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اإلﻫداء
بالتواضع وبالتشُور إىل اهلل سبحانه وتعاىل الذين فيض رمحته
وفضله حىت اختتمت هذه الرسالة العلمية ،يهدى البحثة هذه الرسالة
العلمية إىل:
 .1املعلمني األولني ومها أىب َمسرإي و أَمى كرىن أسطويت احملبوبني الذين
ربياين صغرية بُمال الرمحة وال يزاالن يدعوان يل خري الدعاء.
 .2صاحيبىت ديسي فاريا صولفيُا اليت تُتظرىن الُجاح للُتابة وشُرا
للدعم والدعاء.
 .3فضيلة السيدة الدكتورة احلاجة أعلى ،املاجسترية  ،وهي املشرفة
األويل و فضيلة السيد والفجر ،املاجستري  ،وهو املشرف الثاين.
 .4مجع الذين ساعدوا وتقدمي التشجيع والتحفيز الستُمال هذه
الرسالة العملية إىل أن الُاتبة المتُن ذكره.
 .5أصحايب يف شعبة تعليم اللغة العربية الذين عاضدوين ومحسوين.

كلمة شكر وتقدير
يصرفها على الُحو الذي يريده ،فهو الفعال ملا
محدا ملن بيده زَمنت األَمورّ ،
يريد ،إذ أراد شيئا ان يقول له كن فيُون .سبحانه قد برئ كالَمه َمن لفظ
وحرف ،وتق ّدست أمساءه ،وجلّت صفاته وكانت أفعاله عيون احلُمة وصالة
حممد عبده ورسوله،
الُيب العريب األَمي ،أفصح َمن نطق بالضاض ّ
وسالَما على ّ
َمن اهلل علي باالنتهاء َمن
وعلى آله واخوانه َمن الرسل واألنبياء .وبعد وقد ّ
إعداد الرسالة العلمية حتت املوضوع  :تطبيق طريقة لعب األدوار لرتقية َمهارة
املتوسطة الرابعة َميرتو
حممدية ّ
الُالم(لدى تالَميد الفصل الثاَمن يف َمدرسة ّ
للعام الدراسي  ، )2018/2017وأن أتقدم بالشُر والتقدير والعرفان اىل
الذين كانوا هلم فضل يف اجنازهذه الرسالة العلمية اىل خري الوجود ومل يبخل
أحدهم بشئ طلبت ،ومل يُن حيدوهم اجلاد املخلص ،وَمُهم:
 .1فضيلة األستاذة الدكتورة ايُيزر املاجيسترية وهي َمديرة اجلاَمعة
اإلسالَمية احلُوَمية مبيرتو.
 .2فضيلة األستاذة الدكتورة احلاجة أعلى ،املاجسترية  ،وهى املشرفة
األوىل  ى كتابة الرسالة العلمية الىت أفدت الباحثة علميًا و عمليًا
ووجه خطواته  ى كل َمراحل إعداد الرسالة العلمية َمُد بداية فُرة
َمن اهلل خري اجلزاء.
البحث حىت االنتهاء َمُه ،فله ّ
 .3والفجرى ،املاجستري  ،وهو املشرف الثاين  ى كتابة الرسالة العلمية،
فح ّقا يعجز لساين عن شُر وتقديره للباحث كل العون وتسجيع
طوال فرتة إعداد الرسالة العلمية فلم يبخل بعلمه ومل يضف صدره
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األول
الفصل ّ
مق ّدمة

أ .الدوافع الى البحث
امهية َمهارة الُالم يف تعليم اللغة العربية فعملية التعليم اجلذابة حمتاجة،
كما قال رشدى امحد طعيمة  ":ان القدرة على اَمتالك الُلمة الدقيقة
الواضحة ذات اثر يف حياة اإلنسان .ففيها تعبري عن نفسه ،وقضاء حلاجته،
وتدعيم ملُانته بني الُاس اي أ َن الُالم عبارة َمن عملية إدركية تُضمن دافعا
للمتُلم مثّ نظاَما لغويا بوساطته يرتجم الدوافع واملواضمون يف الشُل الُالم
2
".
َمهارة الُالم هي القدرة على تعبري عن األصوات املُطوقة أو الُلمات
للتعبري عن األفُار واألراء واألغراض و الشعور على املخاطب 3.ان الُالم هو
التعبري عن االفُار ،أي أنُا نعلم الُالم َمن أجل أن يستطيع املتعلم االتصال
الشفوي املباشرة َمع ابُاء اللغة ،وليس َمعىن هذا أن يتساوي املتعلم َمع ابن اللغة
 ى القدرة على الُالم ويف سرعته ويف طريقة نطقه وتُغيمه ،ولُن يُفيُا يف
ذلك َمستوى ميُن املتعلم َمن التعبري عن أفُاره وَمن تبادهلا َمع ساَمعه وحمدثه.
وأهداف تدريس َمهارة الُالم هي  )1 :أن يُطق املتعلم أصوات اللغة
العربية ،وأن يؤدى أنواع الُرب والتُغم املختلفة وذلك بطريقة َمقبولة َمن أبُاء
العربية  )2أن يُطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة  )3أن يدرك الفرق يف الُطق
بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة  )4أن يعبري عن أفُارة َمستخدَما

2رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغري الُاطقني هبا َمُاهجه واساليبه ،1۹۸۹،ص.16٠ .

3

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2001), hal. 135-136.

الصيغ الُحوية املُاسبة.
وهلذا جيب علي املدرس أن يؤدي تعليم َمهارة الُالم بطريقة َمؤثّرة
وكفاية .كرأي سيف املصطفى أن كل تعليم اللغة يتعلّق َمع تقُية وطريقة ووسيلة
5
وإسرتاجتيّة يستخدَمها املدرس يف سبيل الوصول إىل غاية التعليم.
ّأَما الطريقة املستعملة هي طريقة لعب األدوار بأنه أحد أساليب التعليم
والتدريب الذي ميثل سلوكا حقيقيا يف َموقف َمصطُع ،حني يقوم املشرتكون
ِ
ويُغمسون يف أدوارهم حىت
بتمثيل األدوار اليت تُسَُد إليهم بصورة تلقائية
6
ييظهروا املوقف كأنه حقيقة".
واسباب الباحث استعمال طريقة لعب األدوار ألن َمن غري التُوع املدرس
يف استخدام الطريقة يف األنشطة التعليمية ولذلك تشعر باململ التالَميذ يف
الفصل فيعدي الباحث البحث يف تطبيق طريقة لعب األدوار لرتقية َمهارة
املتوسطة الرابعة َميرتو )
حممدية ّ
الُالم ( لدى تالَميد الفصل الثاَمن يف َمدرسة ّ
للعام الدراسي 2018/2017م .
4

ب .تحقيق المشكالت

املالحظة أَما هذف تدريس َمهارة الُالم يف َمدرسة حممدية املشُالت
املتوسطة فهو:
 .1تعبري عن الفُرة والذوق واخلربة لفظيا على شُل الشرح أو احلوار
البسيط.

4حممود كاَمل الُاقة ،تعليم اللغة العربية للُاطقني بلغات أخرى(،جاَمعة أم القري َمعهد اللغة
العربية ،)1۹۸0،ص.15۸ .
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Mufrodat Bahasa Arab Inovatif, h.3.

5

6عبد اللطيف ،ط رق ال دريس يف الق رن الواح د والعش رون( ،عم ان :دار امليس رة للُش ر والتوزي ع،)2005 ،
ص195 .

 .2هم املعلوَمات اللفظية بإستماع إىل احلوار البسيط .هي عدم شجاعة
التالَميذ علي التعبري بالعربية.
 .3أكثري التالَميذ ال يستطعون اختيار املفردات املُاسبة وتركيبها يف اجلملة
عُد الُالم وقلة الوقت.
 .4إهتمام التالَميذ لعملية التعلم َمهارة الُالم.
 .5وقلة نشاطهم يف التدريب علي الُالم .فبهذا هم يشعرون صعوبة.
 .6فُثري َمُهم ال يهتمون اىل املعلم يف األنشطة التعليمية ويف عملية
التعليم تستخدم الطريقة َمن غري التُوع وتشعر التالَميذ باململ
ج .تحديد البحث
يرّكز هذا البحث على ترقية َمهارة الُالم باستخدام طريقة لعب األدوار

املتوسطة الرابعة َميرتو)
حممدية ّ
( لدى تالَميذ الفصل الثاَمن يف َمدرسة ّ
للعام الدراسي .2018/2017
د .سؤال البحث

السابق يطرح الباحث سؤال البحث كيفية باستخدام
َمن تركيز البحث ّ
طريقة لعب األدوار يرقي َمهارة الُالم لدى تالَميذ الفصل الثاَمن يف َمدرسة

املتوسطة الرابعة َميرتو للعام الدراسي 2018/2017؟
حممدية ّ
ّ

ه .غراض البحث ومنافعه
 -1غراض البحث

ّأَما غرض هذا البحث فهو :ملعرفة ترقية َمهارة الُالم باستخدام طريقة
املتوسطة الرابعة
حممدية ّ
لعب األدوار لدى تالَميد الفصل الثاَمن يف َمدرسة ّ

َميرتو للعام الدراسي .2018/2017

 -2منافع البحث
يُتفع هذا البحث هي :
أ .للتالَميذ
وللتالَميذ هذا البحث يدور اخلالّق اىل املهارة يف التعلم وزيادة التفُري
التالَميذ على الفهم املواد.
ب .للمدرس
هذا البحث تُون املعرفة املباشرة لرتقية املهُة ،ونتيجة هذا البحث لتربع
الفُر.
ج .للمدرسة
نتيجة هذا البحث تُون إهلام يف املستقبل وتُون َمرجعا لرتقية كالم
التالَميذ.

الفصل الثاني
أ .الوصف النظري

اإلطار النظري

 .1مهارة الكالم

أ .مفهوم مهارة الكالم
وقال عبد الوهاب الرشيدى الُالم هو :

Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang paling penting dalam
berbahasa. Sebab berbicara adalah bagian dari keterampilan yang dipelajari oleh para
pelajar, sehingga keterampilan berbicara dianggap sebagai bagian yang sangat
mendasar dalam mempelajari bahasa asing 7.

وعُد سيف املصطفي الُالم هو :
Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan menyampaikan
pesan secara lisan kepada orang lain.8

الُالم عُد أمحد إبراهيم "يعتبري الُالم الفن الثاين َمن فُون اللغة األربعة
بعد اإلستماع ،وهو ترمجة اللسان عما تعلمة اإلنسان عن طريق اإلستماع
9
والقراءة والُتابة".
بالُالم حياول شخص تعبريا عن أفُاره وَمشاعره إىل اآلخرين لفظيا،
وبدون احملاولة للتعبري عن نفسه ال يعرفآخرون َما يفُره ويشعره ،عُدَما كُا ال
نتُلم لن نُون قادرين على التفاعل َمع أصحابُاوكأنّا َمعزولون عن البيئة،
وللتواصل َمع الزَمالءاستخدم الُاس كثريابلغة اللسان بدال َمن اللغة املُتوبة،
ونابت لغة اللسانعن الصفات والشعور احملسوسة،ولذا صارت َمهارةالُالم َمن
أحد أمهيات األشياء يف حياة اإلنسان.
7

Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran
Bahasa Arab, (UIN-Maliki Press, 2012), h. 88
8
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Ibid, h. 138

9أمحد إبراهيم ،املهارات اللغوية َماهيتها وطرائق تدريسها (الرياض ،دار املسلم )141۳،ص۸5.

وقال حممد كاَمل الُاقة أن الُالم هو "عملية تبدأ صوتية وتُتهى بإمتام
عملية اتصال َمع َمتحدث َمن أبُاء اللغة يف َموقف اجتماعي" 10.وعُد أمحد
فؤاد عليان أن الُالم هو الفن الثاين َمن فُون اللغة األربعة بعد االستماع ،وهو
ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والُتابة ،وهو َمن
العالَمات املميزة لإلنسان فليس كل صوت كالَما ،ألن الُالم هو اللفظ
واإلفادة ،واللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف ،كما أن اإلفادة هي
11
َما دلّت على َمعىن َمن املعاىن على األقل يف ذهن املتُلّم.
وممّا سبق َمن التعاريف والتوضيحات يستخلص أن َمهارة الُالم َمهمة
جدا ألن َمهارة الُالم أصل ّأول يف عملية التعلم والتعبري عن األفُار واملشاعر
وانعُاس اخلربات وأنواع املعلوَمات .وَمن مث استخلص الباحث أن الُالم هو
الُشاط الثاين بعد اإلستماع املستخدم فعاال لدى َمستخدم اللغة للتواصل
حيث تُون اللغة وسيلته .ولذالك ا ّن الُالم َمُرلته اخلاصة بني فروع اللغة
العربية ،وهو انه الغاية َمن كل فروع اللغة ،والُالم وسيلة لالتصال َمع األخرين.
يعترب الُالم جزاء أساسيا يف َمُهج تعليم اللغة األجُبية ،وذلك ألنه ميشل
اجلزء العملى و التطبيق لتعليم اللغة ،وكثريا َماجند أن َمتعلم اللغة العربية يهدف
إىل املُن َمن الُالم و الُطق هبذه اللغة ،فمهارة الُالم هى املهارة األساسية
الثُية بعد َمهارة اإلستماعَ" ،مهارة الُالم هو القدرة على تعبري األصوات
املُطوقة أو الُلمات للتعبري عن األفُار واألراء واألغراض و الشعور على
املخاطب".

10حممد كاَمل الُاقة ،تعليم اللغة العربية ،املراجع السابق) ،ص186 .
11أمحد فؤاد عليان ،املهارة اللغوية( ،الرياض :دار املسلم ،)1992 ،ص85 .

ويعىن مبهارة اللغة :
 .)1تقليد ونطقه الُلمات أو العبارة املستخدَمة عُد أصحاب اللغة َمن
املسجلة.
 .)2التذكر على الُلمات الصحيحة اليت وجدها الساَمع عُد ختزين
العبارات يف الذاكرة اليت يسمعها َمن اللغة اهلدف.
 .)3استخدام صياغ الُلمات الصحيحة املستخدَمة عُد الُاتب املتقن
اليت وجدها القارء يف الُصوص يف نشاط كالَمه.
 .)4يف احلطة األوىل ،البد َمن اخبار الُفس الستخدام اللغة اهلدف َمع
12
إزالة اخلوف َمن األخطاء فيه.
نظرا إىل َماسبق ذكره يعرف بأن َمهارة الُالم هي قدرة شحص (َمتعلم)
يف استخدام األفُار واآلراء يف ذهُه لتقليد الُلمات وتعبري األغراض
شفهيا.

ب .أﻫداف تعليم مهارة الكالم
" أهداف تدريس َمهارة الُالم للمبتدئني واملتوسطني عاَمة أن يستطيع
التالَميذ أن يتواصلوا اتصاال بسيطا باللغة العربية.تستهدف َمهارة الُالم إىل أن
يقدر التالَميذ على التواصل جيدا وطالقا باللغة اليت يدرسوهنا".
شرح رشدي أمحد طعيمة يف كتابه أن التدرس ال يعين جمرد توصيل
َمعلوَمات َمعارف َمن َمعلم إىل َمتعلم ،إنه عملية أكرب َمن ذلك ،إذ تستهدف-
يف املقام األول -الُشف عما لدى التالَميذ َمن استعدادات وقدرات،
وَمساعدهتم على استغالهلا يف أقصى طاقاهتا حىت يعلموا أنفسهم بأنفسهم.
أهداف تدريس َمهارة الُالم هي :
12

Ibid.,

 )1تُمية قدرة التلميذ على توصيل رسالة شفوية ،تتميز بسالَمة اللغة
وَمُاسبة املضمون يف حدود َما تعلمه َمن َمفردات وتراكيب.
 )2تُمية قدرة التالَميذ على َمواجهة بعض املواقف االجتمعية اليت تستلزم
احلديث الشفويَ ،مشل :إلقاء الُلمات املوجزة ،والتعليقات واخلطب،
13
يف حدود َما لديه َمن رصيد لغوي.
إن تعلم احلديث باللغة األجُبية يعد أساسا ملمارسة كثسر َمن أنشطة
اإلنسان وحتقيق أهداف وَمن ذالك:
 )1أن يطلب التعلم شيئا َما.
 )2أن يطلب يستعلم عن األَماكن واألوقات واألشخاص.
 )3أن يطلب َمن األخرين عمل شيئ َما.
أن يقيم عالقة ألفة َمع أصحاب اللغة.أن حيُي قصة بسيطة ،أو يقول
شيئا َما لالخرين:
 )1أن يشغل اجلالسني باحلديث حىت حيسن َموعد شيئ َما.
 )2أن يفهم األخرين ويوجههم ويرشهم.
14
 )3أن يقضي حوائجه اليوَمية ويؤدي َما يطلب َمُه َمن أعمال.
إن حتقيق كل هذه األهداف َمُوط مبعرفتُا للجوانب اهلاَمة يف تعليم الُالم
وحبثُا عن أفعال املداخل والطالق واألساليب اليت هتيء عملية تعليمية جيدة
متُن الدارس فعال َمن ممارسة اللغة ممارسة شفهية حتقق له وللجماعة األهداف
املرجوة.

13

14حممود كاَمل الُاقة ،املراجع السابق ،ص15۸.

