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مهارات اليت جيب تعلمها، لكن املشكلة األساسية يف  1للغة العربية االلغة العربية هي إحدى املواد اليت مت تدريسها، يف 
القراءة والكالم باللغة العربية، والعديد من العوامل  عن ينالطالب والوالد معرفة املدرسة البيت األمني اإلبتدائية مجرب هي قلة

س عندهم القدرة يف قراءة الداعمة األخرى. بعض منهم من يستطيع الكالم باللغة العربية وقراءهتا جيدا، والبعض اآلخر لي
 العربية. األحرف

 وانطالقاً من هذه املشاكل الرئيسية، فإن تركيز هذا البحث هو: 

بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة البيت األمني اإلبتدائّية يوتوب عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير تصميم كيف .1
 بعملية القيامو  اخرى ملرة الفيديو اخديف العملية التصميمية كمايلي:  فالنتيجة والتطويرواستخدمت الباحثة منهج البحث  ؟جبمرب

، يوتوب موقع على التعليمي الفيديو الباحثة وضعتو  PowerPoint باستخدام املواد حتريرو  kinemaster تطبيق يف التحرير
 من html(HyperText Markup Language) تنسيق إىل بتحويل PowerPoint باستخدام Android على قائم تطبيق إنشاءو 

 من Android تطبيق برنامج إىل HTML (HyperText Markup Language) تغيريشكل مث Inspiring Suite تطبيق خالل
وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير مامدى صالحّية.website application Builder Pro 4.12. الويب موقع تطبيق خالل
فالنتيجة  واستخدمت الباحثة منهج البحث والتطوير  ؟بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة البيت األمني اإلبتدائّية جبمربيوتوب عرب 

 من اثنني قبل من احلقيقية البيانات على للحصول الصالحية اختبار وهي البحث مبراحل البيانات على حصلتمن هذا، 
 اليت املنتج أن الوسائل وخبري املواد خبري من كل يثبت اخلبريين، من استبيانات على فبناء والوسائل املواد خبري يعين يناخلرب 

 املنتج فعالية مدىما . 0.العربية اللغة تطوير يف تطبيقها يف واالستمرار املنتج هذه استخدام ميكن حبيث جًدا جيد الباحثة أعدهتا
 بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة البيت األمني اإلبتدائّية جبمرب ؟يوتوب عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير

 .ملعرفة فعالية املنتج tاختبار  الباحثة إستخدمتمن هذا املبحث هي  فالنتيجة واستخدمت الباحثة منهج البحث والتطوير
 

تقنيات  الباحثة. جلمع البيانات، إستخدمت ADDIEوإستخدمت املؤلفة منوذج البحث والتطوير  واخلالصة من هذا املبحث هي
 SPSSاستخدمت صالحية االستبيان واالختبار منتًجا متت معاجلته من خالل و . املالحظة واملقابلة والوثائيقة واالستبيان واالختبار

أن هذا  دلت نتائج هذا البحث و   ،SD Al-Baitul Amien Full Day Jemberلطالب مدرسة  t. أثناء استخدام اختبار 22
، حصل هذا املنتج 2020املنتج كان فعااًل من خالل النظر اىل نتائج التعلم واحلصول على درجات عالية جًدا. بناًء على أمهية 

 .1،721< 21،  1جدول  هو  tحساب< من  t، فإن   tعلى قيمة أعلى من جدول 
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Abstract 

Fitriyana, Ana. 2022. The Development of Learning Media for speaking & reading skills 

via youtube at SD Al-Baitul Amien Full Day School Jember. Thesis. Arabic Education 

Program. Postgraduate of Kyai H. Ahmad Siddiq State Islamic University of Jember. 

Supervisor: Dr. H. Syamsul Anam, M.Pd and Dr. Maskud, S.Ag., M.Si.  

Key word : Instructional media, Reading skill, Reading skill.  

Arabic is one of the subjects taught at SD Al-Baitul Amien Full Day School Jember. Arabic 

has four skills that needs to be to learned. Unfortunately, the fundamental problem at the 

school is only few students read and speak using arabic language. There are also those who 

can't even read Arabic texts.  

Based on that problem, this research focuses on the development, effectiveness, and validity 

of media development in the form of an application to learn Arabic. This research focuses on 

developing Arabic learning media that is designed using Microsoft Power Point 

software,  Suite, Website 2 APK Android App Builder pro 4.1, and test the effectiveness and 

validity of the product to media and material experts and students in SD Al-Baitul Amien 

Full Day School Jember.  

The research purpose is to develop learning media in the form of products  “العربية لألطفال” 

specially for speaking skill and reading skill as an alternative to learn Arabic more 

effectively, fun, and solve the basic problems above. The author uses the ADDIE research 

and development model. For data collection, the author uses the technique of observation, 

interviews, documents, questionnaires and tests. Meanwhile the data sources are Arabic 

teacher, homeroom teacher, class assistant and class 1A students. This application is a trial 

author using qualitative and quantitative approaches. In qualitative, the author has obtained 

data regarding the effectiveness of the students towards the author's product. The data tested 

using a quantitative approach with likert scale formula, questionnaire data analysis, product 

moment, and t-test.  

The results of this research indicates that the products made have been designed and 

developed using Microsoft Powerpoint software and Kine master Pro. While the i-Spring 

Suite software, Website 2 APK Android App Builder pro. 4.1 is used to convert media that 

has been developed into an android application. The results of product trials to media and 

material experts indicate that the product has met the eligibility standards. The validity of 

the questionnaire and the test used the product moment was processed through SPSS 26. 

While using a t-test to students at SD Al-Baitul Amien Full Day School Jember, it is found 

that this product was effective by looking at learning outcomes with very high marks. Based 

on the significance of 0.05 this product obtained a higher value than the t-table, t count > t 

table was 4.61 > 1.701. 
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Abstrak 

 Fitriyana, Ana. 2022. Pengembangan Media  Pembelajaran untuk keterampilan berbicara & 

membaca via youtube di SD Al-Baitul Amien Full Day School Jember. Tesis. Pendidikan Bahasa 

Arab. Pascasarjana Universitas Islam Negri Kiai H. Ahmad shiddiq Jember. Dosen Pembimbing: Dr. 

H. Syamsul Anam, M.Pd dan Dr. Maskud, S.Ag., M.Si.   

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Keterampilan Berbicara, Keterampilan Berbicara.  

Bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD Al-Baitul Amien Full Day 

School Jember . Bahasa Arab memiliki 4 keterampilan yang harus dipelajari namun yang menjadi 

problem mendasar di sekolah tersebut adalah minimnya peserta didik dalam membaca dan berbicara 

dengan menggunakan Bahasa Arab, masalah ini muncul disebabkan oleh beragamnya background 

Pendidikan peserta didik, dan beberapa factor pendukung lainnya. Diantara mereka ada yang 

memang mahir dalam keterempilan berbicara & membaca Bahasa Arab, Adapula yang minim bahkan 

belum bisa membaca teks yang berbahasa Arab.  

Berdasarkan masalah tersebut, maka fokus penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan dan 

efektifitas serta validitas dari pengembangan media berupa aplikasi untuk pembelajaran Bahasa Arab. 

Penelitian ini fokus pada mengembangkan media pembelajaran Bahasa Arab yang dirancang dengan 

menggunakan software Microsoft Power Point, i-Spiring Suite, Website 2 APK Android App Builder 

pro 4.1 dan menguji efektifitas dan validitas produk tersebut kepada ahli media dan materi dan 

peserta didik SD Al-Baitul Amien Full Day School Jember.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berupa produk “العربية لألطفال” di 

khususkan pada keterampilan berbicara dan keterampilan membaca sebagai alternatif untuk 

mempelajari Bahasa Arab lebih efektif, menyenangkan dan sekaligus menyelesaikan masalah 

mendasar diatas.  Penulis menggunakan model penelitan dan pengembangan ADDIE. Untuk 

pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumen, angket dan test. 

Sementara untuk sumber data yaitu pengajar Bahasa Arab, wali kelas, pendamping kelas dan pesera 

didik kelas 1A. Aplikasi ini penulis uji coba menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pada 

kualitatif, penulis telah mendapatkan data mengenai keefektifan para peserta didik terhadap produk 

penulis, data tersebut penulis uji dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

rumus skala likert, analisis data angket, produc moment dan t-test. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk yang dibuat telah selesai dirancang dan 

dikembangkan dengan menggunakan software Microsoft Power Point dan Kine master Pro. 

Sementara software i-Spring Suite, Website 2 APK Android App Builder  pro. 4.1digunakan untuk 

mengubah media yang telah dikembangkan menjadi aplikasi android. Hasil uji coba produk kepada 

para ahli media dan materi menunjukan bahwa produk telah memenuhi standart kelayakan. Validitas 

angket dan test menggunakan producmoment yang diolah melalui SPSS 26. Sementara menggunakan 

t-test kepada peserta didik SD Al-Baitul Amien Full Day School Jember  menemukan bahwa produk 

ini efektif dengan melihat hasil belajar dan memperoleh nilai yang sangat tinggi . Berdasarkan 

segnifikansi 0,05 produk ini memperoleh nilai lebih tinggi dari t-table,  t hitung > t tabel adlah 4, 61 

> 1,701. 
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 كلمة الشكر

 

واملدح والثناء، رب كل شيء بال ادعاء، ال خيفى عليه شيء يف األرض  احلمد هلل

وال يف السماء، مسيع الدعاء، أبواب رمحته مفتوحة بال انتهاء صباحا ومساء، أنزل القرآن 

هدى وشفاء، منبع كل علم حتت عرشه الغراء، خلق اإلنسان فسوى فعدل يف أي صورة 

وسالما دائمني باقيني على سيدنا حممد سيد  ما شاء، وركبه وال يشاركه شركاء. صالة

   املرسلني واألنبياء، املتحنث يف غار حراء، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هنجه 

 إىل يوم اللقاء.

         فبتوفيق اهلل استطاعت الباحثة إنتهاء كتابة هذا البحث العلمي وإمتامه.
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 .كرئيس هذه اجلامعة  سوهارتو، املاجستري باألستاذ الدكتور احلاج با

جامعة كيائي احلاج أمحد صديق  يف كلية الدراسات العليا مديرفضيلة الكرمي،  .2

 ، املاجستريحممد دحالناألستاذ الدكتور  اإلسالمية احلكومية مجرب
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 . املاجستري ةرسال ههذيف كتابة  واملداخالت بالتوجيهات واالرشادات واالقرتاحات
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 صناعة املنتج والتطبيقيف  واملداخالت بالتوجيهات واالرشادات واالقرتاحات ةالباحث

 .ذا البحث العلميهب املتعلقة
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ملنتج والتطبيق صناعة ايف  واملداخالت بالتوجيهات واالرشادات واالقرتاحات ةالباحث

 . املاجستري ةرسال هذهب املتعلقة
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االقرتاحات  ارجو تمل تكن كاملة، فلذا  ةرسالال ههذأن كتابة  ةتشعر الباحث

. فنسأل اهلل الكرمي أن تكون أعماهلم ةرسالال ههذواالنتقادات واالرشادات لتكميل 

يف الدارين، آمني  لكملنا وبارك اهلل  ة، مفيدة لنا ولكمنافعة رسالال ههذمقبولة وتكون 

 يارب العاملني. واهلل املوفق إىل أقوم الطريق. 

2222 مارس 1مجرب،   
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث  .أ 

يف أن الناس هذا   انه قال آلشك، أمهية ترقية كفاءة األفراد استنادا على القانون

جهالة وسوف يف  يف شدة احلاجة اىل الرتبية واملعرفة. أما الناس بالمها فكان الناس العامل

يف رديئة ورذيلة. وهذا اجلميع مطابقا بقول نظام الرتبية يف الرقم العشرين سنة  معيشتهم

من تنمية ما  عبارة عن حماولة خمططة على خلق عملية التعليم ليتمكن الطالب  2220

يف نفسه من القيم الدينية واحلفاظ على نفسه والشخصية والذكاء والكفاءات األخرى 

واملراد بالنظام السابق هو ان الرتبية هلا دور  .1نفعه إىل نفسه واجملتمع والدولةاليت تعود 

مهمة يف ترقية كفائة عديدة لدى الطلبة حىت جتعل الطلبة ماهرة وذكية وقادرة وفامهة 

  وواعية على ما وجبت عليهم من مسؤولية الفردية واإلجتماعية.

ة وجودها عملية التعليميف اولة احملان كما حبثت الباحثة يف بداية هذا البحث  

من تنمية ما يف نفسه من القيم الدينية واحلفاظ على نفسه  ليتمكن الطالب مهمة للغاية

سواء   والشخصية والذكاء والكفاءات األخرى اليت تعود نفعه إىل نفسه واجملتمع والدولة

                                                             
1 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), 4. 
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 العلوم من هي العربية اللغةكان يف العلوم العامة او العلوم الدينية، فمن املعروف ان 

 مهمة ووجودها من اللغات العديدة املوجودة يف احناء العامل لغة العربية اللغةو  الدينية

 االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة مهارة ذلك يف مبا مهارات أربع ولديها للغاية

 أمهيات وهلا منها كل ووظائف واجبات األربع للمهارات يكون حيث الكتابة، ومهارة

يف اللغة الثانية من املهارات األساسية الىت  والقراءة ولذالك آلريب يف ان الكالم .متعددة

متثل غاية  الدراسة اللغوية. وان كان هو نفسه وسيلة من وسائل لإلتصال مع األخرين. 

تهاء يف بداية النصف الثاين من القرن العشرين بعد ان تنياملهار  نيتولقد اشتدت احلاجة هل

. ألن 2احلرب العاملية الثانية. وتزيد وسائل اإلتصال والتحرك الواسع من بلد اىل بلد آخر

اللغة العربية هي لغة القرأن الكرمي ولغة حديث الشريف وعلينا ان نفهمها فهما دقيقا 

ا ِإن  : 2بوسائل اللغة العربية كماقال اهلل تعاىل يف القرأن العزيز يف الصورة يوسف يف اآلية 

وكما قال امام الشافعي : فعلى كل مسلم أن يتعلم   3،أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعل ُكْم تَ ْعِقُلونَ 

حىت يشهد به أن ال إله إال اهلل وأن حممد عبده ورسوله  من لسان العرب ما بلغه جهده

تعليم اللغة العربية إن اللغة هي الكالم. واهلدف من  فقال اللغويون  ويتلوا به كتاب اهلل.

جملردة املعرفة بل حيتاج اىل التطبيق واملمارسة بوصفها ادة  تليس يف املدرسة كانت

                                                             
 .. 91  ,)9191 منشورة املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة0الرياض:  (تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أساليبه0,رشدي أمحد طعيمة 2
232فيالصفحة:2القرانالكريم،سورةيوسف،األية: 3
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وكذلك قد كتب يف مصادر آخر أن الكالم هو مهارة اللغوية اليت بدئت من  4اإلتصال.

مهارة القراءة ومهارة الكالم مها اهم شيئ  5بداية من السمع مث الكالم. ،مرحلة الطفولة

والكالم باللغة األجنبية  مثل العربية غرض من أغراض للوصول اىل ، مرحلة الطفولةيف 

 الفهموالقراءة هي  6،ألن غرض الكالم هو الفهم يف اإلتصال ،درجة فهم اإلنسان

 وتعليمها املبتدئني املدرسة يف وإجراؤها وجودها الزمة التعلمية العملية هي القراءة. املقروء

 التعلمية العملية ألن األوىل الصفوف يف جيلسون زالوا ما هم خاصةً  مهمة، للطالب

 من العديد اكتشاف للطالب ميكن القراءة خالل من ألن .للغاية مهم أمر هي للقراءة

 حمتويات فهم للطالب ميكن أيًضا القراءة خالل ومن قبل من يعرفوها مل اليت األشياء

 اهم شيء يف الكالمو  .يعرفوهنا اليت املعرفة حول استنتاجات واستخالص القراءة نص

. والطريقة لنيلها يف الكالم هي التعّود وفهم املراد الفصاحة او الطالقة امه والقراءة

التعّود العادة القراءة هي والطريقة لنيلها يف  والشجاعة يف حماولة ترقية فصاحة الكالم

وعلى الطلبة ان متارس املقروء  على الفهمالقراءة و والشجاعة يف حماولة ترقية فصاحة 

املوجودة يف نفسهم يف التكلم والتحدث باللغة العربية وقتا بعد وقت مثل بطريقة احملادثة 

                                                             
 . 2  ,)3192, مطبع اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب مجرب: (,اسرتاجتيات تنمية مهارة الكالم ,رملي عبد احمليط 4

5 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

2008), 3. 
6 M. Abdul Hamid dkk, Pemblajaran Bahasa Arab, Pendekatan Metode Strategi dan Media, 

(Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008),  42. 
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 يف .7او احملاورة باللغة العربية وما أشبه ذالك حىت البلوغ على فصاحة الكالمالكتاب 

 بالتأكيد التدريس طريقة ختتلف االبتدائية، املدرسة يف الكالم ومهارة القراءة مهارة ميتعل

 حيتاجو  الكالم ومهارة القراءة مهارة يف األساسيات القدرة لديهم الذين أولئك عن

 تدريس يف اخلاصة التعليمية واملناهج اخلاصة التعليمية الطرق إىل  اإلبتدائي املستوى

 القراءة تعلم ميكنهم ال االبتدائية املدرسة يف أولئك ألن الكالم ومهارة القراءة مهارة

 واألباء األساتيذ مثل التعلم يف ملرافقتهم أشخاص إىل حباجة ولكنهم بأنفسهم والكالم

 .وغريمها

 املعروفة اإلبتدائية املدارس من مدرسة هي مجرب اإلبتدائية األمني البيت درسةاملو 

 الدينية العلوم عن أيًضا تدرس بل فحسب، العامة العلوم عن  فيها تدرس ال واملمتازة،

 الصف إىل األول الصف من بدءًا العربية اللغة دراسة يتم حيث العربية، اللغة ذلك يف مبا

 مجرب اإلبتدائية األمني البيت درسةامل يف الكالم ومهارة القراءة مهارة تعليمو  .السادس

 إىل الوصول على الطالب تساعدان مهارتان ألهنما الطالب حيققه أن جيب شيء

 أمثلة ويعطي عادة املعلم ميارس الكالم، ومهارة القراءة مهارة تعلم يف ،التايل املستوى

 مرة الكالم ومهارة القراءة مهارة دراسة تتم مث املعلم، نقله ما الطالب يتبع مث للطالب،

 ومهارة القراءة مهارة ممارسة الطالب مجيع من مطلوباً  ويكون واحد باب كل يف واحدة

                                                             
7 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Wali Songo Pers, 2008),  71. 
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لقد استصعب  يف هذه احلالةولكن من مزيد األسف  .ومعلمه أصدقائه أمام الكالم

والقراءة بسبب عدم  يف تعليم اللغة العربية خاصة املتعلقة باملهارة الكالم  اكثر الطلبة

 أحيانًا العربية اللغة أنّ ون يعترب والطالب هم  اإلرشادات مباشرة من األساتذ واألستاذات.

 فهي لذا للغاية صعب أمر العربية اللغة تعليم أن يعتقدون منهم أكثر ألن خميفي كأمر

 .وفهمها تعميقها يفمن األخرى  املساعدة إىل حباجة

ذ راجية على الطلبة لديهم القدرة يف يواألسات املدرسةمن هذا كان رئيس ف

وفهمها فهما جيدا بطريقة التعاون والتكافل التحدث باللغة العربية فصحة وطالقة 

حماولة و  اإلجتماعي كما قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: وتعاونوا على الرب والتقوى اآلية.

تعليم اللغة العربّية عديدة لالطلبة  قدرةيف تكوين  مجرب اإلبتدائية األمني البيت درسةامل

. غريهاو  املتعلقة باللغة الغربّية  االهتمام باملوهبةجّدًا مثل أنشطة تنمّية كفائة الطلبة من 

اإلشرتاك يف عدة املسابقات خاّصة  مجرب اإلبتدائية األمني البيت درسةاملوعلى الطلبة يف 

 بالنسبة مشكلة هذه لكن .فيما تتعلق باللغة العربية غرضا لتغريش شعور احلب فيها

 اىل بالنسبة العربية اللغة تعليم يف املبتدئني أو األول الصف يف اليزالون الذين ألولئك

 والبعض قليال العربية النصوص قراءة يقدرون الذين أولئك منهم مدرستهم، خلفيات رؤية

 عرفنا كما جيدا العربية النصوص قراءة يقدرون اآلخر والبعض متواضًعا، يقدرون ال
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 اللغة تعليم يف وسهولة صعوبة على يِأثر سوف القرآن قراءة على القدرة ان بالضبط

 8.العربية

 بسبب مجرب اإلبتدائية األمني البيت درسةامل يف املبتدئني الطالب صعوبة تزداد

 من التعليمية عملّية أو اإلنرتنت عرب تنفيذها يتم املناسبة هذه ويف ،يةالتعلم عملية

 لديهم يكون أن معلمني يتطلب بلدنا ضرب الذي 10 كورونا وباء ألن وذلك املنزل،

 والفهم التعليم من الطالب يتمكن حىت فعالية التعليمية عملّية وجتديد اإلبتكار

 تكون أن جتب املستخدمة والوسائل األساليب أن مع وجيد صحيح بشكل دروسهم

 فهمها ميكن ال أشياء هذه ستكون وإال للطالب اهلدف على احلصول يف صحيحة

 الوسائل أيًضا  يستخدم ولو األحيان بعض يف لكن.جيد وبشكل صحيح بشكل

 جيدون زالوا ما الطالب لكن العربّية، اللغة والتعليم التدريس يف الصحيحة والطرق

 باللغة املتعلق  التعليم مساعدة على قادر املنزل من رفيق يوجد ال ألنه ذلك يف صعوبة

 يفهمون منهم اقل. والديهم دراسة خلفيات إىل أيًضا ينظرون أهنم جانب إىل. العربية

 من ولكن العربّية، اللغة لتعليم الطالب من مساعدة يف ويستطيعون العربية اللغة

 الطالب من مساعدة يف واليستطيعون العربية اللغة يفهمون آل منهم اكثر األسف

 اللغة تعليم يف الطالب مساعدة من ككل اآلباء يتمكن ال حىت  العربّية اللغة لتعليم

                                                             
 2221سفتمرب  12املالحظة،  8
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 على أيًضا يؤثر هذا فإن العمل، يف مشغولون اآلباء أن إىل ايضا باإلضافة العربية،

  املبتدئني الفصل يف يزالون الذين الطالب ألن بسرعة العربية اللغة فهم يف الطالب

 9.فيها خاصة مساعدة إىل حيتاجون

 املعلم مساعدة عدم حبيث حمدودة التعلمية العملية 10 كورونا فريوس جيعل

 خالل من الطالب تعليم فقط ميكنهم الذين املعلمني حبيث ،للطالب مباشرة

 ال الذين والطالب. فقط ميت كوكال أو زوم خالل ومن يوتوب يف الفيديو دروس

،ووالديهم املعلم من خاصة إرشادات إىل حًقا  حيتاجون املبتدئني مستوى يف يزالون

 قبول عند صعوبةويشعرون  كبري إهتمام إىل حيتاجون الذين الطالب جيد حبيث

 وجود وعند التنغيم وحتديد القراءة يف والصعوبات الدرس فهم يف وصعوبة الوظيفة

 أن كماو  القرآن قراءة مثل قراءهتم فكان القراءة مهارة لقراءة املنزيل الواجب إعطاء

 تقدمي عند األحيان بعض يف أنهو   جًدا منخفضة والقراءة الكالم مهارة يف نتيجتهم

 يكون حبيث .عليها إمالءهم جيب ولكن بأنفسهم قراءهتا ميكنهم ال القراءة وظيفة

 الكالم مهارة يف حًقا صعوبة جيدون الطالب أن على كدليلهذهو  بالتالوة جمهزا

 10.املشكلة حنتاج حلهاو  القراءة ومهارة

                                                             
2221سفتمرب  11املالحظة،  0

2221سفتمرب  12املالحظة،  10
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البيت األمني  درسةامل يف العربية اللغة تعليم يف املستخدم  الكتاب يفو 

 مهارة وهي ،او املهارات موضوعات أربعة من فصل كل يتكون مجرب، اإلبتدائية

 هذه يف الباحث لكن القراءة، ومهارة الكتابة ومهارة الكالم ومهارة االستماع

 القراءة مهارة و الكالم مهارة ومها. متعمقة اثنتني مهارتني حول حبثه سيلغي املناسبة

 أي دون مبفردهم تعليمها للطالب ميكن وال صعبتان تعتربان مهارتان ألهنما

 .والديهم من أو املعلم من مساعدة أو إرشادات

مهارة القراءة ومهارة الكالم مها مهارتان هلما وأمهّية من هذا البحث هي: 

ان للغاية يف حياتنا اليومية، من خالل القراءة، الناس قادرون على تان مهمتدور 

، كما نقلت ننوء نور حيايت يف قول حنري كونتور تاركان أن معرفة ما وراء النص

 عرب القراءة على القدرة ومها اجلسم، مكونات من عنصرين القراءة أنشطة تتضمن

 الرموز معىن أو حمتوى فهم على العقل وقدرة الصوتيات أو اللغة رموز رؤية يف عيون

. ومن خالل الكالم، ميكننا أيًضا التعبري عن 11كاملة معلومات تصبح حبيث

أداة يستخدمها البشر للتعبري عما حيتاجون  الكالم هو إما يفاحتياجاتنا اليومية. 

