 1 PONOROGO 

Tanggal pencatatan : 29 Oktober 2018 

Jam Pencatatan : 21.45 

 

Bukti Dokumen SMA Negeri 1 Ponorogo merupakan  sekolah tertua 

di Ponorogo dan dirikan pada tahun 1960. Awal berdirinya 

sekolah ini belum memiliki gedung sendiri yang menetap 

dan memadai, akan tetapi masih berpindah-pindah dari satu 

gedung ke gedung lainnya. Gedung SLTP Negeri 2 yang 

berada di jalan Basuki Rahmat (jalan Ksatria) sebelumnya 

adalah gedung SMA Negeri 1 Ponorogo, itupun hanya 

cukup untuk ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata 

usaha, serta beberapa ruang kelas. Adapun kelas lain 

menempati gedung paseban yang masing-masing untuk 

kelas 2C (sosial) begitu juga dengan gedung CHTH yang 

sekarang ditempati DPRD kabupaten Ponorogo pernah 

digunakan kelas 2C (sosial).Untuk kelas 2B (IPA) menyewa 

rumah milik penduduk sebagai ruang pemebelajaran. 

Disebelah tenggara SLTP 2 sekarang ini berdiri barak-barak 

penampungan permesta.Yang digunakan sebagai tempat 

proses belajar mengajar kelas satu. Kemudian SMA Negeri 

1 Ponorogo mendapat pinjaman gedung milik koperasi Bakti 

di jalan Batoro Katong, namun tidak berlangsung lama. Baru 

pada tahun 1983 SMA NEGERI 1 Ponorogo pindah lagi ke 

desa Ronowijayan Siman Ponorogo. 

SMA NEGERI 1 Ponorogo sekarang telah memiliki 

gedung sendiri dan lingkungan sekitarnya menunjang untuk 

memenuhi persyaratan sebuah sekolah. Untuk 

memperlancar proses belajar mengajar, SMA NEGERI 1 

Ponorogo memiliki 36 kelas. 

Dengan keadaan sekolah yang semakin memadai 

tersebut berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Hal itu 

terbukti dengan banyaknya alumni  SMA Negeri 1 

Ponorogo yang sukses. Selain telah memiliki gedung yang 

luas dan fasilitas yang lengkap SMA Negeri 1 Ponorogo 

juga telah memiliki tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan sejumlah 126 yang terdiri dari 89 guru dan 37 

karyawan, sedangkan jumlah siswa mencapai 1.491. 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding  : 02/PO-1/D/X/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumen  : Letak Geografis SMA NEGERI 1 PONOROGO 

Tanggal pencatatan : 29 Oktober 2018 

Jam Pencatatan : 21.45 

 

Bukti Dokumen SMA Negeri 1 Ponorogo berada di jalan Budi 

Utomo No.01 Ronowijayan Siman Ponorogo, depan 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo. SMA Negeri 1 

Ponorogo memiliki lokasi yang strategis dan mudah 

dijangkau oleh jalur angkutan umum. Secara geografis letak 

SMA Negeri 1 Ponorogo sebelah timur, utara, barat dan 

selatan berbatasan dengan desa Ronowijayan kecamatan 

Siman kabupaten Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding  : 03/PO-1/D/X/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumen  : Struktur Organisasi SMA NEGERI 1 PONOROGO 

Tanggal pencatatan : 29 Oktober 2018 

Jam Pencatatan : 21.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجنة المدرسة 

ىالتربو  

 رئيس المدرسة

المجتمعصلّة   

 

 اللّوازم التّمهيديّة

 

 تنظيم

 

 مدرس

 

 رعاية

 

 مدّرس الّدرس

 

 طالب

 



 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding  : 04/PO-1/D/X/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumen  : Keadaan Guru dan Siswa SMA NEGERI 1 PONOROGO 

Tanggal pencatatan : 31 Oktober 2018 

Jam Pencatatan : 21.45 

 

A. Keadaan Guru 

1. Pembagian Tugas Guru Sebagai Wali Kelas 

a. Pengelolaan kelas/pembinaan kelas. 