Ibid.,

َمهارات الُالم بشُل عام يهدف إىل جعل الطالب قادرين على
التواصل لفظياً جيدا وَمعقولة َمع أهنم يتعلمون اللغة مبعىن جيد وَمعقول ونقل
الرسالة إىل اآلخرين بطريقة َمقبولة اجتماعيا.ولُن بالطبع للوصول إىل املرحلة
َمن التواصل األنشطة االستخبارية الضرورية الُافية َمن التدريب الذي يدعم
أنشطة َمثل هذا ليس سهالً للغة أن املتعلمني ،للمرة األوىل يف البيئة اللغة سبان
الذي يوجه الطالب حنو نفسه.
املؤشرات (  ) Indikatorاليت اعتمدها الباحث ملعرفة الُالم اجليد
أَما ّ
حممدية املتوسطة الرابعة َميرتو كما
والصحيح حسب الداللة التعليم مبدرسة ّ
يلي:
 .1أن يُطق املتعلم أصوات اللغة العربية ،وأن يؤدى أناع الُرب والتُغم
املختلفة وذالك بطريقة َمقبولة َمن أبُاء العربية.
 .2أن يُطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة.
 .3أن يدرك الفرق يف الُطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.
 .4أن يعرب عن أفُارة َمستخدَما الصيغ الُحوية املُاسبة.
 .5أن يعرب عن أفُار َمستخدطا الُظام الصحيح لرتكيب الُلمة يف فن
أهداف املعايري اآلتية هي لتُون َمقدارا للحصول على َمهارة الُالم
15
وتشجيع الدارسني كي جياهدوا يف تعويد الُالم بلغة اهلدف.
ج .مشكالت في تعليم مهارة الكالم
فاملشُالت يف تعليم َمهارة الُالم هي :
1. Siswa grogi berbicarakarena:
a. Khawatir melakukan kesalahan
b. Takut dikritik

 15حممود كاَمل الُاقة ،املراجع السابق ،ص13۸.

c. Khawatir kehilangan muka
d. Sedikit malu.
2. Tidak ada bahan untuk dibicarakan
a. Tidak bisa berfikir tentang apa yang mau dibicarakan.
b. Tidak ada motivasi untuk mengungkapkan apa yang dirasakan
c. Kurang atau tidak ada partisipasi dari siswa lainya, hal ini dipengaruhi
oleh beberapa siswa yang cenderung mendominasi, yang lain sedikit
berbicara.
d. Penggunaan bahasa ibu, merasa tidak biasa berbicara bahasa asing.
Dalam hal tersebut Penny Ur, memberikan alternatif solusi bagi guru
menghadapi permasalahan atau problematika tersebut di atas, yaitu:
a. Bentuk kelompok. Dengan membentuk kelompok akan mengurangi rasa
grogi pada siswa yang tidak ingin maju di depan kelas.
b. Pelajaran yang diberikan didasarkan pada aktifitas yang menggunakan
bahasa yang mudah dengan menyesuaikan level bahasa yang di gunakan
oleh siswa.
c. Guru harus memilih topik dan tugas yang menarik.
d. Guru memberikan instruksi.
e. Guru tetap mengusahakan siswa untuk menggunakan bahasa target yang
dipelajari.
1. Guru berada di antara mereka
2. Guru selalu memonitor
3. Guru selalu mengingatkan Modelling . 16

 مبادئ تدريس مهارة الكالم.د

: وقال عبد احلميد َمبادئ تدريس َمهارة الُالم هي

a. Untuk pembelajar pemula ( mubtadi’ )
1) Guru mulai melatih bicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan
yang harus dijawab oleh siswa.
2) Pada saat yang bersamaan siswa di minta untuk belajar mengucapkan
kata, menyusun kalimat dengan mengungkapkan pikiran.
3) Guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh siswa
sehingga berakhir membentuk sebuah tema yang sempurna.
4) Guru menyuruh siswa menjawab latihan-latihan syafawiyah,
menghafal percakapan atau menjawab pertanyaan yang berhubungan
16

Abd Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab,h. 91-93

dengan teks yang telah siswa baca.
) b. Bagipembelajarlanjut ( mutawassith
1) Belajar berbicara dengan bermain peran
2) Berdiskusi tentang tema tersebut
3) Bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh siswa
4) Bercerita tentang informasi yang didengar dari televisi, radio dan
lainnya.
) c. Bagipelajartingkatlanjut( mutaqaddim
1) Guru memilih tema untuk berlatih kalam
2) Tema yang dipilih hendaknya menarik berhubungan dengan
kehidupan siswa.
3) Tema harus jelas dan terbatas.
4) Mempersilahkan siswa memilih dua tema atau lebih sampai akhirnya
siswa bebas memilih tema yang dibicarakan tentang apa yang mereka
ketahui.17

 2طريقة لعب األدوار ( ) Role playing

أ .مفهوم لعب األدوار ( ) Role playing

يتضمن َمفهوم لعب األدوار افرتاضاً بأن للطالب دورا يلعبه ،سواء كان
َمعرباً فيه عن نفسه أم عن أحد زَمالئه يف َموقف حمدد ،ولعب الدور كُموذج
للتدريس له جذور يف األبعاد الشخصية واالجتماعية للرتبية  ،ألنه حياول أن
يساعد األفراد على أن جيدوا َمعىن شخصياً لعواَملهم االجتماعية ،وأن حيلوا َما
يواجهون َمن َمشُالت شخصية مبساعدة اجلماعة االجتماعيةيرى أمحد زكي
بدوي ،كما نقله عبد اللطيف َمفهوم لعب األدوار" ،بأنه أحد أساليب التعليم
والتدريب الذي ميثل سلوكا حقيقيا يف َموقف َمصطُع ،حني يقوم املشرتكون
ِ
ويُغمسون يف أدوارهم حىت
بتمثيل األدوار اليت تُسَُد إليهم بصورة تلقائية
18
ييظهروا املوقف كأنه حقيقة"
17

Ibid, h. 93-94

18عبد اللطيف ،طرق الدريس يف القرن الواحد والعشرون( ،عمان :دار امليس رة للُش ر والتوزي ع،)2005 ،
ص.195 .

وعرب َSyaifulSagalaمفهوم لعب األدوار مبا يلي:

“ Role playing atau sosiodrama adalah cara menyajikan bahan pelajaran

dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan atau mendramatisasikan cara
tingkah laku dalam hubungan sosial.”19

ويرى َMiftahulHudaمفهوم طريقة لعب األدوار بالتعريف التايل:

“ Metode ini adalah sebuah teknik pnyampaian bahan ajar dengan cara drama
atau memerankan tingkah laku dalam hubungan sosial oleh para siswa ( kelompok
siswa ).”20

فه م أن طريق ة لع ب األدوار ه ي طريق ة
اعتم ادا عل ى ال رأي امل ذكور ،يُ َ
الت دريس ال يت تؤك د عل ى تق دمي امل واد ع ن طري ق متثي ل األدوار ،ميثله ا مجاع ة َم ن
الط الب يف ش ُل التفاع ل االحتم اعي ،وي راد باللع ب هُ ا األلع اب التعليمي ة
املوجه ة وهادف ة وذا قيم ة تربوي ة ،يف وج ود األنش طةاليت يتض من متثيله ا َمض مون
َّ
املادة اللغوية.
ويُم ي الط الب يف ممارس ة ه ذا الُش اط ق دراهتم عل ي التعب ري والتح ّدث
والتفاع ل َم ع اآلخ رين  ،تُمي ة س لوكيات َمرغ وب فيه ا ،وتط وير شخص ياهتم
بأبعادها املختلفة .
ويقص د بلع ب ال دور نش اط إرادي ي ؤدي يف زَم ان وَمُ ان حم ددين ،وف ق
قواع د و أص ول َمعروف ة ويت ار فيه ا املش اركون األدوار ال يت يقوَم ون بتأديته ا .
ويرافق املمارسة شئ َمن التوتر والرتدد والوعي ،باختالفها عن الواقع.

ب .أﻫداف طريقة لعب األدوار
إن طريق ة متثي ل األدوار أثبت ت جناحه ا يف انتق ال األث ر الت درييب ل دى
الطالب ،وقد أثبتت جدارة يف رسوخ املفاهيم وسرعة تذكرها َمن قبل الطالب،
وميُُبتمثيل األدوار حتويل الفصل إىل املسرح ميارس فيه كل طالب دوره.
19

Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta,2011), h.213.
Miftahul Huda, Metode Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva
Press, 2012), h. 241.
20

وَم ن خ الل ه ذه املواق ف املس رحية مي ارس الطال ب أكاط ا لغويي ة وكلم ات
ومجال وأساليب مما مسعه أو يتحدث هو أو غريه به داخل اجملتمع ،وَمن خالل
ه ذه املباري ات اللغوي ة ت زداد ث روة التلمي ذ اللغوي ة يف ش ُل كلم ات جدي دة
يستخدَمها ،أو َمعان جديدة تُسبها األلفاظ حبوار املعاين اليت س بق أن عرفه ا،
كم ا أن أفُ ار التالَمي ذ تُم و ،وخ رباهتم ت زداد وأحاسيس هم تص قل ،ك ل ه ذه
اجلوان ب تس ري للتلمي ذ أن مي ارس اللغ ة بُج اح يف َمواقفه ا الطبيع ة العلمي ة داخ ل
21
اجملتمع
يفه م َم ن ال رأي اللم ذكور ،أن أه داف طريق ة لع ب األدوار يف جم ال اللغ ة
هي اَمُانية عملية التعليم يف صورة املسرحية واملباري ات اللغوي ة ،ال يت س تطيع هب ا
زيادة الثروة اللغوية يف ش ُل كلم ات أوَمع ان جدي دة وأن ي تمُن ل دى الط الب
ممارسة اللغة يف َمواقفها الطبيعة كما يعتادون يف التعاَمل االجتماعي.
ويف ض وء التص ور امل ذكور ،كان ت طريق ة لع ب األدوار تق وم عل ى ممارس ة
الواق ع اللغ وي ،فه ي هب ذا أكث ر فعالي ة ،ألن الت دريب ع ن طري ق املمارس ة يفض ل
ع ن غ ريه َم ن أن واع التعل يم  ،أض ف إىل ذل ك أن ه أس لوب ه ام يف رب ط الُاحي ة
الُظرية بالعملية.

ج .خطوات طريقة لعب األدوار

حيت اج جن اح عملي ة التعل يم إىل َمراع اة اخلط وات ال يت تواج ه امل درس يف
قييادهت ا لتحقي ق األه داف التعليمي ة ،وذال ك كم ا يف تطب ق طرق ة لع ب األدوار،
فإهنا حتتاج أيضا إىل َمراعاة اخلطوات التالية:
Guru mempersiapkan skenario yang akan ditampilkan.
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)1

21جاَمعة املديُة العاملية ،طرق تدريس َم واد اللغ ة العربي ةَ( ،مديُ ة :جاَمع ة املدريُ ة العاملي ة ،)2011 ،ص.

2)

Menunjuk kelompok untuk mempelajari skenario dalam waktu
beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
3) Guru membentuk kelompok siswa yang masing-masing
beranggotakan 3 sampai 5 orang.
4) Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin
dicapai.
5) Guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakonkan
skenario yang sudah dipersiapkan.
6) Masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati
skenario yang sedang diperagakan.
7) Setelah selasai ditampilkan, masing-masing diberikan lembar kerja
untuk membahas/memberi penilaian atas penampilan masing-masing
kelompok.
8) Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya.
9) Guru memberikan kesimpulan secara umum.
10) Evaluasi.22

يفه م َم ن ال رأي أن لتطبي ق طريق ة لع ب األدوار ع دة اخلط وات ال يت يل زم
:على املدرس َمراعاهتا وهي كما يلي
 إعداد التمثيل الذي يراد لعبها.1
 اختيار الطلبة الذين يلبعبون التمثيل يف األحيان احملددة.2
 تفري ق الطلب ة عل ى ع دة َم ن الف رق ال يت يتُ ون ك ل فرق ة عل ى ثالث ة.3
أومخسة طلبة
 أوضح املدرس الُفأة اليت يققصد حتقييقها.4
 طلب املدرس الطلبة الذين اختارهم للعب األدوار.5
 يالحظ كل طالب التمثيل الذي لعبه الطلبة.6
 يعطي املدرس ورقة التقييم لُل فرقة، بعد لعب األدوار.7
 عرض كل فرقة َما يالحظه َمن خالصة التمثيل اليت قد لعبها الطلبة.8
22
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Huda Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), h.

 .9يعطي املدرس اخلالصة العاَمة
 .10يعطي املدرس التقييم

د .مميزات وعوب طريقة لعب األدوار

 .1مميزات طريقة لعب األدوار

تتمي ز طريق ة لع ب األدوار بأهن ا تت يح فرص ة املمارس ة وت دريب احملادث ة يف
س ياق التمثي ل املُاس ب للم ادة ،وأهن ا تُس ب الطال ب خ ربة تعل يم َمباش رة،
وتعوي د نط ق الُلم ات واحل وار َم ع األخ رين  ،وأهن ا تس عى إىل حتقي ق اَمُاني ة
امله ارات اللغوي ة ل دى الطال ب حي ث يس تطيع تعب ري أرائ ه يف ش ُل التعاَم ل
اهلادف واأللعاب ذات قمة تربوية.
وَمن أهم مميزات طرقة لعب األدوار َما يلي:
 .1توفر فرض التعبري عن الذات وعن االنفعاالت لدى الطالب
 .2تزيد َمن اهتمام الطالب مبوضوع الدرس
 .3تساعد يف التعرف على أساليب التفُري لدى الطالب
23
 .4تشجع روح التلقائية لدى لطالب
بُ اء عل ى ال رأي امل ذكور ،يفه م أن َم ن ممي زات طريق ة لع ب األدوار أهن ا
تساعد على زيادة اهتم ام الط الب عل ى َموض وع ال درس ،وأهن ا تس اعد الط الب
يف التع رف عل ى أس اليب التفُ ري ح ني أرادوا تعب ري َم ا يف أرائه م أو يف ش عورهم
يف ش ُل التعاَم ل الفع ال ،كم ا أهن ا تس اَمح فرص ة ل دى الط الب عل ى تش جيع
روح التلقائية عُد احملادثة.

 .2عيوب طريقة لعب األدوار

أي الطريق ة ،وإن ك ان يف ذال ك مميي زات ب الُظر إىل بع ض الوج وه املُاس بة،
ِّ

23عبد اللطيف ،طرق الدريس يف القرن الواحد والعشرون ،ص195 .

وفر املع ايري
لُن يتضمن أيضا وجوه ا س لبية ألن ك ل اللطريق ة ال يس تطيع إمت ام ت ّ
والشروط املطلوبة يف عملية التعليم حسب وجودها الواقع ،سواء كانت َمن جهة
املادة أم َمن جهة املدرس ،أم َمن جهة الطالب
أَما عيوب طريقة لعب األدوار فهي كما يلي:
)1
Metode ini membutuhkan waktu cukup banyak.
)2
Memerlukan persiapan yang teliti dan matang ( memerlukan banyak kreasi
guru ).
)3
Terkadang siswa tidak mau memerankan suatua dengan karena malu.
)4
Apabila pelaksanaan dramatisasi gagal, kita tidak dapat mengambil kesimpulan
apa-apa. Dalam arti tujuan pendidikan tidak dapat tercapai.
)5
Sukar untuk memilih anak-anak yang betul-betul berwatak untuk
memecahkan masalah tersebut.24

اعتمادا على الرأي املذكور ،يفه م أن َم ن عي وب طرريق ة لع ب األدوار أهن ا
حتت اج إىل الوق ت الطوي ل ،وأهن ا حتت اج إىل اإلع داد ال دقيق كم ا أهن ا حتت اج أيض ا
إىل شجاعة الطالب يف لعب األدوار ،وَمع ذالك كانت هلذه الطريقة عيوب َمن
جهة حتقيق األهداف التعليمية ح ني ال س يتطيع الط الب عل ى لع ب األدوار َم ع
َمراعاة التمثيل املعني.
 .3الدراسات السابقة
بُاء على َمالحظة وتفتيش الباحث يف َمُتبة ،الجيد البحث حىت األن
البحوث السابقة اليت تبحث عن تطبيق طريقة لعب األدوار لرتقية َمهارة
املتوسطة َميرتو) ،ولُن
حممدية ّ
الُالم(لدى تالَميد الفصل السابع يف َمدرسة ّ
وجد الباحث هُاك بعض البحوث الذي يتعلق هبذا البحث َمن جهة عاَمة،
وهو البحث الذي قام به غاجنار إيُوأوتوَمو ،طالب جاَمعة جوري سيوو
Zuhairini, Metode Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.12.

24

االسالَمية احلُوَمية قسم تعليم اللغة العربية حتت َموضوع " تطبق لعب األدوار
لرتقية حتصيل الدراسي لدي تالَميد الفصل الثاَمن مبدرسة إنسان َموليا املتوسطة
االسالَمية املتُاَملة بتاجناري الَمبونج الشرقية للعام الدراسي /2014
25
"2015
يُاسب البحث السابق هبذا البحث َمن جهة قدرة احملادثة ،لُن َمع
وجود الفرق بيُه وبني هذا البحث َمن جهة الطريقة املستخدَمة ،ففي هذا
البحث يقصد الباحث طريقة لعب األدوار ،والبحث السابق يبحث الباعث
الداخلي ،ولذلك ميُن أن يفرق بني البحث السابق وهذا البحث.
الذي قاَمت به جيهان أمحد العماوي ،طالبة جاَمعة غزة االسالَمية كلية
الرتبية قسم َمُاهج وطرق التدريس ،حتتا َموضوع "أثر استخدام طريقة لعب
األدوار يف تدريس القراءة على تُمية التفُري التأَملي لدى طلبة الصف الثالث
26
األساسي للعام الدراسي "2009/2008
يُاسب البحث السابق هبذا البحث َمن جهة طريقة لعب األدوار ،لُن
َمع وجود الفرق بيُه وبني هذا البحث َمن جهة املهارة املقصودة ،ففي هذا
البحث يقصد الباحث قدرة الُالم ،والبحث السبق يقصد َمهارة القراءة،
ولذلك ميُن أن يفرق بني البحث السبق وهذا البحث.