 اللغوية املهارات عن عرفنا ما إذاووفقا لقول إليه وللتعبري عما يف أذهاهنم وقلوهبم، 

 التعبري على قادر وغري املشاعر عنها التعبري ميكننا وال األفكار عن التعبري ميكننا فال
                                                             
11 Nonok Nuryati,Upaya Meningkatkan Kemampuan Siswa Membaca Artikel Dengan Membaca 
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 فهم ميكننا ال أخرى ناحية ومن. نالحظه الذي احلقائق عن اإلبالغ أو اإلرادة عن

  .12اآلخرون لنا ينقلها اليت واحلقائق ومشاعراألفكار األفكار

وسائل  تطوير يف من هذا املوضوع هو اكن استخالصهمت اليت واخلالصة

البيت بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة يوتوب عرب تعليم مهارة الكالم والقراءة 

 وممارسة تعلم للطالب ميكن املساعدة، أو التوجيه بدون . ولواإلبتدائّية مجرباألمني 

برتقية   ذاهتا حبد التطبيق منتجات أو نتائج إىل النظر خالل من بأنفسهم مهميتعل

حىت أرادت الباحثة يف إقامة البحث  .خاصةوالقراءة كفائة الطلبة يف مهارة الكالم 

ا، رغبت الباحثة يف القيام هتذكر  ةملعرفتها حق املعرفة. فبناء على اخللفية السالف

بالتطبيق على الطلبة في يوتوب عبر وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير

 حالً  هذا يكون أن الباحثة وتأملت. المدرسة البيت األمين اإلبتدائّية جمبر

 شيء ال أن تفرتض الباحثة ألن فيها حتدث اليت املختلفة املشكالت على ملواجهة

 .حل بدون مشكلة توجد وال مستحيل
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 مشكالت البحث .ب 

فإنه ملن  ،فبناء على خلفية هذا البحث اليت شرحتها الباحثة فيما سبق

 اليت تتعلق هبذا املوضوع وهي : شكالتدد الباحثة املحتالضروري ان 

يوتوب عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير تصميم كيف .1

 ؟اإلبتدائّية جبمرب  البيت األمني بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة

يوتوب عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير مامدى صالحّية .2

 ؟بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة البيت األمني اإلبتدائّية جبمرب 

يوتوب عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير املنتج فعالية مدىما  .0

 ؟اإلبتدائّية جبمرب البيت األمني يف املدرسة  بالتطبيق على الطلبة

 أهداف البحث .ج 

 البحث يهدف إىل:هذا ، فإن ثالث األسئلة ما سبق ذكرها منبناء على 

يوتوب عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير تصميم كيفية وصف .1

 .اإلبتدائّية جبمربالبيت األمني بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة 

عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير تصميمل صالحّية وصف .2

 .بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة البيت األمني اإلبتدائّية جبمربيوتوب 
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وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير تصميمل نتجامل فعالية مدى وصف .3

 .اإلبتدائّية جبمربالبيت األمني بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة يوتوب عرب 

 صفات اإلنتاجامو  .د 

 :صفات املنتج يف هذا البحث التطويري فيما يلي اان مو 

بالتطبيق على يوتوب عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير تصميم .1

 بشكل العربية اللغة تعليميسهل اإلبتدائّية مجرب البيت األمني الطلبة يف املدرسة 

 .املدرسة يف او املنزل يف كان مستقل

 من العديد على يوتوبعرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير حيتوي .2

 بالتعارف املتعلقة  منها: األول الصف يف التعليمية باملادة املتعلقة املوضوعات

 وأنواع واأللوان األسبوع واأليّام والثمرات اكهو والف والعدد اجلسم وأعضاء

 13.احليوانات

 اللغة لكتابيوتوب عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير هذا يف .0

 14.كاملة واحدة  لفرتة التعليمية العملّية يف استخدامه يتم العربّية،

                                                             
13Tim Bahasa Arab, Durusul Lughah Al-‘Arabiyyah, SD-Al-baitul Amien Full Day School Jember.  

 2221سفتمرب  11املالحظة،  14
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 القوائم منيوتوب عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير هذا يف يوجد .1

 الكالم مهارة بتحسني تتعلق قائمة إحداها تعليمها، يف للطلبة ميكن اليت

 .القراءة مبهارة واملتعلقة

 وتسهيلهم الطلبة لتوجيه الفيديو من أمثلة عدة على التطبيق قائمة كل ستحتوي .0

 .ومفرحة سهولة بكل العربية اللغة تعلم يف

 للغةل أكثر خمصص التطبيق هذا ولكن املعلم غرفة تطبيق التطبيق هذا يشبه .2

 .العربية

 هناك العربية، باللغة  الكالم ومهارة القراءة مبهارة املتعلقة الفيديو  إىل باإلضافة .7

 .العربية اللغة تعليم يف شىت مبوضوع يتعلق العريب بالغناء متعلقة قائمة أيًضا

 .باإلنرتنت االتصال عند إال التطبيق هذا فتح ميكن ال .1
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 ية البحث والتطويرمأه .ه 

واد الدراسية وهي املتعلقة بدراسة اللغة العربية مليكون هذا البحث حسب تطوير ا  

ومهارة ترقية مهارة الكالم ومهارة القراءة، ألن مهارة القراءة يف لدى الطلبة خاصة 

ان للغاية يف حياتنا اليومية، من خالل القراءة، تان مهمتالكالم مها مهارتان هلما دور 

ا نقلت ننوء نور حيايت يف قول حنري كونتور ، كمالناس قادرون على معرفة ما وراء النص

 القراءة على القدرة ومها اجلسم، مكونات من عنصرين القراءة أنشطة تتضمنن أتاركان 

 الرموز معىن أو حمتوى فهم على العقل وقدرة الصوتيات أو اللغة رموز رؤية يف عيون عرب

ومن خالل الكالم، ميكننا أيًضا التعبري عن احتياجاتنا  .15كاملة معلومات تصبح حبيث

أداة يستخدمها البشر للتعبري عما حيتاجون إليه وللتعبري عما  الكالم هو إما يفاليومية. 

 عن التعبري ميكننا فال اللغوية املهارات عن عرفنا ما إذاووفقا لقول يف أذهاهنم وقلوهبم، 

 عن اإلبالغ أو اإلرادة عن التعبري على قادر وغري املشاعر عنها التعبري ميكننا وال األفكار

 ومشاعراألفكار األفكار فهم ميكننا ال أخرى ناحية ومن. نالحظه الذي احلقائق

ولكن مع مرور الوقت، فإن هذا العصر هو عصر  .16اآلخرون لنا ينقلها اليت واحلقائق
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يع  ان ننكرها أنه يف تطور هذا العصر حنن أيًضا تابع تطالتكنولوجيا والعوملة  الذي ال نس

حتديث وتغيري النماذج او املوديالت وكذلك الوسائل  على هذه التطورات بطريقة خمتلفة.

باستخدام تطبيق املصاحب عرب اإلنرتنيت او اندروويد والطرق التعليمية على سبيل املثال 

 .حبيث ميكن قبول يف تطبيقها على الطالب بسهولة وميكن فهمها بسرعة

 فوائد البحث .و 

من املعروف لدى كل باحث أن الفوائد اليت من أجلها كتبت البحوث العلمية 

 . و فوائد تطبيقية فوائد نظرية: إىل قسمني  تنقسم

 الفوائد النظرية .1

معرفة ومعلومة حول  ةأما من الفوائد النظرية فهي أن يزداد الباحث( أ

الطلبة يف لدى  مهارة الكالم ومهارة القراءةالنظريات املتعلقة ترقية 

إىل معرفة الطرق الالئقة واإلسرتاتيجيات  عمليتهم الدراسية باإلضافة

 القراءةومهارة يف تعليم مهارة الكالم العريب  والوسائل الرائعة املالئمة

 .مجرب اإلبتدائية األمني البيت درسةامل للطلبة يف
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 أن يكون البحث مرجعا يعود إليه الباحثون يف جمال تعليم مهارة الكالم( ب

 مهارةو  مهارة الكالم عرب انواع شىت من احملاوآلت يف ترقية القراءة مهارةو 

 باللغة العربية. القراءة

 الفوائد التطبيقية  .2

 ةللباحث (أ 

والعمل مبا  اوراء تثقيف نفسه ةالبحث طريقا يسعى به الباحثيكون هذا 

ها أثناء الدوام الدراسي وباألدق يف تمن املعارف واملعلومات اليت نال تعمل

 .باللغة العربية والقراءةترقية تشجيع الطلبة على التكلم 

 

 .جمبر اإلبتدائية األمين البيت مدرسةال فيذ اللغة العربية يألسات (ب 

يكون هذا البحث مزيدا من املعلومات والبيانات املوثوق هبا يعود إليه  

يف سبيل .مجرب األمني البيت اإلبتدائية درسةامل يفكبار املسؤولني من األساتذة 

وتعيني  .مجرب األمني البيت اإلبتدائية درسةاملمعرفة كفاءة الطلبة يف هذه 

هذا  حسب كفاءهتم. ويكوناملناهج الدراسية املناسبة والربامج اإلضافية 

البحث تقومييا لتحسني طريقة تعليم اللغة العربية لسهولة التعلم لدى الطلبة 

مع هذا البحث أيًضا، ميكن أن .يف تعليم وتتطبيق الكالم العريب وفهمه
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يسهل على مدرس اللغة العربية يف تطبيق تعيلم اللغة العربية، خاصة  املتعلقة 

القراءة ألهنما مع التطبيق املصاحب، ال يتعلم الطالب مبهارة الكالم ومهارة 

 يف الكتب فحسب، بل يتعلمون أيًضا من خالل هذه التطبيقات.

 .جمبر اإلبتدائية األمين البيت  مدرسةال فيلطلبة ل (ج 

مع هذا البحث، هناك العديد من الفوائد واآلثار اإلجيابية للطالب، 

أحدها أن الطالب قادرون على تعلم اللغة العربية املتعلقة مبهارة القراءة 

 الوسائلوالكالم بشكل مستقل دون استخدام ومحل الكتب ألن تطوير هذه 

التعليمية جمهز بكتاب فيه.كما أنه مزود بالعديد من األغاين املتعلقة باملوضوع 

وهذا جيعل من السهل جًدا على الطالب يف تعلم اللغة العربية، خاصة 

 .املتعلقة مبهارة القراءة والكالم

 .جمبر اإلبتدائية األمين البيت مدرسةلل (د 

على الكتاب املدرسي  أن يكون هذا البحث مرجعا يف تعليم اللغة العربية

 .للطالب وكذلك مرجعا ملعلمي اللغة العربية يف عملية التعليم
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 حدود البحث .ز 

 : جربت الباحثة ان تبحث عن احلدود كما يلي 

 يالموضوع الحد .1

وسائل  تطوير تصميم يف حبثها عنوان الباحثة حددت الدراسة، هذه يف

البيت  على الطلبة يف املدرسة بالتطبيقيوتوب عرب تعليم مهارة الكالم والقراءة 

 هاتني ألن فقط القراءة ومهارة الكالم هارةحددهتا مب اليتاإلبتدائّية مجرب  األمني

 يف يكون التعلم يف الطلبة أن مبعىن مستقل، بشكل إجراؤمها ميكن ال املهارتني

 هذا خالل من لذلك ووالديهم، املعلمني من واملساعدة اإلرشادات إىل  حاجة

 الطالب جيعل أن ميكن العربية، باللغة للكتاب تتطوير وسائل التعليمية تطبيق

 .القراءة ومهارة الكالم مبهارة املتعلقة  خاصة العربية، اللغة تعلم يف أسهل

 حد المكاني ال .0

 موضوعكإستهداف و  مجرب االبتدائية األمني بيتال املدرسة  الباحثة ختتار

 .خاصة مجرب االبتدائية األمني بيتال املدرسة يف الفصل األولو  ،عامة البحث
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 حد الزمني ال .0

 بيتال املدرسةمن  األولالفصل حتدد الباحثة هلذه عملية البحث يف 

 .2222-2221الدراسي  للعام مجرب االبتدائية األمني

 المنتجحد ال .4

 بشكل العربية اللغة تعلم يف للطالب جًدا مفيد املنتج هذا أن املؤكد من

 هذا ولكن الكالم، ومهارة القراءة مبهارة اخلاص القسم يف ماسي ال مستقل،

 متاًحا يكون أن جيب املنتج هذا أن أحدها التحديات، له بالتأكيد املنتج

 فال اإلنرتنت بشبكة متصل غري املنتج هذا كان إذا اإلنرتنت بشبكة ومتصالً 

 هذا إىل الوصول للطالب ميكن  وبالعكس،. املنتج هذا استخدام للطالب ميكن

 تتعلق العربية باألنشدة مزود املنتج وهذا وقت، أي ويف مكان أي يف املنتج

 .يوم كل  الطفل وأخالق باآلداب املتعلقة القصص ومن العديدة باملواضع

 القيام يف املعلمني ملساعدة هدفا تطويره ليتم جًدا مهًما املنتج هذا يعد

 يساعد كما مملة غري الوسائل باستخدام الطالب بتعليم وتسهيل التعلمية العملية

 من به القيام وميكن مستقل بشكل التعلمية العملية يف الفهم على الطالب

ورأت الباحثة أن هذا  Addie منوذج يستخدم واملنتج. املنزل من أو املدرسة



 

 

21 

ويبحثها عن  الشكل يساعدها يف إعداد املنتج ويعاجل املشكالت املوجودة فيه

 احلل.

 اإلجرائيالتعريف  .ح 

 التطوير .1

 تنميّة كلمة من تأيت إندونيسي، معجم قاموس يف اللغوية، الناحية من

 واملعرفة، واألفكار، بالشخص، يتعلق فيما) كمااًل  أكثر تصبح أن تعين اليت

 الوقت ويف. والعمل والطريقة، العملية يعين التطور فإن لذا( ذلك إىل وما

 يف والتحسني والتقييم والتنفيذ اإلعدادالتأليف و  هو التطوير واصطالحا نفسه،

 .األنشطة

 املبادئ استخدام إىل يهدف وتكنولوجي علمي نشاط هو التطويرو 

 العلوم وتطبيقات وفوائد وظائف لتحسني املثبتة العلمية والنظريات

 _َطو رَ وقال األخرون 17والتكنولوجيا احلالية، أو إلنتاج تقنيات جديدة.

هَلَا َوزَاَد ِفيَها ِمْن َحَسٍن ِإىَل َأْحَسَن. "ُيَطوُِّر فَ ن ُه  َتْطوِيٌر."َطو َر ِصَناَعَتُه" : َعد 

"َوَعَمَلهُ 

                                                             
17 https://www.indonesiastudents.com/(Oktober, 2021) 

https://www.indonesiastudents.com/(Oktober
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 هو بالتطوير يتعلق فيما الباحثة يقصده ما الدراسة، هذه يف

 الباحثة سيطورها اليت التعليمية الوسائل تطوير ألن رمسي غري تطور

 يطوره أن يريد الذي التطوير وإمنا ونائبه  املدير من التزامية ليس

 مهارة يف وخاصة العربية، اللغة يف التعليمية العملية جلعل الباحثة

 .فعالية وأكثر أسهل والقراءة الكالم

 لتصميما  .2

 Professor of Innovation)وفًقا لربوس نوسباوم، أستاذ لإلبتكار والتصميم 

and Design Parsons The New School of Design New York) فإن تعريف من ،

التصميم هو وسيلة تساعد يف تنفيذ االبتكار يف  األنشطة املختلفة يف كل 

 من التصميم من تفصيالً  أكثر تعريف شرح األخر،قد ويف الصناعية والتجارية.

 قال ببندوغ، التكنولوجية اجلامعة يف والتصميم، الفنون كلية يف حماضر قبل

 وحتليل املفاهم، بتوليد يتعلق ما كل هو التصميم أن ويانكوكو دودي

 والنماذج التكلفة وحساب والعرض، والرسم، املشروع وختطيط البيانات،

 18.الركوب واختبار اإلطار واختبار. األولية

                                                             
18 "Pengertian Desain, Fungsi, dan Tujuannya" selengkapnya 
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5534213/pengertian-desain-fungsi-dan-tujuannya. 
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 زيادة على قادرة التعليمية الوسائل تطوير تصميم يف الباحثة وهدف

 ومها سلفا، املعنيتني املهارتني يف خاصة العربية، اللغة تعلم يف الفعالية

 من األول الصف يف يزال ال ألهنم باألطفال  أكثر موافقة اليت التصميمات

 التعليمية العملية يف حيوية أكثر التصميم يكون أن جيب اإلبتدائية، املدرسة

 الطالب يسهل املادة باملوضوع املتعلقة األنشدة ووبزيادة املتحرك الفيديو عرب

 .األستاذة شرحته ما فهم يف

 الفعالّية .0

 اللغة يف الكبرية اللغة قاموس يف عديدة، معاين هلا فعاليةال كلمة

 لذا .واإلنطباع الغقيبةو  التأثري وجود هو األول املعىن: معاين ثالثة اإلندونيسيا

19.ما بشيء القيام بعد النجاح أو التأثري هي الفعالية فإن
. م. جون حبسب

 هو بالفعالية املراد اإلندونيسي-اإلجنليزي القاموس يف شاديلي وحسن ايكولس

 20.النجاح التأثريمبعين

                                                                                                                                                                       
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5534213/pengertian-desain-fungsi-dan-tujuannya,
2021. 
 
19 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) 250 
20 John. M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 1990), 207. 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5534213/pengertian-desain-fungsi-dan-tujuannya
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 قبل من بسهولة فهمه ميكن التعلم أن هو الباحثة عند بالفعالية املرادو 

 الطالب ويشعر بسهولة الدرس فهم على قادرون الطالب وأن .الطالب

 وميكن والكالم القراءة مهارة يف خاصة العربية، اللغة تعلم يف والفرحة بالسعادة

 .صحيح وبشكل وطالقة بفصاحة املهارتني هاتني ممارسة للطالب

 الوسائل التعليمّية .1

 يف بينما. آخر إىل طرف من املعلومات توصيل على الوسائل تعمل

 التعليميّة والوسائل. التعليمّية اوالوسائل اإلعالم بالوسائل تسمى التعليم، عامل

 التدريس عملية يف املعلومات أو الرسائل لنقل استخدامه ميكن شيء أي هي

 أن على صراحةً  ينصو  .واهتمامهم الطالب انتباه حتفز أن ميكن حبيث والتعلم

 املواد حمتوى لنقل ماديًا مستخدمة أدوات على تتضمن التعلمية وسائل

 تعين اليت الالتينية  كلمة من" الوسيلة" كلمة تأيت. وقال اآلخر التعليمية

 لتوزيع وسيلة هي الوسائط فإن ذلك، على عالوة". مقدمة" أو" وسيط"

 أو اهلدف إىل الرسالة مصدر بواسطة نقلها ليتم التعليمة معلومات أو الرسائل

 النجاح حتقيق يف التدريس وسائط استخدام يساعد أن ميكن. للرسالة املستلم
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 أثبتت قد الدراسات من العديد نتائج أن دانيم وأكد 21.التعليمة العملّية يف

 داخل والتعلم التدريس عملية يف تساعد  التعليمّية الوسائل استخدام فّعالّية ان

 الوسائل أن يُعتقد. الطالب حتصيل بتحسني يتعلق فيما خاصة الفصل،

 تعلم جودة ضعف أسباب أحد هي الدراسي الفصل يف املستخدمة احملدودة

22.الطالب
  قياس  وهو وصف هي الفعالية العام، اإلندونيسي القاموس يف

 أيًضا تشري اهلادفة الفعالية أن املفهوم من ميكن. األهداف حتقيق يف النجاح

 اللغة، نظر وجهة من الفهم إىل باإلضافة. 23اهلدف لتحقيق مستوى إىل

 .للخرباء عند للفعالية تعريفات عدة هناك

  احملددة اإلجنازاألهداف على مؤشر هي الفعالية فإن ألفندي، وفقا

 .بالتخطيط وفًقا اهلدف حتقيق مت حيث قياسا

 األهداف كانت مدى أي على ينص مقياس هي الفعالية هلداية، وفقا

 اهلدف، نسبة زادت كلما أنه مببدأ يتحقق والوقت والكمية اجلودة حيث من

 .الفعالية زادت كلما

                                                             
.210نايف حممود معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، }لبنان: دار النفائس، دون سنة{، ص  21

22 Nunu Mahnun, Media pembelajaran (Kajian terhadap Langkah-langkah Pemilihan Media dan 
Implementasinya dalam Pembelajaran), Jurnal Pemikiran Islam; Vol. 37, No. 1 Januari-Juni 2012. 
23 Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pt. Indah 1995), H. 742 
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 بالوسائل تتعلق فيما الباحثة تقصده ما أعاله، الباحثة كتبت مما

 على القائمة التعليمية الوسائل على حددت قد الباحثة أن هي التعليمية

 الوسائل على يتضمن فيديو عن عبارة هنا  بالفيديو املراد  ألن. الفيديو

 الميكن.فعالية متعةو أكثر يعترب هذا ألن والبصرية السمعية من التعليمية

 التعليمية الوسائل يستخدمون األول، الصف يف يزالون ال الذين للطالب

 تستخدم لذلك فقط، السمعية التعليمية الوسائل يستخدمون أو فقط البصرية

 بشكل واالستماع الرؤية من يتمكنوا حىت البصرية السمعية الوسائل الباحثة

 .وجيد صحيح

 مهارة الكالم .0

 قول أو املفصلية األصوات نطق يف لغوية قدرة هي الكالم مهارة

 ميكن أنه ذالك جانب إىل ونقلها، عنها والتعبري األفكار عن للتعبري الكلمات

 من األفكار أو املعلومات نقل عملية هي الكالم مهارة بأن نقصدها ان أيًضا

 نقلها على قادرا يكون أن جيب  شخص وعلى. شفهًيا املستمع إىل املتكلم

 بشكل  املعلومات فامهاعلى للمستمعني ميكن حبيث وجيد صحيح بشكل

 البشر هبا تقوم مهارة هي  الكالم مهارة أن ذالك إىل باإلضافة.صحيح
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 مهارة مبادئ أحد أن ذكر مت كما وقلوهبم، أذهاهنم يف ما تعبري إىل وهتدف

 24.والصوت الرمز هي الكالم

 مهارة القراءة .2

 من جزء وهي الرئيسية األربع اللغوية املهارات إحدى هي القراءة

 خالل من معقد نشاط القراءة أن إىل باإلضافة. الكتايب االتصال مكونات

 مهارات هي القراءة مهارة أن  أيًضا وميكن املنفصلة، اإلجراءات من عدد نقل

 .الكتابة خالل من املؤلف إليها أشار اليت املعرفة الكتساب شخص يؤديها

 ليتم الرسالة على للحصول القارئ يستخدمه كذلك تتم عملية هي القراءة

 وفهم انتقاء أو املكتوبة املواد/  الكلمات خالل من الكاتب بواسطة نقلها

 25.املكتوبة املواد يف الواردة املعىن

 تستخدم القراءة اسرتاتيجيات يف الباحثة أن أعاله كتبته مما توضح

 الطريقة باستخدام تدريسها مت اليت التعليمية الطريقة ويف التحليلية االسرتاجتية

 العملية يف املستخدمة التعليمية الطرق كل أن الباحثة تري ألن الكاملة املتعددة

                                                             
24 Dadan , Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Indonesia DI Sekolah Dasar. )Bandung : 

Pustaka Latifah, 2008), Hal: 6. 
25 Erwin Harianto, Keterampilan Membaca dalam Pembelajaran Bahasa, DIDAKTIKA, Vol. 9, No. 1, 
Februari 2020, ISSN 2302-1330 
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 تستخدم  فلذالك. والعيوب املزايا هلا طبعا القراءة مهارة يف وخاصة التعليمية

 القراءة ملهارة املدرسة يف تطبيقها يتم اليت املناسبة التعليمية  الطريقة أن الباحثة

 .املتعددة الطريقة استخدام هي

عند   يوتوبعرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطويرواملراد من 

تطوير الوسيلة التعليمية ليجعل العملية التعليمية من احلسن اىل  الباحثة هو

األحسن واملفرحة لدي الطالب. خاصة يف يومنا هذا، الطالب املبتدئيني هم 

لذالك قد ارادت الباحثة  يشعرون صعوبة يف فهم وتعميق مهارة الكالم والقراءة

 يف تطوير تلك الوسائل.

 فرض البحث .ط 

وسائل تعليم مهارة الكالم  تطويرتصميم تفرتض الباحثة فيما يتعلق ب 

اإلبتدائّية مجرب  البيت األمني بالتطبيق على الطلبة يف املدرسةيوتوب عرب والقراءة 

مهارة الكالم أن هذا التطوير سوف يساعد املعلم يف عملية التدريس وترقي 

لدى الطلبة بوسيلة بسيطة وممتازة وميكن الوصول إليه بسهولة عرب  ومهارة القراءة

ويف  .. لذلك سوف تتضح فعالية التطوير حسب الدوافع ونتائج التعلميوتوب

هذه الفرضية،  هناك قيمة إجيابية ميكن أن حيققها الطالب، وهو أنه ميكن 

وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطويرم للطالب الدراسة يف املنزل باستخدا
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وحفظ بعض املفردات املتعلقة باملوضوعات باللغة العربية وميكنهم  يوتوبعرب 

 تعلمها مرارًا وتكرارًا بأنفسهم بوسيلة هذا التطبيق.

 :ا واحدافرض البحث هذا ينتج

 استخدام بعد الطالب لدى ةوالقراء الكالم ةكفاء ةمتوسط:  (Hi)البديلالفرض 

 قبل لديهم ةوالقراء الكالم ةكفاءةمتوسطمن  أقوى الوسيلة التعليمّية عرب يوتوب

 .الوسيلة التعليمّية عرب يوتوباستخدام 

 هيكل البحث .ي 

   لتسهيل كتابة هذه الرسالة، مت تنظيم منهج كتابة رسالة املاجستري على النحو التايل :

 المقدمةالباب األول : 

أمهية البحث،  مواصفات، أهداف البحث، البحث مشكلةحيتوى على خلفية املشكلة، 

 ، فرض البحثحدود البحث، التعريف اإلجرائيفوائد البحث، ، والتطوير البحث

 وهيكل البحث.

