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 ب الرابعلباا
 تقدمي احلقائق

الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل سة رلمدالبحث من ونتائج الحقائق ا ( أ

 تراجناليك 

لبحث يف ىذه امسئلة ك  لعلمي.البحث امهما يف ا مراحلقائق اتقدًن ف كا

كيف تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لًتقية تعليم قواعد اللغة العربية، لرسالة ىيا

ليت احلقائق الباحثة ـ استقدكّلها. كيف حكتقييمها  كتنفيذىا ك ازبطيط تعليمه

 سة كما يلي: ردلدالباحثة يف ىذه اتناذلا 

تعليم ابالطريقة السمعية الشفوية لرتقية تعليم قواعد اللغة العربية يف الختطيط  .1

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تراجناليكسة رلمدا

 اللغة العربيةلًتقية تعليم قواعد  الشفويةلسمعية التعليم  بالطريقة ازبطيط 

ذة ألستاؿ اكما قاالثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك سة رلمديف ا

 :إتيك رمحوايت

ربديد األىداؼ كاألنشطة كالنتائج اليت يتعُت  التخطيط يف التعلم يعٍت "
كابلتارل التخطيط يتعلق بتحديد ما سيتم القياـ بو،  التعلم. ربقيقها يف العملية
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ظيفة التخطيط أنشطة لتحديد ما تريد ربقيقو ككيفية ربقيقو ، لذلك تتضمن ك 
 ٓٔٔ".كادلدة اليت سيستغرقها التعلم

 

زبطيط ا ىذكبالتعليم. رس دلدايقيم أف لتخطيط قبل ج التعليم حيتاايف 

الثانوية سة رلمدالشفوية يف السمعية ابالطريقة قواعد اللغة العربية تعليم 

)العلـو الطبيعي  احلادم عشر لفصلايف  اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك

دلنهج ايف رس للمددات شارلتخطيط يناسب باإلا التعليم يف ىذانشطة كأ.  (ٚ

رس لداسم ك اسة ردلداسم ذ االستاايكتب ة مراكؿ  يف ٔٔٔ.ٖٕٔٓ سيرالدا

 حلصة كما يلي:د اعدكدلوجهة دة كادلال ك ادلستوك الفصل كا

م ع كسائل لشفوية السمعية ابالطريقة  قواعد اللغة العربيةزبطيط تعليم  

 التسجيل

  ٜٕٔٓ/  ٕٛٔٓالسنة الدراسية  

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليكسة رلمد: ا سةردلداسم ا

 لعربيةاللغة :ا رسلداسم ا

 2/  55 : ملفصل/مستوا

                                                           
110

قائق من مقابلة م ع أستاذة إيتيك رمحوايت كمدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل مصدر احل 
 WIB 09.10  ٜٕٔٓينارم  ٖٔتراصلاليك، يف التاريخ 

تراصلاليك،  قائق من مقابلة م ع أستاذ إماـ ابسوين كنئب الرئيس يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذلمصدر احل 111
 WIB 07.17  ٜٕٔٓماريس  ٜيف التاريخ 
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: الًتكيب عن فعل ثالثي ادلزيد حبرؼ ، ك حبرفُت، ك   دةدلاا

 أحرؼ بثالث

  خلامسة عشرا :  دلوجهةا 

  دقيقة ( 90حصص ) ٕ : حلصةد اعد

 كما يلي :   ٖٕٔٓالرئيسية ادلناسبة ابدلنهج الدراسي لكفائة رس ادلدامث يكتب 

  مرىم بو. ايعمل ما كينهم ب دلطالايرحم  .1

ـ ) كادلتبادلة إلىتماكادلسؤلية ط ك اإلنضباؽ كالصداعمل ب لطالايرحم  .2

ؿ ، ك يعُت التحّمل كحل عالفدب ك ادلّؤكالتعاكف كالتسامح ، ك السالـ ( ا

يف لعادل ك اإلجتماعية ابالبيئة ؿ لفعاالتفاعل  علي ضلو ادلشكلة ك ا على

 م كما انعكاس األمة يف الرابطة.لذكض ع نفسك ا

كتنفيذ كربليل ادلعرفة احلقيقية كادلفاىيمية كاإلجرائية اليت كتبها الفضوؿ يفهم  .3

لـو اإلنسانية م ع نظرة اثقبة التكنولوجيا، كالفن، كالثقافة، كالع حوؿ العلم،

كاحلضارة األسباب ذات الصلة من الظواىر  اإلنسانية، األمة، الدكلة

كاألحداث، فضال عن تطبيق ادلعرفة اإلجرائية يف رلاؿ معُت من الدراسة 

 كفقا للمواىب كادلصاحل إذل حل ذلا.
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تطور علم معاجلة، كادلنطق، كيقدـ يف رلاؿ اخلرسانة كعادل اجملرد ادلرتبط م ع  .4

 552.يف مدرسة مستقلة، كقادرة على استخداـ األسلوب كفقا للقواعد العلم

 ٖٕٔٓاألساسية التالية تناسب ايضا ابدلنهج الدراسي لكفائة رس ادلدامث يكتب 

: 

ابالمتناف إلاتحة الفرصة لتعلم اللغة العربية ابعتبارىا لغة التواصل الدكرل  1.1

 اجملسدة يف ركح التعلم

ائم على االحًتاـ كالرعاية يف تنفيذ االتصاؿ بُت يعُت السلوؾ الق 2.1

 األشخاص م ع ادلعلمُت كاألصدقاء.

 دة: ألساسية للماالكفائة اكذلك ك

يفهم طريقة التسليم كاالستجابة، كربديد طرؽ دلعرفة كيسأؿ عن احلقائق  0.0

كادلشاعر كادلواقف مواضي ع ذات صلة " التسهيالت لعبادة هللا " ببساطة 

كصف عناصر اللغة ك الًتاكب النص )كالفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ 

 كحبرفُت كبثالث أحرؼ (  

لتعبَت، شلا يدؿ على تعبَت زلاكاة حوار بسيط حوؿ كيفية الرد على ا 0.1

بسيط حوؿ كيفية معرفة احلقائق كادلشاعر كادلواقف، كيؤلف النصوص 

                                                           
112

 Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 

Agama RI 2015, Buku siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, hal 3-4 
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الشفوية كالكتابية بسيطة الكشف عن ادلوضوعات ذات الصلة " 

" م ع االنتباه إذل عناصر اللغة كبنية النص  التسهيالت لعبادة هللا 

زيد حبرؼ كحبرفُت الفعل الثالثي ادل(كالعناصر الثقافية بشكل صحيح كفقا 

 كبثالث أحرؼ (  

 ألساسية كما يلي:ادلناسبة بالكفائة التعليمية ات ادلؤشررس ادلدالك يعُت ذبعد ك

 "تعلقة  " التسهيالت لعبادة هللاشرح مضموف النص يف جلسة االستماع ادل .1

 تطبيق ادلوضوعات ادلتعلقة زلادثة " التسهيالت لعبادة هللا " .2

 مواضي ع ذات صلة " التسهيالت لعبادة هللا "صف النص قراءات زلتول  .3

 إعداد النص اليومي ادلواضي ع ذات الصلة  " التسهيالت لعبادة هللا " .4

 ما مدخلأطريقتو. كلتعليم امدخل كسة ركدلددة ادلارس ادلدامث يعُت " 
، ٖٕٔٓالعلمي يف منهج الدراسي خل ىو مدرس دلداستخدمو م الذالتعليم ا

 سائلة كلشفوية دبساعدا لسمعيةاطريقة تعليمو طريقة ك
 552"التسجيل. 