 25غاجنا إيُو أوتوَمو ،تطبيق لعب األدوار لرتقية حتصيل الدراسي لدي تالَميذ الفصل الثاَمن مبدرسة
إنسان َموليا املتوسطة االسالَمية املتُاَملة بتاجناري الَمبونج الشرقية للعام الدراسي  ، 2015/2014املالحظة يف
َمُتبة جوري سيوو االسالَمية َميرتو يف تاريخ  9سبتمرب 2015

26جيهان أمحد العماوي ،أثر استخدم طريقة لعب األدوار يف تدريس القراءة على تُمية التفقري التأَملي
/thesis/86512.pdf
لدى طلبة الصف الثالث األساسي للعام الدراسي ،2009/2008
9(http://library.edu.psسبتمري )2015

 .4نظرية البحث العملي

عرب نور درية :
يتصف هذا البحث بالبحث العملي كما ّ
" Penelitian tindakan kelas bertujuan mengembangkan ketrampilanketrampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah dengan
penerapan langsung didunia factual ".27

ممّا سبق استُباط الباحثة على ان البحث اإلجرائي هو عمليات ديُاَميُية
تتُون على خطة العملي وعملية العملي واملالحظة واإلعادة فيها اخلطوات
املرتبة َمن دور اىل دور ،ويصمم الباحث هذا البحث َمُاسبا برأي.
 .5الفرض العملي
فرض البحث العملي هو اجلواب املؤقت على املسألة املبحوثة ،بعد إجراء
البحث داخل الفصل أَما فرض البحث العملي الذي يقدَمه الباحث فهو "ان

تطبيق طريقة لعب األدوار يستطيع على ترقية َمهارة الُالم لدى تالَميد
املتوسطة الرابعة َميرتو للعام الدراسي
حممدية ّ
الفصل السابع يف َمدرسة ّ
".2018/2017

27

Nurul Zuriah, Penelitian Tindakan Dalam Bidang Pendidikan Dan Sosial, (Malang :
Bayu Media Publishing Edisi Pertama, 2003), h.7

الفصل الثالث
منهج البحث

 تصميم البحث.أ
: بأن تصميم البحث هوSudarsono ذكر

“ Model atau gambaran bentuk penelitian yang akan diikuti dalam
pelaksanaan penelitian tindakan kelas ”.28

تصميم البحث هو العملية الّيت سيقوم باملدرس يف الفصل بااإلستعداد
 العملية باجملموعة ال ّدور الّيت يه ّدف لرتقية أو لتحسني، يعاكس، يالحظ،املواد
: ونوع حبثه هو حبث العملي هو،.جودة التعليم

Adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan,
yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.
Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau de ngan arahan dari guru yang
dilakukan oleh siswa.29

 أ ّن املدرس له أهداف َمهم.ّأَما جُس هذا البحث فهو البحث العملي
ليلقي عن مجيع املواد اللغة العربية لرتقية َمهارة الُالم التالَميذ ويؤّكد
، وأمهية البحث العملي لرتقية كفائة يف عملية التدريس.احلُمةوعملية التعليم
.نتائج البحوث تعيري بُظر َمُفعة التّعليم

28

Mohammad Asrori, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung : CV Wacana Prima, 2007),

29

Ibid, Moh Asrori, Penelitian Tindakan Kelas, h.5.

h.66.

القائمة الثانية
والطريقة البحث اإلجرائي اليت تُمو سوهرمسي أري كُتوا كما يلي
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Pengamatan
?

الصورة  :1دور البحث العملي الفصلي
ّ
سيجري هذا البحث على الدورين الُاَملني ولُل دور أربع َمراحل وهي
التخطيط ،التُفيذ ،املالحظة واإلنعُاس.ويهدف حبث اإلجراءي هو لريقي

املتوسطة
حممدية ّ
َمهارة الُالم لدي التالَميذ الفصل السابع يف َمدرسة ّ

بإستخدام طريقة لعب األدوار.
بُاء على الشُل املذكور ،كانت َمراحل هذا البحث جتري على املراحل
التالية:
 .1الدور األول
يتُون الدرو األول على أربعة َمراحل ،وهيَ :مرحلة التخطيط ،والتُفيذ،
واملالحظة ،واالنعُاس .وألجل التوضيح تسرد الباحثة تلك املراحل
األربعة فيما يلي:

Suharsimi Arikunto, PenelitianTindakan Kelas, BumiAksara, Jakarta, 2007, h 74
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أ)َ .مرحلة التخطيط
بعد أن قام الباحث على حتقيق َمشُالت تعلم اللغة العربية باخلصوص
املتوسطة الرابعة َميرتو للعام
حممدية ّ
بقدرة الُالم يف الفصل السابع يف َمدرسة ّ
الدراسي  ، 2018/2017يقوم الباحث بالتخطيط الذي يواجه إجراء هذا
البحث ،وذلك كما يلي:
 إع داد َم ادة ال درس وتص ميمها ،ال يت س تقدَمه الباح ث ل دى التالَمي ذداخل الفصل.
 إعداد األدوات والتسهيالت الداعمة لعملية التعلم تعيني األهداف الدراسية إعداد املراجع العلمية املُاسبة ملادة الدرسب)َ .مرحلة التُفيذ
فتتُون َمن ثالثة أنشطة ،وهي  :الُشاط األول والُشاط
أَما َمرحلة التُفيذ ّ
الرئيسي والُشاط األخري كما يلي:
( .)1الُشاط األول
ففي الُشاط األول يقوم الباحث مبا يلي:
 إلقاء السالم والتحيّة قراءة كشف احلضور كتابة املدرس املوضوع على السبورة( .)2الُشاط الرئيسي
ويف الُشاط الرئيسي يقوم الباحث مبا يلي:
 -تقدمي املواد الدراسية باستخدام الطريقة لعب األدوار

 تعريض التعارف أو كاذج تراكيب الُلمات على شُل pointباستخدام طريقة لعب األدوار املُاسبة باملواد الدراسية اليت يف
احملتوى الدراسي
(.)3الُشاط األخري
ويف الُشاط األخري يقوم الباحث مبا يلي:
 تأكيد فهم التالَميذ على املادة الدراسية عن طريق السؤال واجلواب ختليص َمادة الدرس اختتام الدرس باحلمدلةج)َ .مرحلة املالحظة
جتري املالحظة أثُاء عملية التعلم َمن أجل حتصيل املعلوَم ات الش اَملة ع ن
عملي ة ال تعلم َم ن أول إج راء البح ث ح ىت الُهاي ة ،وتُ ون املالحظ ة َم ع امل درس
الشارك أي َمدرس اللغة العربية يف تلك املدرسة ،باستخدام أوراق املالحظة.
مث كتب ت حاص الت املالحظ ة يف أراق املالحظ ة ،ال يت تتص ور فيه ا األَم ور
التالية :
 )1أنشطة التالَميذ عُد التعلم باستخدام طريقة لعب األدوار
 )2نت ائج تعل م التالَمي ذ ،ال يت تتُ وكن الفه م ،والتفُ ري وامله ارات
واملواقف.
 )3العوارض ال يت يواجهه ا التالَمي ذ أثُ اء ال تعلم باس تخدام طريق ة لع ب
األدوار.
د)َ .مرحلة االنعُاس
فف ي َمرحل ة اإلنعُ اس يق وم الباح ث عل ى تأَم ل وحتلي ل عملي ة اإلج راءات
يف املراح ل الثالث ة قبله ا أي َمرحل ة التخط يط ،والتُفي ذ ،واملالحظ ة ،ول ذلك،
power

كان ت و يف ة اإلنعُ اس تص ور الع وارض واألخط اء يف عملي ة املراح ل قبله ا
ليُون ذلك نقطة اإلنطالق على إصالح األخطاء وحماول ة الص عوبات يف ال دور
الثاين.
أَما األَمور اليت حتاوله الباحث يف َمرحلة االنعُاس فهي كما يلي:
 إعادة التحليل على تدريس الُالم يف أخ ر ال دور األول ،وذل ك بع دأن يقوم الباحث على االختبار.
 كما يُون يف الدور األول ،ففي الدور الثاين يقوم الباح ث خط واتالبح ث عل ى أربع ة املراح ل ،وه ي التخط يط ،والتُفي ذ ،واملالحظ ة،
واالنعُاس.
أَ .مرحلة التخطيط
َمرحل ة التخط يط يف ال دور الث اين تعتم د عل ى حاص الت املالحظ ة
وااالنعُ اس يف ال دور األول ،ول ذلك كان ت الع وارض واملش ُالت
يف ال دور األول تأخ ذه الباح ث نقط ة اإلنط الق لتحس ني األخط اء يف ال دور
الثاين ،وَمرحلة التخطيط يف الدور الثاين تأيت على األَمور التالية:
 إعداد َمادة ال درس وتص ميمها ،ال يت س تقدَمه الباح ث ل دى التالَمي ذداخل الفصل يف الدور الثاين
 إعداد األدوات والتسهيالت الداعمة لعملية التعلم تعي ني األه داف الدراس ية َمعتم دا عل ى حتقي ق الُت ائج احلاص الت يفالدور األول
بَ .مرحلة التُفيذ
َمرحل ة التُفي ذ يف ال دور الث اين تعتم د عل ى التخط يط إلص الح ال خط اء
وح ل املش ُالت يف ال دور األول ،أَم ا األَم ور ال يت س تقوَمه الباح ث يف ه ذه

املرحلة ،فهي كما يلي:
( .)1الُشاط األول
ففي الُشاط األول يقوم املدرس مبا يلي:
 إلقاء السالم والتحية قراءة كشف احلضور إلقاء التمهيد وحتفيز التالَميذ على التعلم باهلمة القوية( .)2الُشاط الرئيسي
ويف الُشاط الرئيسي تقوم الباحثة مبا يلي:
 تقدمي املسألة أو املوضوع الذي يتعلمها التالَميذ داخل الفصل تع ريض الُص وص الدراس ية ال يت تتعل ق مب ادة ال درس ،وه ي"أنشطيت يف املدرسة"
 تعريض نصوص املطالعة الجل تفهيم املقروءات الدراسية يق وم امل درس عل ى التص حيح والتقي يم ،ليعتم دمها يف عملي ة الت دريساملستقبل
( .)3الُشاط األخري
ويف الُشاط األخري يقوم املدرس مبا يلي:
 تأكيد املادة الدراسية عن طريق السؤال واجلواب ختليص َمادة الدرس -اختتام الدرس باحلمدلة

ب .ميدان البحث وزمانه

املتوسطة الرابعة َميرتو
حممدية ّ
ّأَما َميدان هذا البحث فهو يف َمدرسة ّ
سيؤدي الباحث هذا البحث َمن شهر أغسطس للعام ال ّدراسي 2018/2017

. تلميذا28 وعدد التالَميذ

: فيما يليEmzir

 طريقة البحث.ج
هذا البحث العملي هو حبث كيفي كما عربه

“ Penelitian tindakan ini digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam
rangka perbaikan dan peningkatan pengetahuan dalam berbagai hal di bidang
pendidikan seperti kurikulum, pembelajaran, dan belajar sehingga terwujud suatu
perbaikan pada aktifitas belajar mengajar. Penelitian tindakan bersifat parsitipatif
dalam arti bahwa peneliti terlibat dalam penelitian, dan bersifat kolaboratif karna
melibatkan oihak lain dalam penelitiannya.
Dengan keterbukaan dirinya terhadap kritik dan masukan dari kolaborator
dan mahasiswa, pengajar mengetahui hal hal yang perlu diubah dan ditingkatkan.
Penelitian tindakan yang digunakan bersifat kualitatif karena peneliti berinteraksi
dengan subjek penelitian secara alamiah, dalam arti penelitian berjalan sesuai dengan
jalannya proses belajar mengajar, dengan cara mengadakan pengamatan, melakukan
penelitian secara sistematis, dan menarik kesimpulan sebagai mana layaknya
dilakukan oleh peneliti kualitatif.”31

كما شرح الباحث يف الفصل الثاَمن أ ّن املشُالت التعليم وإستعمال
كل تعليم اللغة العربية وشعور التالَميذ
ّ
ّ املدرس طريقة اخلطابة و سؤال اجلواب يف
 َمن هذه املشُالت.صعوبة التعلّم اللغة العربية و لرتقية َمهارة الُالم التالَميذ
.السابقة يستخدَمها املدرس طريقة لعب األدوار لرتقية َمهارة الُالم التالَميذ

 اجرءات البحث العملى.د
سوف جيري البحث على الدورين الُاَملني وسيأيت شرح هذا الدور كما
:اآليت
 ختطيط التعليم.1
أ) ثبوت طريقة لعب األدوار لرتقية املهارة الُالم
ب) ختطيط التعليم بإستخدام طريقة لعب األدوار
31

Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2011),h.257

ج) صُاعة وراقة الُشاط التعليم إلعطاء التالَميذ
د) إستعداد ورقة املالحظة
ه)إستعداد إختبار التعلم
 .2التطبيق
 .1ختطيط الدرس
 )1تطبيق الوسائل املتعددة للتعليم والتعلّم.
 )2إعداد خطة الدرس باستخدام طريقة لعب األدوار .
 )3إعداد ورقة الُشاط للطالب.
 )4إعداد ورقة املالحظة لتحصيل التعلّم.
 )5إعداد اختبار التحصيل
 .3تُفيذ الدرس
أَما فرض َمن تُفيذ الدرس كما يلي:
 )1جيري تعليم اللغة العربيّة بتطبيق الوسائل املتعددة.
 )2كتابة صفحة َمالحظة التالَميذ
املدرس الدرس املدروس.
 )3يستخلص ّ
 )4يقوم املدرس بالتقومي بعد عمليّة التعليمية
 .4دور املالحظة
املدرس عن أحوال الىت تتعلّق بتغيري السلوك واملوقف
يف هذا الدور يالحظ ّ
عُد التالَميذ .ويشتمل هذا الدور على فعل التحقيق والتسجيل والتوثيق يف
املدرس يف نشاط املالحظة يف
طول عملية اإلجرائي .ومجيع البيان الذى أوجده ّ
صفحة املالحظة.
 )1اإلنعُاس

قال ويُا ساجنيا
“ Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan yang dilaksanakan
pendidik selama tindakan, refleksi dilakukan dengan melakukan diskusi dengan
observer yangbiasanya dilakukan oleh teman sejawat atau mitra LPTK ”32

املدرس على نشاط حتليل التالَميذ وتفسريه وإصالحه
يف هذا الدور يقوم ّ
املدرس َمن العاكسة تُون أساسا
َمُاسب باملالحظة .واخلالصة الىت أوجدها ّ
إلصالح الدور اآلتى لغرض إرتفاع نتائج تعلّم التالَميذ.
األول حتلّل الباحثة عن:
يف عملية دور ّ
املدرس
 )1جودة تصميم الدراسية الذى رتبه ّ
 )2نتائج تعلّم التالَميذ حول فهمهم يف َمادة املدروسة وإن مل يصلوا إىل
ح ّد األدىن ممُن ويواصل الباحث إىل الدور الثاىن.
 .۲الدور الثاىن :
املدرس يف عملية إجرائي
إعتمادا على َمشُالت وضعيفة الىت أوجدها ّ
املدرس عملية اإلجرائي يف هذا الدور إبتداءا بدور
األول ،فيصلح ّ
دور ّ
التخطيط ،التُفيذ ،املالحظة ،اإلنعُاس وملعرفة عن تغيري السلوك واملوقف
َمادة الىت تتعلّق باملدرسة.
املدرس االختبار عن ّ
والُتائج يف هذا الدور يقوم ّ

ه .معيار نجاج البحث العملى
الُجاح يف البحث اإلجرائي يعترب َمن أولويات األهداف لدى التالَميذ.
وهدف يف هذا البحث هو ترقية َمهارة الُالم لدى التالَميذ ولذلك فمعيار
جناح يف هذا البحث هو إن كانت نتائج تعلّم التالَميذ يف تعليم اللغة العربية70
≤.
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 مصادر البيانات.و

وَمصادر البيانات يف هذا البحث هي تالَميذ الفصل الثاَمن يف َمدرسة
َمدرس اللغة
ّ و2018/2017 املتوسطة الرابعة َميرتو للعام الدراسي
ّ حممدية
ّ
.العربية

 التقنيات واجراءات جمع البيانات.ز
 فإن كانت البيانات.يف هذا البحث حيتاج الباحث البيانات وطرق مجعها
 وإن كانت البيانات غري.رقيمة عديدة فتستخدم الطرق املُاسبة لعملي التحليل
.رقيمة كالوصف واملالحظة فتستخدم الطرق املُاسبة للتحليل الُوعي الوصفي
:ّأَما التقُيات وإجراءات مجع البيانات يف هذا البحث فهو
 طريقة املالحظة.1
:عن تعريف املالحظة هيSugiyono عُد

“ Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis ”.33

:عن تعريف املالحظة هيWina Sanjaya عُد

“ Observasi merupakan Teknik Pengumpulan data dengan cara mengamati
setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi
tentang hal-hal yang akan diamati dan diteliti.34

:عن تعريف املالحظة هيM.Ngalimpurwanto عُد
Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan
secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu
atau kelompok secara langsung.35

هلذا البحث أ ّن املالحظة حتتاجه الباحث لُيل البيانات َمايتوقع يف
. وملعرفة َمايتوقع قبل اجراءت التعليم، اجراءت التعليم
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 طريقة الوثيقة.2
: عن تعريف الوثيقة هيSuharsimi Arikunto عُد
“ Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
lengger, agenda, dan sebagainya”.36

حتتاج الوثيقة لعم.مجع البيانات بطريقة الوثيقة أو ايلُرتونيك َمن املدرسة
،الوثيقة يشُل مبلحو ة احلادثة املشُل الُتابة.األدوات البيانات األخري
 استخدم. طريقة الوثيقة ملعرفة البيانات املُتوبة َمن املصادر املُتوبة،الصور
ّ
الباحث هذه الطريقة لُيل البيانات عن الطريقة واملباىن واملو ّفني واملد ّرسني

املتوسطة الرابعة َميرتو للعام الدراسي
حممدية
ّ
ّ وتاريخ تأسيس مبدرسة
.2018/2017
 طريقة االختبار.3
: عن تعريف االختبار هيsuharsimi arikunto وعُد

“ Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan
untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat
yang dimiliki oleh individu atau kelompok”.37

: عن تعريف االختبار هيWina Sanjaya وعُد

“ Tes adalah sebagai alat ukur dalam proses evaluasi, tes harus memiliki dua

kriteria yaitu kriteria validitas dan reabilitas ".38

: َمُها،يُقسم االختبار اىل قسمني
) pree test (  االختبار القبلي.أ

36
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قبل تطبيق يقوم طريقة لعب األدوار يقوم الباحث االختبار القبلي
ملعرفة البيانات عن َمهارة الُالم لدى تالَميد الفصل الثاَمن يف َمدرسة
املتوسطة الرابعة َميرتو للعام الدراسي  )2018/2017قبل تطبيق
حممدية ّ
ّ

طريقة األدوار .وترتيب أدوات االختبار َمُاسبا باملادة املدروسة وجييب الطلبة
على صفحة اإلجابة املعيُة.
ب .االختبار البعدي ( ) post test
واالختبار البعدي هو االختبار الذي يقوم به الباحث بعد تقدمي طريقة
السابق أ ّن
لعب األدوار.وجييب الطلبة َمعتمدا على األسئلة املقدَمة ،وَمن األراء ّ
االختبار هو االختبار أو التقومي هو العمليات اليت حتددالشروط التيتتم حتقيقا

ألهداف التدريس تلعب االختبار دورا هاَما  ى التعليم .وهلذا ،فإن االختبار
اجليد أساسى للتعليم اجليد والتعلم اجليد ولقد تبيني دائما أن املعلمني والطالب
يركزون على َماتركز عليه االختبارات .فإذا كان هُاك خلل َما  ى تظام االختبار،
فإن هذا يُعُس بسرعة على التعليم والتعلم َمعا.