 الدراسة المكتبيةالباب الثاني: 

الدراسة و  الدراسة السابقة اليت هلا عالقة وخالفة هبذا البحثعلي حيتوي يف هذا الباب 

 .النظرية
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 منهج البحثالباب الثالث: 

مناهج البحث من يف املناقشة ويتضمن  ةالباحث تيشرح الباب املنهج الذي استخدم

 عها ومصادر البيانات وطريقة مجع البيانات وحتليل البيانات.انو او 

 الباب الرابع: عرض البيانات وتحليلها

البيانات اليت تشمل: نتائج املقابلة وخصائص يشرح  الباب النتائج يف اجملال ويتكون 

 .ونتائج اإلختبار املنتج ونتائج التصديق من خبريين وبيانات االستبيان

 المناقشة والتأويلالباب الخامس: 

يشرح هذا الباب بيانات البحث اليت مت ذكرها يف الباب الرابع. يتضمن الباب اخلامس 

 .البحثاملتعلقة مبوضوع البيانات شرحيا كامال 

 الباب السادس: الخاتمة

  البحث واألقرتاحات. استنتاجاتحيتوي على 
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 الباب الثاني

 الدراسة المكتبية

 ة السابقةلدراسا .أ 

 التعليمية الوسائل تطوير" بعنوان 6102 عام يف رومينور كتبها الىت سةاالدر  .3

 اإلسالمية الثقافة تاريخ تعلم يف املتعددة للوسائط التلقائي التشغيل على القائمة

 مدى حتديد إىل الدراسة هذه هتدف، ماالنج باتو الثانوية املدرسة يف الثاين للصف

 لدى التعلم دافعية زيادة يف الصوتية املسرحية الوسائل استخدام وجذابية فّعالية

 أنشطة ألن الثّانوية املدرسة مستوى على البحث هذا إجراء مت وقد الطالب،

 اإلسالمي، الثقايف التاريخ مادة يف وخاصة املدرسة، يف تتم والتعلم التدريس

 على.حمدودة تزال ال كانت لكنها متعددة، ائالووس متعددة طرًقا استخدمت

 النوع وكان. فعالية أقل تبدو تزال ال حبيث Microsoft Powerpoint وسائط استخدام

 ديك تطوير تصميم طريقة العينة تستخدم أثناء والتطوير البحث هو البحث هذا من

 للمجموعة بليالق االختبار منط الطالب قبل من املأخوذة العينة تستخدم بينما ومحل

 اليومية االختبارات قيمة هي املستخدمة الالحق االختبار تصميم وبيانات. الواحدة

 أن الدراسة هذه من والنتيجة. t اختبار باستخدام حتليلها مث العالج وبعد قبل
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 املستخدم التلقائي التشغيل يتمتع املتعددة الوسائط على القائمة يةالتعلم وسائط

 الطالب اهتمام يف هذا يتسبب لذلك الفعالية، من وعايل املالهتم مثري مبستوى

 26.جًدا عالياً  يكونوا أن تعلم على وحتفيزهم

 موضوع فئة على الويب إىل املستندة التعليمية لالوسائ تطوير مونتو، راين صاين .2

 .يسعوعبدامل أرضي حممد إشرافحتت  املهنية الثانوية املدرسة يف X الرقمية احملاكاة

 الويب إىل املستندة التعليمية لالوسائ مواد وصف حتديد إىل الدراسة ههذ هتدف

 وتطوير 8األول من املدرسة الثانوية املهنّية  الفصل يف الرقمية احملاكاة ملوضوعات

 تطوير حول البحث هذا يف. العملية املتطلبات تليب اليت الويب مع تعليمية لوسائ

 نموذجب والتطوير البحث نوع استخدام يتم اإلنرتنت، شبكة على التعليمية لوسائال

 والتطوير والتصميم التحليل) ADDIE منوذج هو الدراسة هذه يف املستخدم التطوير

 اشتملت. احلكومّية املدرسة يف مكاسار يف البحث هذا إجراء مت(. ميو والتق والتنفيذ

 الرقمية احملاكاة ادمو لل واحًدا ومدرًسا طالًبا 22 على الدراسة هذه يف التجريبية املواد

 مت املواد، تطوير مرحلة يف. اهلادف العينات أخذ أسلوب باستخدام أخذها مت اليت

 خطوات املدققني كال وفهم( مقصود بشكل) قصد عن املدققني من اثنني اختيار

 وهي األوىل اخلطوة من التطوير إجراء يبدأ. الويب على القائمة التعلم وسائط تطوير
                                                             
26 Rumainur, Tesis pengembangan media ajar berbasis multimedia autoplay studio 8 dalam 
pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas XI  MA bilingual Batu Malang, 2016. 
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 التطوير، هي الثالثة واخلطوة التصميم هي الثانية واخلطوة االحتياجات،و  األداء حتليل

 يتم اليت البيانات وأنواع. ميو التق هي اخلامسة واخلطوة التنفيذ، هي الرابعة واخلطوة

 يتم. ثانوية وبيانات أولية بيانات من تتكون وكمية نوعية بيانات شكل يف مجعها

 أو املقابالت مثل البيانات مجع تقنيات لخال من النوعية البيانات على احلصول

 من آخر شكل. امليدانية املالحظات يف ذكرها مت اليت املالحظات أو املستندات حتليل

 ومقاطع الصور توثيق من عليها احلصول مت اليت الصور هو الكمية البيانات أشكال

 واملظهر قالتطبي ناحية من أنه املدقق من التحقق نتائج تظهر. الدراسية الفيديو

 صحة من التحقق نتائج تظهر. للغاية صاحلة الفئات فإن املواد، وارتباطات واحملتوى

 استجابات حتليل ونتائج للغاية، صاحلة فئة واحملتوى واللغة التنسيق ناحية من الدليل

  27٪.01 من أعلى نسبتها تظهر اليت الطالب

 األهداف حتقيق يف ةالتعليمي اإلعالم وسائل وظائف ،6108 الصاحلة، النعمة .1

 باراو، املتكاملة، اإلسالمية الثانوية مدين املدرسة يف اإلسالمية الدينية للرتبية التعليمية

.  ماالنج حممدية يف اجلامعة اإلسالمية الدراسات العليا برنامج يف ماجستري أطروحة

 من جيد باهتمام فيديو عرب التعليمية  الوسيلة حظيت إذا الضروري من أصبح لذلك

                                                             
27 Sonny Ronny Muntu,Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Pada Mata Pelajaran 

Simulasi Digital Kelas X Di SMK, The Developement Of Web-Based Learning Media On The 

Simulation Digital Subject Of Class X At SMK, 2017.      
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 تسهل حبيث اجلودة، حتسني الضروري من لذلك الصدد، هذا يف أكفاء أشخاص

 والذي بدوره، املوجه التعلم يف التعلم عملية أيًضا الفيديوعرب التعليمية  لوسائ

 وتنفيذها التعلم بيانات على للحصول. والتعلم التدريس عملية أيًضا سيسهل

 وبالتايل،. احلالة دراسة هنج مع عيالنو  البحث استخدام يتم الفيديو، باستخدام

 يتمكن حىت االستكشاف وإجراء الكائن إىل مباشرة الذهاب إىل الباحثون حيتاج

 الكامن املعىن فهم هي األخرى األسباب. بوضوح املشكلة على العثور من الباحثون

. البيانات صحة من والتأكد االجتماعية التفاعالت وفهم رؤيته، يتم ما وراء

 اكتماال، أكثر عليها احلصول مت اليت البيانات تكون النوعي، النهج هذا مباستخدا

. البحث أهداف حتقيق يتم حبيث جدوى وأكثر مصداقية، وأكثر تعمقا، وأكثر

 جمال مبناقشة يتعلق فيما سيما ال والتعلم، التعليم عملية يف بأنه االعرتاف جيب

 يف هي واليت باالجتاهات، بطةاملرت القدرات من جًدا قليل عدد هناك الدراسة،

 الرتبية بتعلم املتعلقة األطروحة هذه مناقشة يف. حركية ونفسية معرفية جوانب الغالب

 أن  املعايري من أصبح الفيديو،عرب التعليمية  لوسائ خالل من اإلسالمية الدينية

 خالل من بالطبع كبري، بشكل يتطورون البشر جعل على قادرًا كان العصر تطور

 اإلبداع هو الفيديو وسائط شكل يف التعلم أحدها عليها، حصلوا اليت التعلم اتخرب 

 تعلم. املدرسة املتوسسطة احلكومّية التكنولوجّية مدين يف املعلمون ينفذه الذي
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 أهداف لتحقيق للغاية مفيد والتعلم التدريس عملية يف للتواصل كوسيلة لالوسائ

 تتم اليت التفاعالت: والطالب املعلمني بني اعلالتف إىل يؤدي أن ميكن ألنه التعلم،

 للرتبية والفهم التحصيل زيادة على قادرة ستكون النشطني واملعلمني الطالب بني

 28.اإلسالمية الدينية

، للطالب التعليمية النتائج زيادة يف اإلعالم وسائل دور بعنوان األودي نور .4

 املواد توصيل لتسهيل كوسيط التعلم يف الوسائل استخدام الورقة هذه تصف

 حبيث املعلمني بواسطة ممكن وجه أفضل على التعليمية الوسائل تصميم مت. التعليمية

 احلافز زيادة وكذلك أكرب بسهولة التعليمية املواد استيعاب من الطالب يتمكن

 متطورة أيًضا التعليمية وسائل أصبحت العصر، تطور مع التعلم على للطالب

 احلديثة الوسائل إىل التقليدية الوسائل يستخدمون الذين ئكأول من متزايد بشكل

 نفس استيعاب على أيًضا الطالب التعليمية وسائل استخدام يساعد. اآلن مثل

 وميكن البعض بعضهم مع الطالب بني التصور نفس ختلق حبيث اآلخرين مثل املواد

 هذا ة يفستخدمامل البحث طريقةو  .األمثل النحو على الطالب تعلم نتائج حتسن أن

 شكل يف األدبيات من العديد باستخدام حبث كطريقة األدب دراسةهي  البحث

                                                             
28 Anik Matus Sholihah Nim : 201610290211026, Tesis ; Penerapan Media Pembelajaran Video 
Dalam Pencapaian Tujuan Intruksional Pendidikan Agama Islam Di Smp Islam Terpadu Madani 
Berau Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang ,2018. 
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واحلاصل من هذه الدراسة  .التعليمية ونتائج التعليمية بوسائل تتعلق وكتب جمالت

. التعلم وأنشطة التدريس عملية يف للمعلمني جًدا مفيدة التعليمية وسائل تعدهي 

 أثر هلا التعليمية وسائلال استخدام فإن التدريس، يف لمنياملع مساعدة إىل باإلضافة

 على التعلم يف الوسائل استخدام يساعد أن ميكن. الطالب حتفيز زيادة يف كبري

 إىل باإلضافة. التعلم وقت يبسط أن وميكن تفاعلي بشكل للطالب املوضوع توفري

 29.للتعلم الطالب إىل دافع زيادة التعليمية وسائلال استخدام يؤدي أن ميكن ذلك،

{1.2}الجدوال   

 للبحث السابق

 الرقم اإلسم العنوان النتيجة التشابه اإلختآلف
6 5 4 3 2 1 

ولكن البحث الذي  
كتبه رمينور يف هذا 

الباحث يعتمد بشكل 
أكرب على الوسائط 

املتعددة. إما يف هذا 
 يفرتكز البحث ي

الوسائط املتعددة واما 
 هذا البحث 

ل تطوير الوسائ
التعليمية التشابه يف 

هذه الدراسة هي أن 
الدراسة تناقشان عن 

تطوير الوسائل 
التعليمية ولكن 

 البحث الذي ناقشه 

أن وسائط 
التعلمية القائمة 

على الوسائط 
املتعدد يتمتع 

التشغيل التلقائي 
املستخدم 

 مبستوى مثري 

تطوير الوسائل 
التعليمية القائمة على 

التشغيل التلقائي 
ئط املتعددة يف للوسا

تعلم تاريخ الثقافة 
اإلسالمية للصف 

 الثاين يف املدرسة 

 
 رومينور

 
 
 
0 
 
 
 

                                                             
29 Nurul Audie, Peran media pembelajaran meningkatkan hasil belajar peserta didik , Prosiding 

Seminar Nasional Pendidikan FKIP   Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Vol. 2, No.1, 2019, hal. 

586-595   p-ISSN 2620-9047, e-ISSN 2620-9071 
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2 3 3 2 6 0 
الباحثة  فإستخدمت 

Addieمنوذج  ترتكز يف و  
ترقية مهارة القراءة 

 ومهارة الكآلم

الباحث يركز بشكل 
أكرب على تطوير 

مواد تعليم القراءة 
والكالم وكان النوع 

هو من هذا البحث 
 البحث والتطوير

لالهتمام وعايل 
من الفعالية، 

لذلك يتسبب 
هذا يف اهتمام 

الطالب 
وحتفيزهم على 

تعلم أن يكونوا 
 عالياً جًدا

 الثانوية باتو ماالنج

  

هتدف هذه الدراسة إىل 
حتديد وصف مواد 
الوسائط التعليمية 

املستندة إىل الويب يف 
ترتكز يف هذا البحث 

 ترقية مهارة القراءة
 ومهارة الكآلم

استخدام نوع البحث 
)والتطوير  R & D .) 

منوذج التطوير 
املستخدم يف هذه 
الدراسة هو منوذج 
ADDIE )التحليل  

والتصميم والتطوير 
 والتنفيذ والتقييم(.

تظهر نتائج التحقق 
من املدقق أنه من 

ناحية التطبيق 
واملظهر واحملتوى 

وارتباطات املواد، 
فإن الفئات صاحلة 

ية. تظهر نتائج للغا
التحقق من صحة 

الدليل من ناحية 
التنسيق واللغة 

واحملتوى فئة صاحلة 
للغاية ، ونتائج 

حتليل استجابات 
 الطالب اليت تظهر 

تطوير الوسائط التعليمية 
املستندة إىل الويب على 

فئة موضوع احملاكاة 
Xالرقمية  يف املدرسة  

 الثانوية املهنية احلكومّية

صاين راين 
ومونت  

6 



 

 

28 

2 3 3 2 6 0 
نسبتها أعلى من   

01٪ 
 

  

يستخدم  هذا البحث 
النوعي مع هنج دراسة 

احلالة، ويف هذا البحث 
تستخدم الباحثة منهج 

 البحث والتطوير
Research& 

Development 
موذجإستخدمت   Addie 

ترتكز يف ترقية مهارة و 
 القراءة ومهارة الكآلم

تناقش كلتا الدراستني 
التعليمية تطوير وسائل 

 املعتمدة على الفيديو

يف عصر 
التكنولوجيا جيعل 
املعلمني أكثر 
إبداًعا وأفضل يف 

التعليم  تقدمي
وباستخدام وسائل 
التعليمية القائمة 
على الفيديو ميكن 
أن يساعد الطالب 

التعلم بشكل يف 
 أسهل وأكثر فّعالّية

وظائف وسائل اإلعالم 
التعليمية يف حتقيق 

ية األهداف التعليم
للرتبية الدينية اإلسالمية 
يف املدرسة مدين الثانوية 

اإلسالمية املتكاملة، 
باراو، أطروحة ماجستري 

يف برنامج الدراسات 
اإلسالمية، جامعة 
 حممدية ماالنج العليا

النعمة 
 الصاحلة

 
2 

 
 

 

وطريقة البحث 
يستخدم هذا البحث 
دراسة األدب كطريقة 

حبث باستخدام العديد 
يف شكل  من األدبيات

جمالت وكتب تتعلق 
بوسائل التعليمية ونتائج 

التعليمية ويف هذا 
البحث تستخدم 

الباحثة منهج البحث 
  &Research والتطوير

تناقش كلتا الدراستني 
 تطوير وسائل التعليمية 

فإن استخدام 
وسائل التعليمية هلا 

تأثري كبري يف زيادة 
 حتفيز الطالب

دور وسائل اإلعالم يف 
لنتائج التعليمية زيادة ا

 للطالب

 3 نور األودي 
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2 3 3 2 6 0 
Development 

 موذجإستخدمت 

Addie ترتكز يف ترقية و  
مهارة القراءة ومهارة 

 الكآلم

   

  

 

 ووظيفة دور أن االستنتاج ميكن الباحثة، كتبته الذي السابق البحث على النظر بعد

 واكتبن قد الذي للبحث كمميز البحث وهذا ونثالباح به واقام لذينال للبحث تكملة هو البحث هذا

 واملعرفة العلوم إضافة هبدف البحث هذا الباحثة تكمل السابقة، الدراسة يف الثاين الرقم يف ونالباحث

عرب  والكالم القراءة مبهارة املتعلقة العربية اللغة تعلم يف وخاصة خاصة، والطالب عامة للقراء

 .يوتوب

 النظريّة ةالدراس .ب 

 رالتطوي .1

 تعريفها  (أ 

 كلمة من تأيت إندونيسي، معجم قاموس يف اللغوية، الناحية من

 واألفكار بالشخص، يتعلق فيما) كمااًل  أكثر تصبح أن تعين اليت تنمّية
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. والعمل والطريقة العملية يعين ريالتطو  فإن لذا( ذلك إىل وما واملعرفة،

 يف والتحسني موالتقيي والتنفيذ اإلعدادالتأليف و  هو التطوير واصطالحا

 .األنشطة

 كما قال اخلرباء عن تعريف التطوير:

   وريتحي سيل )1

 بشكل املرتبط للتطور تعريًفا Seel and Richey يقدم

 تعريف ميكن احلالة، هذه يف. الدراسّية املواد بتطوير خاص

 شكل يف التصميم مواصفات تفصيل أو ترمجة عملية بأنه التطوير

 .التعليمية املواد إنتاج عملية حتديًدا ميةالتن تعين. مادية ميزات

 2002 لسنة 11 رقم إندونيسيا جمهورية قانون )2

 إىل يهدف وتكنولوجي علمي نشاط هو التطوير

 وفوائد وظائف لتحسني املثبتة العلمية والنظريات املبادئ استخدام

والتكنولوجيا احلالية، أو إلنتاج تقنيات  العلوم وتطبيقات
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هَلَا  _َطوَّرَ ألخرون وقال ا21جديدة. َتْطِويٌر."َطوََّر ِصَناَعَتُه" : َعدَّ

 "َوزَاَد ِفيَها ِمْن َحَسٍن ِإىَل َأْحَسَن. "يَُطوُِّر فَ نَُّه َوَعَمَلهُ 

 نوع التطويرأ (ب 

 اىل قسمني إثنني، على النحو التايل : ينقسم التطوير

 التطوير غير الرسمي )1

ها املوظف مبحض التطوير غري الرمسية هي عملية تسعى في

إرادته وجهوده إىل تدريب وتطوير نفسه، على سبيل املثال من خالل 

ُيظهر هذا التطور و  دراسة الكتب األدبية املتعلقة بوظيفته أو منصبه.

غري الرمسي أن لدى املوظفني رغبة قوية يف التقدم من خالل حتسني 

ن أداء عمل قدراهتم يف العمل. سيكون هذا مفيًدا للتنافسية وللشركة أل

 املوظف يزداد، باإلضافة إىل الكفاءة واإلنتاجية تتحسن أيًضا.

                                                             
30 https://www.indonesiastudents.com/pengertian-
pengembangan/#Pengertian_Pengembangan_Mneurut_Para_Ahli 
 

https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pengembangan/#Pengertian_Pengembangan_Mneurut_Para_Ahli
https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pengembangan/#Pengertian_Pengembangan_Mneurut_Para_Ahli
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 الرسمي التطوير )2

 تكليف فيها يتم عملية أنه على الرمسي التطوير تفسري ميكن

 قامت سواء التدريب، أو التعليم حلضور الشركة قبل من مبهمة املوظف

 .تدريبية أو تعليمية مؤسسات هبا قامت أو الشركة به

 الوظائف متطلبات بسبب هذه التطوير جهود الشركة تبذل

 الوظيفي التقدم أو املهنية غري الوظائف وهي املستقبلية، أو احلالية

 .للموظف

 هو بالتطوير يتعلق فيما الباحثة يقصده ما الدراسة، هذه يف

 الباحثة سيطورها اليت التعليمية الوسائل تطوير ألن رمسي غري تطور

 يطوره أن يريد الذي التطوير وإمنا ونائبه  املدير من التزامية ليس

 مهارة يف وخاصة العربية، اللغة يف التعليمية العملية جلعل الباحثة

 .فعالية وأكثر أسهل والقراءة الكالم
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 الفعالّية .2

 اللغة يف الكبرية اللغة قاموس يف عديدة، معاين هلا فعاليةال كلمة

 لذا. واإلنطباع الغقيبةو  التأثري وجود هو األول املعىن: معاين ثالثة اإلندونيسيا

13.ما بشيء القيام بعد النجاح أو التأثري هي الفعالية فإن
. م. جون حبسب 

  هو بالفعالية املراد اإلندونيسي-اإلجنليزي القاموس يف شاديلي وحسن ايكولس

 حتقيق مدى أي إىل عام بشكل الفعالية تظهرو  .12النجاح التأثريمبعين

 إىل يوضح الذي املقياس فعالية عن كينيث.مورد وقال. سلفا حملددا اهلدف

 من كبرية نسبة أو( والوقت والنوعية الكمية) األهداف اىل للحصول مدى أي

 11.الفعالية فزادت اهلدف

 فعالية ان فريمان هاري وقاليف العملّية التعليمية،  الفعالية خصائص

 :التاليةمثل   خلصائصله ا التعليمية برنامج

 األهداف لتحقيق بنجاح الطالب تسليم (أ 

  التعليمية

 
                                                             
31 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 250. 
32 John. M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 1990), 207. 
33 Harry firman, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan ,(Bandung: ITB, 1987) 
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 على تنطوي اجلذابة، التعليمية جتربة تقدمي (ب 

 التعليمية األهداف حتقيق لدعم بنشاط الطالب

 التعليمية العملية تدعم اليت املرافق امتالك (ج 

 صلة ذو مقياس هي التعليمية طريقة الفعالية أن طانسوس أوضح قد

 اهتمام إىل النظر خالل من الفعالية قياس يف ميكن .التعليمية العملية بنجاح

 يف مهتمني غري الطالب كان إذا. التعليمية العملّية يف بنشاطات هبا الطالب

 من .جّيدا الدرس وفهم تعميق يف ناجحا الطالب ميكن فال ما، شيئ تعلم

 ما شيئ تعلم يف ويرغبون يهتمون الطالب كان إذا وبالعكس أخرى، ناحية

 14.فعالّية احلصيل وكان ناجحا يكون سوف لطالبا فكان

 قبل من بسهولة فهمه ميكن التعلم أن هو الباحثة عند بالفعالية املرادو 

 الطالب ويشعر بسهولة الدرس فهم على قادرون الطالب وأن .الطالب

 وميكن والكالم القراءة مهارة يف خاصة العربية، اللغة تعلم يف والفرحة بالسعادة

 .صحيح وبشكل وطالقة بفصاحة املهارتني هاتني رسةمما للطالب

                                                             
34 Susanto. Pengembangan KTSP dalam Perspektif Managemen Visi (Jakarta: Matapena, 2007). 
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 لتصميما .3

 تعريفه  (أ 

 Professor of Innovation)وفًقا لربوس نوسباوم، أستاذ لإلبتكار والتصميم 

and Design Parsons The New School of Design New York) فإن تعريف من ،

ختلفة يف كل التصميم هو وسيلة تساعد يف تنفيذ االبتكار يف  األنشطة امل

 من التصميم من تفصيالً  أكثر تعريف شرح األخر،قد ويف الصناعية والتجارية.

 قال ببندوغ، التكنولوجية اجلامعة يف والتصميم، الفنون كلية يف حماضر قبل

 وحتليل املفاهم، بتوليد يتعلق ما كل هو التصميم أن ويانكوكو دودي

 والنماذج التكلفة وحساب والعرض، والرسم، املشروع وختطيط البيانات،

 15.الركوب واختبار اإلطار واختبار. األولية

 افهائوظ (ب 

 إنشاء عملية يف كأداة أي التصميم، وظائف من العديد هناك

 أو بصورة للجمهور معينة أشياء مظهر إلظهار كمكان مث. جديدة كائنات

                                                             
35 "Pengertian Desain, Fungsi, dan Tujuannya" selengkapnya 
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5534213/pengertian-desain-fungsi-dan-tujuannya ,

2021. 
 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5534213/pengertian-desain-fungsi-dan-tujuannya
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 لنقل للمصممني كوسيلة التصميم ذلك، إىل باإلضافة.فعلي موقف

 املعرفة حتسني يف التصميم وظيفة وتتمثل. اجلمهور إىل إبداعاهتم أو أفكارهم

  والتكوين واملساحة املستوية الصورة شكل فهم من يتمكنوا حىت البشرية

 .أفضل بشكل وغريها والرتتيب

 أهدافها (ج 

 على البشر مساعدة هو التصميم من الرئيسي الغرض األساس، يف

 إىل باإلضافة. اإلنسان حلياة امفيدً  يكون أن ميكن حبيث ما شيء تصميم

 أو كائنات إنشاء مثل األخرى التصميم أهداف من العديد هناك ذلك،

 ميكنه شيء إلنشاء ذلك، بعد.للبشر مفيدة مكونات أو هياكل أو أنظمة

 التصميم يهدف أيًضا،. اإلنسان حلياة وجودة واإلنتاجية الكفاءة حتسني

 .واألمان واجلمال الراحة جلعل

 زيادة على قادرة التعليمية الوسائل تطوير تصميم يف لباحثةا وهدف

 ومها سلفا، املعنيتني املهارتني يف خاصة العربية، اللغة تعلم يف الفعالية

 من األول الصف يف يزال ال ألهنم باألطفال  أكثر موافقة اليت التصميمات

 التعليمية العملية يف حيوية أكثر التصميم يكون أن جيب اإلبتدائية، املدرسة
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 الطالب يسهل املادة باملوضوع املتعلقة األنشدة ووبزيادة املتحرك الفيديو عرب

 .األستاذة شرحته ما فهم يف

 مفهوم الوسائل التعليمية .4

 تعريفها (أ 

 ومع الرسالة، مستلم إىل املرسل من الرسائل تسليم هي الوسائل

 وزعنيم أو التعلم معلومات لتوجيه وسيلة هي اإلعالم وسائل فإن ذالك،

 هلا (Association / NEA الوطنية الرتبية) الوطنية الرتبية مجعية على وبناء. رسالة

 املطبوعة االتصاالت أشكال هي التعليمية وسائلال عن خمتلف معىن

 مت اإلعالم وسائل على جيب. ومعداهتا سواء حد على واملرئية واملسموعة

 اإلعالم وسائل تفسري أيًضا ميكن 16.وقراءته ومساعه ومشاهدته به التالعب

 وسائل استخدام. واملتلقي املعلومات مقدم بني وصل حلقة أهنا على

 التعلم بعملّية  يسمى ما هو والطالب املعلمني بني وصل كحلقة اإلعالم

                                                             
36 Rusman, Deni Kurniawan dan Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 169. 
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 لتقدمي إعالمًيا دعًما النشط التعلم هذا يتطلب الكلمات، مع. والتعليم

 17.سيتعلمون ماذا املواد

 املعلمني من كل ويشعر التعلم، مكون من جزءًا الوسائل تعد

 وسائل جناح حتديد يتم. التعلم يف لالوسائ ووظائف بفوائد والطالب

 اختيار على املعلم قدرة خالل من الطالب تعلم جودة حتسني يف اإلعالم

 أن جيب اليت االعتبارات من العديد هناك. استخدامها سيتم اليت الوسائل

 :وهي التعليمية، وسائلال تيارالخ املعلمون يتخذها

  بالالط اعتبارات  (0

  التعلم أهداف يف النظر (6

 التعلم اسرتاتيجيات يف النظر (2

 لالوسائ واستخدام تصميم على القدرة يف النظر (3

 املصارف اعتبارات (3

 االساسية والبنية املرافق يف النظر (2

 .والفعالية الكفاءة يف النظر (0

                                                             
37 Hamzah, Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2011), 121. 
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 هاوظائف (ب 