 

ك لرئيسية األنشطة كادلقدمة اىي ـ كقساارل ثالثة التعليم اتنقسم عملية ك

 114كمايلي: خلاسبةا

                                                           
من مقابلة م ع أستاذة إيتيك رمحوايت كمدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل احلقائق مصدر  113

 WIB 09.10  ٜٕٔٓينارم  ٖٔتراصلاليك، يف التاريخ 
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 قائق(ة ددلقدمة )عشرا .أ 

 )سبعوف دقيقة( لرئيسية العملية باألنشطة اتستمر  .ب 

 .ئق(قاة دعشر(رس دلداليت جيريها العملية ىى خاسبة اخر ايف ك .ج 

 إبعداد ادلدرس يقـو ، الطريقة ىذه ابستخداـ للتعلم التخطيط جانب إذل

 أجهزة شكل يف الوسائط كإعداد ، ادلنزؿ من تدريسها ادلراد ادلواد كتصميم

 سيتم اليت لألسئلة التدريبات كإعداد ، نشطة صوت كمكربات ، زلمولة كمبيوتر

 .كتعزيز للطالب تقدديها

ب ك تسجيل ك حاسوكرة لتعليم ىي سبوادلستخدمة يف الوسيلة اما ا

ىي كتاب الدراسي ) تناسب ابدلنهج تعليمو در مصاكشاشة. جهاز التسجيل ك 

 115.كالقاموس ( LKSك الطالب كرقة العمل )  ( ٖٕٔٓالدراسي 

تعليم ابالطريقة السمعية الشفوية لرتقية تعليم قواعد اللغة العربية يف التنفيذ  .2

 تراجناليك الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىلسة رلمدا

سائل ك لشفوية م عالسمعية ابالطريقة قواعد اللغة العربية تعليم تنفيذ ما أ

ا ىذكلسابقة التعليم الباحثة يف زبطيط ح اسة كما تشرردلداىذه التسجيل يف 

                                                                                                                                                               
114

 ( يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذلٚمصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  
 WIB 07.35  ٜٕٔٓماريس  ٘ٔتراصلاليك، يف التاريخ 

كثيق األستاذة إيتيك رمحوايت كمدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل  مصادر احلقائق من  115
 تراصلاليك
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اليت أجرهتا   (ٚيف الفصل احلادم عشر )العلـو الطبيعية يناسب دبالحظة 

 : ذة إيتيك رمحوايت ، كىيألستاا

  116كما يلي :ادلدرس يعمل  قائقة درل عشرايم حولتعلايف مقدمة 

 لتعليمع اباطنا لإلتباا كظاىرب  لطالرس ادلدايستعد  .1

التعود  الطالب يف كل يـو اجلمعة : قرأت "سورة يس" ، "سورة الضحى"  .2

 .، ك التحقق من النظافة  ، ك احلضور

ا تلو اآلخر ، أيه .3 ما يسأؿ ادلعلم أسئلة م ع الطالب حوؿ ىذه األمثلة. كاحدن

كابلتارل ديكن . سلتلف كما ىي أكجو التشابو ، كما نوع الفعل كما إذل ذلك

 للمدرس كالطالب استخالص استنتاجات من القاعدة.

 ليت ستبحثها. اد ادلوكادلاضي ع األسبواسة يف ركدلداد ادلواعن رس دلدؿ ايسأ .4

دلد اسيجريها م لذالتعليم ايفعملية ب لطالاظيفة كعن رس دلدح ايشر .5

 رس.

 سة .ركدلددة ادلاامن ؤكس لرارس دلدايلقي  .6

 117كمايلي:رس دلدانشطة ا ة ستوف دقيقةمد لرئيسيةاألنشطة ايف ك

                                                           
116

( يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل ٚمصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  
 WIB 07.35  ٜٕٔٓماريس  ٘ٔتراصلاليك، يف التاريخ 
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يشرح ادلعلم ادلادة "الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ"  .ٔ

 .م ع القواعد أكالن مث إعطاء مثاؿكالسيكيا بطريقة 

ا تلو اآلخر .ٕ ،  يسأؿ ادلعلم أسئلة م ع الطالب حوؿ ىذه األمثلة. كاحدن

. أيهما سلتلف كما ىي أكجو التشابو ، كما نوع الفعل كما إذل ذلك

 كابلتارل ديكن للمدرس كالطالب استخالص استنتاجات من القاعدة.

دة دلااعن ب لطالافهم ؼ عشوعيا ليعرب لطالرس ادلدؿ ايسأك .ٖ

 .سةركدلدا

 بلطالاعليم سيستمعوا لذرس التسجيل ادلدايستعد  .ٗ

 ا التسجيليستمعوكا يالحظوب اف لطالرس ادلدؿ ايسأ .٘

عن ادلواد " الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ من رس التسجيل دلدايشتعل  .ٙ

 ب.لطالايشهده علي كحبرفُت كبثالث أحرؼ " ك

أكال ، عملية التعليم عن تركيب اللغة العربية ىي يستمعوا الطالب  .ٚ

 "تشريفيا". التسجيل كاألغنية

                                                                                                                                                               
117

ة األكذل ( يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكوميٚمصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  
 WIB 07.15  ٜٕٔٓماريس  ٕٕتراصلاليك، يف التاريخ 
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 مة اذلدؼ ىو أف يعرؼ الطالب كيفية التغيَتات يف كل كل

 ٗٔ، بدءنا من تغيَت الكلمات من حيث الضمائر )

 118)ضمَت

  ىو جهد ادلدرس كتحفيز حبيث ديكن للطالب االستجابة

 .للتعلم الذم سيتم توفَته كفقنا للمواد ادلتاحة

دلعينة األجوبة ك ابينهم مناسبة باألسئلة ا يتسألوب أف لطالا بيجر .ٛ

ارا إف تكرك يا دفرفرقيا مث ـ يقاا ىذك  رس.دلداف ع من كالداعلي  داعتماا

 .ليوج ازلتاف كا

رس دلدايشتعل الثاين ، كتقييم لنتائج التعلم اليت يقـو هبا الطالب ،  .ٜ

التسجيل الكلمة عن ادلواد " الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث 

ىذه التسجيلة اليت قدمتها ثانية. ة مرب لطالايشهده علي أحرؼ " ك

ليت األجوبة ك األسئلة امثلة من ألب الطالاحياكي ك  مبادرة ادلدرس.