b. Penyelenggaraan administrsi kelas antara lain : 

1) Denah tempat duduk siswa 

2) Papan absensi siswa 

3) Daftar pelajaran kelas 

4) Daftar petugs harian / piket kelas 

5) Buku absensi siswa 

6) Buku jurnal KBM kelas 

7) Tarta tertib kelas / siswa 

8) Penyusunan / pembuatan statistic bulanan siswa 

9) Pengisian daftar kumpulan nilai siswa 

10) Pembuatan catan khusus tentng siswa 

11) Pencatatan mutasi siswa 

12) Pengisian buku laporan pendidikan ( raport ) 

13) Pembagian laporan pendidikan 

14) Dalam hal penanganan siswa, wali kelas harus selalu koordinasi 

dengan guru mata pelajaran, BP/BK, Wakasek, dan Kepala 

Sekolah. 

 

2. Pembagian Tugas Guru Sebagai Bimbingan dan Penyuluhan 

a. Menyusun program BK bersama Kepala Sekolah 

b. Bertanggung jawab atas jalannya program 

c. Membantu siswa untuk memahami dan mengadakan penyesuaian 

kepada diri sendiri, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial yang 

makin lama makin berkembang 

d. Menerima dan mengklasifikasikan informasi pendidikan dan 

informasi lainnya kepada siswa 

e. Menganalisa dan menafsirkan data siswa guna mendapat suatu 

rencana tindakanpositif terhadap siswa  

f. Memberikan informasi pendidikan kepada siswa  

g. Menyelenggarakan Case Conferensi 

h. Mengadakan wawancara dengan siswa 

i. Melakukan referal kepada ahli yang berwenang 

 

 



 

 

 

3. Pembagian Tugas Guru Dan Karyawan Sebagai Bendahara 

a. Penyimpanan dari penerimaan Komite Sekolah 

b. Membayar semua pengeluaran  

c. Membukukan semua penerimaan Komite Sekolah 

d. Melaporkan kepada Kepala Sekolah tentang keadaan kas pada setiap 

bulannya 

 

4. Pembagian Tugas Piket 

a. Uraian Tugas Piket Wakasek 

1) Bertanggung jawab terlaksananya kegiatan belajar mengajar 

2) Bertanggung jawab terlaksananya kegiatan lain(pendukung KBM ) 

3) Bertanggungjawab terlaksananya 7 K di sekolah 

b. Uraian Tugas Piket Guru 

1) Menertibkan siswa mengikuti KBM 

2) Mengisi jam kosong jika ada guru yang berhalangan hadir 

3) Menangani surat ijin keluar / masuk kelas 

4) Melayani tamu dinas 

5) Mengisi buku piket dan melaporkan kepada Kepala Sekolah 

menjelang KBM berakhir 

c. Uraian Tugas Piket Tata Usaha 

1) Bertanggung jawab terlaksananya layanan admibistrasi kantor dan 

KBM serta 7 K 

2) Melayani tamu dinas 

3) Mengisi buku piket dan melaporkan Kepada Kepala Sekolah 

menjelang tutup kantor 

 

B. Keadaan siswa 

SMA NEGERI 1 Ponorogo terdiri dari dua puluh tujuh (37) kelas 

terdiri dari kelas X, XI dan XII dan memiliki dua jurusan yaitu IPA dan 

IPS, setiap tingkatan kelas berjumlah 12 rombel dengan siswa sebanyak 35 

di setiap kelas, sedangkan jumlah seluruh siswa berjumlah 1.491. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 



 

 

 

 

 

Koding  : 05/PO-1/D/XI/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumen  : Daftar Nilai Ulangan Harian  

Tanggal pencatatan : 9 November 2018 

Jam Pencatatan : 21.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : 06/PO-1/D/XI/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumen  : Analisis Hasil Ulangan Harian  

Tanggal pencatatan : 9 November 2018 

Jam Pencatatan : 21.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

 

Koding  : 07/PO-1/D/XI/2018 

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumen  : Analisis Hasil Ulangan Harian  