 والوسائل الطريقة ومها التعليمية، ةأنشط يف للغاية مهمان عنصران

  ستحدد الطريقة اختيار. البعض ببعضهما مرتبطان الشيئان هذان. التعليمية

 مسامهة لإلعالم التعليمية، عملية يف استخدامها سيتم اليت التعليمة وسائلال

 مساعدةك فقط ليس اإلعالم وسائل حضور. التعلم جودة حتسني يف

 إىل إضافة قيمة يقدمون ولكن هبم، اخلاصة التدريس مواد تقدمي يف املعلمني

 للوسائل التعليمية، العملية يفوقيل يف املصادر األخرى،  .التعلم أنشطة

 18:منها عديدة وظائف التعليمية

 .التواصلية وظيفة (0

 .الدافعية وظيفة (6

 .املعنوية وظيفة (2

 .اإلدراك معادلة وظيفة (3

 .الفردية وظيفة (3

                                                             
38 Wina Sanjaya. Media Komunikasi Pembelajaran. (Jakarta : Kencana, 2014) 
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  هافوائد (ج 

 التعلم عملية يف التعليمية الوسائل فوائد عن يوريف سودجانا ذكر

 :وهي الطالب لدي

 دافع تعزيز من يتمكن حىت الطالب انتباه التعلم جيذب سوف (0

 التعلم

 أفضل بشكل فهمها ميكن حىت أوضح معىن التعليمية للمواد سيكون (6

  التعلم أهداف وحتقيق بإتقان هلم والسماح الطالب قبل من

 اللفظي التواصل جمرد وليس تنوًعا، أكثر يةالتدريس طرقال ستكون (2

 الطالب يشعر ال حىت املعلمني، قبل من الكلمات نطق خالل من

 يقومون املعلمون كان إذا خاصة املعلمني، طاقة تنفد وال بامللل

 .درس كل يف بالتدريس

 يستمعون ال ألهنم التعليمية األنشطة من مبزيد القيام للطالب ميكن  (3

 املالحظة مثل أخرى ألنشطة أيًضا ولكن ،املعلم وصف إىل فقط

 .ذلك إىل وما والتمثيل بالشرح والقيام
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 فيديو عبر يةميتعلال لوسائال (د 

 تعريفها (1

 وهي. سمعّيةوال البصريّة الوسائل أشكال أحد التعليمي الفيديو يعد

 فيها أرض، قطعة يف جممعة  وحدة يشكل بصوت مصحوبة متحركة صورة

 على التخزين عملية مع ختزينها يتم اليت لتعلما أهداف لإلجناز  رسائل

 صور شكل على وسيلة هي الفيديو، تعليم وسيلة. قرص أو الشريط وسائط

  19.بصري مسعي شكل يف املواد تسليم يتم و تتحرك حقيقية

/  واألجهزة( الربامج) املواد يتضمن ما كل هي الفيديو وسيلة

 باحلواس ملسه أو مساعه أو رؤيته ميكن شيء أي ،(األجهزة) األدوات

 ميكن اليت والصوت املرئيات على الفيديو وسيلة تعلم تركيز وينصب اخلمس،

 املتعلمني إىل التعلم مصادر من التدريس. املادة حمتوى نقل استخدامها

 واهتمام ومشاعر أفكار حتفز أن ميكن واليت ،(جمموعات أو أفراد)

 املعلومات ترتيب وإعادة جلةومعا التقاط وميكنها املتعلمني، واهتمامات

                                                             
39 Tri Andarini, M. Masykuri, Suciati Sudarisman, “Pembelajaran Biologi Menggunakan 
Pendekatan CTL (Contextual Teaching And Learning) Melalui Media Flipchart dan Video Ditinjau 
Dari Kemampuan Verbal dan Gaya Belajar”. Jurnal Inkuiri, Vol 1, No 2, 2012 , 95. 
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 الفصل خارج/داخل) التعلم عملية تصبح جتعل بطريقة اللفظية أو املرئية

 40.فعالية أكثر( الدراسي

 مزاياها (2

 حيصل أن املتوقع من للطالب اإلعالم من النوع هذا استخدام

 ميكن ذلك، إىل باإلضافة الصحيحني، والفهم اإلدراك نفس على

 تتمكن الوسائل من النوع هذا. دراسيةال املواد تلقي للطالب

 املالحظة الطالب على يسهل حبيث العملية أجزاء لتمثيل استخدامها

 من املشاركني هؤالء مع. تعلمها جيب اليت اإلجراء خطوات والتقليد

 ميكن ألنه ،املادة فهم الطالب على األسهل من سيكون اإلعالم وسائل

 هذا وسائل قدرات. الطالب ترغبا حسب وتكرارا الفيديومرارا تشغيل

 الكبرية لألشياء ميكن والزمان، باملكان التالعب أيًضا ميكن الفيديو

 43.الفيديو وسائل خالل من تقدميها يتم والبعيدة

 

 
                                                             
40 Dian Maya Sari, Sahat Siagian, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Pangkas Rambut 
Lanjutan Berbasis Komputer Program  Studi Tata Rias Rambut”. (Jurnal Teknologi Pendidikan, 
Vol.6, No. 1, April 2013), 7. 
41 Aji Arif Nugroho, Rizki Wahyu Yunian Putra, Fredi Ganda Putra, Muhamad Syazali, 
“PengembanganBlog Sebagai Media Pembelajaran Matematika”. Jurnal Pendidikan Matematika, 
Vol. 8, No.2, 2017,  198. 
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 أنواعها (ه 

 42: أنواع أربعة يف يةميالتعل لوسائ جتميع ميكن

 البصريّة يةاالعالم وسائل )1

 من فقط البصر اسةح على فقط يعتمد املستخدمة الوسائل نوع

 قبل من اخلربة ذوي من رائعة تعليمية جتربة الوسيلة، هذه مع. الطالب

 :املرئية الوسائط تشمل مثال. البصرية قدراهتم على تعتمد الطالب

 واخلرائط واجملالت والوحدات الكتب مثل املطبوعة اإلعالم وسائل )أ(

 وامللصقات،

  األرضية، الكرة مثل األولية النماذج )ب(

 .وحوهلا الطبيعة مثل الواقعية وسائل )ج(

 السمعّية وسائلال )2

 حاسة على تنطوي فقط التعليمية عمليةال يف املستخدمة الوسائل نوع

 باالعتماد عليها احلصول يتم سوف اليت التعلم جتربة. الطالب لدى السمع

 معاجلة على فقط قادرة الصوتية اإلعالمية وسائلال. السمع حاسة على

                                                             
42 Rizqi Ilyasa Aghni, fungsi dan jenis media pembelajaran dalam pembelajaran akuntansi 
functions and types of learning media in accounting learning, Jurnal Pendidikan Akuntansi 
Indonesia, Vol. XVI, No. 1, Tahun 2018. 
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 رسائل شكل يف يتلقاها اليت واملعلومات النظام. وحدها الصوتية دراتالق

 .وغريها والكلمات املنطوقة، اللغة مثل شفهية

 والبصريّة السمعّية لالوسائ )3

 يتضمن باستخدام التعلم أنشطة يف املستخدمة لالوسائ أنواع

 لللرسائ ميكن. أونشاط واحدة عملية يف الوقت نفس يف والرؤية االستماع

 وغري شفهية رسائل شكل يفل الوسائ هذه عرب توجيهها ميكن اليت واملعلومات

 واملسموعة املرئية لالوسائ أمثلة من. والسمع البصر من كل على تعتمد لفظية

 .التلفزيونية والربامج الفيديو ومقاطع األفالم

 املتعددة لالوسائ )4

 واحد وقت يف واملعدات الوسائل من أنواع عدة تتضمن اليت لالوسائ

 حاسيت تشمل املتعددة التعليمية الوسائل. النشاط أو التعلم عملية يف مدمج

 و والنص الصوت تنتج كوسيلة املتعددة لالوسائ حتدد والسمع، البصر

 أن يقال أن بالفعل ميكن نص، شكل يف باوربوينت تقدميي عرض تلفزيون،ال

 .متعددة وسائل هي الصوتية الصور

 بالوسائل تتعلق فيما الباحثة تقصده ما أعاله، ةالباحث كتبت مما

 على القائمة التعليمية الوسائل على حددت قد الباحثة أن هي التعليمية
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 الوسائل على يتضمن فيديو عن عبارة هنا بالفيديو املراد  ألن. الفيديو

وتزويد  وفعالية متعة أكثر يعترب هذا ألن والبصرية السمعية من التعليمية

 يزالون ال الذين للطالب الميكن41.ثري النشاط الذايتباخلربة الواقعية وت التالميذ

 يستخدمون أو فقط البصرية التعليمية الوسائل يستخدمون األول، الصف يف

 السمعية الوسائل الباحثة تستخدم لذلك فقط، السمعية التعليمية الوسائل

 .وجيد صحيح بشكل واالستماع الرؤية من يتمكنوا حىت البصرية

 مهارة الكالم .5

 كالم العربيالمفهوم  (أ 

يعّرف الكالم مهارة نقل املعتقدات واألحاسيس واإلجتاهات   

واملعاين واألفكار واألحداث من املتكلم اىل األخرين يف طالقة 

وقال حممود   .33وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

القدرة عن كامل الناقة الكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم 

من الصيع النحوية ونظام ترتيب   والتمكن ،استخدام األصوات بدقة

الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد ان يقوله يف مواقف 
                                                             

 .633{، 0330ف، حسني سليمان قورة، دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية،}القاهرة : دار املعار  41
اململكة العربية السعودية :دار األندلوس للنشر ) ،املهارات اللغوية املدخل اىل اخلصائص اللغة العربية وفنوهنا ،حممد صاحل السنطى 33

 .033  (،0333 .والتوزيع
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احلديث اي ان الكالم عبارة عن عملية ادراكية تتضمن دافعا 

مث نظاما لغويا بوساطته يرتجم الدافع  ،للتكلم.مث مضمونا للحديث

. وقيل كان الناس يستخدمون  الكالم 33شكل كالم واملضمون يف

ويعترب ان  ،اي أهنم يتكلمون اكثر ممّا يكتبون ،من الكتابة اكثر

الكالم هو الشكل الرئيسي لإلتصال بالنسبة لإلنسانية. ولقدتعدد 

جماآلت احليات اليت ميارس اإلنسان فيها الكالم او التعبري الشفوي 

نسأل عن األحداث  ،ونشرتي فنحن نتكلم مع األصدقاء ونبيع

واألزمنة واألمكنة وغري ذالك كلها بوسيلة الكالم وقال ايضا خلق 

فالكالم وسيلة  ،اهلل اإلنسان متكلما قبل هتيؤه للكتابة او القراءة

اإلنسان يف الفهم واإلفهام كما انه وسيلة املتعلم يف بناء ثقة بنفسه 

ا استنادا على الشاعر . وذالك كله32ومقدرته على املواجهة بالكلمة

العريب بقوله : "لسان الفىت نصف ونصف فؤاده فلم يبق ااّل صورة 

                                                             
45

 .60),6102,مجرب: مطبع اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب( إسرتاجتيات تنمية مهارة الكالم,رملي عبد احمليط,  

ماآلنق: مطبع جامعة موآلنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية, ( املوجة لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي,  46
6100(  ,38. 
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وقيل: الكالم هو فن نقل املعتقدات واملشاعر اللحم والعظم"

 48وقيل ايضا هي صحة اللفظ والتنغيم.47واألحاسيس واملعلومات.

فالكالم العريب هو النطق أو التلفظ باألصوات أو الكلمات بغية 

ري عما يف الضمري من األفكار واآلراء واإلرادات والشعور مث التعب

 تبليغها إىل الغري باللغة العربية.

 مهارة تعريف عن نتكلم حينماذكر يف الراجع األخرى 

 الكالم مهارة أن من امقالته يف حنيفة أمي قالته ما نتأمل الكالم،

 إىل قليلة ومجل كلمات بضع تكوين على قادر شخص مهارة هي

 كتابتها، يف حنيفة أمي قالت كما 49.اللغوية للقواعد ووفًقا ددع

 فالقواعد مهارةاللغوية، تعلم يف اللغوية القاعدة أمهية عن قالت

 فهم خالل من ألهنا اللغوية، املهارة تعلم يف مهمة دور هلا اللغوية

 وماذا وصحيًحا جيًدا يقوله ما الشخص يفهم اللغوية، القواعد

 قواعد يعرف وال يدرس ال الذي الشخص نأل. اآلخرون يقول

                                                             
 .30 ،م{  2001منى إبراهيم اللبودى، الحوار فنياته واستراتجياته وأساليب تعليمية، }القاهرة: مكتب وهبة،  47
48  

49 Umi Hanifah,”Pengembangan Literasi Berbicara Bahasa Arab (maharat alkalam) Di Madrasah 

Ibtidaiyah”. Elementary: Islamic Teacher Journal, vol.6, no.2, 2018.Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya. 
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وقال  .اللغوية يف فهم سوء إىل وسيؤدي خمطئا سيكون فهذا اللغوية،

 50.بتعلم تنمو قة حذا هي املهارةايضا 

 أهمية مهارة الكالم بالعربي (ب 

كما قال رشدي أمحد طعيمة يف كتاب اسرتاجتية تنمية   

 مهارةإن امهية  مهارة الكالم الذي أّلفه حممد رملي عبد احمليط

 الكالم يف نقاط حمدودة تكشف لنا جوانب من هذه األمهية منها :

ؤكد ان الكالم كوسيلة افهام سبق الكتابة يف الوجود من امل )1

فاإلنسان تكلم قبل ان يكتب ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة 

ويف تعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة املباشرة أحسن عند .

 52هدفا لتسهيل العملية التعليمية.53حممدعلي اخلويل.

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة خاصة الكالم  )2

هبا اي بالللغة العربية يف التعبري عن أفكاره والقدرة على املبدأة 

 ومواجهة اجلماهري.

                                                             
 .30 ،م{ 2001دون: دار السروق، علي حسين الدلمي،الطرائق العلمية في تدريس اللغة، }عمان أر  50
 .063 ،{ 0381حممد علي اخلويل، قاموس الرتبية، }لبنان  بريوت:  دار العلم للماليني، 53
52

 .66 ،م{  2002بلغات اخرى، }الرياض،  عبد العزيزالعصيلي، طرائق تدريس اللغةالعربية للناطقين
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عاصرة مبا فيها يف حريّة وثقافة يف حاجة ماسة اىل احلياة امل )3

املناقشة وإبداء الراءي واإلقناع وآلسبيل اىل ذالك اآّل بالتدريب 

الواسع على التحدث الذي يؤدي اىل التعبري الواضح عما غي 

 النفس. 

الكالم نشاط انساين يقوم به الصغري والكبري املتعلم واجلاهل  )4

ردفرصة اكثر يف التعامل مع احلياة والتعبري الذكر واألنثى يتيح للف

وقيا ايضا الكالم كوسيلة افهامسبق الكتابة  عن مطالبة الضروريّة.

 51يف الوجود.

هو وسيلة رئيسّية يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها  )5

 33اي أية مادة يف املواد للشرح و التوضيح. الميكن 

 أهداف تعليم مهارة الكالم (ج 

 ا فيما يلي :يتهالكالم وأمه مهارة اف عاّمة لتعليمهناك أهد 

نواع النرب والتنغيم أن يؤدي أأن ينطق املتعلم أصوات العربية و  )1

 املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربّية.

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. )2 
                                                             

 .87/88 ،م{ 3992سها، }الرياض، دار المسلم" احمد فؤاد عليان، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدري 51
 .000, ) 0338القاهرة: دار الفكر العريب, ( اللغة العربية بالتعليم األساسي تدريس املناهجرشدي امحد طعيمة,  33
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ان يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات  )3

 الطويلة.

 ان يعرب عن افكاره مستخدما الضيع  النحوية املناسبة. )4

ان يعرب عن افكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب  )5

 يف العربية خاصة يف لغة الكآلم. الكلمة

أن يستخدم بعد خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل  )6

ته وغري التذكري والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمن

 55ذالك مما يلزم املتكلم باللغة العربية.

ان يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى  )7

نضجه وقدراته وان يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال 

 عصريّة.

ان يستخدم بعد أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة  )1

وان يكتسب بعض  اإلجتماعي وطبيعة عمله لعمره ومستواه 

 املعلوومات األساسية عن الرتاث العريب واإلسآلمي.

                                                             
 .347 ،م{ 2001محمد ابراهيم الخطيب، طرائق تعليم اللغة العربية، }الرياض: مكتبة التوبة  55
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وأن يعرّب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف  )9

 احلديث البسيطة.

ان يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل  )10

وهذا اجلميع كما قاله  .32متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة

يف كتاب اسرتاجتية  طعيمة اقة ورشدي  أمحدحممود كامل الن

 تنمية مهارة الكالم.

 اللغة تعليم توحيد حول األجنبية اللغة تعليم دولة يف الوطنية املعايري

 اللغة تعليم يف الوطنية املعيار ويف وعميق وحقيقي جيد أمر وهو العربية

 اللغة غرضل نفسها األجنبية اللغة تعليم أهداف حول ذكره مت كما األجنبية،

 57: ذلك يف مبا أهداف عدة هلا  األجنبية التعليمية

  .األخرى التخصصات مع اللغة املعرفة ربط )أ(

  .األجنبية اللغات يف املوجودة الثقافة وفهم ومعرفة الصلة ذات )ب(

 .األخرى الدول مع للتواصل املهارات أيًضا لديها)ج(
                                                             

الرباط: مطبع املعارف اجلديدة, (, طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباشدي أمحد طعيمة , حممود كامل الناقة و ر  32
6112(, 021. 

 
57 Cahya Edi Setyawan dan Muhamad Fathoni, Pengembangan Pembelajaran Kemahiran Berbicara 

Bahasa Arab Menggunakan Pendekatan Cross Cultural Understanding, At-Ta’dib. Vol. 12. No. 2, 

December 2017. 
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 التباين على قادرة ةاألجنبي اللغة تعليم من اهلدف هو واألخري)د(

 .دراستها تتم اليت األجنبية واللغة األوىل اللغة بني واملساواة

 المواد في مهارة الكالم (د 

 للغة املختلفة الوظائف من يتجزأ ال جزء حقيقة اللغة تعلم

 واملواقف الفكرية املواقف أو الواقعية املعلومات ذكر هو أحدها نفسها،

 اإلبالغ الوقائعي البيان على األمثلة نم، األخالقية واملواقف العاطفية

 يتم لذلك. ذلك إىل وما لالعتذار عاطفي لبيان ومثال حادثة عن

 أكرب بشكل نفسها اللغوية املهارات تعلم على أساسي بشكل التأكيد

 وفًقا وجيد صحيح بشكل اللغة استخدام على الطالب قدرة كيفية على

 التطبيق على قادرين العربية ةاللغ تعلم يف الطالب كان إذا و لوظيفتها

 بشكل العربية اللغة باستخدام اآلخرين مع املواصلة وكذلك واملمارسة

 .وطالقة صحيح

 التقويم في مهارة الكالم (ه 

 على للقياس التقييم عملية إىل حاجة هناك التعليمية، العملية يف

 الكالم مبهارات املتعلق التقييم يشمل. حتقيقه مت الذي النجاح مستوى

 يف املستخدم  والتواصل. والتطبيق و والفهم  املعرفة أو بالذاكرة تتعلق
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 بالكالم الطالب تكليف خالل من يتم التقييم أن هو اإلدراكي التعلم

 .احملددة الكالم مهارة ملؤشرات وفًقا وتقييمهم

 3 عن يقل ال ما هناك الكالم، ملهارات  ييمو ت تقدمي عند

 :أحدها االعتبا، يف أخذها جيب جوانب

مثل نطق احلروف من خمارجه ووضوحه عند  اللغوية اساس على (0

 58املبتدئني.

  الكالم حمتوى أو لفهم (6

  للكالم منظمات (2

  اجلسد وحركات الوجه تعابري أو الوجه مالمح (3

 تقنيات هي الكالم مهارات تقييم يف استخدامها ميكن والذي

 أن ميكن اختبار تقنيات مع أو واملقابالت اإلستبيانات أو اختبار غري

 أو العربية اخلطابة أو العربية التمثيلية يف مثل التقدميات مع تكون

 59.ذلك إىل وما العربية املناظرات

 

                                                             
58

 .333/332 {3990، إبراهيم محمد عطا، طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية،}القاهرة: مكتبة النهضة المصرية
59 Siti Halidjah, Evaluasi keterampilan berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, Jurnal Visi 
ilmu Pendidikan, 262. 
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 مفهوم مهارة القراءة .6

 تعريف مهارة القراءة (أ 

 العربية اللغة يف  قراءة و مهارة كلمة من تتكون القراءة مهارة لفظ

 ولفظ 60.الذكاء او القدرة عىنمب اي  ميهر مهر كلمة من وتأيت مهارة تعين

 امتالكها جيب اليت املهارات هي القراءة مهارات .يقرأ قرأ لفظ تتكون القراءة

 فقد كتابه، يف تارجيان كونتور هنري قبل من قيل كما 63.اللغوية املهارات يف

 فهم هي بالقراءة يسمى ما بينما القراءة تعريف حول فيناجنيارا رأي اقتبس

 املعلومات على  واحلصول الفهم على قادرًا القارئ يكون نأ هبدف املقروء

 فهوقال كتابه، يف عزام حممد قاله عما كثريًا خيتلف ال أيًضا هذا 62.قراءته من

 القراءة خالل من املكتوب رؤية عملية هي القراءة مهارة أن القراءة مهارة عن

 61.املقصود وفهم

 

 

                                                             
60 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir:Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 

1997), 1460. 
 3384المرجع نفسه : 63

62
 Henry Guntur Tarigan, Membaca ; Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, Ed, Revisi  (Cet. I; 

Bandung: Angkasa Bandung, 2008), 7-9. 
63 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. I; Bandung: Humaniora, 2004),  

174. 
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 أهداف مهارة القراءة (ب 

 اللغة علم دراسة من الغرض نفس هو اءةالقر  مهارة من الغرض

 بشكل القراءة كيفية معرفة هو القراءة مهارة من الغرض بينما نفسه،

  هلا أيًضا القراءة مهارة فإن ذلك، إىل باإلضافة .املقروء وفهم صحيح

 64:نطاقان

 اليت اهلجائية واحلروف اهلجائية، احلروف تعلم هو :األول 

 يقرأ ما فهم :والثاين وجيد صحيح لبشك واجلملة الكلمة يف تتكون

 65.وجيد صحيح بشكل

 :يلى مما القراءة مهارة من األهداف

 واخنفاض عالٍ  بصوت القراءة على لتدريبهم (0

 .وامتهال بسرعة القراءة على القدرة لديهم الطالب   (6

 بالتكوين املتعلقة الطالب معرفة إثراء على أيًضا قادرون الطالب  (2

 66.العربية اللغة

                                                             
64 A. Akrom Malibary LAS, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama 
Islam. )Jakarta: Proyek Pengembangan Sistim Pendidikan Agama Depag RI, 1976( 121. 