أف ألنشطة تستطي ع اىذه كيا. دمث فر كالسيكيا مث فرقيارس دلدايقوذلا 

 .ليهااكانت زلتاجة إف ثانية ة تعملمر

                                                           
118

مصدر احلقائق من مقابلة م ع أستاذة إيتيك رمحوايت كمدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية  
 WIB 10.45  ٜٕٔٓماريس  ٕٕ األكذل تراصلاليك، يف التاريخ
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   يطلب ادلدرس عن الطالب تغيَت بعض الكلمات يف التسجيلو على

" الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ "  كفقنا 

 .فق عليهاللشركط كاألحكاـ ادلت

 يتم إعطاء التدريب كالقياـ بو من قبل الطالب بشكل جيد 

 بلطالهبا ا ـيقوت اف لتحسينارس ادلداعطي ا ألنشطة,اخر ايف  .ٓٔ

عن " الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث فهم ب لطالايؤكد  .ٔٔ

 أحرؼ" 

 : )عشرة دقائق(خاسبة  نشطةا يفك

 معارس لدب  الطالرس ك ادلدايلخص  .1

  بلطالرس كادلدـ هبا اليت قد قااألنشطة ارس دلدايقيم  .2

 ب لطالاليت يعملها ادلنظمة الوظيفة رس ادلدايعطي  .3

يف ادلادة مناسبة باب التدريبات عن تركيب اجلمل لطالض ايعر •

 . سيرالدب الكتاا

سي مناسبة رالدب الكتاايف ت يبارلتدك األسئلة ب الطالا.جييب  •

 سة.ركدلددة ابادلا
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 119. دـلقاا عألسبوايف ـ ليت ستقدا دةدلارس ادلدايلقي  .4

اد دلوكا شاشة.ب ك تسجيل ك حاسورة كدلستخدمة ىي سبوالوسيلة اما أ

لتعلم ىو  در امصا"كالفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ". ك

 ( ك الطالب كرقة العمل  ٖٕٔٓب الدراسي ) تناسب ابدلنهج الدراسي كتا

)LKS )  كما يلي:أية ذة مشش رك الستاابوثيق أيضا يناسب ا ىذك س.قاموك  

ب لتعلم كتادر امصاكشاشة كفيلم ب كحاسورة كسبو:  دةدلاك الوسيلة "ا
 120س."قاموكسي رالدا

نشطة أال خيلو من التسجيل لشفوية بوسائل السمعية الطريقة اتطبيق 

لبدين ط النشااليت تقصد األنشطة العربية. اللغة التالميذ يف تعلم ذ كاألستاا

يف ا لتعلم ىومؤثر جدادلناسبةيف عملية الطريقة ابطة. تطبيق العقلي عليهما مًتكا

 لتعلم.اعملية 

ديكن للتالميذ فهم دة ، ك دلتعدالطريقة اـ استخدايستطي ع رس دلدإف ا

دلتنوعة لتحسُت عملية تعلم األساليب ـ استخداألنو قد ، دلقدمة بسهولة اد ادلوا

دلتنوعة ىي ائق الطرل احداـ إىتمامهم. باستخداكذلك ، كربفيزىمب كلطالا

                                                           
119

( يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل ٚمصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  
 WIB 07.50  ٜٕٔٓماريس  ٜٕتراصلاليك، يف التاريخ 

المية ك مقابلة م ع األستاذة مشس الراؤية كمدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة الثناكية اإلس قیثمصدر احلقائق من ك ٕٓٔ
 WIB 10.05  ٜٕٔٓينارم  ٖٔاحلكومية األكذل تراصلاليك، يف التاريخ 
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للغة ادلعلم يف تعليم اليت يستخدمها التسجيل الشفوية بوسائل السمعية اطريقة 

ترقية قدرة الطالب على إتقاف قواعد اللغة على ب لطالاربفيز ر تقد، لعربيةا

 العربية بشكل عملي كإدخاؿ النقاط ادلطلوبة.

 ٚدبقابلة الطالب يف الفصل احلادم عشر ) العلـو الطبيعية يناسب ا ىذك

 كما يلي: (

هل ىذه الطريقة كالوسائط على الطالب ، ألهنا تنطبق مباشرة على " تس
التغيَتات يف كل كلمة ربدث يف السجل ، كديكننا معرفة التغيَتات من 

 ٕٔٔحيث معناىا كتركيبها "

ث ليت ربدالتعلم ك التعليم ايف عملية  ب لطالانشطة رة أثاإبذلك تتميز ك 

لشفوية السمعية ابتطبيق طريقة غ لدمااربفَت ، كلتفكَتاعلى رة لقداليهم لتطوير إ

يناسب دبقابلة ا ىذكلىت تنفذ فيها.العربية اللغة تعليم قواعد ايف التسجيل وسائل 

 األستذاة إتيك رمحوايت:م ع 

ع  تباإيف ب لطالالشفوية ترقية محاسة السمعية اطريقة اـ ستخدا"يستطي ع 
 ٕٕٔلعربية "اللغة ايف القواعد  تعليم رل ترقيةدم ايؤا ىذك لتعليم.ا
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يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية  (ٚالطالب يف الصف احلادم عشرة )العلـو الطبيعية مصدر احلقائق من مقابلة م ع  
 WIB 08.30 ٜٕٔٓماريس  ٕٕ احلكومية األكذل تراصلاليك، يف التاريخ

122
يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك،  األستاذة إيتيك رمحوايت كمدرسةمصدر احلقائق من مقابلة م ع  
 WIB 10.50 ٜٕٔٓماريس  ٕٕ يف التاريخ
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 الطريق خيتار حيث،  األفضل ىو ادلدرس أف لباحثةاق ع  ذبد الوايف 

 يف  لذلك، .للطالب بسهولة يدرسها اليت ادلواد نقل يتم حبيثلطالب  الصحيح

 ادلرجوة. األىداؼ ربقيق يف كبَت دكر للمدرس ، التعليم عمليات مجي ع

التعليم ابالطريقة السمعية الشفوية لرتقية تعليم قواعد اللغة العربية يف  تقييم .3

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تراجناليكسة رلمدا

لشفوية السمعية اتطبيق طريقة خ لتقييم لتحليل صلاج احيتاادلدرس , من ك

عد ب لًتقية القوالطالرة اذل قدإلنظر التقييم الك ذيستطي ع التسجيل. بوسائل 

ف  يقوموالثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك سة رلمداللغة العربية.  كا

دلنهج اسة يف قسم ردلدائيس انئب ركما قالت هبم  بالتقييم  بعد تعليم طال 

  كما يلي :األستاذ إماـ ابسوكي سي رالدا

رة قدا بالتقييم بعد تعليمهم ليعرفوف سة يقيموردلدايف ىذه رس دلدا"كل 
 123لعربية ."اللغة رس اكذلك دبدك رس.لدايف ب لطالا

 

 لعربية ىي:اللغة رس اليت يقيمها مدالتعليم اعملية ك

قراءة نتائج التدريباتكم لفصل لا ماماأذل ـ إلتقدب الطالادلدرس ا  يأمر .1

 .بلطالاقد شاىده م لذا
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يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل  األستاذ إماـ ابسوكي كنئب الرئيسمصدر احلقائق من مقابلة م ع  
 WIB 07.17 ٜٕٔٓماريس  ٜٔ اصلاليك، يف التاريختر 
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إحدل الكلمات احملددة يف  منجلمل اتأليف ب لطالرس ادلدايأمر  .2

 . التسجيل

" الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ  أذكررس اف دلدايأمر  .3

 كيذكر أسباب التغيَت يف ادلعٌت كدلاذا حيصل على رسائل إضافية. "

يتم تقييم تعليم القواعد عن طريق اختبار الطالب لفهم الًتكيب اللغة 

" الفعل ثالثي ادلزيد حبرؼ ، كحبرفُت ،   العربية كتشكيلها ، على ىذه ادلواد

الث أحرؼ " ، تقييم نقل أك تغيَت اجلمل ، من اجملراد إذل ادلزيد )رسائل كبث

 إضافية( ، ربتاج إذل خطوات أكثر كاقعية ، على النحو التارل:

قم بتغيَت اجلملة األصلية إذل " الفعل ثالثي ادلزيد حبرؼ " يف الوزاف األكؿ  .1

ات يف الفعل كالثاين كالثالث )رسائل إضافية محزة ، سيده ، كألف( التغيَت 

 124ادلاضي ، كالفعل ادلضارع، ك ادلصدر.