ح .أسلوب تحليل البيانات
يف ه ذه املرحل ة ،الباح ث حتلي ل البيان ات ال يت حتص ل عليه ا نت ائج فع ل
التالَمي ذحني َمراح ل ال تعلم التق دم يع ين ال يت تس عى يبح ث عل ى زي ادة نت ائج
التعلم .وتستخدم نت ائج التحلي ل ك الُظر ليعم ل العاكس ة و ختط يط اإلجرائ ي يف
ال دور بع ده .ال يُ ّرر البح ث إذا ك ان نت ائج ي دل عل ى نت ائج ذو َمع ىن وَمُاس بة
مبؤشر الُجاح الثّبات.
حتلي ل عملي ة التعليمي ة ،حص لت َم ن حاص ل َمالحظ ة نش اط املدرس ني و
التالَمي ذ حبس اب ع دد اجملم وع الُق اط حاص ل املالحظ ة و حبس اب نس بة
َمئوية.واحلس اب نس بة َمئوي ة حاص ل التعليمي ة ،باس تخدام ص يغة إحص ائية كم ا
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 مبقارنة، فيمُن َمعرفة ترقية تدريس الُالم،بُاء على الرَموز املذكور
.حمصولة االختبار قبل استخدام طريقة لعب األدوار وبعد استخداَمها
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الرابع
الفصل ّ

عرض بيانات البحث و تحليلها و مناقشتها
أ .لمحة عن ميدان البحث
 .1صورة المدرسة

الشارع د .سوطاَما رقم 35
تقع َمدرسة حممدية املتوسطة الرابعة َميرتو يف ّ
قرية فورو سري َمُطقة فرعية َميرتو الشماليةَ .مؤسسة َمُد  20يوليو 1981
املؤسسة هم العلماء واجملتمع .باسم َمدرسة حممدية املتوسطة الرابعة َميرتو .أَما
َمؤسسة َمتفقون هم :جسمنيَ ،مارسونو ،شريف الدين ،وَمدير املؤسسة عُد ئد
يسمني وهو أيضا كمدير املدرسة.
 .2صورة المدرسة

حممدية املتوسطة الرابعة َميرتو هي:
أ .الُظارة
اإلجنزات واألخالق الُرمية واإلهتمام باحلي.
ب .البعث
إنشاء بيئة تعليم املُظم املمتع

 .3سمة المدرسة

رقم إحصائية املدرسة20212612016 :
أ .اسم املدرسةَ :مدرسة حممدية املتوسطة الرابعة َميرتو
 .1شارع :سوطاَمو  ،35قرية فوروسري
 .2التصُيف املغرضَ :مُاطق املسلمني
َ .3مُطقة فرعيةَ :ميرتو الشمالية َمديُة َميرتو

 .4والية :الَمبونج
َمرتا تربيعاً
َ .5مساحة األرضً 3500 :
َمرتا تربيعاً
َ .6مساحة البُاءً 425،5 :
ب .فتحت املدرسة سُة1984 :
جَ .مؤسسون
 .1السيد يسمني
 .2السيد َمارسونو
 .3السيد شريف الدين
دَ .مُزلية املدرسة :خاصة املعتمد .ب

 .4حالة المدرسة
أ .الوسائل واخلزائن
حالة الوسائل واخلزائن لدى َمدرسة يف حد الُفاية هرت َمن احواهلا
املتوا فرة لقصد عملية التعليم هذه هي دفرت الوسائل واخلزائن يف َمدرسة حممدية
املتواسطة الرابعة َميرتو:
3:
 .1الفصول
1:
 .2املعبد
1:
 .3غرفة الصحة
1:
 .4غرفة الُمبية تر
1:
 .5املُتبة
3:
 .6املرحاض
 .7امليدان الرياضي
1:
 -الُرة الطائرة

1:
1:

 كرة القدمَ .9موقف السيارات
ب .حالة املُتب و املو ف
 .1حالة املُتب
حالة املُتب يف َمدرسة حممدية املتوسطة الرابعة َميرتو قد كانت كافية،
هرت َمن تفصيلها َمن غرفة َمدير املدرسة نائب َمدر املدرسة املعلمني حىت
اليزعج املو فني يف إجيار أعماهلم .هذه هي دفرت املُاتب املوجودة يف َمدرسة
أ .غرفة َمدير املدرسة
غرفة نائب َمدير املدرسة
ب.
غرفة اإلدارية
ج.
د .غرفة املعلمني
 .2حالة املو ف
حالة املو فون َمدرسة حممدية املتوسطة الرابعة َميرتو ممُُة لتطور عملية
دراسية ،هرت َمن عدد املو فني يف كل َمُتب العمالة ،وكذلك عدد املعلمني
فيها كثريا جدا.
يبدوأ أن شيمة العمالة جيدة حيث أن َمعضم املو فني َمتخصصون
فيها.ورئاسة َمدير املدرسة احلزامية و َمُظة حنو املو فني ويساعد هم يف عملية
اإل افية .هذه هي بيانة املو فني املوجودة َمدرسة حممدية املتوسطة الرابعة
َميرتو:
أَ .مدير املدرسة شخص واحد.
ب .وكيل َمدير املدرسة شحص واحد.
ج .أملعلم احلقيق

د .أملعلم العوائد

 .3أألنشطة المدرسة
يف َمدرسة حممدية أملتوسطة ألرابعة َميرتو كثري َمن األنشطة املدرسة بصورة
اجيابية لتقدم املدرسةَ ،مطابقة خبطتها وهي ترقية َمعيار الرتبية اجليدة لتُون
َمدرسة تاريية َمعتمدا علي العلوم والتُُولوجيا املعلوَمات قويا يف اإلميان
والتقوىَ ،متفوقا يف املعارف و َمُجيزا يف الرياضة والفُون َمستعدا ملقابلةَ .مدرسة
نظرا
حممدية املتوسطة ألرابعة َميرتو تُمو لديها َمطابقا حبربة الطالب وارداهتمً ،
َمن كثرية الُشاط املدرسية ،هُاك عدة الُشاط املدرسية يف َمدرسة
حممديةاملتوسطة الرابعة َميرتو:
أَ .مُظمة الطلبة املدرسة
ب .الُشاف
ج .كرة اليدوية
د .الفُون ( املسرحية والقاء الفصة واحلطابة واألغُية )
ه .لعب الُرة
و .املشى ملسافات طويلة
ز .اجلُبس
هُاك بعض الُشاط املدرسة أحال إىل روحية
أ .قراءة القرآن يوَميا قبل بدء الدروس
ب .املبيت لرتقية اإلميان والتقوى اقيمت َمرًة نصف سُوية
ج .احملاضرة الديبية قبل صالة الظهر
وهُاك بعض أنشطة تؤدى إىل عملية إجتماعية إَما يف بيئة املدرسة
أوبيئة إجتماعية حوهلا َمُها.

أ .العمل اإلجتماعى ( اجلمعة نظيفة ) أقيمت كل مجعة
ب .اخلالَمة اإلجتماعيةَ .معاوبة اجملتمعات الفقراء

 .4عراض التنفيَذ
 احلالة األولطالب َمدرسة حممدية املتوسطة الرابعة َميرتو ،وطالب الفصل الثاَمن
خاصة َمهارهتم يف الُالم حتت َمعيار الُفاية ،وقد كتبة الباحث نتيجة البعث
أن الطالب الذين يقدرون علي التُلم باللغة العرابية أالّ َ 6من  28طالب.
اعتماد علي نتيجة البحث لقصد َمعرفة َمهارهتم األسسية.
ً
الجدال 2

نتائج اختبار قبلى فى الفصل الثامن بمدرسة محمدية
المتوسطة الرابعة ميترو
رقم

اسم الطالب

َمهارة القرأة

1

انغي ايراون

20

2

اوليا دليمش

55

3

دريس ابدررمحن

75

4

ديو يليان سافطرا

70

5

آريك آكرتدا

60

6

فرا ديتا هلما سفرتي

80

7

ايغي جُدرا وردنا

50

8

ارفان فرايوغا

45

9

لطفيُا لقبه

55

10

رتُا َمليىن

60

11

شفرا آجنليك

70

12

احوان خضري

65

13

رمحد رَمضان

75

14

نديا نور سفرتي

45

15

ريان َميديانشه

75

16

ريفياىن وندى

50

17

ريفل غستياون

60

18

رَمانيا يويل

55

19

سلما فراَمسوري

70

20

سفتياون

65

21

سوهُدى افريُسه

75

22

سيفى ارنس

70

23

سؤفة الُساء

45

24

توفق حُُى

55

25

تيارى اَميليا

75

26

فريى انغى

40

27

وهيو ديدى سافرتي

45

28

وسُو سافرتى

50

اعتمادا على نتيجة التجربة السابقة تتبني أن َمهارة اساسية عُدهم مل يتم
اىل   50ى املائة ،املسجل  6طالب َمن  28طالبا قد امتوا املعايري .اذا الطالب
الذين امتوا املعيار %20 .فقط .وذالك بسبب قلة وسائل َمستخدَمة لرتقية
َمهارة الُالم  ى عملية درسية.

أَما غرض َمن وصول نتجة الطالب َمن كل العالَمات األول  ى َمهارة
الُالم فهى :
الجدول 3

النسبة المنوية للكل مؤشر القدرة مهارة الكالم العربية على اختبار القبلى
فى الفصل الثامن بمدرسة محمدية المتوسطة الرابع مترو

الرقم

املؤشرت

الدرجة

اجملموع

العرض

1

الُطق

كاَملة
مل يُمل

3
25

%10
%90

2

القواعد

كاَملة
مل يُمل

7
21

%23
%77

3

املفردات

كاَملة
مل يُمل

9
19

%30
%70

4

الُعوَمة

كاَملة
مل يُمل

4
24

%13
%87

5

الفهم

كاَملة
مل يُمل

16
12

%53
%47

اعتمادا على قائمة سا بقة تظهر أن َمعظم املؤشر مل تُمل الدرجة إىل %50
غري َمؤشر واحد .وهو الفهم ،بوصف املالءَمة يف الُالم .و أَما العرض املؤشر
هذا الفهم .%53القيمة اإلمجالية  ى كلى َمؤشر على املرفق.
 -الدور األول

أ .أالجتماع أألول
َ 1مراحل التخطيط
 إعداد َمادة ال درس وتص ميمها ،ال يت س تقدَمها الباحث ة ل دىالتالَميذ داخل الفصل.
 إعداد األدوات والتسهيالت الداعمة لعملية التعلم تعيني األهداف الدراسيةَ 2مرحلة التُفيذ
فتتُون َمن ثالثة أنشطة ،وهي :
أَما َمرحلة التُفيذ ّ
الُشاط األول والُشاط الرئيسي والُشاط األخري كما يلي:
أ .الُشاط األول
ففي الُشاط األول تقوم الباحث مبا يلي:
 إلقاء السالم والتحيّة قراءة كشف احلضور كتابة املدرس املوضوع على السبورةب .الُشاط الرئيسي
ويف الُشاط الرئيسي تقوم الباحث مبا يل
 تقدمي املواد الدراسية باستخدام طريقة لعب األدوار تع ريض التع ارف أو ك اذج تراكي ب الُلم ات عل ى ش ُل power pointباستخدام طريقة لعب األدوار
 املُاسبة باملواد الدراسية اليت يف احملتوى الدراسيج.الُشط األخري
ويف الُشاط األخري تقوم الباحث مبا يلي:

 تأكي د فه م التالَمي ذ عل ى امل ادة الدراس ية ع ن طري ق الس ؤالواجلواب
 ختليص َمادة الدرس اختتام الدرس باحلمدلةَ.3مرحلة املالحظة
 أنشطة التالَميذ عُد التعلم باستخدام طريقة لعب األدوار نتائج تعلم التالَميذ ،اليت تتُوكن الفهم ،والتفُري واملهاراتواملواقف.
 العوارض اليت يواجهها التالَميذ أثُاء التعلم باستخدام طريق ةلعب األدوار
َ.4مرحلة االنعُاس
فف ي َمرحل ة اإلنعُ اس تق وم الباح ث عل ى تأَم ل وحتلي ل عملي ة
اإلجراءات يف املراحل الثالثة قبلها أي َمرحلة التخطيط ،والتُفيذ ،واملالحظة،
ولذلك ،كانت و يفة اإلنعُاس تصور الع وارض واألخط اء يف عملي ة املراح ل
قبلها ليُون ذلك نقط ة اإلنط الق عل ى إص الح األخط اء وحماول ة الص عوبات
يف الدور الثاين.
أَما األَمور اليت حتاوهلا الباحث يف َمرحلة االنعُاس فهي كما يلي:
 إعادة التحليل على تدريس الُالم يف أخر الدور األول،وذلك بعد أن تقوم الباحث على االختبار.
ب .أإلجتماع الثاىن
َ .1مراحل التخطيط

 إع داد َم ادة ال درس وتص ميمها ،ال يت س تقدَمهاالباحث لدى التالَميذ داخل الفصل.
 إع داد األدوات والتس هيالت الداعم ة لعملي ةالتعلم
 تعيني األهداف الدراسيةَ 2مرحلة التُفيذ
أ .الُشاط األول
فتتُون َمن ثالثة أنشطة ،وهي :
أَما َمرحلة التُفيذ ّ
الُشاط األول والُشاط الرئيسي والُشاط األخري كما يلي:
 ففي الُشاط األول تقوم الباحث مبا يلي: إلقاء السالم والتحيّة قراءة كشف احلضور كتابة املدرس املوضوع على السبورة .3الُشاط الرئيسي
ويف الُشاط الرئيسي يقوم الباحث مبا يلي:
 تق دمي امل واد الدراس ية باس تخدام طريق ة لع باألدوار.
 تعريض التعارف أو كاذج تراكيب الُلمات علىش ُل  power pointباس تخدام طريق ة لع ب
األدوار.
 -املُاسبة باملواد الدراسية اليت يف احملتوى الدراسي

 4الُشط األخري
ويف الُشاط األخري تقوم الباحث مبا يلي:
 تأكي د فه م التالَمي ذ عل ى امل ادة الدراس ية ع نطريق السؤال واجلواب
 ختليص َمادة الدرس اختتام الدرس باحلمدلةَ 5مرحلة املالحظة
 أنش طة التالَمي ذ عُ د ال تعلم باس تخدام طريق ةلعب األدوار.
 نت ائج تعل م التالَمي ذ ،ال يت تتُ وكن الفه م،والتفُري واملهارات واملواقف.
 الع وارض ال يت يواجهه ا التالَمي ذ أثُ اء ال تعلمباستخدام طريقة لعب األدوار.
 نتيجة َمالحظة نشاط تعليم التالَميذ أنشطة التعلم يف الدور األول يف لقاء األول حىتلقاء الثالث تالحظ أوراق املالحظة ،وبيانات
نشاطة تعلم تالَميذ بعد استخدام الوسائل طريقة
لعب األدوار يف الدور األول  ى لقاء األول حىت
لقاء الثالث يعىن مل يُن تركيز بعض التالَميذ
يهتموا باملعلم وليس هلم االستعداد للتق ّدم
أن ّ
أَماَمهم يف الفصل

أَما بالُسبة لضعف الطالب يف الدور األول
 .1الُط ق  :أكث ر تالَمي ذ مل يُم ل  ى الُط ق ق درة الُ الم ألن
َم درس إال بطريق ة املباش رة و ل يس بطريق ة ت دريبت لتم رين
الُالم اللغة العربية.
 .2القواع د  :أكث ر تالَمي ذ مل يُم ل ألن التالَمي ذ ال تالخ ظ
عُدَما أو املعلم ،وَمن مث ضعف التالَميذ يف القواعد.
 .3املفردات  :أكثر تالَميذ َمعظم الطالب نقيص يف املفردات
 .4الُعوَمةَ :معظم الطالب ال ثقة يف الُشف عن كالم يف اللغ ة
العربية
 .5الفه م َ :معظ م الط الب َمعظ م الط الب ع ين بالش رح َم درس
ويفهم املادة الذي تعلمه.
أَما بالُسبة للبيانات يف شُل نسبة َمئوية يف اجلدوال التايل:
الجدوال 4

مقابلة البيانات عن نشط تعلم الطالب في المالحظة الدور األول
رقم

المؤشر

النسبة المئوية

الترقية

القبلى

الدور األول

.1

الُطق

%10

%20

%10

.2

القواعد

%24

%40

%16

.3

املفردات

%30

%43

%13

.4

الُعوَمة

%13

%30

%17

.5

الفهم

%53

%53

%0

العدد نقاط

%26

%37

%13،2

هذا الُسبة املئوية بني القبلى والدور األول نشط التعلم الطالب يف
املالحظة الدور األول علي الُطق يف الُسبة املئوية القبلى يعين  %10او 3
طالبا والُسبة املئوية الدور األول  %20او  7طالبا والقواعد يف الُسبة املئوية
القبلى يعين  %24او  7طالبا والُسبة املئوية الدور األوال  %40او  11طالبا
واملفردات يف الُسبة املئوية القبلى يعين  %30او  8طالبا والُسبة املئوية الدور
األول  %43او  12طالبا والُعوَمة يف الُسبة املئوية القبلى يعين  %13او 4
طالبا والُسبة املئوية الدور األول  %30او  8طالبا والفهم يف الُسبة املئوية
القبلى يعين  %35او  10طالبا والُسبة املئوية الدور األول  %53او 15
طالبا.
 ى عملية الدراسية الدور األول يقصان حيتاج إىل اصالح عُد دور َمقبل َمُها:
أ .حرص املعلم  ى اختبار املادة بتطبيق
ب .تواضح املعلم  ى تبل غ ه دف الدراس ية َم ع تش جع الط الب،
حىت يشركوا مجع عمية درسية.
ج .احلالقة الثالثة
تواف ق اإلختب ار  ى احللق ة لقي اس جن اح الط الب  ى ال دور األوال واإلق رار
َم دى احتياج ه إىل ال دور َمقب لَ .م ن اخلط وات الس ابقة عرافُ ا بع ض نقص ان
احملتاج إىل أصالح دور َمقبل.
 3الدور الثاىن
أ .أإلجتماع أألول
َ .1مراحل التخطيط
 إع داد َم ادة ال درس وتص ميمها ،ال يت س تقدَمهاالباحثة لدى التالَميذ داخل الفصل.