 .345م { 3998فيصل حسن طحيمرالعلي، المرشد الفني لتدريس اللغة العربية. }عمان: مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،  65
 .312م{   3986علي أحمدمدكور، تدريس فنون اللغة العربية، }رياض: دار الشواف  66
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 والنطق التعبري يف وقدراهتم الطالب مهارات حتسني على ونوقادر   (3

 .وجيد صحيح بشكل

 من الطالب يكتسبها اليت املعرفة زيادة خالل من ممتع كنشاط (3

 .القراءة خالل

 خالل من ألن املعرفة الكتساب للطالب وسيلة أو جسر هي القراءة (2

 67.يقرأ مبا املتعلقة  معرفة على قادرين الطالب يكون القراءة

 اإلستراتجية في تعليم مهارة القراءة (ج 

 بني الفرق وذكر القراءة، مهارة اسرتاتيجية عن معروف امام قالو 

 68وجيدة، طالقة القراءة جلعل  مهارة هي القراءة أن واملطالعة، القراءة

 بني مجعت إذا لذا،. املعىن عن والفهم التحليل يف تركز  املطالعة وكانت

 لتطوير واحد دور وهلما واحد شيء فهما واملطالعة، القراءة مهارة

 69.اللغوية املهارات

 

 

                                                             
 .300م{  2001س اللغة العربية،}القاهرة: عالم الكتب، محمد رجب فضل هللا، اإلتجاهات التربوية المعاصرة في التدري 67
68

}المملكة العربية السعودية: الدار العالمية الحديثة المناهج ضوء في بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليممختار طاهر حسين،

 .509م{  2033للنشر والتوزيع 
69 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Cet. I; Semarang: 2009), 108. 
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 :ومنها اسرتاتيجيات مخس من تتكون القراءة مهارة يف أن أيًضا وقال

 Empty Outline إلسرتاتيجيةا (0

 هذه من والغرض. Empty Outline بإسرتاتيجية معروفة 

 يُقرأ ما والقول الفهم على الطالب قدرة حتسني هو اإلسرتاتيجية

 الحتياجات وفًقا اجلدول حمتويات تعديل ويتم جدول، شكل يف

 :يلي كما  منه واخلطوات. التعلم

 القراءة  موضوع تعيني)أ(

 الطالب سيستخدمه الذي اجلدول شكل تعيني)ب(

 الطالب من ويطلب الطالب على القراءة نص املعلم يوزع)ج(

 جمموعة قراءته

 وتشكيلها عاتاجملمو  إىل االنضمام الطالب من ويطلب)د(

 مت اليت املناقشات نتائج بعرض الطالب يقوم تعلموه ما ومناقشة

 أصدقائهم قبل من إجراؤها

 واإلصالحات تصحيحات تقدمي املعلم على جيب واألخري)ه(

 .الغلطات عن ابتعاد القراة على الفهم جملرة

 .التحليلية اإلسرتاتيجية (6
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 التحليلية ةاإلسرتاتيجي أيًضا تسمى الثانية اإلسرتاتيجية

 ها:من الغرض بينما

  يقرؤونه ما فهم على الطالب تدريب هو اإلسرتاتيجية هذه)أ(

 خالل ومن األفكار ودعم الرئيسية الفكرة فهم خالل من)ب(

 .والعميق النقدي التفكري على التعود يف الطالب

 الثاين الطالب على نًصا يوزع املعلم اإلسرتاتيجية، هذه من )ج(

 .اجملموعة حسب قراءته الطالب من املعلم ويطلب

 الرئيسية الفكرة ذكر أو حتديد طالب كل من املعلم ويطلب )د(

 قراءته مت مما استخالصه ميكن الذي االستنتاج أو

 ُيطلب مث عليه احلصول مت ما الطالب مناقشة املعلم يسأل )ه(

 اآلراء تقدمي أو املناقشة تقدمي الطالب من

 ميكن حىت والنقد واملدخالت اقرتاحات ميلتقد املعلم واألخري )و(

 .وممتاز جيد بشكل القراءة مبهاراة املتعلقة التعيلم عملية تشغيل

 Snow balling االسرتاتيجية (2

  The Power of تتشابه Snow balling تسمى إهنا

Twoمراحل بعدة متر االسرتاتيجية هذه ألن بينهما واإلختالف 
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 تضم اليت للفصول الفع بشكل تستخدم. الطالب عدد حسب

 اإلسرتاتيجية هذه من اخلطواتوكانت  .الطالب من كبريًا عدًدا

 :هي

 للطالب القراءة نص بإعطاء املعلم يقوم أن)أ(

 النص قراءة الطالب من املعلم يطلب مث)ب(

 الفكرة حتديد الطالب من املعلم يطلب النص قراءة بعد)ج(

  للقراءة الرئيسية

 متت ما ومناقشة جمموعات يلتشك الطالب من ويطلب)د(

 قراءته

 املناقشة من تقدمي التالية املرحلة ذلك بعد )ه(

 التالية للمناقشة تستمر مث )و(

 مع يتناقش ان بعد باملناقشته الطالب يأيت أن هو واألخري )ز(

 اجملموعة

  تصبح حىت واملدخالت اإلقرتاحات املعلم يقدم مث )ح(

 .صحيًحا املناقشته
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 Broken Square/Text ةاالسرتاتيجي (3

 إىل هتدف واليت Broken Square/Text  اإلسرتاتيجية وتسمى

 من جزء جتميع على الطالب وتدريب باملهارات الطالب تزويد

. القراءة من قطعة يف والفهم وجيد صحيح بشكل العريب النص

 : هي اإلسرتاتيجية هذهمن  طواتاخلو 

 أجزاء عدة إىل تقطيعه سيتم الذي النص)أ(

  جمموعات عدة يف الطالب على توزيعه مث)ب(

  جمموعة لكل النص أجزاء وإعطاء)ج(

 بدورهم النص قراءة الطالب مجيع من اطلب ذلك بعد)د(

  وجمموعاهتم

 يف املساعدة الطالب مجيع من املعلم يطلب ذلك بعد)ه(

 . الفرز

 أمام النتائج تقدمي الطالب من املعلم يطلب ذلك وبعد)و(

  الفصل

 األسئلة لطرح األخرى للمجموعات فرصة يوفر ذلك عدب)ز(
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 توفري  هدفا واملدخالت اإلقرتاحات املعلم يقدم واألخري)ح(

 مهارة وخاصة العربية، اللغة تعليم يف للطالب وتقييم تصحيح

 .القراءة

 Index Card Match االسرتاتيجية (3

 Index إسرتاتيجية هي القراءة ملهارة األخرية اإلسرتاتيجية

Card Match ميكن اجلمل أو الكلمات لتعليم عادةً  تستخدم واليت 

 عن للقراءة الطالب وفهم التقييم أشكال من كشكل تطبيقها

 من اخلطوات وكانت. واإلجابات األسئلة بطاقات عمل طريق

 :هي اإلسرتاتيجية هذه

 اوالنصوص األسئلة بإعداد املعلم يقوم)أ(

 ترتيب غري بشكل اإلجابات توزيع يتم مث)ب(

 ويطلب الطالب مجيع على البطاقات بتوزيع املعلم يقوم مث)ج(

  اجملموعة عن البحث الطالب من املعلم

 الفرقة مع جيتمع ان الطالب من األستاذ طلب ذلك بعد)د(

 .وسؤال مناقشة إلجراء للطالب الفرصة درساملو يعطي )ه(
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 ريتوف  هدفا واملدخالت اإلقرتاحات املعلم يقدم واألخري )و(

 مهارة وخاصة العربية، اللغة تعليم يف للطالب وتقييم تصحيح

 .القراءة

 في تعليم مهارة القراءة وسائلال (د 

 اإلعالم وسائل تلعب التعليمة، اإلسرتاجتيات إىل باإلضافة

 القراءة مهارة يف خاصة العربية، اللغة تعليم يف مةمه ةدور  أيًضا التعليمية

 نقله كما ومفرح سريع بشكل ملعرفةا اكتساب الطالب يستطيع هبا ألن

 لديهم اإلعالم وسائل تعليم أن يف لينون جون رأي عن أرصياد أزهر

 التعلم جعل على قادرة اإلعالم وسائل ألن أحدها األمهّية، من الكثري

 الطالب جعل على قادرة الوسائل أن جانب إىل لالهتمام، إثارة أكثر

 اإلعالم ووسائل موثوقة، بيانات توفري على قادرة والوسائل دراية، أكثر

 على قادرة اإلعالم ووسائل بسرعة املعلومات عليها احلصول على قادرة

 70.تفسريها وتسهيل البيانات تفسري

                                                             
70 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),  75. 
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 بعض حول آراء وقدم أيًضا سامل أمحد قال ذلك،  جبانب

 ميكن حيث التعليمية، الوسائل وجود بينها من التعليمية، الوسائل فوائد

 للطالب

 وأسهل أسرع بشكل التعلم فهم)1

 .املعلم شرح إىل االنتباه على تركيزًا أكثر الطالب وجعل )2

  الدراسة يف اجتهاًدا أكثر الطالب وجعل)3

 إضافة يف الطالب ومساعدة املنظمة الفكرة لديهم الطالب وجعل)4

 73.اللغة وإثراء

 :القراءة ارةمه تعليم يف خاصة العربية، اللغة لدرس التعليمية الوسائل هي هذه

 بطاقة)أ(

 اللغات معمل )ب(

 مصورة جملة )ج(

 ملصق)د(

 Tachitoscope.  )ه(

 Reading Pacer. )و(

                                                             
71 Ahmad Salim, al-Wasāîl al-Ta`liymiyyah fi  Ta`liym al-Lughah (Jakarta: t.p.,1987),  3. 
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 األفالم قراءة)ز(

 العرض جهاز)ح(

 اللغوية اللعبية)ط(

 في تعليم مهارة القراءة الطرق (ه 

 من عديد هلا القراءة مهارة أن كتابه يف اخلويل علي حممد يذكر

 الطرق هذه ويف وفهمها، تعميقها يف تطبيقها ميكن اليت التعليمية الطرق

 يف التعليمية الطرق وجود لكن املزايا، وعدة العيوب عدة هلا التعليمية

 ومتعلمي املعلمني لدى  بالتأكيد تساعد أن متكن القراءة مهارة تعليم

 مها التعليمية والوسائل املعلمالعالّية، واهلّمة األهداف حتقيق يف. اللغة

 الطالب جيعل سوف بوجودمها بعضا بعضهما اليتجزء مهمان شيئان

 72.تعلمهم يف يتشجعون

 مهارة عن اخلويل علي حممد شرحها اليت التعليمية الطرق هي وهذه 

 71:القراءة

 

                                                             
{ ص  0333ية والرتبية الدينية االسالمية . }القاهرة : جامعة االزهار، سامي حممود عبد اهلل وأصدقائه، تطوير تدريس اللغة العرب 72

030. 
73 Muhammad Ali Al-Khuli, Asalib Tadris al-Lughah al-Arabiyyah. (Riyadh: al-Mamlakah  

alArabiyyah al-Su’udiyyah, 1982),  107. 
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  احلرفية الطريقة)1

 أو االبتدائية املرحلة يف املعلم قبل من عادة الطريقة هذه تستخدم

 الطريقة هبذه املعلم  يستخدم لذا العربية، اللغة تعليم يف املبتدئ املستوى

 وحداة قراءة من بدءاً  مؤكد، وبشكل ببطء العربية عن الطالب تعليم يف

 بعد حرفا القراءة على التدرب وأخرياً  قراءهتا مث اهلجائية احلرف من احلروف

 .كلمة بعد كلمة حرف

 الصوتية الطريقة)2

 وتستخدمها الصوتية طريقة هي القراءة مهارة لتعليم الثانية الطريقة

 هذه ألن العيوب من العديد هلا أيًضا الطريقة هذه ولكن املبتدئني للمستوى

 .احلجائية األحرف صوت األنواع ذكر كيفية على أكثر تطبق الطريقة

 لفظي مقطع طريقة)3

 املعلم أن هو الطريقة هبذه واملقصود. املقطع طريقة هي التالية الطريقة

 مثايل رقم ترتيب يف املقاطع من قطعة يتم مث اجلملة، طعمقا الطالب يعلم

 .جيد بشكل و صحيح بشكل الطالب ويقلدها القراءة املعلم وميارس
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 الكلمات الطريقة)4

 الكلمات، طريقة هي القراءة مبهارة يتعلق فيما التالية الطريقة

  الكلمة فهم على قادرون الطالب أن هي الكلمات بطريقة هنا واملقصود

 حىت الصور مع الكلمة تضمني يتم ولكن العربية اللغة يف الكلمة بعض

 يف ولكن وصحيًحا حسًنا بسهولة وحفظها فهمها من الطالب يتمكن

 وتتمثل املزايا، وبعض العيوب من العديد هناك احلالة، هذه يف الطريقة

 مع املضمنة العربية اجلمل أو للكلمات الطالب فهم سهولة يف املزايا

 بدال صور على وتركز فقط تتذكر أهنا هي الطريقة هذه عيب لكن ،الصور

 .املعلم يعلمها اليت الكلمات من

 التسليطة الطريقة)5

 هي الكثرية التعليمية الطرق بني التسليطة الطريقة هي التالية الطريقة

 إىل وما اجلملة وطريقة احلرفية والطريقة الصوتية طريقة بني جتمع طريقة

 االعتبار يف يأخذوا أن اللغة ملعلمي ميكن الطريقة، هذه مباستخدا. ذلك

 األخرى الطرق ومزايا التسليطة، الطريقة مع حبيث طريقة كل وعيوب مزايا

 .الطريقة هذه على أيًضا تطبيقها يتم اليت
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 القراءة مهارة تعليم في التقنيات (و 

 كتابه يف الرمحن عبد أنور قال كما أن مًعا نعرف أن حنتاج

 إىل السهولة مرحلة من القراءة مهارات الطالب يتعلم أن بعد: وقال

 مجيع وتطبيق فهم من أيًضا الطالب يتمكن أن وبعد الصعوبة مرحلة

  االستماع ومهارة الكالم ومهارة اجليدة العربية القراءة مهارات يف املهارات

 لتثقيف فقط ليس املعلم دور أن املعلم نعرف ان وعلينا الكتابة ومهارة

  املهمة ولكن العربية اللغة فهم على قادرين الطالب وجعل لطالبا

 تطوير مواصلة يف الرغبة  لديهم الطالب جعل على قادرون هي للمدرس

 74.وكانت املادة مناسبة بسنهم دائما يعرفوهنا اليت العربية اللغة

 الطالب جعل يف مهم دور هلم الذين املعلمني إىل باإلضافة

 التعليمة والوسائل التعليمة الطريقة تكون أن جتب واملاهرين، أذكياء

 يف املعلم هدف مع متوافقة التعليمة والتقنيات التعليمة واإلسرتاجتية

 العربية اللغة تعيلم لتسهيل  مهم شيئ كلها ألن العربية اللغة تعليم

 جانبان هناك  ذلك، جانب إىل، والطالب املعلمني على جيد بشكل

 رمز وجعل:  القراءة،أحدمها ملهارة وخاصة ية،العرب اللغة تعليم يف
                                                             

 ،{م  0338 كية وأمناطها العملية، }القاهرة: دار الفكر العريبحممد صاحل مسك، فن التدريس للرتبية اللغوية وانطباعها املسل 74
603. 
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 نص من الفهم تقدمي من الطالب يتمكن مث صوتًيا، رمزًا الكتابة

 75.املقروء فهم هي القراءة مهارة وأدوار وظائف إحدى ألن  القراءة،

 القراءة اسرتاتيجيات يف الباحثة أن أعاله كتبته مما توضح

 تدريسها مت اليت التعليمية ريقةالط ويف التحليلية االسرتاجتية تستخدم

 الطرق كل أن الباحثة تري ألن الكاملة املتعددة الطريقة باستخدام

 طبعا القراءة مهارة يف وخاصة التعليمية العملية يف املستخدمة التعليمية

 التعليمية  الطريقة أن الباحثة تستخدم فلذالك. والعيوب املزايا هلا

 استخدام هي القراءة ملهارة املدرسة يف تطبيقها يتم اليت املناسبة

 .املتعددة الطريقة

 تعليم في العربية اللغة معلم قبل من مراعاتها يجب التي األشياء (ز 

 .القراءة مهارة

 اهتمام إىل حتتاج اليت األشياء من العديد هناك هبذا، يتعلق فيما

  عربيةال اللغة معلم قبل من مراعاهتا بجت اليت األشياء. العربية اللغة معلم

 : منها وسهل جيد بشكل القراءة مهارة جلعل القراءة تعليم يف

 
                                                             
75 Abdul Muin, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah terhadap Fonetik 

dan Morfologi) (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004), 171. 
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  القراءة لتعليم الغرض)1

 القراءة لتعليم اإلسرتاتيجية)2

  القراءة لتعليم والوسائل)3

 القراءة لتعليم التعليمية والطرق)4

 من سهلة أهنا من الرغم وعلى للغاية مهمة األربعة األشياء هذه 

 .التطبيق يف صعوبة أهنا على إنكارها، ميكن ال ولكن النظرية الناحية

 القراءة مهارة تعليم في التقويم (ح 

 بإجراء املعلم يقوم التعليمية، للمواد الطالب وإتقان التعلم تقدم ملعرفة

. الطالب حيتاجه الذي التفكري أداء على القياس ويركز .التعلم لنتائج قياسات

 اختبار. القراءة مهارات ميو تق يف لكفاءةا لديهم يكون أن املعلمني من ومطلوب

 عدد بني جيمع االختبار هذا ألن. اللغوية للمهارات متكامل اختبار هو القراءة

 القراءة حمتوى املكونات هذه تتضمن االختبار هدف هي اليت املكونات من

 .القراءة وتكوين اللغة وقراءة
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 76:يلي كما هي االقراءة يف اختبارها ميكن اليت االختبارات أشكال

 القراءة من كلمة معىن حتديد)1

 اجلملة سياق يف الكلمة معىن حتديد)2

 مجل عدة بني من الصحيحة اجلملة خيارة)3

 اجلملة( معىن) حمتوى جوهر حتديد)4

 للفقرة الرئيسية الفكرة تعيني)5

 (.شعر أو نثر) اخلطاب نقاط بعض تعيني)6

 (رشع أو نثر) خطاب من واستنتاجات استخالص)7

 

 

 

 

 

 

                                                             
76 Ari Kartini, Tes Keterampilan Membaca, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta 
Bahasa Daerah, Volume 7, Number 1---- Februari 2018, 112. 
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 امناهج البحث وأنواعه .أ 

ألجل اإلكتشاف على أهداف البحث تستخدم الباحثة منهج البحث 

طريقة البحث املستخدمة للحصول على ( Research & Development) والتطوير

أن منهج البحث والتطوير يف مفهوم البسيط منهج  77.إنتاج معني وجتريبية فعاله

نتجه أو منوذج أو إسرتاتيجية أو طريقة أو خطوة معينة م منظم يهدف لكشف

تعيينها وإصالحها وتطويرها وإنتاجها وجتريب فعاليتها لتكون جديدة وفعالة 

 71.ومفيدة

يوتوب عرب الوسائل التعليمية ملهارة الكالم والقراءة  تطويروهذا البحث 

ومرحلة هذا . رببالتطبيق على الطلبة يف املدرسة البيت األمني اإلبتدائّية مج

واملرحلة (, وسائل تعليم تطوير)املرحلة التصميمية   ،البحث على مرحلتني ومها

 (. يوتوبعرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير) التجريبية

                                                             
77

Sugiono, MetodePenelitianKualitatifKuantitatifdan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 297. 
78

 Nusa Putra, Research & Development PenelitiandanPengembangan; SuatuPengantar, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2011), 67. 
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استعدادات كاملة واخلطوات الدقيقية لتطوير على جت الباحثة ااحت

طيط الوسيلة املستخدمة يف ختوشكل  .حىت يكون اإلنتاج إنتاجا فعاال،اإلنتاج

وهو بكيف  (Sugiono)هذا البحث والتطوير هو شكل الذي قام به سوكيينا 

 يوفر عامة التعليمية تصميم منوذج هو ADDIE منوذج ”Addie“ عاديمن شكل 

 التعلم من لكل استخدامها متكن اليت التعليمية املواد تطوير يف منظمة عملية

 تطوير منوذج يتكون .اإلنرتنت عرب والتعلم( لفصلا يف لوجه وجها  ) التقليدي

ADDIE وهي خطوات، مخس من : 

 واملشكالت جاتاحلا حتليل .1

  التصميم .2

 التطوير .3

  التنفيذ .4

 ميو التق .5

ألن هذا بشكل فيها  عادياختارت الباحثة هذا شكل البحث 

لذلك شعرت الباحثة سهولة  ،خطوات دقيقة يف إجراءت األنتاج

الشكل مرونة وأمكنة مبناسبة احلاجات  وهذا لتطوير اإلنتاج
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 هلذا ةالباحث اختيار سببو 79. واملشكالت اإلنتاج واإلعدادية املطورة

 ومنهجي، وبسيط التعلم يف سهلة نعرفه، الذي النموذج هوهذا النموذج

 استخدام جيب أنه يعين مما ومنهجية، مرتابطة مكونات 5 على حيتوي

 يف عشوائي بشكل اختياره ميكن وال منهجي بشكل النموذج هذا

 وكذالك منهجي، بشكل ومنظم بسيط النموذج هذا ألن نظر ا. تطبيقه

 .فهمه يف  املعلمني على سهولة

 والتطوير إجراءت البحث .ب 

تستخدم الباحثة إجراءت البحث والبحث والتطوير بنظرية ألنه يتضمن 

ساعدها ورأت الباحثة أن هذا الشكل ي10،خطوات تفصيلية بوضوح وبدون تعقد

 هذا ويتضمن ،ويبحثها عن احلل يف إعداد املنتج ويعاجل املشكالت املوجودة فيه

وميكن  18.ميوتقو  نفيذوت وتطوير وتصميم حتليل :خطوات مخس من النموذج

 :نظرها يف الورة التالية 

                                                             
79 Sugiono, MetodePenelitianKualitatifKuantitatifdan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet ke-3, 

35. 
80

Dewi Salma Prawiladilaga, PrinsipDesainPembelajaran(Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 

2007),  21. 
81

 Sigit Purnama, ‘Produk Pembelajaran Bahasa Arab’, Literasi, 4.1 (2013), 19–32. 
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ة ضر اللغة العربيابوسيلة املقابلة واإلستبانة اىل حم بدأتالحظة امل تبدأ الباحثة من حصيلة

. واإلستقرائية أيضا يف عملية التعليم فيه ووجدت الباحثة إمكانيات واملشكالت

كل شيئ إذا يستطيع أي يفيد نتيجته ولكن غدا مل يفيد تلك إمكانيات   هيإمكانيات 

وبالعكس أن املشكلة ميكن سيصري إمكانية جديدة إذا يفيد ، سيصري مشكلة جديدة

ونظرت الباحثة . هر يف الواقعي خمتلفة برجائهاومشكالت هو إذا كان ظوا. مفيدة تامة

يستطيع أن حيلها بوجود  يف املدرسة البيت األمني اإلبتدائية مجربأن املشكالت الطلبة 

بالتطبيق على الطلبة يوتوب عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطويرتصميم  هذا

 .يف املدرسة البيت األمني اإلبتدائّية جبمرب
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 والمشكالت جاتالحا تحليل .1

 احلاجة حتليل يف األوىل املرحلة تتمثل ،ADDIE تطوير حبث منوذج يف

 وحتليل( التعليمية واملواد والوسائل واألساليب النماذج) جديد منتج تطوير إىل

 منتج يف مبشكلة املنتج تطوير يبدأ أن ميكن. املنتج تطوير يف والشروط جذابية

 وبيئة اهلدفموافقة  حتياجاتاإل بسبب عدم املشاكل تنشأ أن ميكن. موجود

 اليت املشكالت حتليل .ذلك إىل وما الطالب وخصائص والتكنولوجيا التعلم

البيت األمني  املدرسة  يفوالقراءة  الكالم مهارة ميتعل يف الطلبة يواجهها

 كان قد اليت احللولحل من و  األسبابمن  سببا واستكشاف ،اإلبتدائّية مجرب

 .السابقة يف تطبيقها

  التصميم .2

املشكلة املوجودة  يمن مكان البحث وه احلقائقبعدما عرفت الباحثة 

 هذاالباحثة  قامتوأيضا إحتياجات الطلبة يف تعليم اللغة العربية ف، يف امليدان

بالتطبيق على يوتوب عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطويرتصميم 

 يف التصميم أنشطة تعد. و اإلبتدائّية جبمربالطلبة يف املدرسة البيت األمني 

 يف واحملتوى املفاهيم بتصميم تبدأ منهجية عملية ADDIE تطوير حبث منوذج
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 تعليمات كتابة يُطلبو . منتج حمتوى لكل التصاميم كتابة وكانت. املنتج

 املرحلة، هذه يف. ومفصلة واضحة بطريقة املنتجات تصنيع أو تصميم تنفيذ

. التالية املرحلة يف التطوير عملية أساس وسيشكل نظري ا املنتج تصميم يزال ال

مث إختارت الباحثة عن إسرتاتيجية والطريقة املناسبة لسهولتهم يف تعليم اللغة 

 . وكانت اخلطوات مما يلى:العربية

 الخطة األولى

 

 

 الخطة الثانّية
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 الخطة الثالثة
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 تطويرال .3

وسائل تعليم مهارة  تطوير هو الباحثة هتنفذ الذي التطوير شكل  

بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة اإلبتدائّية البيت يوتوب عرب الكالم والقراءة 

 يف الطالب تسهيل إىل التطوير هذا ويهدف. يف الفصل األول أ األمني جبمرب

 الكالم، ومهارة القراءة مهارة يف كانت سواء  املدرسة يف او املنزل من التعلم

 إضافة سيتم يوتوبعرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير طبيقت

 منوذج يفو  .العربية الّلغة تعليم يف باملوضوع املتعلقة العربية األغاين مع التصميم

 مت اليت املنتجات تصاميم لتحقيق أنشطة على تتكون ADDIE تطوير و حبث
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 لتنفيذ مفاهيمي إطار ويرتط أنشئ قد السابقة، املرحلة يف. سابقا إجراؤها

 هذه يف. للتنفيذ جمهز املنتج يف املفاهيمي اإلطار حتقيق مث. اجلديد املنتج

 .املنتج أداء لقياس أداة إنشاء أيض ا الضروري من املرحلة،

  التنفيذ .4

يف العملية   إدخال وسائل تعليم مهارة القراءة والكالم للطالب

إىل الطلبة يف الفصل بتوزيعه  املنتجفعالية ناحية منالتجربة التعليمية. قامت 

  .من املدرسة البيت األمني اإلبتدائية مجرب أ األول

 يمو التق .5

 وجاذبية  الطلبة ودوافع التعلم ونتائج اإلهتتام حسب التحليل سيجري

 ADDIE بنموذج والتطوير البحث يف التقومي مرحلة إجراءو .ذلك إىل وما املنتج

 وفق ا اإلصالحات إجراء يتم حبيث املنتج، ملستخدمي راجعةال التغذية لتوفري

 النهائي اهلدفو . املنتج يف جمودا يكن مل اليت االحتياجات أو التقومي لنتائج

 .التنمية أهداف حتقيق مدى قياس هو للتقييم
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 المنتج تجربة .ج 

تكون هذه التجربة مهمة للحصول على استنتاج بأن املنتج الئق 

 :علمالستخدام عند الت

   ريبةتصميم التج .1

 بدأت. مستقل بشكل تنفيذه لتطوير نشاط هي الدراسة هذه

 ملهارة التعليمية الوسائل وتطوير امليدانية، املالحظات إجراء من األنشطة

 املنتج صحة من التحقق طريق عن املنتج جدوى واختبار  والقراءة الكالم

 تقدمي خالل من وىاجلد يتم اختبار تنفيذ. اخلرباء من العديد قبل من

 وتقدمي  املنتج  لتقييم للمدقق التقييم استبيانات من عدد مع املنتج تطوير

 يف التجرييب التصميم رؤية ميكن. املنتج لتحسني واالقرتاحات املداخالت

ختتار الباحثة أدوات مجع البيانات باستخدام االستبانة التالية، و  الصورة

االستبانة للطلبة لنيل النتائج حسب  التحليلية لدى اخلرباء، وتصرف هذه

فضل اختبار املواد الدراسية ت .والقراءة االهتتام ودوافع دراسة مهارة الكالم

البعدي. بعبارة أخرى، يهدف  عن طريق مقارنة االختبار القبلي واالختبار

االختبار القبلي إىل ما مدى معرفة الطلبة باملواد اليت سيتم تقدميها. حيث 
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ر البعدي إىل معرفة إتقان مجيع املواد املصنفة على أهنا مهمة أن االختبا

 .مكانسسبقدر اإل

  التجربة مبحث .2

 يف املاهرون اخلرباء فهم املنتج جتربة يف املوضوعات أو املبحث أما

 املنتاج وتصميم رمبا يف مهارة الكالم والقراءة التعليمي احملتوى من جماالهتم

 أن حيثيوتوب عرب ارة الكالم والقراءة وسائل تعليم مه تطوير مبساعدة

األول من املدرسة  الفصل يف الطلبة ووه أال يف هذا البحث البحث إصابة

. والفصل العربية اللغة يتعلمون هم الذين البيت األمني اإلبتدائية مجرب
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األول من املدرسة اإلبتدائية البيت األمني مجرب تتكون من اربعة فصول 

 82طالب. 81ن ولكل الفصول تتكون م

  البيانات أنواع .3

 اليت الوسائل بواسطة املسجلة املعلومات من وحدة هي البيانات

  83.معينة مبشكلة حتليلها وميكن األخرى، البيانات عن متييزها ميكن

 أهنا على اإلندونيسيا اللغة الكبري املعجم يف نفسها البيانات من والتعريف

 يف مبا خمتلفة، بطرق لبياناتا على احلصول مت. وحقيقي صحيح معلومات

 هذه تشمل. واالختبارات واملالحظة االستبيانات وتوزيع املقابالت ذلك

 هذا يف املستخدمة البيانات أنواعو  .الكمية والبيانات الكيفية من البيانات

 مبا نوعني على الباحثة وحلت. والكمية الكيفية البياناتهي  التطوير

 توزيع من الكمية البيانات أخذ مت. ثالبح وقوع يف البيانات جائتها

 االختبار أو األول االختبار بوسيلة للطلبة الدراسي والنتائج االستبانات

 املدارس حول معلومات على للحصول املقابالت إجراءوكان 84.النهائي

 املنتج، تطوير لتقييم اخلرباء إىل استبانات إعطاء يتم الطالب، وخصائص

                                                             
 2121سفتمبر  11المالحظة،  82

83 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian. (Yogyakarta : Teras, 2009), 53 
84 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta: 2009), 9. 
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 واملتعلقة املدرسة يف املوجودة احلقائق عرفةمل إجراؤها كانت واملالحظة

 بعد الطالب حتصيل لقياس والبعدي القبلي اختبار تستخدم بينما بالطلبة،

 .التطوير منتجات استخدام

 البيانات جمع طريقة .د 

 المالحظة .1

 يف الدراسية املواد استخدام أجل من ملالحظةبا الباحثة ستقوم 

 خاصة العربية باللغة التعلم صعوبةو  األول من املدرسة اإلبتدائية الفصل

 لتوضيح التدريس عملية عند التوثيق كان ،والقراءة الكالم مهارةيف 

 وقت يف كافية الباحثة تقومها املالحظة إن. البحث وقوع يف البيانات

 املالحظة مرحلة يف الباحثة قامتو .كورونا الوباء انتشار ملنع قصري

 يف موجودة  اليت املشكالت بعض مبالحظة بينها من مالحظات، بعدة

 إنشاء بينها من كان خمتلفة، حلول تقدمي خالل من والبحث املدرسة

 لدى الكالم ومهارات القراءة ملهارات التعليمية وسائل وتطوير

 .الطالب
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  الشخصية مقابلةال .2

 احلصول على أجل من الشخصية املقابلةب تقوم الباحثة أن

. والقراءة الكالم مهارة دراسة عند بةالطل مبشكلة املتعلقة البيانات

يف  ونائبه املدرسة رئيس مع الشخصية املقابلة من بدءا الباحثة وكانت

 املعلومات ألخذوحماضر اللغة العربية والطلبة اول من العملية املالحظة 

 عملية يف تسهلهم اليت املدرسة لطلبة القائمة والفرصة املرافق عند

 املعلم مع املقابلة حسب البيانات أخذ الباحثة حتاول وبالتايل. التعليم

 نالتها وما املقابلة من نالتها اليت البيانات بني يقارن مث العربية اللغة يف

 .االختبار أو املالحظة عرب

  الوثائقية .3

هي األشياء املكتوبة واملصورة. على سبيل املثال: الكتب  الوثائقية

هذه إن صح التعبري كانت  85واجملالت والوثائق والنظام وهلم جرا.