فعل ثالثي ادلزيد حبرفُت ، كبثالث أحرؼ.  يتم ذلك مرارا كتكرارا على ادلواد .2

 التغيَتات يف الفعل ادلاضي ، كالفعل ادلضارع، ك ادلصدر.

 األمثلة كما يلي:

                                                           
124

( يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل ٚمصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  
 WIB 07.50  ٜٕٔٓماريس  ٜٕتراصلاليك، يف التاريخ 
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 125اختبار كتايب لوصف غًن موضوعي 

 تدريب على الرتكيب !
 الكلمة إىل الفعل ادلضارع وادلصدر !حّول ىذه 

 ادلصدر الفعل ادلضارع الفعل ادلاضي الزايدة األصل 

 .... .... َنظَّمَ  .... َنَظمَ  .5

 .... .... َنظَّفَ  .... َنَظفَ  .2

 .... .... َسهَّلَ  .... َسَهلَ  .2

 االختبارات الشفوية 

 قائمة أسئلة االختبار الشفوم ادلوضوعية:

الفعل ادلاضي" ، مث قم بتغيَته إذل فعل ثالثي ادلزيد  أذكر مثاؿ " .1

 حبرؼ ، كحبرفُت ، كبثالث أحرؼ ) ادلاضي ، ادلضارع ، ادلصدر ( !

 أذكر األسباب اليت ذبعل كل تغيَت يف الشكل يواجو تغَتنا يف ادلعٌت! .2

 126التهديف:

 ٗإذا كانت اإلجابة مناسبة جدا م ع مفتاح اإلجابة ، فقيمتها 

 ٖاإلجابة مناسبة م ع مفتاح اإلجابة ، فقيمتها إذا كانت 
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 Penilaian sesuai Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, yang terdapat pada dokumentasi 

RPP Bahasa Arab األستاذة إتیك رحمواتي 
126

 Penilaian sesuai Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, yang terdapat pada dokumentasi 

RPP Bahasa Arab األستاذة إتیك رحمواتي 
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 ٕإذا كانت اإلجابة أقل من مناسبة م ع مفتاح اإلجابة ، فقيمتها 

 ٔإذا كانت اإلجابة غَت مناسبة م ع مفتاح اإلجابة ، فقيمتها 
Jika jawaban sangat sesuai dengan kunci jawaban, penilaian 4 

Jika jawaban sesuai dengan kunci jawaban, skor 3 

Jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban, skor 2 

Jika jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban, skor 1 

=   القيمة 
 القصول الدرجة
 = .............. x 500 %  درجة األرابح

حىت يتمكنوا من التعرؼ على كيفية  الغرض من إعطاء التدريب ىكذا،

إذاف،  يتمكنوا من ربسُت  .تطبيق الطالب للمواد على الكلمات يف احلياة اليومية

قدرهتم على تعلم قواعد اللغة العربية. ديكن لكل طالب العمل على حل 

 ادلشكالت ادلتعلقة ابدلواد بشكل الصحيح.

، ابإلضافة إذل تقييم  ٖٕٔٓكفقنا دلعايَت التقييم ادلتاحة يف مناىج الدراسي 

فة ، يستخدـ ادلدرسوف أيضنا تقييم ادلواقف الركحية كادلواقف االجتماعية ادلعر 

 :كادلهارات. كنائب رئيس يف ادلدرسة ، قاؿ السيد إماـ ابسوكي 

 التعلم تقييم يف ادلواقف تقييم ادلدرس يستخدـ ، ادلعرفة تقييم جانب إذل "
 ٕٚٔ".هاراتكادل االجتماعية كادلواقف الركحية ادلواقف تقييم يعٍت أيضا،
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يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل  األستاذ إماـ ابسوكي كنئب الرئيسمصدر احلقائق من مقابلة م ع  
 WIB 07.20 ٜٕٔٓماريس  ٜٔ تراصلاليك، يف التاريخ
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تشمل أمثلة تقييم مهارات الطالب تعبَتات بسيطة تتضمن تطبيق قواعد 

اللغة العربية يف مجل صحيحة ، دبا يف ذلك تصحيح األسئلة ، نطقها ، تصحيح 

 .اإلجاابت ، نطقها ، تصحيح احلركؼ ، التحدث ، الظهور

ابإلضافة إذل ذلك ، إذا كاف الطالب ال يزالوف مذكورين يف الفئة ضمن 

 Remidial)، فإف ادلدرس جيرم التعلم العالجي (KKM)القيمة احملددة القياسية 

program).   

 يتم إعطاء الطالب الذين دل يستوفوا القيمة احملددةىو  منوذج التعلم العالجي

(KKM)  التدريب ، لكن مستول الصعوبة كاجلزء خيتلف ، مهمة القراءة كإعادة

مث ابدلناسبة ، يقـو   ، (KKM) عن الطالب الذين يفوقوف القيم القياسية احملددة

الطالب بتجمي ع سَتة ذاتية للمواد التعليمية حىت يتمكن الطالب من معرفة 

مكاف اخلطأ ، حبيث يكوف لديها الطالب حوافز ليكونوا قادرين على التعلم 

 صوؿ على درجات أفضل.كاحل

 ىذا البياف مقتبس من ادلقابلة التالية:

" من الناحية اإلجرائية ، يتم تنفيذ إعادة التدريب ابلكامل ، كلكن نظرنا 
لوقت كظركؼ التعلم غَت ادلمكنة ، فإف حل ادلعلم ىو إعطاء الواجبات 

 ٕٛٔكالواجبات للطالب الذين دل يستوفوا ادلعايَت."
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يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك، يف  األستاذة إيتيك رمحوايت كمدرسةمصدر احلقائق من مقابلة م ع  

 WIB 10.55 ٜٕٔٓماريس  ٕٕ التاريخ
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  :ىو ىناؾ مشاكل ربتاج إذل تقييم ، كمن بُت ىذه ادلشاكليف ىذا التعلم ، 

 ادلرافق من ادلدارس غَت كافية ، لذلك دل يتم القياـ هبا يف سلتربات اللغات .1

مدرسة الثانوية غَت مفصوؿ ، كلكن  النحو كالصرؼ )القواعد( يف ادلستول .2

قراءة، يتعلق دبهارات ال لذلك الًتاكيب اف يتم ربويل إذل ترتيب الًتاكيب ،

 129مث تطبيقها إذل مهارات الكتبة.