 إع داد األدوات والتس هيالت الداعم ة لعملي ةالتعلم
 تعيني األهداف الدراسيةَ .2مرحلة التُفيذ
أ .الُشاط األول
فتتُون َمن ثالثة أنشطة ،وهي :
أَما َمرحلة التُفيذ ّ
الُشاط األول والُشاط الرئيسي والُشاط األخري كما يلي:
 ففي الُشاط األول تقوم الباحث مبا يلي: إلقاء السالم والتحيّة قراءة كشف احلضور كتابة املدرس املوضوع على السبورةب .الُشاط الرئيسي
ويف الُشاط الرئيسي يقوم الباحث مبا يلي:
 تق دمي امل واد الدراس ية باس تخدام طريق ة لع باألدوار
 تعريض التعارف أو كاذج تراكيب الُلمات علىش ُل  power pointباس تخدام طريق ة لع ب
األدوار
 املُاسبة باملواد الدراسية اليت يف احملتوى الدراسيج .الُشط األخري
ويف الُشاط األخري تقوم الباحث مبا يلي:

 تأكي د فه م التالَمي ذ عل ى امل ادة الدراس ية ع نطريق السؤال واجلواب
 ختليص َمادة الدرس اختتام الدرس باحلمدلةَ .3مرحلة املالحظة
 أنش طة التالَمي ذ عُ د ال تعلم باس تخدام طريق ةلعب األدوار
 نت ائج تعل م التالَمي ذ ،ال يت تتُ وكن الفه م،والتفُري واملهارات واملواقف.
 الع وارض ال يت يواجهه ا التالَمي ذ أثُ اء ال تعلمباستخدام طريقة لعب األدوار.
  ى عملي ة الدراس ية لل دور األول يقص ان حيت اجإىل اصالح عُد دور َمقبل َمُها :
أ .حرص املعلم  ى اختبار املادة بتطبيق
ب .تواض ح املعل م  ى تبل غ ه دف الدراس ية َم ع تش جع
الطالب ،حىت يشركوا مجع عمية درسية.
ج .اإلجتماع الثالث
َ .1مراحل التخطيط
 إع داد َم ادة ال درس وتص ميمها ،ال يت س تقدَمهاالباحثة لدى التالَميذ داخل الفصل.
 إع داد األدوات والتس هيالت الداعم ة لعملي ةالتعلم

 تعيني األهداف الدراسيةَ .4مرحلة التُفيذ
أ .الُشاط األول
فتتُون َمن ثالثة أنشطة ،وهي :
أَما َمرحلة التُفيذ ّ
الُشاط األول والُشاط الرئيسي والُشاط األخري كما يلي:
 ففي الُشاط األول تقوم الباحث مبا يلي: إلقاء السالم والتحيّة قراءة كشف احلضور كتابة املدرس املوضوع على السبورةب .الُشاط الرئيسي
ويف الُشاط الرئيسي يقوم الباحث مبا يلي:
 تق دمي امل واد الدراس ية باس تخدام طريق ة لع باألدوار
 تعريض التعارف أو كاذج تراكيب الُلمات علىش ُل  power pointباس تخدام طريق ة لع ب
األدوار
 املُاسبة باملواد الدراسية اليت يف احملتوى الدراسيج .الُشط األخري
ويف الُشاط األخري يقوم الباحث مبا يلي:
 تأكيد فه م التالَمي ذ عل ى امل ادة الدراس ية ع ن طري قالسؤال واجلواب
 -ختليص َمادة الدرس

 اختتام الدرس باحلمدلةَ .5مرحلة املالحظة
 أنش طة التالَمي ذ عُ د ال تعلم باس تخدام طريق ةلعب األدوار.
 نت ائج تعل م التالَمي ذ ،ال يت تتُ وكن الفه م،والتفُري واملهارات واملواقف.
 الع وارض ال يت يواجهه ا التالَمي ذ أثُ اء ال تعلمباستخدام طريقة لعب األدوار
 نتيجة َمالحظة نشاط تعليم التالَميذ أنشطة التعلم يف الدور الثاين يف لق اء األول ح ىتلق اء الثال ث تالح ظ أوراق املالحظ ة ،وبيان ات
نشاطة تعلم تالَميذ بعد استخدام الوسائل طريقة
لعب األدوار يف ال دور األول  ى لق اء األول ح ىت
لق اء الثال ث يع ىن مل يُ ن تركي ز بع ض التالَمي ذ
يهتم وا ب املعلم ول يس هل م االس تعداد للتق ّدم
أن ّ
أَماَمهم يف الفصل،
أَما بالُسبة لضعف الطالب يف الدور الثاين
 .1الُط ق  :أكث ر تالَمي ذ يُم ل  ى الُط ق ق درة
الُ الم ألن َم درس باس تحدام طريق ة لع ب
األدوار تتُالم اللغة العربية.

.2

.3
.4
.5

القواع د  :أكث ر تالَمي ذ يُم ل ألن التالَمي ذ
تالخ ظ عُ دَما أو املعل م ،وَم ن مث التالَمي ذ نش ط
يف القواعد.
املفردات َ :معظم الطالب استوىل يف املفردات
الُعوَم ةَ :معظ م الط الب ثق ة يف الُش ف ع ن
تتُالم يف اللغة العربية.
الفه م َ :معظ م الط الب ع ين بالش رحم درس
ويفهم املادة الذي تعلمه.
الجدوال 5

مقابلة البيانات عن نشط تعلم الطالب في المالحظة الدور الثاني
رقم

المؤشر

النسبة المئوية

الترقية

الدور األول الدور الثاني
.1

الُطق

%20

%83

%63

.2

القواعد

%40

%97

%57

.3

املفردات

%43

%60

%17

.4

الُعوَمة

%30

%100

%70

.5

الفهم

%53

%93

%40

العدد نقاط

%37

%87

%49

ه ذا الُس بة املئوي ة ب ني ال دور األول وال دور الث اين نش ط ال تعلم الط الب يف
املالحظ ة ال دور الث اين عل ي الُط ق يف الُس بة املئوي ة األول يع ين  %20او 7
طالبا والُسبة املئوية الدور الثاين  %83او  23طالبا والقواعد يف الُس بة املئوي ة
األوال يع ين  %40او  11طالب ا والُس بة املئوي ة ال دور الث اين  %97او 27

طالب ا واملف ردات يف الُس بة املئوي ة األوال يع ين  %43او  12طالب ا والُس بة
املئوي ة ال دور الث اين  %60او  17طالب ا والُعوَم ة يف الُس بة املئوي ة األوال يع ين
 %30او  8طالب ا والُس بة املئوي ة ال دور الث اين  %100او  28طالب ا والفه م
يف الُس بة املئوي ة األوال يع ين  %53او  15طالب ا والُس بة املئوي ة ال دور الث اين
 %93او  26طالبا.
 ى عملي ة الدراس ية لل دور األول يقص ان حيت اج إىل اص الح عُ د دور َمقب ل
َمُها :
أ .حرص املعلم  ى اختبار املادة بتطبيق
ب .تواض ح املعل م  ى تبل غ ه دف الدراس ية َم ع تش جع
الطالب ،حىت يشركوا مجع عمية درسية.
َ 6مراحل االنعُاس
عُد تُفذ عملية دراسية دور الثاىن نعرف نتجة البحث كاآلتى:
أَ .معظ م الط الب يعرف ون القواع د  ى الُ الم الت ُغم
والُعوَمة والفهم واملُاسببعالَمات َمهارة الُالم.
ب .ق درة الط الب عل ى ال تُلم تعت رب ناجح ة أكث ر َم ن
.%50
 6احللق ة الثالث ة  ى احللق ة الثالث ة توق د االختب ار
لقي اس الُج اح  ى ال دور الث اىن ،وإلثب ات َم دى
احتياجه إىل دور َمقبل او مل حيتج
ج .حتليل البيانات وَمُاقشتها
 .1حتليل البيانات

أ .بيان االختبارات فى الدور األول

الجدوال 6

نتيجة اختبار قدرة الطالب على الكالم للفصل الثامن مدرسة محمدية
المتوسطة الرابعة مترو الدور األول

رقم

اختبار الدور األول

اسم الطالب

كاملة

الدرجة

لم يكمل

1

انغي ايراون

75

2

اوليا دليمش

60

3

دريس ابدررمحن

80



4

ديو يليان سافطرا

80



5

آريك آكرتدا

65

 6فرا ديتا هلما سفرتي

80

7

ايغي جُدرا وردنا

60



8

ارفان فرايوغا

55



9

لطفيُا لقبه

65



10

رتُا َمليىن

70



11

شفرا آجنليك

75

12

احوان خضري

70

13

رمحد رَمضان

90

14

نديا نور سفرتي

65

15

ريان َميديانشه

75

16

ريفياىن وندى

75














17

ريفل غستياون

55



18

رَمانيا يويل

70



19

سلما فراَمسوري

60



20

سفتياون

75



21

سوهُدى افريُسه

75



22

سيفى ارنس

75



23

سؤفة الُساء

70



24

توفق حُُى

65



25

تيارى اَميليا

60

26

فريى انغى

75



 27وهيو ديدى سافرتي

60



وسُو سافرتى

65



28



اجملموع

1945

املعدل

69,4642857143

درجةالعلي

90

درجح السفل

55

عرض الُجاح

%39

وصف َمن نتجة االختبار للدور األول أن قدرة الطالب الذين مل يصلوا
الُجاح %50 ،غري  12طالب َمن  28طالبا الذين قد وصلوا الُجاح ،مبعىن
 %39فقد الذين قد وصلوا الُجاح .أَما عرض جناح الطالب.

الجدوال 7

القائمة الخامسة  :العرض لكل مؤشر قدرة الكالم باللغة العربية للدور
األول فصل الثامن مدرسة محمدية المتوسطة الرابعة مترو

الرقم

المؤشرت

الدرجة

المجموع

العرض

1

الُطق

كاَملة
مل يُمل

6
22

%20
%80

2

القواعد

كاَملة
مل يُمل

10
18

%40
%60

3

املفردات

كاَملة
مل يُمل

11
17

%43
%7057

4

الُعوَمة

كاَملة
مل يُمل

9
19

%30
%70

5

الفهم

كاَملة
مل يُمل

16
12

%53
%47

هرت القائمة السابقة أن َمعظم املؤشرات مل يصلوا الُجاخ إىل %50
َمساويا باالقدرة األولية للطالب .ولُن الُعوَمة قد هر  ى عرض َمؤشر اذا مييز
بالقدرة األولية للطالبَ .مهماكان الُعاوَمةمل يصل  .%50القيمة اإلمجالية  ى
كل مءشر على املرفق.

ب بيان نتجة الدور الثانى

الجدوال 8

نتيجة اختبار قدرة الطالب على التكلم للفصل الثامن مدرسة محمدية
المتوسطة الرابعة مترو الدور الثانى

رقم

اختبار الدور الثانى

اسم الطالب
الدرجة

كاملة

لم يكمل

1

انغي ايراون

85



2

اوليا دليمش

75



3

دريس ابدررمحن

90



4

ديو يليان سافطرا

90



5

آريك آكرتدا

75



 6فرا ديتا هلما سفرتي

90



7

ايغي جُدرا وردنا

70



8

ارفان فرايوغا

70



9

لطفيُا لقبه

75



10

رتُا َمليىن

80



11

شفرا آجنليك

85



12

احوان خضري

80

13

رمحد رَمضان

90



14

نديا نور سفرتي

75



15

ريان َميديانشه

80



16

ريفياىن وندى

70



17

ريفل غستياون

85

18

رَمانيا يويل

70

19

سلما فراَمسوري

80



20

سفتياون

80



21

سوهُدى افريُسه

80



22

سيفى ارنس

80



23

سؤفة الُساء

75



24

توفق حُُى

80



25

تيارى اَميليا

90



26

فريى انغى

80



 27وهيو ديدى سافرتي

75



وسُو سافرتى

75



28




اجملموع

2230

املعدل

80

درجةالعلي

90

درجح السفل

70

عرض الُجاح

%86

لقد وصفت بيانة نتجة اإلختبار الدور الثاىن ،ان قدرة الطالب عُد
الدور الثاىن قد وصلوا الُجاح إىل  ،%50ولقد كتبت  24طالبا َمن  28طالبا
الذين وصلوا َمعيار الُجاح وهو  .%80لذلك توقف الدور عُد الدور الثاىن.
أَما عرض جناح الطالب لُل َمؤشر قدرة الُالم الدور الثاىن كاآلتى:

الجدوال 9

القائمة الخامسة  :العرض لكل مؤشر قدرة الكالم باللغة العربية للدور
الثانى فصل الثامن مدرسة محمدية المتوسطة الرابعة مترو

الرقم

المؤشرت

الدرجة

المجموع

العرض

1

الُطق

كاَملة
مل يُمل

23
5

%20
%80

2

القواعد

كاَملة
مل يُمل

27
1

%40
%60

3

املفردات

كاَملة
مل يُمل

12
15

%43
%7057

4

الُعوَمة

كاَملة
مل يُمل

25
2

%30
%70

5

الفهم

كاَملة
مل يُمل

16
12

%53
%47

هرت القائمة السابقة أن تعبري العرض لُجاح الطالب  ى كل َمؤشر قدرة
الُالم .القيمة اإلمجالية  ى كل َمؤشر على املرافق.
 .2املباحث
وجدنا صورة عاَمة َمن البحث املفصل  ى السابق ،عن تطبيق طريقة لعب
األدوار لرتقية قدرة الُالم باللغة العربية.

أ .الدور األول
اصالح التعليمى عُد الدور األول هو التعليم باستحدام تطبيق طريقة
لعب األدوار ،استحدام هذه طريقة هي الطريقة حيث تفرض الطالب ان
يفهموا اللغة العربية حىت اصبحوا َمشتغلني  ى عملية الدرسية.
ب .الدور الثاىن
نتجة اإلختبار الدور األول ،جناح التعليم  ى قدرة الُالم مل بصل ،بسبب
عدة عواَملَ ،مُها استحدام تطبيق طريقة لعب األدوار أقل َمن احلد األقضى،
دور الطالب  ى التعليم سيئ ،فهم الطالب حنو املادة قليال .عُد الدور الثاىن،
الطالب الذين وصال الُجاح  %86املعدل  .80عملية الدراسية باستحدام
تطبيق طريقة لعب األدوار سرتتقى َمهارة الُالم .وهى قسم َمن عواَمل
الُجاحفى دراسة َمهارة الُالم .لذالك ،يُبغى على املعلم ان يُون فقاال
وابداعيا  ى إختبار وسيلة التعليم املُاسبة .بتلك الُتجة ،حيتاج املعلم اىل
اصالح  ى كل عملية دراسة بعدها .ويبغى على املعلم ايضا ان يشجع الطالب
ألجل ترقية رغبة وترتفع ثقة انفسهم الطالب  ى عملية دراسية.
البد للمعلم ان يعاَمل وان يقرب الطالب َمتجردا حىت يعمل العيوب
والصعوبة الىت بوجهها الطالب .مث البد له ان حياول انشاء البيئة التفضية خالل
الدراسة لُى تُون الدراسة ممتعة .اَما عرض كمال الطالب  ى َمهارة القراءة
 ى القدرة األولية الدور األول والدور الثاىن كاآلتى:

الجدوال 10

عرض كمال قدرة الكالم باللغة العربية لطالب الفصل الثامن في مدرسة
المتوسطة الرابعة ميترو
محمدية
ّ
ّ

العرض

اختبار قبلى

%20

الدور األول

%39

الدور الثاىن

%86

هر َمن قائمة السابقة تغيري عرض كمال الدراسة غى َمهارة الُالم باللغة
العربية َمن  %20اىل  .%86ا ًذا تطبق طريقة لعب األدوار ترتقى َمهارة الُالم
بااللغة العربية.
أَما عرض جناح الطالب  ى كل َمؤشر َمن قدرة الُالم  ى التُلم الدور
األول والدر الثاىن.
الجدوال 11

لكل مؤشر قدرة الكالم باللغة العربية الدور الثانى الفصل الثامن في
المتوسطة الرابعة ميترو.
محمدية
ّ
مدرسة ّ

رقم

المؤشر

1

الُطق

العرض

اختبار قبلى الدور األول

الدور

الثانى

%20

%83

2

القواعد

%24

%40

%97

3

املفردات

%30

%43

%60

%10

4

الُعوَمة

%13

%30

%100

5

الفهم

%53

%53

%93

%26

%37

%87

املعدل

َمن القائمة السابقة هر تغيري العرض لُجاح دراسة َمهارة الُالم لُل
َمن َمؤشر َمعدل قدرة أولية  ،%26و ى الدور األول  ،%38والدر الثاىن يصل
اىل .%87
تطبيق طريقة لعب األدوار ترقى قدرة الُالم باللغة العربية .اسثحدام
جيدا وتطابق املُهج باملدة
تطبيق لتعلم اللغة العربية البد ان يهتم اهتماَما ً
والطريقة َمع قدرة الطالب للحصول على اهلدف املطلوب.
األدوار  ى تعليم اللغة العربية تساعد املعلم  ى تبليغ املعلوَمات اىل
الطالب ،ترقى جودة التعليم وتساعد الطالب على التعلم بدقة واعداد َمادة
اللغة العربية وتوضيحها َمعُها لُى يُن سهال  ى التفهيم ،وميُن للطالب ان
يتقُوا أهداف تعليم اللغة جيدا.
وحيتاج ايضا اىل َمهارة املعلم  ى اختبار تطبيق تعليم اللغة العربية.
باستحدام تطبيق طريقة لعب األدوار ى التعليم اللغة العربية ،يبدوا اعجاب
الطالب َمشاركة التعليم وهى تُون تسلية عُدَما تشغل املعلم الفديو.