 وغريهاالرسالة أي الدرس  كراسةأي النتائج اي الصورة من الوثائقية 

 إجراء مت .بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة البيت األمني اإلبتدائّية مجرب

                                                             
85

Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT RINEKA 

CIPTA, 2014), 274. 
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 العديد مراقبة إىل باإلضافة واملقابالت املالحظات أثناء عند التوثيق هذا

 يف باملالحظة قامت الباحثة أن على قاطع ا دليال   لتصبح األنشطة من

 .املدرسة

  االستبانة .4

 متعلقة بيانات على للحصول االستبانات هذه تستخدم

 جالسوا كانوا الذين اخلرباء من االضافات أو االقرتاحات أو بالردود

 مهارة تعلم لدوافع املئوية النسبة حول بيانات حصلت .جماالهتم يف

 من إنتاجه يتم الذي باملنتج الطلبة لدى واالهتتام والقراءة مالكال

 .بيوتو عرب وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير خالل

وسائل تعليم مهارة الكالم  تطوير تطبيقملعرفة فعالية استخدام 

إيل تفاصل االستبيانات.كل  ةحتاج الباحثتف يوتوبعرب والقراءة 

تيار، وكل االختيار له نتيجة خمتلفة. االخ أربعةالسؤال يف االستبيان له 

أما االختيارات هي: االختيار موافق جدا، واالختيار موافق،  

 موافق جدا بتعيني كما يلي:غري موافق، واالختيار غري واالختيار 
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     {3,1}الجدول 

 النتيجة في كل الجواب

 اختيار الجواب رقم
 نتيجة

 إيجابية

 نتيجة

 سلبيّة

1 2 3 4 

 1 4 اموافق جد 1

 2 3 موافق 2

 3 2 غيرموافق 4

 4 1 غيرموافق جدا 5

  

 

 {3,2}الجدول 

 الطالب احتياجات تحليل نتائج لتقييم الباحثة هتستخدمإ جدول يلي وفيما

 التقدير فئة النتائج رقم

1 2 3 

 مرتفع جًدا 41 -   31 1

 مرتفع 31 -  21 2

 منخفض 21 -   11 3

 منخفض جًدا 11 -   1 4
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 {3,3}الجدول 

 ستبانة الطالباوفيما يلي جدول إستخدمته الباحثة لتقييم نتائج 

 التقدير فئة النتائج رقم

1 2 3 

 مرتفع جًدا 48 -   33 1

 مرتفع 35 -   23 2

 منخفض 25 -   13 3

 منخفض جًدا 15 -   1 4

 والقراءة الكالم مهارة حسب الطلبة نتائج على االختبار .5

 االختبار عرب النتائج مقارنة به لتعرف االختبار هذا سيقوم  

 الطلبة تعلم فعالية أظهر والذي البعدي االختبار أو القبلي

بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة يوتوب عرب  املتطور املنتج باستخدام

 .البيت األمني اإلبتدائّية مجرب

 طريقة تحليل البيانات .ه 

 وتنظيمها البيانات تسلسل تنظيم عملية هو البيانات حتليل أن باتون لقا

 البيانات حتليل بأن سفرايوكو حيدد بينما األساسية، الوصف ووحدة وفئة منط يف
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 والتحقق البيانات وتفسري والتنظيم والتجميع املراجعة أنشطة من سلسلة هي

 .والعلمية واألكادميية االجتماعية القيم للظاهرة يكون حبيث منها

 مجع خالل من التطور و البحث يف املطبقة البيانات حتليل تقنياتو 

 البيانات، مجع أدوات نقطة يف مناقشتها متت اليت األدوات خالل من البيانات

 التطوير.و  البحث إلجراءات وفق ا تنفيذها مث

 والقراءة الكالم مهارة لتعليم الوسائل تطوير يف حتليلها مت اليت البيانات

 من الكمية البيانات على احلصول مت. ةوالكيفيّ  الكمية البيانات حتليل هي

 القبلي االختبار نتائج وكذلكوالطالب  اخلرباء من اخلاص التقييم استبيان

 املالحظات نتائج من الكيفيية البيانات على احلصول مت كما والبعدي،

 . والوثائقّية واملقابالت

 الكيفية البيانات حتليل .8

 نتائج اىل ةواملقابل ةحظاملال من ةالكيفي البيانات ةالباحث حللت 

 خاصه العربيه اللغه تعليم عند ومشكله الطالب ومشاركه املقرر املنهج

 الباحثة استخدمت البيانات تحليللو  الكالم ومهاره القراءه مهاره يف

 مان هوبر ميلس طريقة
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 الكمية البيانات حتليل .8

  الكمية هي:  البيانات ةالباحث حللت 

 الكالم مهارة يف الطلبة الحتياجاتا يف االستبانة من النتائج

 تصميم يف اخلرباء من االستبانة ونتائج التطبيق جتربة ومن والقراءة

 .والطالبات الطالب اختبار ومن التعليمية واملواد التعليمية الوسائل

 من البحث نتائج ملعرفة الرموز اىل مستخدمة الباحثة وكانت

 :منها الكمية البيانات حصيل

  الطالب من انةاالستب نتائج (أ 

 الطالب من البيانات باستخدام البيانات الباحثة حللت
 صيغة باستخدام التطبيق من والتجربة االحتياجات حتليل عند

 :كمايلي والدرجة لكرت

 اخلرباء من االستبانة نتائج (ب 

 الوسائل تصميم خبري من االستبانة نتائج ولتحليل 

 :يلي اكم الرموز فاستخدمت التعليمية املواد وخبري
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 {3,4}الجدول 

 ستبانة من الخبيرا نتائج لتقييم الباحثة هتستخدمإ جدول يلي وفيما
 البيان التقدير النتيجة الرقم

1 2 3 4 

 يمكن استخدام االنتاج فورا جيد جدا 32  - 25 1

يمكن استخدام االنتاج بعد  جيد 24  - 17 2

 االصالح

في  ال يمكن استخدام االنتاج ضعيف 13  - 9 3

 التعليم

 إصالح االنتاج كله او بديل راسب 8  - 1 4

 االختبار يف الطالب نتائج (ج 

 قبلي االختبار نتائج للتقرير معايري الباحثة استخدمت 
 :االستبانة يف  الطلبة لدى وبعدي

 {3,5}الجدول 

 اإلختبار نتائج لتقييم الباحثة هتستخدمإ جدول يلي وفيما

 التقدير فئة النتائج الرقم

1 2 3 

 ممتازة 111  - 91 1

 جيدجدا 89  - 81 2

 جيد 79  - 71 3

 مقبول 39  - 31 4

 ناقص 59  - 1 5
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 والموثوقية الصالحية اختبار .و 

  الصالحية اختبار .8

 بكلمة اإلندونيسية اللغة يف الصالحية اختبار تفسري أيض ا ميكن

 هناك كنول احلق، طريق عن نفسها الصالحية تفسري يتم حبيث الصحاحية

 يسمي االختبار إن يُقال حبيث إضافية دقة يقدمون الذين أولئك أيض ا

 أن مبعىن معينة ملعايري وفق ا القياس أداة استخدام املمكن من كان إذا بصاحل

 هذه يف 83.القياس وهدف القياس ووظيفة القياس أداة بني مطابق ا هناك

 أوال: بطريقتني  ةالصالحي اختبار حتليل عملية الباحثة نفذت الدراسة

 احملتوى حيث من وبالتحديد جانبني من رؤيته ميكن املنطقي بالتفكري

 كانت. البحث هذا ويف التجرييب اي الواقعي  خالل من  والثاين .والتكوين

 يتكون الصالحية اختبار هي الدراسة هذه يف إجراؤها متت اليت الصالحية

 احملتوى صالحية اختبار على واحلصول. اإلنشاء وصحة احملتوى صحة من

 اختبار على احلصول مت البناء بينما اخلرباء، فريق أو املدقق تقييم نتائج من

 الباحثة استخدمت  واملوثوقية الصالحية الختبار لألداة واملوثوقية الصالحية

 .88 اإلصدار SPSS إحصائيات مساعدة
                                                             
86 Sahlan, Evaluasi pembelajaran,(Jember: Stain Jember Press 2013) , 219. 
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 للمحتوى الصالحية اختبار (أ 

 بني املالءمة حتديد هبدف الصالحية اختبار إجراء يتم 

. األسئلة شبكة مع أو  إىل هتدف اليت التعليمية واملواد األسئلة

 مع األسئلة شبكة مقارنة طريق عن هذا الصالحية اختبار وإجراء

 جدوى ملعرفة  الصالحية اختبار إجراء  على حتتوي اليت العناصر

 وميكن والبعدي، القبلي االختبار أسئلة يف املستخدمة واملواد األسئلة

 :التالية الصيغة خالل من للخرباء الصالحية معايري قياس

   x800اخلبري صحة من النتيجة : الصالحية

 درجة أقصى النتيجة: 

 اخلرباء صالحية معايري مع عنها املئوية النسبة تُعرف اليت النتائج ومطابقة

 : التايل اجلدول يف موضح هو كما التسجيل معايري مع

 بنائيال صالحية اختبار (ب 

 جرت العملية، هذه يف اخلبري صالحية اختبار إجراء بعد 

 عناصر صحة مستوى حتديد هدفا البنائي صالحية اختبار الباحثثة

 ربط خالل من املنتج حلظة ارتباط باستخدام واألسئلة االستبيان
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  البيانات تذكرة على الطالب بواسطة عليها احلصول مت اليت الدرجات

 هذه. عليها احلصول مت اليت اإلمجالية النتيجة عم األخرى واألسئلة

 :األسئلة العناصر صالحية مبستوى اخلاصة الرموز هي

 :الشرح  

rxy  =املتغري بني االرتباط معامل x واملتغري y 

N  =لالختبار أضاء عدد 

x  =االختبار نتيجة قيمة 

y  =االرتباط معامل قيمة تفسري اليومية القيمة متوسط rxy 

 جكين يف رسفندي نكراها معايري خدامباست
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 {3,6}الجدول 

 rxy االرتباط معامل قيمة تفسير

 الشرح نطاق قيمة

1 2 

1،81 < 1،111 rxy  مرتفع جًدا 

 1،31 < 1،81 rxy   مرتفع 

1،41 <1،31 rxy   معتدل 

1،21 < 1.41 rxy  منخفض 

 1 <،1،21 rxy منخفض جًدا 

 

 SPSS باستخدام واألسئلة االستبيان ناصرع صحة مستوى حساب ميكن

Statistics بإعالن القرار اختاذ. املصحح االرتباط إمجايل باستخدام 88 اإلصدار 

 rcount r كان إذا٪. 5 أمهية مبستوى r جدول على بناء   صاحل غري أو الصالحية

 إذا وبالعكس،. صحيح البيان أن يقال العنصر فعندئذ   ،٪5 أمهية مستوى عند اجلدول

 .صاحل غري البيان ان يقال إذن ،r <rtable عدد كان

 سوى ليست الدراسة هذه يف املستخدمة واألسئلة االستبيان عناصر

 اختبار يف. صاحل مبعىن اي بصحتها التصريح مت اليت واألسئلة االستبانة عناصر

 ميكن وال وفاشلة  الصاحلة غري االستبانة وعناصر األسئلة أن إعالن مت الصالحية،
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 اختبارها الباحثة استخدمت  األداة، هلذه الباحثة استخدام وقبل. أخرى مرة استخدامها

 كعينة، الباحثة استخدمتهم الذين أ الفصل يف  الطالب خالف التجريبية الطالب على

 التجربة هذه إجراء مت.شخص ا 81 بعددهم ب8 الفصل الباحثة اختارت احلالة هذه ويف

 مت اليت االستبانة تتكون. املستخدمة االستبانة موثوقية ونوتتك صحة مدى لتحديد

 الكلي االرتباط باستخدام االختبار نتائج على فبناء   بيان عناصر 88 من اختبارها

  حمسوب=ر عدد ألن فقط صاحلة استبيانات 80 على احلصول مت للعناصر، املصحح

 أ8 الفئة يف بحثك االستبانة من عبارات 80 استخدام سيتم  جدول= ر من أكرب

 اجلدول يف الطالب احتياجات حتليل من االستبانة رؤية ميكن الصالحية اختبار ونتائج

 :التايل

 {3,7}الجدول 

 الطالب حاجات لتحليل ستبانةاال صالحية نتائج

 الرقم
االرتباط الكلي للعنصر  ر-الجدول

 المصحح

 الشرح

1 2 3 4 

 صالح 1،921 1،374 1

 صالح 1،571 1،374 2

 صالح 1،921 1،374 4

 صالح 1،921 1،374 5
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1 2 3 4 

 صالح 1،878 1،374 3

 صالح 1،875 1،374 7

 صالح 1،571 1،374 8

 صالح 1،857 1،374 9

 صالح 1،921 1،374 11

 صالحغير   1،254 1،374 11

 صالح 1،921 1،374 12

 ىسو  ليست الدراسة هذه يف املستخدمة واألسئلة االستبيان عناصر

 اختبار يف. صاحل مبعىن اي بصحتها التصريح مت اليت واألسئلة االستبانة عناصر

 ميكن وال وفاشلة  الصاحلة غري االستبانة وعناصر األسئلة أن إعالن مت الصالحية،

 اختبارها الباحثة استخدمت  األداة، هلذه الباحثة استخدام وقبل. أخرى مرة استخدامها

 كعينة، الباحثة استخدمتهم الذين أ الفصل يف  الطالب خالف التجريبية الطالب على

 التجربة هذه إجراء مت.شخص ا 81 بعددهم ب8 الفصل الباحثة اختارت احلالة هذه ويف

 مت اليت االستبانة تتكون. املستخدمة االستبانة موثوقية تتكون و صحة مدى لتحديد

 املصحح الكلي االرتباط دامباستخ االختبار نتائج على فبناء   .عناصر 88 من اختبارها

 من أكرب  حمسوب=ر عدد ألن فقط صاحلة استبيانات 88 على احلصول مت للعناصر،
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 ونتائج أ8 الفئة يف كبحث االستبانة من عبارات 88  استخدام سيتم  جدول= ر

   الصالحية اختبار

  حمسوب=ر عدد ألن 88 رقم هي هذا البحث استبانة يف تصلح ال اليت
 اجلدول يف الطالب احتياجات حتليل من االستبانة رؤية يمكنف  .جدول =ر من أكرب
 :التايل

 {3,8}الجدول 

 البحث ستبانةا صالحية نتائج

 الرقم
االرتباط الكلي للعنصر  ر-الجدول

 المصحح

 الشرح

1 2 3 4 

 صالح 1،514 1،374 1

 صالح 1،493 1،374 2

 صالح 1،738 1،374 3

 صالح 1،731 1،374 4

 صالح 1،434 1،374 5

 صالح 1،493 1،374 3

 صالح 1،314 1،374 7

 صالح 1،748 1،374 8

 صالح 1،555 1،374 9

 صالح   1،731 1،374 11

11 1،374 
1،738 

 صالح
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1 2 3 4 

 صالحغير   1،339 1،374 12

 صالح 1،314 1،374 13

 سوى ليست الدراسة هذه يف املستخدمة واألسئلة االستبيان عناصر

 اختبار يف. صاحل مبعىن اي بصحتها التصريح مت اليت واألسئلة االستبانة ناصرع

 ميكن وال وفاشلة  الصاحلة غري االستبانة وعناصر األسئلة أن إعالن مت الصالحية،

 اختبارها الباحثة استخدمت  األداة، هلذه الباحثة استخدام وقبل. أخرى مرة استخدامها

 كعينة، الباحثة استخدمتهم الذين أ الفصل يف  طالبال خالف التجريبية الطالب على

 التجربة هذه إجراء مت.شخص ا 81 بعددهم ب8 الفصل الباحثة اختارت احلالة هذه ويف

 تتكون. املستخدمة األسئلة لإلختبار القبلي موثوقية تتكون و صحة مدى لتحديد

 االرتباط باستخدام باراالخت نتائج على فبناء   .عناصر 88 من اختبارها مت اليت األسئلة

 عدد ألن فقط صاحلة استبيانات 80 على احلصول مت للعناصر، املصحح الكلي

 كبحث االستبانة من عبارات 80  استخدام سيتم  جدول= ر من أكرب  حمسوب=ر

 هي هذا البحث استبانة يف ةحلاص تكن مل اليتو   الصالحية اختبار ونتائج أ8 الفئة يف

 االستبانة رؤية يمكنف  .جدول= ر من أصغر  حمسوب=ر عدد ألن 88والرقم  88 رقم

 :التايل اجلدول يف الطالب احتياجات حتليل من



808 
 

 

 {3,9}الجدول 

 القبلي االختبار صالحية نتائج

 الرقم
االرتباط الكلي للعنصر  ر-الجدول

 المصحح

 الشرح

1 2 3 4 

 صالح 1،421 1،374 1

 صالح 1،388 1،374 2

 صالح 1،711 1،374 3

 صالح 1،772 1،374 4

 صالح 1،553 1،374 5

 صالح 1،538 1،374 3

 صالح 1،772 1،374 7

 صالح 1،772 1،374 8

 صالح 1،584 1،374 9

 صالح   1،598 1،374 11

 صالح 1،358 1،374 11

 صالح   1،772 1،374 12

 صالح 1،772 1،374 13

 صالح 1،358 1،374 14

 صالح 1،518 1،374 15

 صالحغير   1،213 1،374 13

 صالح 1،592 1،374 17

 صالح 1،547 1،374 18
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 صالح 1،592 1،374 19

 صالح 1،592 1،374 21

 صالحغير   1،189 1،374 21

 صالح 1،854 1،374 22

 سوى ليست الدراسة هذه يف املستخدمة واألسئلة االستبيان عناصر

 اختبار يف. صاحل مبعىن اي تهابصح التصريح مت اليت واألسئلة االستبانة عناصر

 ميكن وال وفاشلة  الصاحلة غري االستبانة وعناصر األسئلة أن إعالن مت الصالحية،

 اختبارها الباحثة استخدمت  األداة، هلذه الباحثة استخدام وقبل. أخرى مرة استخدامها

 ينة،كع الباحثة استخدمتهم الذين أ الفصل يف  الطالب خالف التجريبية الطالب على

 التجربة هذه إجراء مت.شخص ا 81 بعددهم ب8 الفصل الباحثة اختارت احلالة هذه ويف

 األسئلة تتكون. املستخدمة األسئلة لإلختبار القبلي موثوقية وتتكون صحة مدى لتحديد

 الكلي االرتباط باستخدام االختبار نتائج على فبناء   .عناصر 88 من اختبارها مت اليت

  حمسوب=ر عدد ألن فقط صاحلة استبيانات 80 على احلصول مت للعناصر، املصحح

 أ8 الفئة يف كبحث االستبانة من عبارات 80  استخدام سيتم  جدول= ر من أكرب

والرقم  7 رقم هي هذا البحث استبانة يف ةحلاص تكن مل اليتو   الصالحية اختبار ونتائج

 حتليل من ستبانةاال رؤية يمكنف  .جدول= ر من أصغر  حمسوب=ر عدد ألن 88

 :التايل اجلدول يف الطالب احتياجات
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 {3,11}الجدول 

 ختبار البعدياال صالحية نتائج

 الرقم
االرتباط الكلي للعنصر  ر-الجدول

 المصحح

 الشرح

1 2 3 4 

 صالح 1،313 1،374 1

 صالح 1،711 1،374 2

 صالح 1،711 1،374 3

 صالح 1،711 1،374 4

 صالح 1،313 1،374 5

 صالح 1،981 1،374 3

 صالحغير  1،149 1،374 7

 صالح 1،595 1،374 8

 صالح 1،981 1،374 9

 صالح   1،981 1،374 11

 صالح 1،981 1،374 11

 صالحغير   1،175 1،374 12

 صالح 1،981 1،374 13

 صالح 1،981 1،374 14

 صالح 1،981 1،374 15

 صالح 1،981 1،374 13

 صالح 1،981 1،374 17

 صالح 1،981 1،374 18
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1 2 3 4 

 صالح 1،981 1،374 19

 صالح 1،981 1،374 21

 صالح   1،981 1،374 21

 صالح 1،981 1،374 22

 املوثوقية اختبار  .8

 اللغة يف Reability الكلمة من مأخوذة اإلندونيسية اللغة يف املوثوقية كلمة

 الثبات بأهنا املوثوقية تُعّرف.  قةبالث جدير مبعىن به موثوق كلمة من تأيت اإلجنليزية،

 نتائج بعد أنه يعين مما نسبي ا، متشاهبة النتائج تكون مرات عدة االختبار عند

 هي السؤال موثوقية داللة ذات ارتباط بنتائج ترتبط والالحقة األوىل االختبارات

 هو املوثوقية اختبار. االختبار عناصر من  تناسق أو ثبات مستوى حيدد مقياس

 املوثوقة األداة. اإلختبار السؤال تناسق مستوى لقياس عمله ميكن الذي ما ختبارا

  البيانات نفس إنتاج سوف لقياس، مرات عدة تستخدم عندما اليت األداة هي

 :التالية مثل  Hoyt صيغة حلساب السؤال ثبات مستوى استخدام يتم لقياس

   = r88: هويت زو الرم

 :الشرح 

r88  =األسئلة عمجي موثوقية 

Vr  =املستجيب تباين 
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 وصف موقع البحث .أ 

 مؤسسة رعاية حتت تقع اليت  مدرسة هي االبتدائية األمني البيت مدرسة

 تطويرها نطاق مؤسسة هي مجرب األمني البيت مؤسسة حيث مجرب، األمني البيت

 يف أيضا ولكن الديين والتعليم العام التعليم جمال يف فقط ليس للغاية، واسعة

 وسيطة يف يقع مسجد هو. مجرب األمني البيت جامع ملسجد االجتماعي التنظيم

 تأسس وقد القدمي، واملسجد اجلديد املسجد مها مبنيني من ويتكون مجرب مدينة

  م 0672 مساحة يغطي الذي ،9911 عام ديسمرب 91 يف القدمي املسجد

 املسجد هذا أن إىل تشري سجالت هناك لكن املسجد، ببناء قام من يُعرف وال

 إنشاء مت بينما الثانية، العاملية احلرب بدء قبل 9191 عام يف جتديًدا شهد قد

 جبمهورية الدين وزير قبل من 9167 مايو 9 يف وافتتاحه اجلديد املسجد مبىن

 وقفية أرض على املبىن هذا ويقع احلاج علي موكيت بروفيسور وهو إندونيسيا

 .مستدير شكل لىع قباب 6 تضم 0 م 1722 مبساحة
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 جمبر المدرسة البيت األمين اإلبتدائيةتاريخ تأسيس  .1

 قبل من مطلوبة تعليمية مؤسسة هي مجرب االبتدائية األمني البيت درسةامل

 االهتمام يزداد حيث هذا، يومنا وحىت إنشائها من بدءًا مجرب  املسلمني اجملتمع

 االبتدائية مجرب األمني البيت املدرسة كمدير القيادة بدأت بينما عام كل دائًما

   : التالية الفرتة يف

  املاجسرت هداية نور اسكندر (أ 

  املاجسرت مصراوي احلاج  (ب 

  املاجسرت حافظ وأمحد  (ج 

 املاجسرت حمب اهلل وحزب (د 

  هو حالًيا يقود الذي مجرب األمني آلبيت االبتدائية  مدرسة مدير بينما  (ه 

  .املاجسرت هداية مزكي

 جمبر مدرسة البيت األمين اإلبتدائيةللالموقع الجغرافي  .2

 سععلطان اكععو مجععرب يف شععار  اإلبتدائيععة  املدرسععة البيععت األمععني  تقععع   

. وموقععع ومبحافظععة مجععرب يف جععوق الشععرقية مجععرب اجلنوبيععة مبنطقععة فععرتا   0رقععم 

 هذه اجلامعة نظرا من اجلهات األربع هي كما يلي:
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 مغلياجلهة الغربية:  قرية  (أ

 منطقة فرتا  اجلهة الشمالية: (ب

 إدارة رئيس احملافظةاجلهة الشرقية:  (ج

 سوق تاجنو اجلهة اجلنوبية:  (د
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 هيكل التنظيم .3
 1.4:الجدول

 70املدرسة البيت األمني اإلبتدائية مجربهيكل منظمة 
 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 مدير املدرسة

قسم كيان 

 األعمال

 