ليست سول مقدمة، كابلتارل  خلفية األطفاؿ غَت ادلتجانسة ، مث الًتاكيب .3

يف فصل ادلالحظة ، معظم الطالب  فإف قدرة الطالب ال تزاؿ غَت مثالية.

القادرين على تطبيق ىذه الطريقة من الطالبات ، بسبب خلفيتهم من 

 ادلدارس الداخلية.

قادركف على ذلك من الناحية النظرية ، لكن التطبيق ال يزاؿ غَت  الطالب .4

على سبيل ادلثاؿ ، تعترب شلارسة احلف  سلسة ، لكن الطالب  موجود.

  جيدكف صعوبة يف شرح معٌت القاعدة.

لذلك ، يف ىذه ادلمارسة التعلم ىو مطلوب من خالؿ تلقي التدريب 

الطريقة ربسُت قدرة الطالب يف رلاؿ قواعد كفقنا للمؤلف ، ديكن ذلذه   ادلستمر.
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يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية  األستاذة إيتيك رمحوايت كمدرسةمقابلة م ع مال حظة ك  مصدر احلقائق من  
 WIB 11.00 ٜٕٔٓماريس  ٕٕ األكذل تراصلاليك، يف التاريخ
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ألف النقطة الرئيسية يف ىذه الطريقة السمعية السفوية ىي التأكيد   اللغة العربية ،

 على التدريب ادلتكررة.

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج سة رلمدالبحث من انتائج ولحقائق ا ( ب

 أجونج

تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لًتقية  لرسالة ىيالبحث يف ىذه امسئلة ك 

كيف حّلها. كتقييمها  كتنفيذىا ككيف زبطيط تعليمها تعليم قواعد اللغة العربية،

 سة كما يلي:ردلدالباحثة يف ىذه اليت تناذلا احلقائق الباحثة ـ استقدك

قواعد اللغة العربية يف  ختطيط التعليم ابالطريقة السمعية الشفوية لرتقية تعليم .1

 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج سةرلمدا

 الشفوية لًتقية تعليم قواعد اللغة العربيةلسمعية التعليم  بالطريقة ازبطيط 

ذ ألستااكما قالو  الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونجسة رلمديف ا

 : األمرم فيصل

داد معدات التعلم ، مثل الشيء الذم جيب مراعاتو يف زبطيط التعلم ىو إع "
ككل ذلك يتوافق م ع ادلنهج ادلعموؿ بو  .، ادلنهج (RPP)خطة تنفيذ التعلم 

 ٖٓٔ"ٖٕٔٓ، أم منهج الدراسي 
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ين تولونج الثايف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية  األستاذ فيصل األمرم كمدرسمصدر احلقائق من مقابلة م ع  
 WIB 11.20 ٜٕٔٓ فربايَت ٔ ، يف التاريخ أجونج
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 كقاؿ أيضا :
" اذلدؼ ىو ، حىت يتسٌت لألنشطة اليت سيتم تنفيذىا بسالسة ، نظمت م ع 

 خطوات لتقليل الفجوة اليت ربدث حىت يتم ربقيق اذلدؼ "
 

زبطيط تعليم ا ىذكبالتعليم. رس دلدايقيم أف لتخطيط قبل ج التعليم حيتاايف 

الثانوية اإلسالمية سة رلمدالشفوية يف السمعية ابالطريقة قواعد اللغة العربية 

نشطة .كأ (٘)العلـو الطبيعية  احلادم عشرلفصل ايف احلكومية األكذل تراصلاليك 

 سيرالدادلنهج ايف  رسللمددات شارلتخطيط يناسب باإلا التعليم يف ىذا

ك لفصل رس كالداسم ك اسة ردلداسم ذ االستاايكتب ة مراكؿ . يف ٖٕٔٓ

 131حلصة كما يلي:د اعدكدلوجهة دة كادلال ك ادلستوا

م ع كسائل لشفوية السمعية ابالطريقة  قواعد اللغة العربيةزبطيط تعليم 

 التسجيل

  ٜٕٔٓ/  ٕٛٔٓالسنة الدراسية  

 إلسالمية احلكومية الثاين تولونجالثانوية اسة رلمد: ا سةردلداسم ا

 أجونج

 لعربيةاللغة : ا رسلداسم ا
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مصدر احلقائق من كثيقة األستاذ فيصل األمرم كمدرس يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج ،  
 WIB 11.45 ٜٕٔٓفربايَت  ٔيف التاريخ 
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 ٕ/  ٔٔ:  ملفصل/مستوا

: الًتكيب عن فعل ثالث ادلزيد حبرؼ ، ك حبرفُت، ك   دةدلاا 

 بثالث أحرؼ

  خلامسة عشر: ا  دلوجهةا 

 دقيقة (  ٜٓحصص ) ٕ:  حلصةد اعد

 : الرئيسية لكفائة ا .أ 

 مرىم بو.  ايعمل ما كينهم ب دلطالايرحم  (1

ـ ) كادلتبادلة إلىتماكادلسؤلية ط ك اإلنضباؽ كالصداعمل ب لطالايرحم  (2

ؿ ، ك يعُت التحّمل  لفعادب ك ادلّؤكالتعاكف كالتسامح ، ك السالـ ( ا

ك إلجتماعية ابالبيئة ؿ لفعاالتفاعل  علي ضلو ادلشكلة ك اعلي كحل 

 اس األمة يف الرابطة.م كما انعكلذيف كض ع نفسك العادل ا

كتنفيذ كربليل ادلعرفة احلقيقية كادلفاىيمية كاإلجرائية اليت كتبها يفهم  (3

التكنولوجيا، كالفن، كالثقافة، كالعلـو اإلنسانية م ع  الفضوؿ حوؿ العلم،

كاحلضارة األسباب ذات الصلة من  نظرة اثقبة اإلنسانية، األمة، الدكلة

ق ادلعرفة اإلجرائية يف رلاؿ معُت من الظواىر كاألحداث، فضال عن تطبي

 الدراسة كفقا للمواىب كادلصاحل إذل حل ذلا.
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معاجلة، كادلنطق، كيقدـ يف رلاؿ اخلرسانة كعادل اجملرد ادلرتبط م ع تطور  (4

علم يف مدرسة مستقلة، كقادرة على استخداـ األسلوب كفقا للقواعد 

 522العلم.

 :األساسية لكفائة ا  .ب 

رصة لتعلم اللغة العربية ابعتبارىا لغة التواصل ابالمتناف إلاتحة الف 1.2

 .الدكرل اجملسدة يف ركح التعلم

يعُت السلوؾ القائم على االحًتاـ كالرعاية يف تنفيذ االتصاؿ بُت  2.2

 األشخاص م ع ادلعلمُت كاألصدقاء.