Tanggal pencatatan : 9 November 2018 

Jam Pencatatan : 21.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 
PASCASARJANA 

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016 

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp (0352) 481277 Fax (0352) 461893 

 Website : www.iainponorogo.ac.id Email : pascasarjana@stainponorogo.ac.id 

 

 

 

Nomor   : B-6220/in.32.6/PP.00.9/10/2018         Ponorogo, 22 Oktober 2018 
Lampiran : - 
Perihal  : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
 

 

Kepada: 

Yth. Kepala SMAN 1 PONOROGO 

Di- 

 Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa/i di bawah ini: 

 

N a m a  :   FEBRIANA NURLAILI 

NIM  :   212416005 

Semester :   V (Lima) 

Prodi  :   Pendidikan Bahasa Arab 

Judul Penelitian : 

ط العربية اللغة تعليم فى السياقى التعليم تقويمية)راز وصفية دراسة

العاش الفصل األولىلطالب العامة الحكومية الثانوية بالمدرسة ر

 (فونوروكو
   

Dalam rangka penulisan karya ilmiahnya perlu melakukan penelitian di SMAN 1 

PONOROGO. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat 

kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk/pengarahan guna kepentingan 

dimaksud. 

 

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih. 
 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

 

http://www.iainponorogo.ac.id/


 

 

 

 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 

DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 

PONOROGO 
JL. Budi Utomo No. 1 Telp/Fax ( 0352) 481145 Email: ganesha@smazapo.sch.id 

PONOROGOKodePos 63471 

 

 

SURAT KETERANGAN 
Nomor :  422.1/1414/101.6.19.1/2018 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

 

Nama/ NIP  :  Drs. H.NURHADI HANURI,M.M. /19670331 199303 1 005 

Pangkat/Gol  :  Pembina Tk.I / (IVb) 

Jabatan  :  Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo 

Unit Kerja  :  SMA Negeri 1 Ponorogo 

Alamat Kantor  :  Jl. Budi Utomo No. 1 Ponorogo    

 

Menerangkan bahwa  
 

N a m a  :   FEBRIANA NURLAILI 

NIM   :   212416005 

Program  :   Pascasarjana 

Jurusan  :   Pendidikan Bahasa Arab 

Semester  :   V (Lima) TahunAkademik : 2018/2019 

Keterangan  :  Yang tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian Tesis  

   dengan judul : 

العربيةط" اللغة تعليم فى السياقى التعليم راز

العاشردرا) الفصل لطالب تقويمية وصفية سة

األولى العامة الحكومية الثانوية بالمدرسة

 ("فونوروكو
  Pada tanggal 23 Oktober s/d 9 November 2018. 
 

 

 

 

mailto:ganesha@smazapo.sch.id


 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 

بالموغان1987فبرايرسنة5ولدتفبريانانورليليفىالتاريخ

النآليرشاحوسيدةحسنىجاواالشرقيةوهىالبنتاألولىمنسيددح

.ياتى

 الحكومية اإلبتدائية المدرسة من "تخرجت باروا "2حربان

 سنة الشمالية المود ة1997بيكاسى معهد فى دراستها اتصلت ثم

والعالية الثانوية فىدرجة جيتسفونوروكو للبناتتشوفير اإلسالمى

 السنة اإلسال.م2114إلى فونوروكو بجامعة كليتها ميةواتصلت

إلى الحكوميةكليةتربيةقسمتدريساللغةالعربيةعلىدرجةسرجانا

.م2118السنة

أمانشاطتهااليوميةبعدانتهاءكليتهابجامعةفونوروكواإلسالمية

الحكومية الثانوية بالمدرسة العربية اللغة الدرس تعلم فهي الحكومية

.إلىاآلن2118العامةاألولىفونوروكومنذسنة

بجامعةكليةالدراساتالعلياقسمتعليماللغةالعربيةوتحققتفى

 سنة فى الماجستير درجة فى الحكومية اإلسالمية م2116فونوروكو

 .إلىاآلن