  دارةاإل رئيس

  املالي قسم

 لجنة املدرسة

املؤسسة للمسجد 

 الجامع البيت األمين

 قسم اإلدارة

  املنهج قسم قسم الطلبة
املرافق الغامةقسم   

 املعلم

 األعمال

 

قسم القرأن  ويل الفصل
 اإلدارة

 البواب

 األعمال

 

 املعمل قسم النظافة

 اإلدارة

BP 
القرأن 
 اإلدارة

جيةالنموذ  

 الصحة

UKS 
القرأن 
 اإلدارة



996 
 

 

 مين اإلبتدائيةة بجمبر المدرسة البيت األعن  لمحة .4

 الرؤية (أ 

 ذوي األتقياء واجلماعة السنة أهل جعل: "األمني البيت جامع جامع رؤية

 والوطن للدين ومفيدون واالجتماعي والعاطفي والفكري الروحي األذكياء

 املهمات  (ب 

 واخلدمات الكرمية واألخالق والتعليم الدينية بالنشاطات املسجد ازدهار

 .واجلماعة السنة أهل فهم أساس على طنالو  وحب االجتماعية

 .جمبر المدرسة البيت األمين اإلبتدائيةأحوال الطلبة في  .5

 7 من وتتكون فصول عدة من مجرب االبتدائية األمني البيت املدرسة تتكون

 الرابع والصف الثالث والصف  الثاين والصف األول الصف من تبدأ مستويات

 نظاريات 1  من مستويات كل من وتتكون السادس والصف اخلامس والصف

 اخلامس الصف و  فصول 1 من تتكون  والرابع والثالث والثاين األول والصف

على األقل  طالب 07 من يتكون فصل ولكل فصول ثالثة من يتكون والسادس

 وفيما يلي بيان عددهم: .طالب 92 من يتكون األكثر وعلى
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 1.4الجدول: 
 تقسيم الفصول

 العدد يانالب الفصول الرقم

1 2 3 4 

 الفصل األول 1

 22 أ

 22 ب

 22 ج

 22 د

 الفصل الثاني 2

 22 أ

 22 ب

 22 ج

 22 د

 

 

3 

 

 الفصل الثالث

 22 أ

 22 ب

 22 ج

 22 د

 

 

4 

 

 

 الفصل الرابع

 22 أ

 22 ب

 22 ج

 22 د



991 
 

 

1 2 3 4 

 الفصل الخامس 5

 22 أ

 22 ب

 33 ج

 فصل السادسال 2

 33 أ

 33 ب

 33 ج

 عرض البيانات وتحليلها .ب 

 على التفاصيل مع طالب 09 إىل يصل ما الدراسة هذه يف الطلبة عدد

 :التايل النحو

 {1,4 }الجدول
 اساالجن بالنسبه الطالب تفصيل

 

 العدد النساء الرجال الفصل الرقم

1 2 3 4 5 

1 

 

الفصل الوحيد 

 "أ"
11 11 12 
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بالتطبيق على يوتوب عبر وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  طويرت تصميم .4

 الطلبة في المدرسة البيت األمين اإلبتدائيةة بجمبر 

 يريدون الذين املدرسة موظفي وبعض الطالب رغبة أصبحت ما على بناءً 

 قدمت االبتدائية، األمني بيتال املدرسة يف حدثت اليت املشكالت لبعض حاًل 

 العربية، باللغة األمور تسهيل يف يساعدهم أن ميكن تطبيًقا ثةالباح وطبقت

 عن الباحثة ستشرح األوىل، املشكلة صياغة ويف. والكالم القراءة مهارة يف خاصة

 املنتج هذا من التطبيق أن تبينت وقد بالتفصيل، إجراؤه مت الذي التطبيق تصميم

 اللغة وفهم تعلم ىعل الطالب قدرة وترقية جيدة تغيريات تقدمي على قادر

 تصميم يف  خطوات هي التالية.  والقراءة الكالم مهارات يف وخاصة العربية،

 :الباحثة قبل من إجراؤها متت اليت التطبيقات

 اليت املواد ألن اخرق ملرة الفيديو اخد  الباحثة أعادت العملية، هذه يف (أ 

 العام عن خمتلفة كانت األول الصف يف العربية اللغة مدرسة قدمتها

 الفيديو نص تشغيل إعادة العملية هذه يف الباحثة على لذلك السابق،

 اإلتصال  أداة باستخدام الفيديو اخذ .املنتج تقدمي عملية إىل للوصول

 على حصل الفيديوي يكون أن غرضا أفقي شكل ذات باهلاتف اي
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 خضراء شاشة الباحثة متداستخ الفيديو، أخذ وعند األفضل درجة

 .الفيديو حترير تسهيل يف الباحثة مساعدة من ايتمكنو  حىت

 

 

 

 

 

 التحرير بعملية القيام يف التالية العملية تتمثل الفيديو، اخذ إعادة وبعد  (ب 

 حبيث وامللونة املتحركة الرسوم بعض وإضافة kinemaster تطبيق يف

 .للغاية وفعالية مفرحة التعليمية العملية تكون سوف
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 بتحرير أيًضا الباحثة قامت ،kinemaster باستخدام حريرالت إىل باإلضافة (ج 

 باستخدام العربية باللغة الكالم ومهارات القراءة مبهارات املتعلقة املواد

PowerPoint يف التأثريات بعض ويضيف PowerPoint يكون حىت 

 وبعد  العربية اللغة بتعلم ويسعدهم متعة أكثر الدراسة عند الطالب

 التسجيل خالل من الصوت بتسجيل قامت .PowerPoint استخدام

 .فيديو شكل اىل غريته واألخري PowerPoint يف املوجود

 

 

 

 

 

  والوسائل املواد اصالح يف املدبرين عند وتامة كاملة التحرير عملية بعد (د 

 اسم عليه توأطلق يوتوب موقع على التعليمي الفيديو الباحثة وضعت

 .الفيديو وعنوان الفصل
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 تطبيق إنشاء يف التالية العملية استمرت العمليات مجيع كتمالا  وبعد (ه 

 باستخدام Android على قائم تطبيق إنشاء عملية. Android على قائم

PowerPoint تنسيق إىل بتحويل html)Markup Language HyperText( .

 أوالً  تطبيق بتنزيل الباحثة قامت ،Inspiring suite تطبيق خالل من

 إىل PowerPoint  تنسيق غريت مث ذلك، وبعد Inspiring suiteب يسمى

 ال العملية هذه ويف .)HyperText Markup Language)HTML تطبيق

  .طويالً  وقًتا األمر يستغرق
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 مبهارات تتعلق اليت Android اساس على قائمة التطبيق إنشاء ولعملية (و 

 إىل PowerPoint شكل ريتغي بعد العربية اللغة يف القراءة ومهارات الكالم

 تطبيق خالل من HyperText Markup Language( HTML( شكل

Inspiring Suite، تغيريشكل مث HTML (HyperText Markup Language) 

 website. الويب موقع تطبيق خالل من Android تطبيق برنامج إىل

application Builder Pro 4.1 
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 Android اساس على قائم تطبيق نشاءإتصميم و  عملية هي هذه

 البيت مدرسة يف  الطالب لدق القراءة ومهارة الكالم مهارة لتطوير وخاصة

 التطبيق، وصناعة تصميم عملية من االنتهاء وبعد مجرب االبتدائية األمني

 األول الصف يف وخاصة العربية اللغة تعلم يف الشخص استخدامه وميكن

 .والكالم القراءة مبهارات واملتعلق
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بالتطبيق على يوتوب عبر وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير صالحيةة .4

 الطلبة في المدرسة البيت األمين اإلبتدائيةة بجمبر 

 او النوعية البيانات ومها نوعني، إىل الدراسة هذه يف املقدمة البيانات تنقسم

 اختبار وهي البحث مبراحل البيانات على حصلت. الكمية والبيانات الكيفية

 املواد خبري يعين اخلرباء من اثنني قبل من احلقيقية البيانات على للحصول الصالحية

 املداخالت بوجود ألن الوسيلة وخبري املواد خبري من املالحظات هي يلي ما .والوسائل

 :لآلخرين ًداومفي جيًدا تطبيًقا الباحثة قدمته الذي التطبيق جيعل اخلرباء جهة من

 {1,1 }الجدول
 ر الموادياالستبانة من خب

 المقياس

 الرقم المؤشرات
4 1 1 1 

1 5 4 1 2 1 

 1 مطابقة المواد التعليمية مع األهداف التعليمية    √

 1 التنظيم المنهجي للمواد الدراسية    √

 1 مطابقة المواد التعليمية مع األجهزة التعليمة    √

 4 وصوا  يي ققدمم الفيدمو التعليميوضوح األ    √
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1 5 4 1 2 1 

 5 مطابق الوسائل التعليمية بالمرحلة التعليمية    √

 1 اإلبتكارمة يي عرض الوسائل التعليمية    √

 7 وضوح كتابة المواد التعليمية يي الوسائل التعليمية    √

 2 متفرقا   التمرمنا  المجهزة    √ 

 :مةمقياس الدرجة املستخد

: مناسب جًدا / مثري جًدا لالهتمام / دقيق جًدا / واضح جًدا / سهل جًدا 1الدرجة 

 وجذابة جدا

 : مناسبة / مثرية لالهتمام / دقيقة / واضحة / سهلة وجذابة9الدرجة 

 سهولةغري  / غري واضحدقة / أقل  غريإثارة لالهتمام /  غري/  غري مناسب: 0الدرجة 

 و جذابة

واضح غري  دقيق جًدا / غري  مثري جًدا لالهتمام / غري / جدامناسب : غري 9الدرجة 

 سهل جًدا وجذابة جداغري  جًدا / 
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 {,,1 }الجدول
 ر الوسيلةياالستبانة من خب

 المؤشرات المقياس

 

 الرقم

 4 1 1 1 

1 5 4 1 2 1 

 1 السهولة يي استخدام الوسائل التعليمية    √

 1 اد الدراسيةالتنظيم المنهجي للمو    √

 1 جذابية االلوان يي كل أعراض الوسائل التعليمية    √

 4 وضوح األوصوا  يي ققدمم الفيدمو التعليمي   √ 

 5 مطابق الوسائل التعليمية بالمرحلة التعليمية    √

 1 اإلبتكارمة يي عرض الوسائل التعليمية    √

 7 تعليميةوضوح كتابة المواد التعليمية يي الوسائل ال    √

 2 مطابقة الصور بالوسائل التعليمية    √

 :مقياس الدرجة املستخدمة

: مناسب جًدا / مثري جًدا لالهتمام / دقيق جًدا / واضح جًدا / سهل جًدا 1الدرجة 

 وجذابة جدا

 : مناسبة / مثرية لالهتمام / دقيقة / واضحة / سهلة وجذابة9الدرجة 
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 سهولةغري  / غري واضحدقة / أقل  غريرة لالهتمام / إثا غري/  غري مناسب: 0الدرجة 

 و جذابة

واضح غري  دقيق جًدا / غري  مثري جًدا لالهتمام / غري / جدا: غري مناسب 9الدرجة 

 سهل جًدا وجذابة جداغري  جًدا / 

 املدخالت من العديد هناك ،ة من اخلبرييناالستبيان نتائج على بناءً 

 :ليي ما بينها من واالقرتاحات،

 {1,6 }الجدول
 والمواد  ر الوسيلةياالستبانة من خب

اإلقتراحات واملداخالتإسم الخبيرالرقم

123

األستاذ الدكتور اسيب  9
 موالنا املاجسرت

 ملا يوتوب على اختبار شكل يف تقييًما يأضف
 تتعلق بإجابات جمهزة أسئلة 1 او 9 إىل يصل
 الكالم ومهارة القراءة مبهارة

تاذ الدكتور مفتاح األس 0
 اهلدق املاجسرت

إستخدمي مكرب الصوت جلعل الصوت 
 واضحا ومرتفعا
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 الوسائل وخبري املواد خبري من كل يثبت اخلبريين، من استبيانات على بناءً 

 واالستمرار املنتج هذه استخدام ميكن حبيث جًدا جيد الباحثة أعدهتا اليت املنتج أن

 ألنه الكالم ومهارة القراءة مهارة يف وخاصة عربية،ال اللغة تطوير يف تطبيقها يف

 ميكن لذلك الكمال، درجة إىل وصل حىت تصحيحه مت الذي املصحح باستخدام

 القراءة مهارة يف وخاصة العربية، اللغة تعلم يريد شخص ألي املنتج هذا استخدام

 .الكالم ومهارة

بالتطبيق يوتوب عبر ءة وسائل تعليم مهارة الكالم والقرا تطوير المنتج فعالية .4

 على الطلبة في المدرسة البيت األمين اإلبتدائيةة بجمبر 

 ميكن التعليمية، الوسائل استخدام فعالية لقياس الباحثة به قامت ما على بناءً 

 نتائج على بناءً  البعدي واالختبار القبلي االختبار ممارسة من ذلك مالحظة

 الوسائل وجود أن يوضح وهذا القبلي، ختباراال عن متاًما خمتلفة البعدي االختبار

 باللغة التعلم عند الطلبة وفهم احلماس يف كبري تأثري هلها وتطبيقها للعربية التعليمية

 .والكالم القراءة مهارة يف وخاصة العربية،
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 {1,7 }الجدول
حتياجة الطالب استبانة الطالب حسب الالنتيجة من ا

 ستبانة الطالباو 
 اإلستبانة الثاني اإلستبانة األولى لبةإسم الط الرقم

1 2 3 4 

9 ABRIZAN ADAM ARYASATYA 44 51 

0 AFRIZAL AKHTAR SANTOSO 41 51 

9 ALEXANDER GHOZAN AL MANKA 41 51 

1 ALFALEYA KIRANA BIANCAILEY 
ADJIE 15 51 

1 ARSYFA AZZAHRA PUTRI 12 51 

7 ATHAR YUSUF JAUHARI 11 51 

6 AVRIANA DHEA AL FARIZKY 12 51 

9 AZZAM ADHANI 11 51 

1 AZZAMY ALFARISQY HIMAWAN 12 51 

92 BRYANANTA AL ZAKKI LELANA 44 51 

99 CELLO ARKHAN PUTRA ISYANTO 12 54 

90 DI MUHAMMAD IZAZ MAULANA 12 51 

99 EMILY ADZKIYA AKHMAD 14 51 
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91 FATIMAH HASYMIAH 14 51 

91 IRFAN ADI ARTHA 44 51 

97 JAVIER MALEEQ AL ARSY 44 51 

96 KANAYA SALSABILA RIZQIANA  12 51 

99 KHANZA MISKA ALZAHRA 12 51 

91 MANDA ADZKIA LUBNA 44 51 

02 MAULIDA HAFSHAH 
ARUMINGRATRI 

14 51 

09 MUHAMMAD HABIBIE 
RESTUNUGRAHA 

12 51 

00 MUHAMMAD KHADAFI RIZWAN 
ALHAMIDI 

44 51 

09 MUHAMMAD RISQILLAH AKBAR 
FAUZI 

44 51 

01 MUTIYAH ABIDATUL FAJRIYAH 41 51 

01 NATHAN AGHA JAHANSYAH 
JAYUS 

41 51 

07 NAURA FIRZANIA QOTRUNNADA 12 51 

06 QISYA HADI ALMAIRA 41 51 

09 ZAFFRAN FAKHRIE AL ARIF BILLAH 44 51 
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 {1,8 }الجدول
 ختبار القبلي والبعديالمن ا النتيجة

إسم الطلبةالرقم
نتيجة الدراسة

ختبار بعديلاختبار قبليلا

1 2 3 4 

9 ABRIZAN ADAM ARYASATYA 45 144 

0 AFRIZAL AKHTAR SANTOSO 75 144 

9 ALEXANDER GHOZAN AL MANKA 24 144 

1 ALFALEYA KIRANA BIANCAILEY ADJIE 15 22 

1 ARSYFA AZZAHRA PUTRI 45 144 

7 ATHAR YUSUF JAUHARI 54 144 

6 AVRIANA DHEA AL FARIZKY 25 144 

9 AZZAM ADHANI 74 144 

1 AZZAMY ALFARISQY HIMAWAN 75 22 

92 BRYANANTA AL ZAKKI LELANA 74 144 

99 CELLO ARKHAN PUTRA ISYANTO 74 144 

90 DI MUHAMMAD IZAZ MAULANA 24 144 
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99 EMILY ADZKIYA AKHMAD 25 22 

91 FATIMAH HASYMIAH 24 144 

91 IRFAN ADI ARTHA 54 21 

97 JAVIER MALEEQ AL ARSY 55 22 

96 KANAYA SALSABILA RIZQIANA  24 144 

99 KHANZA MISKA ALZAHRA 25 144 

91 MANDA ADZKIA LUBNA 54 144 

02 MAULIDA HAFSHAH ARUMINGRATRI 15 144 

09 MUHAMMAD HABIBIE RESTUNUGRAHA 15 144 

00 MUHAMMAD KHADAFI RIZWAN 
ALHAMIDI 24 144 

09 MUHAMMAD RISQILLAH AKBAR FAUZI 75 144 

01 MUTIYAH ABIDATUL FAJRIYAH 14 144 

01 NATHAN AGHA JAHANSYAH JAYUS 25 144 

07 NAURA FIRZANIA QOTRUNNADA 25 144 

06 QISYA HADI ALMAIRA 54 144 

09 ZAFFRAN FAKHRIE AL ARIF BILLAH 75 22 
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 الخامس

 المناقشة والتأويل

 بتكرار التوزيع .أ 

 فئة من  يتضمن عليها حيصل اليت البيانات لنتائج  العام الوصف

 : التايل للوصف وفًقا منها لكل وتكرار

 للطالب النشط للتعلم التكرار توزيع .5

 {1,5 }الجدول
 الطالب احتياجات تحليلل التكراري التوزيع

 المأوية العدد الفئة الرقم

1 2 3 4 

 % 6،87 طالب 22 مرتفع جدا 1

 % 822 21 طالب 7 مرتفع 2

 %0 0 منخفض 3

 %0 0 منخفض جدا 2

 

 اليت االحتياجات حتليل نتائج أن توضيح ميكن اجلدول، إىل استناًدا

 طالًبا 22 إىل تصل جًدا عالية أهنا على تصنيفها مت املدرسة يف الباحثة جرهتا
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 االحتياجات حتليل نتائج نتائج وكانت٪  87 ,1تبلغ تقدميية عرض بنسبة

 حتليل كان بينما22٪   مئوية بنسبة طالب 1 إىل يصل ما مرتفع او  عالية

 .٪0 جًدا ومنخفض منخفض  االحتياجات

 {1,5 }الجدول
 اليحث ةتستييا ال التكراري التوزيع 

 المأوية العدد الفئة الرقم

1 2 3 4 

 %100 طالب ،2 مرتفع جدا 1

 %0 0 مرتفع 2

 %0 0 منخفض 3

 %0 0 منخفض جدا 2

 

 يف املوجودين للطالب الباحثة قدمتها اليت البحث االستبانة على بناءً 

 االستبانة نتائج أن توضيح ميكن أعاله، املذكورة األمني البيت االبتدائية  املدرسة

 على حصلت طالب 27 نتائج ألن جًدا عالية نتائج على وصلت قد البحث

 الذين والطالب٪  500 بنسبة ممتاز ونتائج.جدا مرتفع او ًداج عالية نتائج

 . ٪0 جًدا واملنخفضة املنخفضة الفئتني إىل حيصلون
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 من نتيجة الدراسة التكرار توزيع  .2

 {1,5 }الجدول
 ييتال الب المدرتسةلط القيلي االختيار ألتسئلة التكراري التوزيع

 جمير اإلبتدائية األمين

 ةالمأوي العدد الفئة الرقم

1 2 3 4 

 %1681 طالب 5 ممتازة 1

 %1681 طالب 5 جيد جدا 2

 %2،87 طالب ، جيد 3

  %8.6 1 طالب 3 مقبول 2

 %25 طالب 6 ناقص 5

 

 القبلي اإلختبار شكل على اختبارًا الباحثة أجرت البحث العملية يف

 هناك هل. التطبيق استخدام بني مقارنة على احلصول إىل هذا ويهدف. والبعدي

 التطبيق وباستخدام. وبعده الباحثة قدمته الذي التطبيق استخدام قبل كبري فرق

 لذلك، للمشاركني، والتعلم التدريس فعالية حول الباحثة بواسطة إجراؤه مت الذي

 املستوى إىل تصل اليت النقدية العملية يف أنه توضيح مت أعاله، اجلدول من

 والذين٪ 58,1 الكاملة لنسبةا إىل يصلون و طالب 1 من تتكون املمتازة،
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  جيد  ملرحلة وصلوا والذين٪ 58,1 بنسبة اشخاص 1  جدا جيد ملرحلة وصلوا

 3 من يتكون  مقبول فئة يف ينجزون ومن٪ 27,1 بنسبة طالب 7 من فيتكون

 طالب 8من يتكون ناقص فئة اىل وصلوا والذين٪ 50,8 سيصبحون أشخاص

 .٪21 مأوية  بنسبة

 {1,5 }الجدول
 ييتال الب المدرتسةلط اليعدى االختيار ألتسئلة التكراري زيعالتو 

 جمير اإلبتدائية األمين

 المأوية العدد الفئة الرقم

1 2 3 4 

 %100 طالب ،2 ممتازة 1

 %0 0 جيد جدا 2

 %0 0 جيد 3

 %0 0 مقبول 2

 %0 0 ناقص 5

 

 يف بعدي بإختبار يسمى اختبار بإجراء الباحثة قامت  املرحلة هذه يف

  ونتائج. اإلجابة الطالب عليها جييب أسئلة عدة الباحثة أعطت املرحلة هذه

 االختبار يف الطالب درجات ألن ومرضية جدا عالية هلل احلمد العملية هذه من
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 املشاركني من طالب مخسة هناك األقصى، احلد إىل ويصل جدا والعالية  الالحق

 طالب 22 و 11 على حيصل واحد شخص وهناك 17 درجة على حيصلون

 .500 النتيجة  على حيصلون

 مع تتفق خطوات عدة من بدءًا املدرسة يف الباحثة به قامت ما على بناءً 

 إجراؤها متت اليت املالحظات من بدءًا البحث نتائج أقصى لتحقيق البحت اإلجراءات

 ضبع و  ومساعدهتا الفصل ولية مع  جرهتا اليت واملقابالت ،2022 نوفمرب من 52 يف

 واالختبارات االستبيانات توزيع خالل من البيانات عن بالتنقيب والقيام الطالب

 أمور ثالثة الباحثة ستناقش البحث، هذا يف الباحثة حددهتا اليت املناقشة يف الالحقة،

 البحث عن نتيجةوال  وصالحيتها التطبيق وفعالية  التطبيق بتصميم تتعلق أحدها مهمة،

 :يلي ما منها أمور عدة

بالتطييق يوتوب عير وتسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير تصميم  .5

 على الطلية في المدرتسة الييت األمين اإلبتدائّية بجمير 

 تطبيق هو التطبيق هذا أن السابق الفصل يف الباحثة أوضحت كما

 يتطلب التطبيق هذا استخدام أن كما أندرويد، نظام وعلى يوتوب عرب

 الطالب تعلم تسهيل على قادرًا التطبيق هذا وكون اإلنرتنت بشبكة االتصال

 إتقان من الطالب يتمكن حىت والكالم القراءة مهارة يف خاصة العربية للغة



520 

 

 عليه أطلق الذي التطبيق هلذا أويل منوذج يلي فيما. أسرع بشكل العربية اللغة

 :لألطفال بالعربية مسي الباحثة

 

 

 

 

 خمصص العربية اللغة تعلم ألن لألطفال العربية التطبيق ذلك يسمى

 القراءة مهارة يف وخاصة العربية، باللغة املتعلق األساسي الصف يف طالب

 املزاجية احلالة جعل إىل هدفا ملونة أكثر التطبيق هذا جعل مت وقد .والكالم

 اللغة تعلم يف سراعتهم على أيًضا  يؤثر مما ومفرحة سعادة أكثر للطالب

 .العربية

 فصول على حيتوي الثاين العرض يف التطبيق، هلذا الثاين العرض هو هنا

 يف فصول، 8 من يتكون  الدراسية الكتاب يف ألنه الطالب سيدرسها وأبواب

 .شىت مبوضوعات تتعلق فصول 8 تظهر الثاين العرض هذا
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{ إرجع} لفظ أيًضا يوجد القائمة، عن النظر بصرف أعاله، الصورة يف

 تعود بينما{ منزل} والصورة قبلها، الصفحة إىل الرئيسية لوظيفةا وتعود

 املتعلقة القوائم إحدى ملس تعلم وعند .الرئيسية شاشة إىل الرئيسية الوظائف

 الكالم مهارة من القائمة تتكون التالية، اخلطة يف قوائم 1 ستظهر بالفصول،

 ويهدف.  باملوضوع ةاملتعلق وأغاين لعبية الدراسةعرب وتقييم القراءة ومهارة

 بشكل العربية اللغة نطاق فهم حيث من الطالب على األمور لتسهيل

 .صحيح
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 يوتوب رابط إىل إرسالنا فسيتم اخلمس، القوائم إحدى نلمس حنن وإذا

 سيتمكن يوتوب، من عالمة او رابط الطالب ملس وإذا. باملوضوع املتعلق

 الطالب على يسهل وهذا الفيديو، يف املتضمن بالتعلم االستمتاع من الطالب

 أخرى قنوات فتح مثل الوالدان، يريدها ال اليت األشياء وجتنب التدريس التعلم

 . املوجه بالتعلم مرتبطة غري

 

 

 

 

 

 الباحثة، قابلتهم الذين أحداحملاضرين نقلته ما مع وقف قد هذا"

 مع وأيًضا العربية اللغة تعلم يف الطالب على يسهل التطبيق هذا إن فقالت

 إىل احلاجة دون املطلوبة القناة على العثور يف الطالب يساعد التطبيق هذا

 تأثري له وكان للغاية مفيًدا كان التطبيق هذا أن واعتقدت  يوتوب على البحث

 6،".الطالب لدى التعلم شجاعة على إجيايب

                                                             
 2025نوفمرب  25،حسن اخلامتة ،املقابلة الشخصية 6،
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 اللغة تعلم أصبح التطبيق هذا إن قال انه الطالب، أحد نقله كما"

 بتعلم سعيًدا وأصبحت العربية، اللغة حمب أكن مل البداية يف. متعة أكثر يةالعرب

 أي يف العربية اللغة تعلم ميكن أيًضا،. املعلمة أوضحتها ما وفهم العربية اللغة

  ،،".املنزل يف او  املدرسة يف سواء. ما وقت ويف ما مكان

 ملنتجا هذا ألن املنتج هبذا جًدا سعداء الطالب ويل هلل، واحلمد

 املنتج هذا وباستخدام ألطفاهلم العربية اللغة تعليم يف مجيًعا حًقا يساعدهم

 مباشرة التدريس وميكنهم ايضا العربية اللغة تعلم الطالب ألولياء ميكن كما

 1،.املعلم بواسطة تسليمه مت الذي الفيديو على إستنادا ألطفاهلم

 تطوير حنو طالبال احتياجات حتليل نتائج الباحثة ستقدم يلي فيما

 مهارة بتنمية يتعلق فيما وخاصة يوتيوب،  عرب تطبيق شكل على إعالمي

 :بياين رسم شكل يف الكالم ومهارة القراءة

 
 