 دة: ألساسية للماالكفائة اكذلك ك

يفهم طريقة التسليم كاالستجابة، كربديد طرؽ دلعرفة كيسأؿ عن  0.0

احلقائق كادلشاعر كادلواقف مواضي ع ذات صلة " التسهيالت لعبادة هللا 

" ببساطة كصف عناصر اللغة ك الًتاكب النص )كالفعل الثالثي ادلزيد 

 حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ (  

زلاكاة حوار بسيط حوؿ كيفية الرد على التعبَت، شلا يدؿ على تعبَت  0.1

بسيط حوؿ كيفية معرفة احلقائق كادلشاعر كادلواقف، كيؤلف النصوص 

                                                           
132

 Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 

Agama RI 2015, Buku siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, hal 3-4 
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الشفوية كالكتابية بسيطة الكشف عن ادلوضوعات ذات الصلة " 

" م ع االنتباه إذل عناصر اللغة كبنية النص  التسهيالت لعبادة هللا 

افية بشكل صحيح ككفقا لل )كالفعل الثالثي ادلزيد كالعناصر الثق

 حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ (  

 :لتعليمية ات ادلؤشرا .ج 

تعلقة  " التسهيالت لعبادة شرح مضموف النص يف جلسة االستماع ادل (1

 "هللا

 تطبيق ادلوضوعات ادلتعلقة زلادثة " التسهيالت لعبادة هللا " (2

 " التسهيالت لعبادة هللا " صف النص قراءات زلتول مواضي ع ذات صلة (3

  إعداد النص اليومي ادلواضي ع ذات الصلة  " التسهيالت لعبادة هللا " (4

 ادلواد الرئيسية .د 

 القواعد عن " فعل ثالث مزيد حبرؼ كحبرفُت ك بثالث أحرؼ "

 توطريقو ومدخل   .ه 

العلمي يف منهج ىو مدخل رس دلداستخدمو م الذالتعليم اما مدخل أ
سائل ة كلشفوية دبساعدالسمعية اقة تعليمو طريقة طري. كٖٕٔٓالدراسي 
  522التسجيل.

                                                           
133

الثاين احلكومية  ( يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية٘مصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  
 WIB 20 .08  ٜٕٔٓماريس  ٕٔ، يف التاريخ  تولونج أجونج
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 لتعليماتنقسم عملية  .و 

ك لرئيسية األنشطة كادلقدمة اىي ـ كقساارل ثالثة التعليم اتنقسم عملية 
  كمايلي: خلاسبةا

 ( دقائق عشرة)  سبةخا (ٔ

 134( دقيقة سبعوف(  لرئسيةاألنشطة ا (2

 (قائق)عشرة ددلقدمة ا (3

 إبعداد ادلدرس يقـو ، الطريقة ىذه ابستخداـ للتعلم التخطيط جانب إذل

 أجهزة شكل يف الوسائط كإعداد ، ادلنزؿ من تدريسها ادلراد ادلواد كتصميم

 اليت لألسئلة التدريبات كإعداد ، نشطة صوت كمكربات ، زلمولة كمبيوتر

 .كتعزيز للطالب تقدديها سيتم

تسجيل ك ب ك حاسورة كلتعليم ىي سبوادلستخدمة يف الوسيلة اما ا

 خطط ، ٖٕٔٓ الدراسية ادلناىج ىي التعلم مراج ع. شاشةجهاز التسجيل ك 

در مصاالسنوية ك كالربامج ، الدراسي الفصل كبرامج ،( RPP( التعلم تنفيذ

                                                           
134

الثاين ( يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية ٘مصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  
 WIB 08.35  ٜٕٔٓماريس  ٜٔ، يف التاريخ  تولونج أجونج
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( ك الطالب  ٕٚٔٓىي كتاب الدراسي ) تناسب ابدلنهج الدراسي تعليمو 

 135.كالقاموس( LKS) كرقة العمل

السمعية الشفوية لرتقية تعليم قواعد اللغة العربية يف تعليم ابالطريقة التنفيذ  .2

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تراجناليكسة رلمدا

سائل ك لشفوية م عالسمعية ابالطريقة قواعد اللغة العربية تعليم تنفيذ ما أ

ا ىذكلسابقة التعليم الباحثة يف زبطيط ح اسة كما تشرردلداىذه التسجيل يف 

اليت أجرهتا   (٘)العلـو الطبيعية  الفصل احلادم عشر يفيناسب دبالحظة 

 ، كىي:األمرم   فيصل ذألستاا

 قائق()عشرة ددلقدمة ا (أ 
ع باطنا لإلتباا كظاىرب  لطالرس ادلدايستعد ادلدرس ربيات ك يعطي .1

 .لتعليما

موقف  ، ك  ، نظافة الصف يتحقق ادلعلم من احلضور ، نظافة ادلالبس .2

 . اجللوس تعديلها ألنشطة التعلم

 .حييي ادلدرس الطالب كينقل أىداؼ التعلم .3

                                                           
135

الثاين يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية كمدرس اللغة العربية  األستاذ فيصل األمرمكثيقة مصدر احلقائق من  
 تولونج أجونج



111 
 

ليت اد ادلوكادلاضي ع األسبواسة يف ركدلداد ادلواعن رس دلدؿ ايسأ .4

 ستبحثها. 

يقدـ ادلدرس الرسـو التوضيحية من خالؿ كسائل اإلعالـ ككسائل  .5

 التدريس كمقدمة للتعلم.

( دقيقة سبعون)  لرئسيةاألنشطة ا (ب 
136

 

 يف ىذا الفصل ىي : ةلرئسياألنشطة ذ فيصل األستااكما قالو 

"تعليم قواعد يف ىذا ادلستول دل يتم فصال ، يعٍت أف ادلواد ادلقدمة 
تتفق م ع ادلنهج احلارل ، ىي ادلواد عن الًتاكيب . تطبيق التعلم كادلعتاد ، 
أكضح بشكل عاـ النظرايت يف الدليل ، مث قدمت أمثلة غالبنا ما توجد 

 137حوؿ الطالب )الفصل / ادلنزؿ("
 

دلدرس ادلواد ابلطريقة اليت يستم ع هبا الطالب كيتكلموف مث يعرض ا .1

 يقرأكف كيكتبوف

                                                           
الثاين ( يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية ٘مصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  136
  WIB 20 .08  ٜٕٔٓماريس  ٕٔ، يف التاريخ  تولونج أجونج
137

الثاين يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية  ادلقابلة م ع األستاذ فيصل األمرم كمدرس اللغة العربيةمصدر احلقائق من  
  WIB 11.45 ٕٔٓ فربايَت ٔ، يف التاريخ  تولونج أجونج
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الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث  يشرح ادلدرس ادلادة " .2

" من خالؿ القراءة مرارنا كتكرارنا بطريقة كالسيكيا ، مث يالح   أحرؼ

 الطالب بدكف رؤية ادلادة يف الكتاب.

ليد كل قاعدة موضحة يف كقت كاحد ادلدرس الطالب لتق يرشد .3

 تقنية احلف ( -كحفظها )تقليد 

شلارسة( يف تعلم منط اجلملة.  -يوفر ادلدرس سبارين منطية )منط  .4

 التعزيز(. -االستجابة  -ابلًتتيب )التحفيز 

 عرض األمثلة: .5

  كممارسة ، يقدـ ادلدرس أمثلة بسيطة أك تعبَتات مكتوبة

 على السبورة.