الفصل الخامس

الخالصة واالقتراحات
أ .الخالصة

ائي وَمُاقشته احمللّلة ،استخلصت
إسُادا على حصول البحث اإلجر ّ
الباحثة أنّه:
 .1تطبيق طريقة لعب األدوار لرتقية َمهارة الُالم العربية لدى طالب
املتوسطة الرابعة َميرتو للعام الدراسي
حممدية ّ
الفصل الثاَمن مبدرسة ّ
 2018/2017م أهنا ترتقي َمن الدور األول إىل الثاين َمستوى
الُجاح نشاط التالَميذ َمن  %37تُون  %87وكانت نتيجة
َمهاراة الُالم  ى التعلم لدى التالَميذ ترتقي يف الدور األول %40
و ى الدور الثاىن  %86وكان االرتقاء.
 .2تطبيق طريقة لعب األدوار ترقية  %46هذا توجه على تطبيق طريقة
لعب األدوار ترقية َمهارة الُالم يف درس اللغة العربية.

ب .االقتراحات
ائي ،ستق ّدم الباحث االقرتاحات
أساسا على حصول هذا البحث اإلجر ّ
األتية:
للمدرس
.1
ّ
رجت الباحثة تطبيق طريقة لعب األدوارَمن الُائُات األصليّة
َمدرس اللغة
صارت بديلةً تعطى َمسامهة التفُري واخلرب خبصوص ّ
العربيّة  ى ترقية َمهارة الُالم بدرس اللغة العربية.
 .2لرئيس املدرسة
ملدرس اللغة
رجت الباحث َمن ناحية رئيس املدرسة ليُون ّ
أحث ّ
العربية َمن أجل تطبيق طريقة لعب األدوار َمن الُائُات األصليّة يف
عملية التعلم والتعليم.
 .3للتالَميذ
رجت الباحث أهنم نالوا كيفية التعلم اجلديدة حىت يُونوا أجذب يف
فهم املواد بسعي أنفسهم برجاء ترقية َمهارة الُالم العربية لديهم.

المراجح العربية
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الفصل الثاَمن مبدرسة إنسان َموليا املتوسطة االسالَمية املتُاَملة بتاجناري
الَمبونج الشرقية للعام الدراسي 2015/2014
جيهان أمحد العماوي ،أثر استخدم طريقة لعب األدوار يف تدريس القراءة على
تُمية التفقري التأَملي لدى طلبة الصف الثالث األساسي للعام الدراسي
2009/2008
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: Smp Muhammadiyah 04 Metro

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Maharah

: Kalam

Materi

: Berbicara ( )كالمtentang : ساعة
ّ ال

Kelas/ Semester

: VIII (Delapa)/I (Ganjil)

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit

Siklus /Pertemuan

: I/II

I. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 3 :

mengungkapkan pikiran gagasan, perasaan, pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab mengungkapkan pikiran
gagasan perasaan pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab.

II. KOMPETENSI DASAR (KD)
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan kalimat yang tepat
melalui kegiatan bercerita tentangساعة
ّ ال

dengan menggunakan metode

bermain dan menerapkan kalimat yang meliputi bilangan bertingkat dan
struktur kalimat yang meliputi kata bilangan bertingkat.
2. Menyampaikan informasi secara lisan tentang ساعة
ّ  الdengan lafal yang
tepat dan benar dengan menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah (
mubtada'+ khabar+ maf'ul bih)
3. Melakukan dialog sederhana tentang ساعة
ّ  الdengan tepat dengan
menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah ( mubtada'+ khabar+
maf'ul bih)
III. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Indikator Pembelajaran

1. Bahwa pelajar mengucapkan suara bahasa Arab, dan bahwa suara
berbagai nada dan nada dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh
anak-anak.
2. Mengucapkan suara yang berdekatan dan serupa.
3. Pahami perbedaan pengucapan antara gerakan pendek dan gerakan
panjang.
4. Mengungkapkan gagasan menggunakan formula gramatikal yang sesuai.
5. Untuk mencerminkan gagasan menggunakan sistem yang benar untuk
memasang kata dalam tujuan seni dari kriteria berikut adalah untuk bisa
mendapatkan keterampilan berbicara dan mendorong peserta didik
untuk berusaha menyesuaikan pidato dalam bahasa target
6. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan
menginformasikan siswa dapat mendemostrasikan ungakapan
sederhana, menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk
menyatakan, menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai
informasi lsan sederhna tentang : الساعة

IV. PROSES PEMBELAJARAN
Pembelajaran Kalam (Berbicara)
1.

Pendahuluan
a. Berdo’a bersama peserta didik
b. Menyapapeserta didik dengan ucapan salam
c. Menanyakan keadaan/kabar peserta didik
d. Guru mengecek kehadiran peserta didik
e. Peserta didik diajak untuk mengingat-ingat kembali mufrodat yang
telah dipelajari sebagai persiapan pembelajaran kalam.
f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu
membaca teks bacaan tentang : الساعة
g. Guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran kalam yang
akan diberikan.
Siswa dengan khidmat dan santun

a. Menjawab salam
b. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas
c. Mendengarkan guru mengabsen
d. Mereespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari
dengan serius
e. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru

2.

Kegiatan Inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kalam ini
berkaitan dengan hiwar, yaitu tentang : الساعة
b. Guru membacakan teks percakapan dengan benar dan fasih
c. Seluruh siswa secara bersama-sama menjadi partner guru dalam
berdialog
d. Mendengarkan wacana lisan
e.
f.
g.
h.

3.

Mengulangi/menirukan ujaran (kata/frasa/kalmat)
Menjawab secara lisan mengenai isi wacana dengan tepat
Menceritkan kembali isi wacana lisan
Memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan
nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis
berikutnya.
i. Memberikan tes akhir pertemuan kepada setiap peserta didik secara
individual
j. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya poin-poin
yang belum dipahami.
Penutup
a. Guru memberikan pertanyaan lisan/soal latihan hasil belajar
b. Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika
ada yang kurang tepat
c. Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang telah
berlangsung, meliputi : kelemahan dan kelebihan, perasaan dan
kesulitan yang dihadapi peserta didik.
d. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari
e. Guru menutup pembelajaran dengan do’a bersama-sama peserta
didik

V.

MATERI POKOK/ESENSIAL
( مهارة الكالمketerampilan berbicara) tentang topik: السّاعة
Murid belajar menterjemahkn isi percakapan tersebut dengan kosa kata

yang telah di berikan

مفردات
( kamu ) Pergi :
Apa :

:
Kapan :
Di

VI.

تذهب
َماذا
يف
َميت

sekolahan :

:
ke :
pelajaran :
jam :
Pagi

املدرسة
صباحا
إىل
تدريس
الساعة
َّ

PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN
 Bermain Peran ( Role Playing)

VII.

SUMBER/ALAT/BAHAN PEMBELAJARAN
 Guru
 Notebook
 Kamus Santri tiga Bahasa
 Buku paket pelajaran bahasa Arab
 White Board dan Spidol

VIII. PENILAIAN
Indikator
Pencapaian
Teknik
Kompetensi
 Menirukan ujaran Praktek
(kata/frasa/kalimat (Demonstrasi)
) dengan tepat
 Melafalkan ujaran Ulangan harian
(kata/frasa/kalimat
) dengan intonasi
yang tepat
Tugas individu/
kelompok
 Menyampaikan
informasi
sesuai
konteks
 Mengajukan

Test: Praktek

Penilaian
Bentuk
Instrumen
Wawancara,
bermain peran
dan demonstrasi

Instrumen

Mainkan sebuah
drama yang
berkaitan
dengan waktu di
sekolah

pertanyaan sesuai
dengan konteks
 Menceritakan
keadaan/kegiatan
sesuai konteks

No

Nama

1
2
3

No

Nama

KRITERIA PENILAIAN
Kriteria
Ketetapan
Kelanca Ketetapa
kata/ungkapan
-ran
n intonasi
25
25
20
20
20
20
20
10
20
25
20
10

1

SKALA SIKAP
Jenis kegiatan
2
3
4
5

Total

Kontektual
30
25
25
30

Ket

1
2
3
metro,20 November 2017
Guru Mata Pelajaran

Guru Praktikan

Mega Wulandari

Ahmad Farid Aziz
NPM. 13100082
Mengetahui,
Kepala Madrasah

MISLAN

Skor
100
85
75
85

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: Smp Muhammadiyah 04 Metro

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Maharah

: Kalam

Materi

: Berbicara ( )كالمtentang : ساعة
ّ ال

Kelas/ Semester

: VIII (Delapa)/I (Ganjil)

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit

Siklus /Pertemuan

: I/II

IX. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 3 :

mengungkapkan pikiran gagasan, perasaan, pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab mengungkapkan pikiran
gagasan perasaan pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab.

X. KOMPETENSI DASAR (KD)
4. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan kalimat yang tepat
melalui kegiatan bercerita tentangساعة
ّ ال

dengan menggunakan metode

bermain dan menerapkan kalimat yang meliputi bilangan bertingkat dan
struktur kalimat yang meliputi kata bilangan bertingkat.
5. Menyampaikan informasi secara lisan tentang ساعة
ّ  الdengan lafal yang
tepat dan benar dengan menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah (
mubtada'+ khabar+ maf'ul bih)
6. Melakukan dialog sederhana tentang ساعة
ّ  الdengan tepat dengan
menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah ( mubtada'+ khabar+
maf'ul bih)
XI. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN
B. Indikator Pembelajaran

7. Bahwa pelajar mengucapkan suara bahasa Arab, dan bahwa suara
berbagai nada dan nada dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh
anak-anak.
8. Mengucapkan suara yang berdekatan dan serupa.
9. Pahami perbedaan pengucapan antara gerakan pendek dan gerakan
panjang.
10. Mengungkapkan gagasan menggunakan formula gramatikal yang
sesuai.
11. Untuk mencerminkan gagasan menggunakan sistem yang benar untuk
memasang kata dalam tujuan seni dari kriteria berikut adalah untuk bisa
mendapatkan keterampilan berbicara dan mendorong peserta didik
untuk berusaha menyesuaikan pidato dalam bahasa target
12. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan
menginformasikan siswa dapat mendemostrasikan ungakapan
sederhana, menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk
menyatakan, menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai
informasi lsan sederhna tentang : الساعة

XII. PROSES PEMBELAJARAN
Pembelajaran Kalam (Berbicara)
4.

Pendahuluan
h. Berdo’a bersama peserta didik
i. Menyapapeserta didik dengan ucapan salam
j. Menanyakan keadaan/kabar peserta didik
k. Guru mengecek kehadiran peserta didik
l. Peserta didik diajak untuk mengingat-ingat kembali mufrodat yang
telah dipelajari sebagai persiapan pembelajaran kalam.
m. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu
membaca teks bacaan tentang : الساعة
n. Guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran kalam yang
akan diberikan.

Siswa dengan khidmat dan santun
f. Menjawab salam
g. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas
h. Mendengarkan guru mengabsen
i. Mereespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari
dengan serius
j. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru

5.

Kegiatan Inti
k. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kalam ini
berkaitan dengan hiwar, yaitu tentang : الساعة
l. Guru membacakan teks percakapan dengan benar dan fasih
m. Seluruh siswa secara bersama-sama menjadi partner guru dalam
berdialog
n. Mendengarkan wacana lisan
o. Mengulangi/menirukan ujaran (kata/frasa/kalmat)
p. Menjawab secara lisan mengenai isi wacana dengan tepat
q. Menceritkan kembali isi wacana lisan
r. Memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan
nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis
berikutnya.
s. Memberikan tes akhir pertemuan kepada setiap peserta didik secara
individual
t. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya poin-poin
yang belum dipahami.

6.

Penutup
f. Guru memberikan pertanyaan lisan/soal latihan hasil belajar
g. Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika
ada yang kurang tepat
h. Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang telah
berlangsung, meliputi : kelemahan dan kelebihan, perasaan dan
kesulitan yang dihadapi peserta didik.

i. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari
j. Guru menutup pembelajaran dengan do’a bersama-sama peserta
didik

XIII.

MATERI POKOK/ESENSIAL
( مهارة الكالمketerampilan berbicara) tentang topik: السّاعة
Murid belajar menterjemahkn isi percakapan tersebut dengan kosa kata
yang telah di berikan

مفردات
تذهب
َماذا
يف
َميت

( kamu ) Pergi :
Apa :

:
Kapan :
Di

XIV.

sekolahan :

:
ke :
pelajaran :
jam :
Pagi

املدرسة
صباحا
إىل
تدريس
الساعة
َّ

PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN
 Bermain Peran ( Role Playing)

XV.

SUMBER/ALAT/BAHAN PEMBELAJARAN
 Guru
 Notebook
 Kamus Santri tiga Bahasa
 Buku paket pelajaran bahasa Arab
 White Board dan Spidol

XVI. PENILAIAN
Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Teknik

Penilaian
Bentuk
Instrumen

Instrumen

 Menirukan ujaran Praktek
(kata/frasa/kalimat (Demonstrasi)
) dengan tepat

Wawancara,
bermain peran
dan demonstrasi

 Melafalkan ujaran Ulangan harian
(kata/frasa/kalimat
) dengan intonasi
yang tepat
Tugas individu/
kelompok
 Menyampaikan
informasi
sesuai
konteks

Mainkan sebuah
drama yang
berkaitan
dengan waktu di
sekolah

 Mengajukan
Test: Praktek
pertanyaan sesuai
dengan konteks
 Menceritakan
keadaan/kegiatan
sesuai konteks

No

Nama

1
2
3

No
1
2
3

Nama

KRITERIA PENILAIAN
Kriteria
Ketetapan
Kelanca Ketetapa
kata/ungkapan
-ran
n intonasi
25
25
20
20
20
20
20
10
20
25
20
10

1

SKALA SIKAP
Jenis kegiatan
2
3
4
5

Total

Kontektual
30
25
25
30

Ket

Skor
100
85
75
85

metro,20 November 2017
Guru Mata Pelajaran

Guru Praktikan

Mega Wulandari

Ahmad Farid Aziz
NPM. 13100082
Mengetahui,
Kepala Madrasah

MISLAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: Smp Muhammadiyah 04 Metro

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Maharah

: Kalam

Materi

: Berbicara ( )كالمtentang : ساعة
ّ ال

Kelas/ Semester

: VIII (Delapa)/I (Ganjil)

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit

Siklus /Pertemuan

: I/IV

XVII. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 3 :

mengungkapkan pikiran gagasan, perasaan, pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab mengungkapkan pikiran
gagasan perasaan pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab.

XVIII. KOMPETENSI DASAR (KD)
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan kalimat yang tepat
melalui kegiatan bercerita tentang...... dengan menggunakan metode
bermain dan menerapkan kalimat yang meliputi bilangan bertingkat dan
struktur kalimat yang meliputi kata bilangan bertingkat.
2. Menyampaikan informasi secara lisan tentang .......... dengan lafal yang
tepat dan benar dengan menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah (
mubtada'+ khabar+ maf'ul bih).
3. Melakukan dialog sederhana tentang ............. dengan tepat dengan
menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah ( mubtada'+ khabar+
maf'ul bih).
XIX. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN
C. Indikator Pembelajaran

13. Bahwa pelajar mengucapkan suara bahasa Arab, dan bahwa suara
berbagai nada dan nada dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh
anak-anak.
14. Mengucapkan suara yang berdekatan dan serupa.
15. Pahami perbedaan pengucapan antara gerakan pendek dan gerakan
panjang.
16. Mengungkapkan gagasan menggunakan formula gramatikal yang
sesuai.
17. Untuk mencerminkan gagasan menggunakan sistem yang benar untuk
memasang kata dalam tujuan seni dari kriteria berikut adalah untuk bisa
mendapatkan keterampilan berbicara dan mendorong peserta didik
untuk berusaha menyesuaikan pidato dalam bahasa target
18. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan
menginformasikan siswa dapat mendemostrasikan ungakapan
sederhana, menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk
menyatakan, menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai
informasi lsan sederhna tentang : الساعة

XX. PROSES PEMBELAJARAN
Pembelajaran Kalam (Berbicara)
7.

Pendahuluan
o. Berdo’a bersama peserta didik
p. Menyapapeserta didik dengan ucapan salam
q. Menanyakan keadaan/kabar peserta didik
r. Guru mengecek kehadiran peserta didik
s. Peserta didik diajak untuk mengingat-ingat kembali mufrodat yang
telah dipelajari sebagai persiapan pembelajaran kalam.
t. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu
membaca teks bacaan tentang : يومياتنا في المدرسة
u. Guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran kalam yang
akan diberikan.

8.

Kegiatan Inti
u. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kalam ini
berkaitan dengan hiwar, yaitu tentang : يومياتنا في المدرسة

v. Guru membacakan teks percakapan dengan benar dan fasih
w. Seluruh siswa secara bersama-sama menjadi partner guru dalam
berdialog
x. Mendengarkan wacana lisan
y. Mengulangi/menirukan ujaran (kata/frasa/kalmat)
z. Menjawab secara lisan mengenai isi wacana dengan tepat
aa. Menceritkan kembali isi wacana lisan
bb. Memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan
nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis
berikutnya.
cc. Memberikan tes akhir pertemuan kepada setiap peserta didik secara
individual
dd. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya poinpoin yang belum dipahami.
9.