  الطالب لقراءهتا كفهمهايرشد ادلدرس. 

  يعطي ادلعلم تسطَتنا للكلمات اليت جيب أف تكوف شكالن من

 .أشكاؿ التأكيد حىت يركز الطالب

 مقارنة .6
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كاحدا تلو اآلخر ،  يسأؿ ادلدرس الطالب أسئلة حوؿ ىذه األمثلة.

حبيث ديكن للمدرس كالطالب  ما ىي االختالفات كالتشابو ،

 .استخالص النتائج من القاعدة

 خذ االستنتاجات .7

بعد االنتهاء من مقارنة كمعرفة اخلصائص اليت ذلا أكجو تشابو أك 

مث خيتتم ادلعلم كالطالب القاعدة إبعطاء  اختالفات يف ىذا ادلثاؿ ،

ك يكتب ادلدرس القاعدة على السبورة   اسم ادلصطلح )القاعدة(.

  كيطلب من أحد الطالب قراءهتا.

 138تطبيق .8

 دة ، يتم تدريب الطالب كفقنا للقاعدة.بعد معرفة موضوع ادلا

اخلطوات يف طريقة السمعية الشفوية ، ابستخداـ كسائل التسجيل ، 

 : ىي كما يلي

                                                           
الثاين اإلسالمية احلكومية  ( يف ادلدرسة الثناكية٘مصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  138
 WIB 08.50  ٜٕٔٓماريس  ٜٔ، يف التاريخ  تولونج أجونج
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 .مث يطلب من  يلعب ادلدرس تسجيل عدة مجل مثالية للطالب

الفعل الثالثي ادلزيد  الطالب شرح أم منها يرتبط ابلقواعد "

 ". حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ

 مث  رس مجل انقصة عن طريق إعطاء األعمدة فقط ،يعرض ادلد

"  يُطلب من الطالب ملء اإلجابة الصحيحة كفقنا للقواعد

 ".الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ

  يعطي ادلعلم بض ع كلمات ، مث يُطلب من الطالب ذبمي ع مجل

 مثالية كفقنا للقواعد اليت مت تعلمها.

  إصدار مجل مثالية من بُت الطالب يطلب ادلدرس من الطالب

 أنفسهم كفقنا للقواعد.

، لتحفيز الطالب يتحد ادلدرس م ع ادلواد األخرل ألنشطة اخر ايف  .9

 ذات الصلة كىو مهارة الكتبة.

عن " الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث فهم ب لطالايؤكد  .10

 أحرؼ".

 عشرة دقائق (خادتة )  ( ج

 معارس لدب  الطالرس ك ادلدايلخص  .1
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  بلطالرس كادلدـ هبا اليت قد قااألنشطة رس ادلدايقيم  .2

 ب لطالاليت يعملها ادلنظمة الوظيفة رس ادلدايعطي  .3

يف ادلادة مناسبة باب التدريبات عن تركيب اجلمل لطالض ايعر •

 سيرالدب الكتاا

سي مناسبة رالدب الكتاايف ت يبارلتدك األسئلة ب الطالاجييب  •

 سة.ركدلددة ابادلا

 139دـلقاع األسبوايف  ـليت ستقدا دةدلاا رسدلدايلقي  .4

 يف ىذا الفصل ىي : لرئسيةاألنشطة ذ فيصل األستااكما قالو 

الفئة   .اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ، ىناؾ عدة مستوايت كفئات" 
، فئات االختيار ىي فصوؿ ذلا اىتمامات متشاهبة 2/  2/  ٔللفصوؿ  اإللزامية

ب مهتموف حقنا ، شلا يعٍت أف الطالب الذين يدخلوف ىذا الفصل ىم طال
 140" بتعميق مهاراهتم يف اللغة العربية.

 

                                                           
الثاين ( يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية ٘مصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  139
 WIB 18 .09ٜٕٔٓماريس  ٕٙ، يف التاريخ  تولونج أجونج
الثاين يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية م ع األستاذ فيصل األمرم كمدرس اللغة العربية   مقابلةمصدر احلقائق من  140
 WIB  11.50  ٜٕٔٓ فربايَت ٔ، يف التاريخ  تولونج أجونج
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)العلـو الطبيعية  دخل الباحث إذل فئة ادلالحظة ، كىي الفصل احلادم عشر

)مدرس اللغة العربية(  األمرم . مت تدريس ىذا الفصل بواسطة األستاذ فيصل (٘

 ، ككاف ىو الذم سيصبح مصدر البياانت األساسي.

ب ك تسجيل ك جهاز حاسورة كلتعليم ىي سبوادلستخدمة يف الوسيلة اما ا

 تنفيذ خطط ، ٖٕٔٓ الدراسية ادلناىج ىي التعلم مراج ع شاشة.التسجيل ك 

ىي  تعليمو در مصاالسنوية ك كالربامج ، الدراسي الفصل كبرامج ،( RPP( التعلم

) ( ك الطالب كرقة العمل  ٖٕٔٓكتاب الدراسي ) تناسب ابدلنهج الدراسي 

LKS )  141. كالقاموس 

التعليم ابالطريقة السمعية الشفوية لرتقية تعليم قواعد اللغة العربية يف  تقييم .3

 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونجسة رلمدا

لشفوية السمعية اتطبيق طريقة خ لتقييم لتحليل صلاج احيتاـ , دلعلوامن ك

ب لًتقية القواعد لطالرة اذل قدإلنظر التقييم الك ذيستطي ع التسجيل. بوسائل 

الثانوية سة رلمدكا (،٘)العلـو الطبيعية  عشر احلادم الصف يف اللغة العربية

 .اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج

 :ىي العربية اللغة تعلم تقييم عملية ك

                                                           
141

 الثاين تولونج أجونجمية احلكومية يف ادلدرسة الثناكية اإلسالكمدرس اللغة العربية  كثيقة األستاذ فيصل األمرممصدر احلقائق من  
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قراءة نتائج التدريباتكم لفصل لما اماأذل ـ إلتقدب الطالادلدرس ا  يأمر .1

 142ب.لطالاشاىده قد م لذا

من إحدل الكلمات احملددة يف جلمل اتأليف ب لطالرس ادلدايأمر  .2

 . التسجيل

رس اف أذكر " الفعل الثالثي ادلزيد حبرؼ كحبرفُت كبثالث أحرؼ دلدايأمر  .3

 " كيذكر أسباب التغيَت يف ادلعٌت كدلاذا حيصل على رسائل إضافية.

هم الًتكيب اللغة يتم تقييم تعليم القواعد عن طريق اختبار الطالب لف

" الفعل ثالثي ادلزيد حبرؼ ، كحبرفُت ،   العربية كتشكيلها ، على ىذه ادلواد

كبثالث أحرؼ " ، تقييم نقل أك تغيَت اجلمل ، من اجملراد إذل ادلزيد )رسائل 

 إضافية( ، ربتاج إذل خطوات أكثر كاقعية ، على النحو التارل:

ثالثي ادلزيد حبرؼ " يف الوزاف األكؿ  قم بتغيَت اجلملة األصلية إذل " الفعل .1

كالثاين كالثالث )رسائل إضافية مهزة ، سيده ، كألف( التغيَتات يف الفعل 

 ادلاضي ، كالفعل ادلضارع، ك ادلصدر.