Penutup
k. Guru memberikan pertanyaan lisan/soal latihan hasil belajar
l. Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika
ada yang kurang tepat
m. Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang telah
berlangsung, meliputi : kelemahan dan kelebihan, perasaan dan
kesulitan yang dihadapi peserta didik.
n. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari
o. Guru menutup pembelajaran dengan do’a bersama-sama peserta
didik

XXI.

MATERI POKOK/ESENSIAL
( مهارة الكالمketerampilan berbicara) tentang topik: السّاعة

الحوار
ِ أج ِر ال
! ِلص َوَرة
ُّ ِْح َوار ِوفْ ًقا ل
ْ
اعةُ اآلن ؟
َّ  َك ِم+: ِمثَال
َ الس

ِ اعةُ الت
َّاس َعة تَ َم ًاما
َّ  اآلنَ الس

كم الساعة اآلن ؟.3 كم الساعة اآلن ؟.2

كم الساعة اآلن ؟.1

يف أي ساعة يذهب شريف ؟
َماذا يتعلم شريف يف املدرسة ؟
XXII.

.4
.5

PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN
 Bermain Peran ( Role Playing)

XXIII.

SUMBER/ALAT/BAHAN PEMBELAJARAN
 Guru
 Notebook
 Kamus Santri tiga Bahasa
 Buku paket pelajaran bahasa Arab
 White Board dan Spidol

XXIV. PENILAIAN
Indikator
Pencapaian
Teknik
Kompetensi
 Menirukan ujaran Praktek
(kata/frasa/kalimat (Demonstrasi)
) dengan tepat
 Melafalkan ujaran Ulangan harian
(kata/frasa/kalimat
) dengan intonasi

Penilaian
Bentuk
Instrumen
Wawancara,
bermain peran
dan demonstrasi

Instrumen

Mainkan sebuah

yang tepat

Tugas individu/
kelompok

drama yang
berkaitan
dengan waktu di
sekolah

 Menyampaikan
informasi
sesuai
konteks
 Mengajukan
Test: Praktek
pertanyaan sesuai
dengan konteks
 Menceritakan
keadaan/kegiatan
sesuai konteks

No

Nama

1
2
3

No
1
2
3

Nama

KRITERIA PENILAIAN
Kriteria
Ketetapan
Kelanca Ketetapa
kata/ungkapan
-ran
n intonasi
25
25
20
20
20
20
20
10
20
25
20
10

1

SKALA SIKAP
Jenis kegiatan
2
3
4
5

Total

Kontektual
30
25
25
30

Ket

Skor
100
85
75
85

Metro,21 November 2017
Guru Mata Pelajaran

Guru Praktikan

Mega Wulandari

Ahmad Farid Aziz
NPM. 13100082
Mengetahui,
Kepala Madrasah

MISLAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: Smp Muhammadiyah 04 Metro

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Maharah

: Kalam

Materi

: Berbicara ( )كالمtentang : ساعة
ّ ال

Kelas/ Semester

: VIII (Delapa)/I (Ganjil)

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit

Siklus /Pertemuan

: II/I

XXV. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 3 :

mengungkapkan pikiran gagasan, perasaan, pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab mengungkapkan pikiran
gagasan perasaan pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab.

XXVI. KOMPETENSI DASAR (KD)
1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan kalimat yang tepat
melalui kegiatan bercerita tentang...... dengan menggunakan metode
bermain dan menerapkan kalimat yang meliputi bilangan bertingkat dan
struktur kalimat yang meliputi kata bilangan bertingkat.
2. Menyampaikan informasi secara lisan tentang .......... dengan lafal yang
tepat dan benar dengan menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah (
mubtada'+ khabar+ maf'ul bih)
3. Melakukan dialog sederhana tentang ............. dengan tepat dengan
menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah ( mubtada'+ khabar+
maf'ul bih)

XXVII. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN
D. Indikator Pembelajaran
19. Bahwa pelajar mengucapkan suara bahasa Arab, dan bahwa suara
berbagai nada dan nada dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh
anak-anak.
20. Mengucapkan suara yang berdekatan dan serupa.
21. Pahami perbedaan pengucapan antara gerakan pendek dan gerakan
panjang.
22. Mengungkapkan gagasan menggunakan formula gramatikal yang
sesuai.
23. Untuk mencerminkan gagasan menggunakan sistem yang benar untuk
memasang kata dalam tujuan seni dari kriteria berikut adalah untuk bisa
mendapatkan keterampilan berbicara dan mendorong peserta didik
untuk berusaha menyesuaikan pidato dalam bahasa target
24. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan
menginformasikan siswa dapat mendemostrasikan ungakapan
sederhana, menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk
menyatakan, menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai
informasi lsan sederhna tentang : الساعة

XXVIII. PROSES PEMBELAJARAN
Pembelajaran Kalam (Berbicara)
10. Pendahuluan
v. Berdo’a bersama peserta didik
w. Menyapapeserta didik dengan ucapan salam
x. Menanyakan keadaan/kabar peserta didik
y. Guru mengecek kehadiran peserta didik
z. Peserta didik diajak untuk mengingat-ingat kembali mufrodat yang
telah dipelajari sebagai persiapan pembelajaran kalam.
aa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu
membaca teks bacaan tentang : الساعة
bb. Guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran kalam
yang akan diberikan.
11. Kegiatan Inti

ee. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kalam ini
berkaitan dengan hiwar, yaitu tentang : الساعة
ff. Guru membacakan teks percakapan dengan benar dan fasih
gg. Seluruh siswa secara bersama-sama menjadi partner guru dalam
berdialog
hh. Mendengarkan wacana lisan
ii. Mengulangi/menirukan ujaran (kata/frasa/kalmat)
jj. Menjawab secara lisan mengenai isi wacana dengan tepat
kk. Menceritkan kembali isi wacana lisan
ll. Memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan
nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis
berikutnya.
mm. Memberikan tes akhir pertemuan kepada setiap peserta didik secara
individual
nn. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya poinpoin yang belum dipahami.
12. Penutup
p. Guru memberikan pertanyaan lisan/soal latihan hasil belajar
q. Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika
ada yang kurang tepat
r. Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang telah
berlangsung, meliputi : kelemahan dan kelebihan, perasaan dan
kesulitan yang dihadapi peserta didik.
s. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari
t. Guru menutup pembelajaran dengan do’a bersama-sama peserta
didik.

XXIX.

MATERI INTI
Dialog tentang :

أنشطتي فى المدرسة

!  ألسالم عليُم: حسن
. وعليُم السالم ورمحة اللة: رائوف
 كيف حالك يارائوف ؟: حسن
 و كيف حالك؟، احلمدهلل كُت خبري: رائوف
 َماذا تدريس  ى املدرسة ؟،احلمدهلل كُت خبري ايضا: حسن
. أدرس ألدين الالسالَمي واللغة العربية والرياضيات والتاريخ واجلغرافيا: رائوف
 كم يوَما تدرس يف أسبوع ؟: حسن
.أدرس يف أسبوع ستة أيّام: رائوف
METODE
 Bermain Peran (Role Playing)Modelling

XXX.

SUMBER/ALAT/BAHAN PEMBELAJARAN
 Guru
 Notebook
 Kamus Santri tiga Bahasa
 Buku paket pelajaran bahasa Arab
 White Board dan Spidol

XXXI. PENILAIAN
Indikator
Pencapaian
Teknik
Kompetensi
 Menirukan ujaran Praktek
(kata/frasa/kalimat (Demonstrasi)
) dengan tepat
 Melafalkan ujaran Ulangan harian

Penilaian
Bentuk
Instrumen
Wawancara,
bermain peran
dan demonstrasi

Instrumen

(kata/frasa/kalimat
) dengan intonasi
yang tepat
Tugas individu/
kelompok
 Menyampaikan
informasi
sesuai
konteks

Mainkan sebuah
drama yang
berkaitan
dengan waktu di
sekolah

 Mengajukan
Test: Praktek
pertanyaan sesuai
dengan konteks
 Menceritakan
keadaan/kegiatan
sesuai konteks

No

Nama

1
2
3

No
1
2
3

Nama

KRITERIA PENILAIAN
Kriteria
Ketetapan
Kelanca Ketetapa
kata/ungkapan
-ran
n intonasi
25
25
20
20
20
20
20
10
20
25
20
10

1

SKALA SIKAP
Jenis kegiatan
2
3
4
5

Total

Kontektual
30
25
25
30

Ket

Skor
100
85
75
85

Metro,25 November 2017
Guru Mata Pelajaran

Guru Praktikan

Mega Wulandari

Ahmad Farid Aziz
NPM. 13100082
Mengetahui,
Kepala Madrasah

MISLAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: Smp Muhammadiyah 04 Metro

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Maharah

: Kalam

Materi

: Berbicara ( )كالمtentang : ساعة
ّ ال

Kelas/ Semester

: VIII (Delapa)/I (Ganjil)

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit

Siklus /Pertemuan

: I/II

XXXII. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 3 :

mengungkapkan pikiran gagasan, perasaan, pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab mengungkapkan pikiran
gagasan perasaan pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab.

XXXIII. KOMPETENSI DASAR (KD)
7. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan kalimat yang tepat
melalui kegiatan bercerita tentangساعة
ّ ال

dengan menggunakan metode

bermain dan menerapkan kalimat yang meliputi bilangan bertingkat dan
struktur kalimat yang meliputi kata bilangan bertingkat.
8. Menyampaikan informasi secara lisan tentang ساعة
ّ  الdengan lafal yang
tepat dan benar dengan menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah (
mubtada'+ khabar+ maf'ul bih)
9. Melakukan dialog sederhana tentang ساعة
ّ  الdengan tepat dengan
menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah ( mubtada'+ khabar+
maf'ul bih)
XXXIV. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN
E. Indikator Pembelajaran

25. Bahwa pelajar mengucapkan suara bahasa Arab, dan bahwa suara
berbagai nada dan nada dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh
anak-anak.
26. Mengucapkan suara yang berdekatan dan serupa.
27. Pahami perbedaan pengucapan antara gerakan pendek dan gerakan
panjang.
28. Mengungkapkan gagasan menggunakan formula gramatikal yang
sesuai.
29. Untuk mencerminkan gagasan menggunakan sistem yang benar untuk
memasang kata dalam tujuan seni dari kriteria berikut adalah untuk bisa
mendapatkan keterampilan berbicara dan mendorong peserta didik
untuk berusaha menyesuaikan pidato dalam bahasa target
30. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan
menginformasikan siswa dapat mendemostrasikan ungakapan
sederhana, menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk
menyatakan, menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai
informasi lsan sederhna tentang : الساعة

XXXV. PROSES PEMBELAJARAN
Pembelajaran Kalam (Berbicara)
13. Pendahuluan
cc. Berdo’a bersama peserta didik
dd. Menyapapeserta didik dengan ucapan salam
ee. Menanyakan keadaan/kabar peserta didik
ff. Guru mengecek kehadiran peserta didik
gg. Peserta didik diajak untuk mengingat-ingat kembali mufrodat yang
telah dipelajari sebagai persiapan pembelajaran kalam.
hh. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu
membaca teks bacaan tentang : الساعة
ii. Guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran kalam yang
akan diberikan.

Siswa dengan khidmat dan santun
k. Menjawab salam
l. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas
m. Mendengarkan guru mengabsen
n. Mereespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari
dengan serius
o. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru

14. Kegiatan Inti
oo. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kalam ini
berkaitan dengan hiwar, yaitu tentang : الساعة
pp. Guru membacakan teks percakapan dengan benar dan fasih
qq. Seluruh siswa secara bersama-sama menjadi partner guru dalam
berdialog
rr. Mendengarkan wacana lisan
ss. Mengulangi/menirukan ujaran (kata/frasa/kalmat)
tt. Menjawab secara lisan mengenai isi wacana dengan tepat
uu. Menceritkan kembali isi wacana lisan
vv. Memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan
nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis
berikutnya.
ww. Memberikan tes akhir pertemuan kepada setiap peserta didik secara
individual
xx. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya poinpoin yang belum dipahami.
15. Penutup
u. Guru memberikan pertanyaan lisan/soal latihan hasil belajar
v. Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika
ada yang kurang tepat
w. Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang telah
berlangsung, meliputi : kelemahan dan kelebihan, perasaan dan
kesulitan yang dihadapi peserta didik.

x. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari
y. Guru menutup pembelajaran dengan do’a bersama-sama peserta
didik

XXXVI.

MATERI POKOK/ESENSIAL
( مهارة الكالمketerampilan berbicara) tentang topik: السّاعة

1. Lakukanlah percakapan tersebut dan praktikan dengan teman mu dengan baik
dan benar !

XXXVII.

PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN
 Bermain Peran ( Role Playing)

XXXVIII.

SUMBER/ALAT/BAHAN PEMBELAJARAN
 Guru
 Notebook
 Kamus Santri tiga Bahasa
 Buku paket pelajaran bahasa Arab
 White Board dan Spidol

XXXIX. PENILAIAN
Indikator
Pencapaian
Teknik
Kompetensi
 Menirukan ujaran Praktek
(kata/frasa/kalimat (Demonstrasi)
) dengan tepat
 Melafalkan ujaran Ulangan harian
(kata/frasa/kalimat
) dengan intonasi
yang tepat
Tugas individu/
kelompok
 Menyampaikan
informasi
sesuai
konteks
 Mengajukan
Test: Praktek
pertanyaan sesuai
dengan konteks

Penilaian
Bentuk
Instrumen
Wawancara,
bermain peran
dan demonstrasi

Instrumen

Mainkan sebuah
drama yang
berkaitan
dengan waktu di
sekolah

 Menceritakan
keadaan/kegiatan
sesuai konteks

No

Nama

1
2
3

No

Nama

KRITERIA PENILAIAN
Kriteria
Ketetapan
Kelanca Ketetapa
kata/ungkapan
-ran
n intonasi
25
25
20
20
20
20
20
10
20
25
20
10

1

SKALA SIKAP
Jenis kegiatan
2
3
4
5

Total

Kontektual
30
25
25
30

Ket

1
2
3

Metro,27 November 2017
Guru Mata Pelajaran

Guru Praktikan

Mega Wulandari

Ahmad Farid Aziz
NPM. 13100082
Mengetahui,
Kepala Madrasah

MISLAN

Skor
100
85
75
85

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah

: Smp Muhammadiyah 04 Metro

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Maharah

: Kalam

Materi

: Berbicara ( )كالمtentang : ساعة
ّ ال

Kelas/ Semester

: VIII (Delapa)/I (Ganjil)

Alokasi Waktu

: 2 x 45 Menit

Siklus /Pertemuan

: I/IV

XL. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 3 :

mengungkapkan pikiran gagasan, perasaan, pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab mengungkapkan pikiran
gagasan perasaan pengalaman, serta
informasi melalui kegiatan bercerita dan
bertanya jawab.

XLI. KOMPETENSI DASAR (KD)
4. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan kalimat yang tepat
melalui kegiatan bercerita tentang...... dengan menggunakan metode
bermain dan menerapkan kalimat yang meliputi bilangan bertingkat dan
struktur kalimat yang meliputi kata bilangan bertingkat.
5. Menyampaikan informasi secara lisan tentang .......... dengan lafal yang
tepat dan benar dengan menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah (
mubtada'+ khabar+ maf'ul bih).
6. Melakukan dialog sederhana tentang ............. dengan tepat dengan
menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah ( mubtada'+ khabar+
maf'ul bih).
XLII. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN
F. Indikator Pembelajaran

31. Bahwa pelajar mengucapkan suara bahasa Arab, dan bahwa suara
berbagai nada dan nada dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh
anak-anak.
32. Mengucapkan suara yang berdekatan dan serupa.
33. Pahami perbedaan pengucapan antara gerakan pendek dan gerakan
panjang.
34. Mengungkapkan gagasan menggunakan formula gramatikal yang
sesuai.
35. Untuk mencerminkan gagasan menggunakan sistem yang benar untuk
memasang kata dalam tujuan seni dari kriteria berikut adalah untuk bisa
mendapatkan keterampilan berbicara dan mendorong peserta didik
untuk berusaha menyesuaikan pidato dalam bahasa target
36. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan
menginformasikan siswa dapat mendemostrasikan ungakapan
sederhana, menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk
menyatakan, menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai
informasi lsan sederhna tentang : الساعة

XLIII. PROSES PEMBELAJARAN
Pembelajaran Kalam (Berbicara)
16. Pendahuluan
jj. Berdo’a bersama peserta didik
kk. Menyapapeserta didik dengan ucapan salam
ll. Menanyakan keadaan/kabar peserta didik
mm. Guru mengecek kehadiran peserta didik
nn. Peserta didik diajak untuk mengingat-ingat kembali mufrodat yang
telah dipelajari sebagai persiapan pembelajaran kalam.
oo. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu
membaca teks bacaan tentang : يومياتنا في المدرسة
pp. Guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran kalam
yang akan diberikan.
17. Kegiatan Inti
yy. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kalam ini
berkaitan dengan hiwar, yaitu tentang : يومياتنا في المدرسة

zz.Guru membacakan teks percakapan dengan benar dan fasih
aaa. Seluruh siswa secara bersama-sama menjadi partner guru dalam
berdialog
bbb. Mendengarkan wacana lisan
ccc. Mengulangi/menirukan ujaran (kata/frasa/kalmat)
ddd. Menjawab secara lisan mengenai isi wacana dengan tepat
eee. Menceritkan kembali isi wacana lisan
fff. Memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan
nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis
berikutnya.
ggg. Memberikan tes akhir pertemuan kepada setiap peserta didik secara
individual
hhh. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya poinpoin yang belum dipahami.
18. Penutup
z. Guru memberikan pertanyaan lisan/soal latihan hasil belajar
aa. Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep
jika ada yang kurang tepat
bb. Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang telah
berlangsung, meliputi : kelemahan dan kelebihan, perasaan dan
kesulitan yang dihadapi peserta didik.
cc. Menyimpulkan materi yang telah dipelajari
dd. Guru menutup pembelajaran dengan do’a bersama-sama peserta
didik

XLIV.

MATERI POKOK/ESENSIAL
( مهارة الكالمketerampilan berbicara) tentang topik: السّاعة

XLV.

PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN
 Bermain Peran ( Role Playing)

XLVI.

SUMBER/ALAT/BAHAN PEMBELAJARAN
 Guru
 Notebook

 Kamus Santri tiga Bahasa
 Buku paket pelajaran bahasa Arab
 White Board dan Spidol

XLVII. PENILAIAN
Indikator
Pencapaian
Teknik
Kompetensi
 Menirukan ujaran Praktek
(kata/frasa/kalimat (Demonstrasi)
) dengan tepat

Penilaian
Bentuk
Instrumen
Wawancara,
bermain peran
dan demonstrasi

 Melafalkan ujaran Ulangan harian
(kata/frasa/kalimat
) dengan intonasi
yang tepat
Tugas individu/
kelompok
 Menyampaikan
informasi
sesuai
konteks

Instrumen

Mainkan sebuah
drama yang
berkaitan
dengan waktu di
sekolah

 Mengajukan
Test: Praktek
pertanyaan sesuai
dengan konteks
 Menceritakan
keadaan/kegiatan
sesuai konteks

No

Nama

1
2
3

No

Nama

KRITERIA PENILAIAN
Kriteria
Ketetapan
Kelanca Ketetapa
kata/ungkapan
-ran
n intonasi
25
25
20
20
20
20
20
10
20
25
20
10

1

SKALA SIKAP
Jenis kegiatan
2
3
4
5

Total

Kontektual
30
25
25
30

Ket

Skor
100
85
75
85

1
2
3
Metro,28 November 2017
Guru Mata Pelajaran

Guru Praktikan

Mega Wulandari

Ahmad Farid Aziz
NPM. 13100082
Mengetahui,
Kepala Madrasah

MISLAN

SILABUS
Standar Kompetensi

: 2. BERBICARA/ KALAM (Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk teks bacaan yang telah dberikan kepada
siswa)

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN

1
2.1. Melakukan
dialog sederhana
tentang

2
 Isim isyarah
 Alat-alat
Madrasah.
 Kata tanya ma
dan hal
 Membedakan
mudzakar dan
mu’annats
Teks hiwar 
seperti
 ألسالم عليُم:
أمحد
 وعليُم السالم:
شريف
.ورمحة اهلل
 َميت،  يا شريف:
أمحد
تذهب إيل
املدرسة؟
 أذهب إيل املدرسة:
شريف
.ًيف الساعة السابعة صباحا

3
 Apresepsi/
Absensi
 Melakukan
pengkondisian
siswa pada awal
pembelajaran
dengan maksud
agar siswa
memiliki
kesiapan belajar.
 Mengungkapkan
tujuan
pembelajaran
kepada siswa.
 Menyebutkan
mufrodat tentang
Peralatan sekolah
melalui alat
peraga, dan
mengartikannya.

الساعة
ّ

INDIKATOR






4
Menirukan contoh

ungkapan sederhana
yang mengandung kata 
tanya dengan
jawabanya yang tepat
Melafalkan ungkapan
sederhana yang
mengandung kata tanya
dan jawabannya dengan
tepat
Melakukan tanya jawab
sesuai contoh ungkapan
yang diprogramkan
dengan tepat.

PENILAIAN
5
Penilaian
Lisan
Tertulis

ALOKASI
WAKTU
6
2 x35’

SUMBER
BELAJAR
7
 Buku paket Bahasa
Arab.
 Lembarkerjasiswa

KOMPETENSI
DASAR
1
2.2.Menyampaik
an informasi
secara lisan
dalam kalimat
sederhana
tentang
! ِلص َوَرة
ُّ ِأج ِر ا ْحلَِوار ِوفْ ًقا ل
ْ

MATERI
PEMBELAJARAN
2
Isim isyarah
Alat-alat
Madrasah.
Kata tanya ma
dan hal
Membedakan
mudzakar dan
mu’annats

KEGIATAN
PEMBELAJARAN

3
 Melafalkanmufro

dat
tentang

Peralatan sekolah
dalam
bahasa

Arab dengan lafal
yang benar

 Siswa menjawab
soal pada lembar
kerja yang telah
disediakan guru.
Teks hiwar seperti
 Guru memberikan
tugas
memperagakan
كم الساعة اآلن ؟.
didepan
kelas
tentang mufrodat
كم الساعة اآلن ؟.2
yang telah di
كم الساعة اآلن ؟.3
tentukan.
 Melakukantanyaj
awabtentangmate
ri
yang
sudahdisampaika
n

1

INDIKATOR

PENILAIAN

4



5
PenilaianLis
an
Tertulis

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR

6

7
 Buku paket Bahasa
Arab.
 Lembarkerjasiswa

Mengetahui,
Kepala Sekolah

MISLAN

Metro, 18 November 2017
Peneliti

Ahmad Farid Aziz
NPM. 13100082

SILABUS

Standar Kompetensi

KOMPETENSI
DASAR

: 2. BEBICARA/KALAM (Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk teks bacaan yang telah dberikan kepada
siswa)
MATERI
PEMBELAJARAN

KEGIATAN
PEMBELAJARAN

1
2
3
2.1.Melakukan

 Isim isyarah
 Guru
teks sederhana
memperagakan
 Dlomir mufrot
tentang
mufrodat tentang
 Kata tanya ma
أنشطيت  ى املدرسة
Pekerjaan Siswa
dan man.
memperhatikan
 Jenis-jenis
guru
dan 
pekerjaan
mengartikan
Teks hiwar 
mufrodat
yang
seperti
guru peragakan
!  ألسالم عليُم:
حسن
 Guru Melafalkan
 وعليُم السالم:
رائوف
mufrodat tentang 
Pekerjaan dalam
.ورمحة اللة
bahasa
Arab
 كيف حالك:
حسن
dengan lafal yang
يارائوف ؟
benar
siswa
mengikuti
 احلمدهلل كُت:
رائوف
 و كيف حالك؟، خبري Menyempurnakan
huruf,yang
kurangpadatulisan
10mufrodattentang

INDIKATOR
4
Menirukan contoh

ungkapan sederhana
yang mengandung kata 
tanya dengan
jawabanya yang tepat
Melafalkan ungkapan
sederhana yang
mengandung kata tanya
dan jawabannya dengan
tepat
Melakukan tanya jawab
sesuai contoh ungkapan
yang diprogramkan
dengan tepat.

PENILAIAN
5
Penilaian
Lisan
Tertulis

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR

6



7
2 xpaket
Buku
Bahasa Arab.
3
Lembarkerjasisw
5
a
’

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
PEMBELAJARAN

1

2

KEGIATAN
PEMBELAJARAN
3
keluargakukaidahp
enulisan
yang
benar


PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR

4

5

6

7

Siswa menjawab
soal pada lembar
kerja yang telah
disediakan guru.

 Mengungkapkan
 Isim isyarah
atau bercerita

Dlomir
mufrot
kan
informa-si
tentang jam
 Kata tanya ma
secara
lisan
dan man.
dalam
kalimat  Jenis-jenis
pekerjaan
sederhana
 Teks hiwar
tentang
seperti
!
عليُم
 ألسالم:
حسن
أنشطيت  ى املدرسة
 وعليُم السالم:
رائوف
.ورمحة اللة
 كيف حالك:
حسن
يارائوف ؟
 احلمدهلل كُت:
رائوف
 و كيف حالك؟،خبري
2.2.Menyampai-

INDIKATOR




Penilaian
Lisan
Tertulis

 Buku paket Bahasa
Arab.
 Lembarkerjasiswa

Mengetahui,
Kepala Sekolah

MISLAN

Metro, 18 November 2017
Peneliti

Ahmad Farid Aziz
NPM. 13100082

تطبيق طريقة لعب األدوار لترقية مهارة الكالم

المتوسطة
محمدية
ّ
ّ البحث العملي لدى تالميد الفصل السابع في مدرسة
 م2018 / 2017 الرابعة ميترو للعام الدراسي

KISI KISI KETERAMPILAN MAHAROTUL KALAM
Standar kompetensi

: Peserta didik mengungkapkan pikiran gagasan,
perasaan, pengalaman, serta informasi melalui
kegiatan bercerita dan bertanya jawab
mengungkapkan pikiran gagasan perasaan
pengalaman, serta informasi melalui kegiatan
bercerita dan bertanya jawab.

Kompetensi dasar

: Berbicara/ kalam


Menyampaikan informasi secara lisan dengan
lafal dan kalimat yang tepat melalui kegiatan
bercerita

tentang......

dengan

menggunakan

metode bermain dan menerapkan kalimat yang
meliputi bilangan bertingkat
dan struktur kalimat yang meliputi kata bilangan
bertingkat.


Menyampaikan informasi secara lisan tentang
.......... dengan lafal yang tepat dan benar dengan
menggunakan

kalimat

berstruktur

jumlah

ismiyah ( mubtada'+ khabar+ maf'ul bih)


Melakukan dialog sederhana tentang .............
dengan tepat dengan menggunakan kalimat
berstruktur

jumlah

khabar+ maf'ul bih)

ismiyah

(

mubtada'+

No

Variabel

Indikator pencapaian

Tes

Pahami perbedaan pengucapan
antara gerakan pendek dan
1

gerakan panjang.
Bahwa pelajar mengucapkan
suara bahasa Arab, dan bahwa
suara berbagai nada dan nada

2

dilakukan dengan cara yang
dapat diterima oleh anak-anak.

Untuk mencerminkan gagasan
menggunakan sistem yang benar
Keterampilan

3

untuk memasang kata dalam

Maharotul

tujuan seni dari kriteria berikut

Kalam

adalah untuk bisa mendapatkan
keterampilan berbicara dan
mendorong peserta didik untuk
berusaha menyesuaikan pidato
dalam bahasa target

Mengungkapkan gagasan
4

menggunakan formula
gramatikal yang sesuai.
Mengucapkan suara yang

5

berdekatan dan serupa
Jumlah skor akhir

Lisan
Tanya jawab

Skor

Nama siswa: .......................................

Tanggal :
........................

Korektor: ...........................................
Skor / nilai:
....................
Nilai
5

Karakter ujian

skor

Sedikit sekali kesalahan ujar ( speech defect )
yang muncul

4

Kesalahan ujar lebih terlihat, tapi masih dapat
dimengerti dengan jelas
Terdapat kesalahan ujar yang mengundang

3

perhatian lebih dalam menyimak, bahkan
terkadang kurang dapat dipahami.

2

Sulit dipahami karena kesalahan ujar,sehingga
harus banyak mengulang apa yang dikatakannya

1

Kesalahan ujar yang muncul mengakibatkan
perkataanya tidak bisa dipahami sma sekali

Nilai
5

Qowa'id
Kesalahan gramatikal dan susunan kalimat
sedikit sekali, bahkan tidak terlihat

4

Terjadi kesalahan gramatikal, namun tidak
menyebabkan kaburnya arti
Kadang kala terjadi kesalahan dan menyebabkan

3

kaburnya arti

2

Kesalahan gramatikal menyebabkan sulit
dipahami, dan siswa hanya mengulang – ulang
satu bentuk atau pola kalimat

1

Banyak terjadi kesalahan arti karena kesalahan
gramatikal yang fatal sampai perkataanya tidak
dapat dipahami sama sekali

Skor

Nilai

Kosakata

5

Menggunakan kosakata atau idiom sebagaimana

Skor

para penutur asli dengan sempurna
4

Kadang kala menggunakan idiom yang kurang
tepat atau terpaksa mengulang ide – ide
sebelumnya karena kosakata yang dimiliki tidak
dapat membantunya
Berkali – kali menggunakan kata – kata yang

3

salah. Perkataanya sedikit karena
perbendaharaan kosakata yang dimiliki terbatas

2

Kesalahan dan minimnya jumlah kosakata yang
digunakan menyebabkan perkataanya sangat
sulit dipahami

1

Kosakata yang dimiliki sangat terbatas sehingga
tidak mampu berbicara sama sekali

Nilai
5

Kelancaran
Kelancaran berbicara siswa sama dengan
penutur asli

4

Tempo berbicara terlihat agak berkurang karena
masalah- masalah kebahasaan

3

Antara tempo dan kelancaran makin terpengaruh
oleh masalah – masalah kebahasaan

2

Selalu mengulang – ulang ( gagap, ragu ).
Dirinya kadang terpaksa diam karena
keterbatasan bahasa.

1

Pembicaraan tersendat- sendat / terputus – putus
sampai tidak mungkin dilakukan dialog

Skor

: SMP Muhammadiyah 04 Metro

Nama sekolah

: VIII ( Delapan ) / Ganjil

Kelas / semester

: Pre-Test

Jenis instrumen

:

Kompetensi

ترقية مهارة الكالم

Berikut adalah percakapan antara ahmad dan syarif tentang jam. Bacalah
percakapan tersebut dan praktikan dengan teman mu.

الساعة
ّ
 :ألسالم عليُم
 :وعليُم السالم ورمحة اهلل.
 :يا شريف َ ،ميت تذهب إيل املدرسة؟
 :أذهب إيل املدرسة يف الساعة السابعة صباحاً.
 :كم الساعة تدريس ؟
صباحا.
 :أدرس يف الساعة السابعة ً
 :كم الساعة ترجع َمن املدرسة ؟
 :أرجع َمن املدرسة يف الساعة الثاىن متاَما.
مفردات
: ( kamu ) Pergi

:Apa
:Di

:Kapan

َماذا
يف

تذهب

َميت

أمحد
شريف
أمحد
شريف
أمحد
شريف
أمحد
شريف

 :sekolahanاملدرسة
صباحا
:Pagi
إىل
:ke
 : pelajaranتدريس
الساعة
َّ :jam

: SMP Muhammadiyah 04 Metro

Nama sekolah

: VIII ( Delapan ) / Ganjil

Kelas / semester

: Post-Test

Jenis instrumen

:

Kompetensi

ترقية مهارة الكالم

SOAL POST-TEST SIKLUS I MAHARATUL KALAM

الحوار
أج ِر ال ِ
لص َوَرةِ !
ْح َوار ِوفْ ًقا لِ ُّ
ْ
اعةُ اآلن ؟
ِمثَال َ +:ك ِم َّ
الس َ
اعةُ الت ِ
َّاس َعة تَ َم ًاما
 اآلن َّالس َ

.3كم

.6
.7

.2كم الساعة اآلن ؟ .1كم الساعة اآلن ؟
الساعة اآلن ؟

يف أي ساعة يذهب شريف اىل املدرسة ؟
َماذا يتعلم شريف يف املدرسة ؟

ALAT PENGUMPUL DATA
SOAL POST-TEST SIKLUS II MAHARATUL KALAM
SMP MUHAMMADIYAH 04 METRO
KELAS VIII
2. Lakukanlah percakapan tersebut dan praktikan dengan teman mu dengan baik
! dan benar

أنشطتي فى المدرسة
 :ألسالم عليُم ! حسن
 :وعليُم السالم ورمحة اللة .رائوف
 :كيف حالك يارائوف ؟ حسن
 :احلمدهلل كُت خبري ،و كيف حالك؟ رائوف
:احلمدهلل كُت خبري ايضاَ ،ماذا تدريس  ى املدرسة ؟ حسن
 :أدرس ألدين الالسالَمي واللغة العربية والرياضيات والتاريخ واجلغرافيا .رائوف
حسن  :كم يوَما تدرس يف أسبوع ؟
رائوف :أدرس يف أسبوع ستة أيّام.

الرسالة العلميّة
تطبيق طريقة لعب األدوار لترقية مهارة الكالم

المتوسطة الرابعة ميترو )
محمدية
ّ
( لدى تالميد الفصل الثامن في مدرسة ّ
صفحة الغالف

للعام الدراسي  2018 / 2017م

صفحة الموضوع

الشعار

اإلﻫداء

كلمة شكر وتقدير

تقرير المشرفين
اعتماد

إقرار الطلب

ملخص

محتويات البحث

الفصل األول :مقدمة
ب .الدوافع إىل البحث
ب .حتقيق املشُالت
ج .حتديد البحث
د .سؤال البحث
ه .غرض البحث وَمُافعه

الفصل الثانى :اإلطار النظري
أ .الوصف الُظري
َ .1مهارة الُالم
تَ -مفهوم َمهارة الُالم
ث -أهداف تعليم َمهارة الُالم
حَ -مشُالت يف تعليم َمهارة الُالم
ذَ -مبادئ تدريس َمهارة الُالم

 .2طريقة لعب األدوار ( ) Role playing
تَ -مفهوم لعب األدوار ( ) Role playing
ث -أهداف طريقة لعب األدوار
ح -خطوات طريقة لعب األدوار
ذ -مميزات وعوب طريقة لعب األدوار
 .1مميزات طريقة لعب األدوار
 .6عيوب طريقة لعب األدوار
 .7الدراسات السابقة
 .8نظرية البحث العملي
 .9الفرض العملي

الفصل الثالث :منهج البحث

أ .تصميم البحث
بَ .ميدان البحث وزَمانه
ج .طريقة البحث
د .إجراءات البحث العملي

هَ .معيار جناح البحث العملي
وَ .مصادر البيانات
ز .وتقُيات و العملي مجع البيانات
ح .أسلوب حتليل البيانات

الرابع :لمحة عن ميدان البحث
الفصل ّ

 .6حملة عن َميدان البحث
 .7صورة املدرسة
 .8مسة املدرسة
 .9حالة املدرسة
 ............................................................ .10أ
ألنشطة املدرسة
ج .عراض التُفيَذ

الفصل لخامس :الخالصة واالقتراحة
ت .اخلالصة
ث .اإلقرتاحات

المراجع العربيّة
المراجع األجنبيّة

الجدوال

الرسم البيانة
المالحق

السيرة الذيتية للبحث