                                                           
142

الثاين ( يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية ٘مصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  
 WIB 18 .09ٜٕٔٓماريس  ٕٙ، يف التاريخ  تولونج أجونج
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فعل ثالثي ادلزيد حبرفُت ، كبثالث أحرؼ.  يتم ذلك مرارا كتكرارا على ادلواد .2

 ك ادلصدر. التغيَتات يف الفعل ادلاضي ، كالفعل ادلضارع،

 األمثلة كما يلي:

 اختبار كتايب لوصف غَت موضوعي 

 تدريب على الرتكيب !
 حّول ىذه الكلمة إىل الفعل ادلضارع وادلصدر !

 ادلصدر الفعل ادلضارع الفعل ادلاضي الزايدة األصل 

 .... .... َنظَّمَ  .... َنَظمَ  .5

 .... .... َنظَّفَ  .... َنَظفَ  .2

 .... .... َسهَّلَ  .... َسَهلَ  .2

 االختبارات الشفوية 

 قائمة أسئلة االختبار الشفوم ادلوضوعية:

أذكر مثاؿ " الفعل ادلاضي" ، مث قم بتغيَته إذل فعل ثالثي ادلزيد  .1

 حبرؼ ، كحبرفُت ، كبثالث أحرؼ ) ادلاضي ، ادلضارع ، ادلصدر ( !

 يف ادلعٌت!أذكر األسباب اليت ذبعل كل تغيَت يف الشكل يواجو تغَتنا  .2

 143التهديف:

                                                           
143 Penilaian sesuai Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, yang terdapat pada dokumentasi 

RPP Bahasa Arab األستاذة إتیك رحمواتي 
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 ٗإذا كانت اإلجابة مناسبة جدا م ع مفتاح اإلجابة ، فقيمتها 

 ٖإذا كانت اإلجابة مناسبة م ع مفتاح اإلجابة ، فقيمتها 

 ٕإذا كانت اإلجابة أقل من مناسبة م ع مفتاح اإلجابة ، فقيمتها 

 ٔإذا كانت اإلجابة غَت مناسبة م ع مفتاح اإلجابة ، فقيمتها 
Jika jawaban sangat sesuai dengan kunci jawaban, penilaian 4 

Jika jawaban sesuai dengan kunci jawaban, skor 3 

Jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban, skor 2 

Jika jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban, skor 1 

=   القيمة 
 القصول الدرجة
 = .............. x 500 %  درجة األرابح

حىت يتمكنوا من التعرؼ على كيفية  الغرض من إعطاء التدريب ىكذا،

إذاف،  يتمكنوا من ربسُت  .تطبيق الطالب للمواد على الكلمات يف احلياة اليومية

قدرهتم على تعلم قواعد اللغة العربية. ديكن لكل طالب العمل على حل 

 لصحيح.ادلشكالت ادلتعلقة ابدلواد بشكل ا

، ابإلضافة إذل تقييم  ٖٕٔٓكفقنا دلعايَت التقييم ادلتاحة يف مناىج الدراسي 

ادلعرفة ، يستخدـ ادلدرسوف أيضنا تقييم ادلواقف الركحية كادلواقف االجتماعية 

تشمل أمثلة تقييم مهارات الطالب تعبَتات بسيطة تتضمن تطبيق . كادلهارات
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دبا يف ذلك تصحيح األسئلة ، نطقها ،  قواعد اللغة العربية يف مجل صحيحة ،

 .تصحيح اإلجاابت ، نطقها ، تصحيح احلركؼ ، التحدث ، الظهور

ابإلضافة إذل ذلك ، إذا كاف الطالب ال يزالوف مذكورين يف الفئة ضمن 

   ( ، فإف ادلعلم جيرم التعلم العالجي.KKMالقيمة احملددة القياسية )

 إعطاء الطالب الذين دل يستوفوا القيمة احملددةيتم منوذج التعلم العالجي ىو 

(KKM)  مهمة القراءة كإعادة التدريب ، لكن مستول الصعوبة كاجلزء خيتلف ،

مث ابدلناسبة ، يقـو   ، (KKM) عن الطالب الذين يفوقوف القيم القياسية احملددة

 الطالب بتجمي ع سَتة ذاتية للمواد التعليمية حىت يتمكن الطالب من معرفة

مكاف اخلطأ ، حبيث يكوف لديها الطالب حوافز ليكونوا قادرين على التعلم 

 كاحلصوؿ على درجات أفضل.

 :تقييم ، كمن بُت ىذه ادلشاكل ىو يف ىذا التعلم ، ىناؾ مشاكل ربتاج إذل

. كجيب على ادلدرس توفَت معداتو اخلاصة  ادلرافق من ادلدارس غَت كافية  .1

 ل صعوبة.لذلك فإنو جيعل ادلعلمُت أق
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النحو كالصرؼ )القواعد( يف ادلستول مدرسة الثانوية غَت مفصوؿ ، كلكن  .2

يتعلق دبهارات القراءة،  لذلك الًتاكيب اف يتم ربويل إذل ترتيب الًتاكيب ،

 144مث تطبيقها إذل مهارات الكتبة.

يف ىذه ادلدرسة توجد مساكن للطالب ، حىت يتمكنوا لدعم تعلم اللغة  .3

 145يعرفوف اللغة العربية ليس فقط يف التعليم الرمسي يف ادلدرسة.كىم . العربية

قدرة الطالب على متوسط الزايدات من ادلدرسة السابقة، ىذا يرج ع إذل  .4

حقيقة أف ىذه الطريقة السمعية السفوية بوسائل التسجيل قد مت تنفيذىا يف 

ن ادلستول السابق )فصل العاشر(. لكن تطبيقو ال يتعلق ابلقواعد ، كلك

 فقط للتمييز بُت حركؼ احلجائية على بعض ادلفردات.

ألف التعلم يف ادلستول السابق قد مت تنفيذه ، مث يف ادلستول التارل فقط 

للمتابعة كادلعلم أكثر توجيهنا لتعلم قواعد النحو كالصرؼ كفقنا دلفهـو الطريقة اليت 

 .يريدىا ادلدرس

خالؿ تلقي التدريب  لذلك ، يف ىذه ادلمارسة التعلم ىو مطلوب من

كفقنا للمؤلف ، ديكن ذلذه الطريقة ربسُت قدرة الطالب يف رلاؿ قواعد   ادلستمر.
                                                           

144
الثاين ( يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية ٘مصدر احلقائق من مالخظة يف الصف احلادم عشر )العلـو الطبيعية  

 WIB 18 09ٜٕٔٓماريس  ٕٙ، يف التاريخ  تولونج أجونج

145
الثاين يف ادلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية  كمدرس اللغة العربية فيصل األمرم مقابلة م ع األستاذمصدر احلقائق من  

 WIB 02 09ٜٕٔٓماريس  ٕٛ، يف التاريخ  تولونج أجونج
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ألف النقطة الرئيسية يف ىذه الطريقة السمعية السفوية ىي التأكيد   اللغة العربية ،

 على التدريب ادلتكررة.