 
 
 
 

                                                             
 2025نوفمرب  25دي حممد عزاز، ،املقابلة الشخصية ،،

 2025نوفمرب  22أم فاطمة هاشيمية، ،املقابلة الشخصية 1،
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 {1,1 }الجدول
 حتياجات الطالبالرتسم بيا ي عن تحليل ا

 

 

 

 

 

 

يوتوب عير وتسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير مامدى صالحّية .5

 لى الطلية في المدرتسة الييت األمين اإلبتدائّية بجمير بالتطييق ع

 بواسطة إجراؤه مت الذي املنتج صالحية حول املزيد الثالثة النقطة تشرح

 يتم الذي املنتج هذا صحة مستوى معرفة إىل الصالحية هذه هتدف. الباحثة

 :املواد خبري من اإلستبانة يلي فيما. وخبريالوسائل املواد خبري من رؤيته
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 {1,5 }الجدول
 ر الموادياالتستيا ة من خي

 المقياس
 الرقم المؤشرات

2 3 2 1 

7 5 2 3 2 1 

 1 مطابقة المواد التعليمية مع األهداف التعليمية    √

 2 التنظيم المنهجي للمواد الدراسية    √

 3 مطابقة المواد التعليمية مع األجهزة التعليمة    √

 2 تقديم الفيديو التعليميوضوح األصوات في     √

 5 مطابق الوسائل التعليمية بالمرحلة التعليمية    √

 7 اإلبتكارية في عرض الوسائل التعليمية    √

وضوح كتابة المواد التعليمية في الوسائل     √

 التعليمية

6 

 ، متفرقات  التمرينات المجهزة    √ 

 :مقياس الدرجة املستخدمة

ا / مثري جًدا لالهتمام / دقيق جًدا / واضح جًدا / سهل جًدا : مناسب جدً 2الدرجة 

 وجذابة جدا

 : مناسبة / مثرية لالهتمام / دقيقة / واضحة / سهلة وجذابة3الدرجة 

 سهولةغري  / غري واضحدقة / أقل  غريإثارة لالهتمام /  غري/  غري مناسب: 2الدرجة 

 و جذابة
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واضح غري  دقيق جًدا / غري  ا لالهتمام / مثري جدً غري / جدا: غري مناسب 5الدرجة 

 .سهل جًدا وجذابة جداغري  جًدا / 

 اخلبري أعطى املواد، خبري إىل الباحثة قدمتها اليت البيانات او العبارات عدد من

 هناك ألن ثالثة القيمة الرقم إعطاء يتم ،7 الرقم باستثناء{. 2} نتيجة النقاط مجيع

 العديدة التقييم منوذج من  إضافة ذلك يف مبا حتسني، إىل اجحتت اليت األشياء من العديد

 أعدته الذي املواد خبري لنتائج بياين رسم هو. الكالم ومهارة القراءة مبهاراة املتعلقة

 .الباحثة

 {1,5 }الجدول
 رتسم بيا ي من خيير المواد
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    x    500اخلبري صحة من النتيجة : الصالحية

 ةدرج أقصى النتيجة:  

500  X 35 :    

32 

: 11،78 

 إىل 21 النتيجة من أنه يوّضح ،5 الفصل يف عليها املنصوص األحكام على بناءً 

 متفوقًا يعترب املنتج هذا أن مبعىن جدا جيد درجة إىل يصل أنه ُيظهر فإنه 32 النتيجة

 فورا. الطالب قبل من املنتج هذا استخدام وميكن املواد خبري عند وجيًدا

 قصري وقت يف الباحثة وتكمل للباحثة، املدخالت املواد خبري يقدم أن وبعد

 زيادة يف جيد منتج املنتج هذا بأن ورأى خبرياملواد ويفرتض املنتج يف ونقائص ماهية

 فيما فقط ليس القوائم جمهزبشىت الربنامج هذا يف العربية، باللغة للتعلم الطالب محاس
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 خمتلفة، مبواضيع املتعلقة العربية واألغاين التعلم قييمبت أيًضا ولكن العربية باللغة يتعلق

 10.العربية اللغة تعلم يف وأسهل محاًسا أكثر الطالب سيجعل بالتأكيد وهذا

 {1,8 }الجدول
 االتستيا ة من خيير الوتسيلة

 المقياس

 الرقم المؤشرات
2 3 2 1 

7 5 2 3 2 1 

 1 السهولة في استخدام الوسائل التعليمية    √

 2 التنظيم المنهجي للمواد الدراسية    √

 3 جذابية االلوان في كل أعراض الوسائل التعليمية    √

 2 وضوح األصوات في تقديم الفيديو التعليمي   √ 

 5 مطابق الوسائل التعليمية بالمرحلة التعليمية    √

 7 اإلبتكارية في عرض الوسائل التعليمية    √

بة المواد التعليمية في الوسائل وضوح كتا    √

 التعليمية

6 

 ، مطابقة الصور بالوسائل التعليمية    √

                                                             
 2022 ينايري  51دكتور أسيب موالنا، ،لة الشخصيةاملقاب  10
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 :مقياس الدرجة املستخدمة

: مناسب جًدا / مثري جًدا لالهتمام / دقيق جًدا / واضح جًدا / سهل جًدا 2الدرجة 

 وجذابة جدا

 ابة: مناسبة / مثرية لالهتمام / دقيقة / واضحة / سهلة وجذ3الدرجة 

 سهولةغري  / غري واضحدقة / أقل  غريإثارة لالهتمام /  غري/  غري مناسب: 2الدرجة 

 و جذابة

واضح غري  دقيق جًدا / غري  مثري جًدا لالهتمام / غري / جدا: غري مناسب 5الدرجة 

 سهل جًدا وجذابة جداغري  جًدا / 

 اخلبري أعطى ،الوسيلة خبري إىل الباحثة قدمتها اليت البيانات او العبارات عدد من

 هناك ألن ثالثة القيمة الرقم إعطاء يتم ،2 الرقم باستثناء{. 2} نتيجة النقاط مجيع

 العديدة التقييم منوذج من  إضافة ذلك يف مبا حتسني، إىل حتتاج اليت األشياء من العديد

 أعدته الذي لةالوسي خبري لنتائج بياين رسم هوها . الكالم ومهارة القراءة مبهاراة املتعلقة

 .الباحثة

 يستخدمونه الذين أولئك على إجيايب تأثري له يكون أن وميكن جيد التطبيق هذا

 بزيادة مثل آخر مستوى إىل التطبيق هذا إضافة متت إذا بكثري أفضل سيكون ولكن
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 جًدا جيد املنتج هذا عام بشكل ولكن. بعد فيما اإلستماع ومهارة الكتابة مهارة

 األساسي املستوى أنه على التعليمي مستواهم تصنيف مت الذين ولئكأل جًدا ومناسب

 11.اإلبتدائية املستوى يف اي

 {1,9 }الجدول
 رتسم بيا ي من خيير الوتسيلة

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 2022 ينايري  51دكتور مفتاح اهلدى ، ،املقابلة الشخصية 11
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     x   500اخلبري صحة من النتيجة : الصالحية

 درجة أقصى النتيجة:  

500  X 35 :    

32 

: 11،78 

 وخبري املواد خبري من ردود أن بوضوح رأية ميكن الباحثة، وصفته ما إىل استناًدا

 املدى على لالستخدام ممكن املنتج هذا أن يعتربون فهم. املنتج هلذا جًدا جيدة الوسائل

 على بناءً . فلآلخرين فوائد من العديد على حيتوي املنتج هذا أن ويعتربون الطويل

 فإنه 32 النتيجة إىل 21 جةالنتي من أنه يوّضح ،3 الفصل يف عليها املنصوص األحكام

 خبري عند وجيًدا متفوقًا يعترب املنتج هذا أن مبعىن جدا جيد درجة إىل يصل أنه ُيظهر

 فورا. الطالب قبل من املنتج هذا استخدام وميكن الوسيلة
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يوتوب عير وتسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير المنتج فعالية مدىما .5

 مدرتسة الييت األمين اإلبتدائّية بجمير بالتطييق على الطلية في ال

وسائل  تطوير املنتج فعالية ة عنالباحث ناقشتس للمشكلة، الثانية الصيغة يف

بالتطبيق على الطلبة يف املدرسة البيت األمني يوتوب عرب تعليم مهارة الكالم والقراءة 

 مجع يف عديدة اطرقً  الباحثة نفذت املنتج، هذا فعالية مدى ملعرفة. اإلبتدائّية جبمرب

 البعدي، واختبار القبلي اختبار وإجراء اإلستبانة استخدام بينها من كان البيانات،

 مراحل مجيع تنفيذ قبل ولكن .والوثائقية التعليمية بالعملية تتعلق مقابلة عملية وإجراء

 جلميع استبيان تقدمي خالل من لالحتياجات حتلياًل  الباحثة أجرى البيانات، مجع

 .العربية اللغة بفهم املتعلقة احتياجهم من ارادوا ما ملعرفة هدفا بالطال

 باستخدام ألن t-test منوذج صيغة الباحثة إستخدمت املنتج، فعالية ملعرفة

 نتائج يف النظر من الرغم على املنتج، فعالية مستوى رؤية للباحثة ميكن الصيغة هذه

 اوغري فعالية املنتج ومعرفة حتديد الفعلب للباحثة ميكن طبعا والبعدي، القبلي االختبار

 حول بالتفصيل شرحت للباحثة ميكن ،t اختبار وباستخدام. الطالب عند فعالية

 إىل باإلضافة ولكن. العلمي البحث إجراء أثناء الباحثة صنعته الذي املنتج فعالية

 ملعرفة. ديالبع واالختبار القبلي االختبار حول البيانات معاجلة يف t اختبار استخدام

 ذوي األشخاص من العديد مع املقابلة بعملية الباحث إستمرت املنتج، فعالية مدى
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 ومساعدة الفصل وويل العربية اللغة مدرسة ذلك يف مبا البحث، هبذا والعالقة الصلة

  فعالية الباحثة صنعته الذي املنتج أثر ملعرفة أيًضا شاركوا الذين الطالب وكذلك الفصل

 أجراه الذي t اختبار باستخدام البيانات معاجلة نتيجة هو يلي ما. يةفعال غري أم

 .الباحثة

 ت اختبار) عينتني من ت اختبار باستخدام البيانات حتليل هي التالية اخلطوة مث

 العالج تأثري مستوى حتديد إىل التقنية هذه هتدف. 0,01 أمهية مع( املزدوجة للعينة

 :يلي كما هي واتواخلط. البحث موضوع على املفروض

 اجلمل شكل يف Ha و Ho اجعل :5 الخطوة

 والكالم القراءة ملهارة التعليمية وسائل استخدام بني معنوي تأثري هناك: هكتار

 الطالب حتصيل على

 الصيغة باستخدام T عدد أوجد :5 الخطوة

 

 

 :الييا ات

T :اختبار T. 

 خمتلف: د
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D2 :التباين 

N :العينات عدد 

  T اختبار معايري يدحتد :5 الخطوة

 مقبول مت أنه يعين فهذا ،جدوال <Tحساب  Tكان إذا Ha وقبول .أ 

Ha ورفض Ho 

 Ha أن يعين مما ،جدوال <Tحساب  Tكان إذا Ho وقبول .ب 

 .مقبول Ho و مرفوض

 والبعدي القبلي االختبار درجات حساب :5 الخطوة

 {1,51 }الجدول
 .T اختيار شكل في الييا ات تحليل 

 اإلسم الرقم

ختبال ا

ر 

 القبلي

ختبال ا

ر 

 البعدي

x1-x2 D d2 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Abrizan Adam 

Aryasatya 25 100 55- 55 3027 

2 Afrizal Akhtar 

Santoso 65 100 25- 25 725 

3 Alexander Ghozan 

Al Manka 10 100 10- 10 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Alfaleya Kirana 

Biancailey Adjie 75 1، 33- 33 10،1 

1 Arsyfa Azzahra 

Putri 25 100 55- 55 3025 

1 Athar Yusuf Jauhari 50 100 50- 50 2500 

8 Avriana Dhea Al 

Farizky 15 100 5- 5 25 

7 Azzam Adhani 60 100 30- 30 100 

1 Azzamy Alfarisqy 

Himawan 65 1، 23- 23 521 

50 Bryananta Al Zakki 

Lelana 60 100 30- 30 100 

55 Cello Arkhan Putra 

Isyanto 60 100 30- 30 100 

52 Di Muhammad Izaz 

Maulana ،0 100 20- 20 200 

53 Emily Adzkiya 

Akhmad ،5 1، 13- 13 171 

52 Fatimah Hasymiah ،0 100 20- 20 200 

51 Irfan Adi Artha 50 17 27- 27 2117 

51 Javier Maleeq Al 

Arsy 55 1، 23- 23 1،21 

58 Kanaya Salsabila 

Rizqiana 10 100 10- 10 100 

57 Khanza Miska 

Alzahra ،5 100 15- 15 225 

51 Manda Adzkia 

Lubna 50 100 50- 50 2500 
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1 2 3 4 5 6 7 

20 Maulida Hafshah 

Arumingratri 75 100 35- 35 1225 

25 Muhammad Habibie 

Restunugraha 75 100 35- 35 1225 

22 Muhammad 

Khadafi Rizwan 

Alhamidi 10 100 10- 10 100 

23 Muhammad 

Risqillah Akbar 

Fauzi 65 100 25- 25 725 

22 Mutiyah Abidatul 

Fajriyah 70 100 20- 20 1700 

21 Nathan Agha 

Jahansyah Jayus ،5 100 15- 15 225 

21 Naura Firzania 

Qotrunnada 15 100 5- 5 25 

28 Qisya Hadi Almaira 50 100 10- 10 2500 

27 Zaffran Fakhrie Al 

Arif Billah 65 1، 23- 23 531 

 26،7 11،5 الجملة
 

-108 

 

 

108 

 

 

59555 

 فلذالك 
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D =  

 t = 

 t =  

 t =  

 t =  

 t =  

 t =  

 t = 4, 61 

 .حساب T مع جدوال T قارن: 1 الخطوة

 
 من يتكون أ األول الفصل يف املستجيبني عدد يكون( أ) املواصفات بقياس

 5,805 هو  جدول T أن املعروف ومن طالًبا، 27

 5،805< 15 ، 2 هو  جدول T<  حسابT له أ األول الفصل

 اخلامتة :السادتسة الخطوة

  جدول T<  حساب T أ الفصل ذلك نرى أن ميكننا أعاله، للحسابات وفًقا

 5،805< 15 ،2 هو
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 فرًقا هناك ألن مرفوض Hoو  مقبول Ha  هو االستنتاج فإن لذلك،

 يوتوب عرب والكالم القراءة ملهارة التعليمية وسائل استخدام وبعد قبل بني كبريًا

 حتسني يف فعال جبمرب  االبتدائية األمني البيت املدرسة يف الطلبة على بالتطبيق

 .الطالب تعليم نتائج

  الباحثة صنعتها اليت املنتجات أن  يوضح أعاله، البيانات عرض من

 املنتجات ألن وذلك. الطالب لدى التعلم ونتائج احلماس زيادة يف للغاية فعالة

 - العربية اللغة تعلم يف الطالب على وتسهل للغاية ومفرحة ممتعة املصنوعة

 لنتائج ختطيطي رسم يلي فيما والقراءة، الكالم مبهارة يتعلق فيما خاصة

 .الطالب على الباحثة أجراه الذي والبعدي القبلي االختبار

 {1,55 }الجدول
 ختيار القيلي واليعدي الرتسم بيا ي عن ا
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 وأكثر بكثري أقوى الباحثة عليها حصل اليت البيانات تكون حىت

 أيًضا الباحثة قامت والبعدي، القبلي االختبار إجراء إىل باإلضافة صحة،

 تعلمهم كيفية ملعرفة الطالب عليها جييبون بيانات شكل على اإلستبانة بإجراء

 .الطالب على املنتج أو التطبيق تأثري ماذاهو ومعرفة العربية اللغة

 {1,55 }الجدول
 تستيا ة الطليةارتسم بيا ي عن 

 

 

 

 

 

 العربية حماضرة مع الباحثة نفذته الذي املقابلة أسلوب نتيجة يلي فيما

 .الصف وويل والطالب

 هذا وجود من ألن املنتج هذا باستخدام العربية اللغة بتعلم جًدا سعيد أنا"

 12".أجدادي مع الدراسة ميكنين املنزل يف كنت ولو املنتج
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 يقالتطب هذا مع لكن حًقا، العربية اللغة أحب األطفال، روضة يف درست مند"

 انتظار إىل مالال ولست جبد الدراسة أستطيع ألنين بألفضل  العربية اللغة احب

 إىل االضطرار من باحلرية أشعر يوتوب، على أحبث عندما أحيانًا ألنين مدرس

 فتح ميكننا التطبيق، هذا استخدام حالة يف ولكن الصحيح الرابط على العثور

 وهذا التطبيق هبذا جًدا سعيد أنا لكلذ التطبيق، هذا يف املوجود املوجه الرابط

 13".وفهمها العربية اللغة تعلم يف محاًسا أكثر جيعلين مجيعا

 يائسة البداية يف أصابتين وقد العربية للغة كمدرسة أنا العاملني، رب هلل احلمد"

  منخفضة كانت التعليمية ودوافعهم الطالب محاس أن رأيت ألنين  أحيانًا

 بسبب للغاية تطورهم رأيت لكنين جيدة، أيًضا تكن مل ةالتعليمي نتائجهم وأن

 يوتوب عرب العربية للغة  التعليمية الوسائل تطوير شكل يف األدوات وجود

 املهارات من مهارتان ومها الكالم، ومهارة القراءة ملهارة ختصيصه مت والذي

 من العديد هناك أن اآلن أرى ولكين الطالب لدى للغاية صعبة املوجودة

 نتائجهم تكون التطبيق هذا وجود  منذ ألهنم الطالب يف الفضيلة لتغيرياتا

 12".ومرضية جًدا عالية التعليمية
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 الباب السادس

 الخاتمة

 خالصة نتائج البحث . أ

 حبث على حبثًا وجرى التعليمية للوسائل تطويرًا الباحثة تجر  أن بعد

 بالتطبيق يوتوب عرب والقراءة الكالم مهارة تعليم وسائل تطوير بعنوان علميتها

 املرحلة اىل وصلت واآلن مجرب،  االبتدائية األمني البيت املدرسة يف الطلبة على

 :اخلالصة او االستنتاج وهي خرية،األ

 أخذتهي:  الباحثة به قامتكما   التطبيق تصميم نتيجة البحث من .1

 Kinemaster Pro باستخدام بتحريره قامت مث وتكرارًا مرارًا الفيديو الباحثة

 بتصميم PowerPoint وتصميم PowerPoint شكل يف املادة بعمل قامتو 

 تغيري من بدأ مث يوتوب على ديوالفي بتحميل الباحثة قامت ذلك وبعد

 وتغيري Inspiring Suit تطبيق باستخدام HTML تنسيق إىل PPT تنسيق

 الويب موقع تطبيق خالل من Android تطبيقات برنامج إىل html تنسيق

Builder Pro 1.1 على التطبيقي الربنامج تثبيت يتم أن وبعد Android 

 . جاهزًا ويكون
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 للحصول الصالحية اختبار وهي البحث حلمبرا البيانات على حصلت .1

 والوسائل املواد خبري يعين يناخلرب  من اثنني قبل من احلقيقية البيانات على

 الوسائل وخبري املواد خبري من كل يثبت اخلبريين، من استبيانات على فبناء

 املنتج هذه استخدام ميكن حبيث جًدا جيد الباحثة أعدهتا اليت املنتج أن

 .العربية اللغة تطوير يف تطبيقها يف واالستمرار

 لعينة الباحثة إستخدمت ،املنتج هذا فعالية مدى ملعرفة املبحث، هذا يف .3

 البحث وإستبانة االحتياجات حتليل نتائج على املزدوجة t االختبار

 االختبار نتائج إىل بالنظر.  الطالب مع والبعدي القبلي االختبار ونتائج

 للغاية فعال هذا أن استنتاج ميكن الطالب، أجراه الذي والبعدي الفبلي

 على وحصلت الكبري الفراق هناك وبعدي قبلي إختبار من نتائج ألن

 هناك معاجلتهما متت٪   111 إىل تصل وحىت جًدا عالية درجات

 T<  حساب T أ الفصل ذلك نرى أن ميكننا. t اختبار باستخدام

  مقبول Ha  هو تاجاالستن فإن لذلك،.1،111< 61 ،1 هو  جدول

 . مرفوض Hoو
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 اإلقتراحات  . ب

 يف العربية للغة التعليمية العملية تكون ان التطبيق هذا بوجود رجاء .1

 .وفعاال إمتاًعا أكثر املنزل اويف الفصل

 حىت الدراسية للفصول التعليمية العملية يف التطبيق هذا مبساعدة رجاء .1

 العربية اللغة فهم من الوسائل هذه تطوير خالل من الطالب يتمكن

 إىل هدفا.القراءة ومهارة الكالم مهارة يف خاصة وأسهل، أسرع بشكل

 املدرسة يف عالية كانت اليت التعليمية ونتائج احلماس خلق يف االستدامة

  .اإلبتدائية األمني البيت

 أيًضا وميكن البحوث خالل من البحث هذا حتسني يتم أن الحقا ونأمل .3

 حبثت  املناقشة، هذه يف. أخرى تطورات خالل من ريالتطو  هذا حتسني

 يوًما نأمل حبيث القراءة ومهارة الكالم مهارة ومها فقط، مهارتني  الباحثة

 البحث هذا يصبح حىت االستماع ومهارة بالكتابة جتهيزها يتم أن ما

 .كامالً  تطبيًقا

من حاجة اىل اإلنرتنيت اىل  البحث هذا حتسني يتم أن الحقا ونأمل .1

 .حاجة اليهغري 
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جبامعة كيائي احلاج أمحد  بقسم تعليم اللغة العربية  (S2) العليااجلامعية  على الدرجة
 حتت العنوان :  صديق اإلسالمية احلكومية مجرب

بالتطبيق على الطلبة في يوتوب عبر وسائل تعليم مهارة الكالم والقراءة  تطوير
 المدرسة البيت األمين اإلبتدائّية جمبر

رته من إبداع غريي أو لتأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد اســــتقباال وّ صكتبته بنفسي وما
ولن تكون   كلية على ذلؤو وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املســ هأليفتمن  أنه

جبامعة  الدراسات العليا أو على قســــــــــــم تعليم اللغة العربية بكلية   فاملشــــــــــــر ولية على ؤ املســـــــ
 .كيائي احلاج أمحد صديق اإلسالمية احلكومية مجرب

 . لكوحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذ 
 0000فرباير  02مجرب،  

 ، ةالطالب
 
 
 

  عىن فطريانا
 000002000002:جامعيرقم   



 

 

 للغة العربّية:ا تطبيق المنتج عنالوثائقّية ألنشطة 

 
الطالب يهتمون ماقدمت وشرحت  .1

 األستاذة يف الفصل
 

 
األستاذة اعطت الكيفية يف استخدام املنتج  .2

 . املعدة

 
هم فرحوا يف تعلم اللغة العربية معا  .3

يف الفصل باستخدام الوسائل 
 التعليمية.

 

 
إستخدام املنتج يف الفصل       تطبيق .4

 األول }أ{
  

 

 

 

 

 



 

 

 الوثائقّية في العملية التعليمة للغة العربية باستخدام املنتج املصنوعة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANGKET KEBUTUHAN SISWA/SISWI 

SD AL-BAITUL AMIEN FULL DAY SCHOOL JEMBER 

Nama Responden : 

Kelas/ Semester : 

Tujuan dari pertanyaan dibawah ini adalah untuk megetahui kebutuhan peserta 

didik SD Al-Baitul Amien Full day School jember dalam pembelajaran Bahasa 

Arab terutama pada keterampilan Membaca & Berbicara. 

1. Petunjuk pengisian Angket 

a. Beri tanda cheklist (√) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang 

tersedia sesuai dengan kondisi saudara, dengan item jawaban sebagai 

berikut: 

SS  : Sangat Setuju  KS : Kurang setuju 

S  : Setuju   TS : Tidak Setuju 

b. Setia pertanyaan diharapkan tidak ada yang kosong 

c. Bila telah mengisi lembar angket harap segera dikumpulkan 

2. Isilah angket berikut ini dengan baik & benar ! 

NO PERTANYAAN SS S KS TS 

1 Guru menggunakan metode yang bermacam-macam dalam 

pembelajaran Bahasa Arab 

    

2 Guru selalu menggunakan media yang bermacam-macam dalam 

pembelajaran Bahasa Arab 

    

3 Pembelajaran Bahasa Arab saat ini sangat menarik     

4 Saya merasa sangat kesulitan didalam memahami pembelajaran 

Bahasa Arab yang disampaikan 

    

5 Saya merasa kesulitan ketika disuruh membaca teks berbahasa Arab     

6 Saya merasa kesulitan ketika disuruh berbicara mengguakan Bahasa 

Arab dan menjawab beberapa pertanyaan/ pernyataan didalam 

Bahasa Arab 

    



 

 

7 Saya merasa bosan belajar Bahasa Arab terutama pada keterampilan 

Membaca & Berbicara 

    

8 Saya belum bisa memperaktekkan langsung terhadap apa yang 

sudah disampaikan oleh guru terkait keterampilan membaca & 

berbicara 

    

9 Saya membutuhkan media untuk memudahkan dalam pembelajaran 

Bahasa Arab terutama pada Keterampilan Membaca & Berbicara 

    

10 Saya merasa kesulitan jika mempelajari Bahasa Arab tanpa adanya 

bantuan lainseperti pengadaan aplikasi 

    

11 Saya tertarik jika pembelajaran Bahasa Arab terutama pada 

keterampilan membaca & Berbicara menggunakan media aplikasi 

berbasis android 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANGKET PENELITIAN 

Untuk Siswa/I SD Al-Baitul Amien Full Day School Jember Kelas 1 terutama 

pada roumble A (Setelah pemakaian media pembelajaran) 

Nama Responden : 

Kelas   : 

Hari/Tanggal  : 

A. Petunjuk pengisian Angket 

d. Beri tanda silang (×) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia yang 

anda anggap paling tepat 

e. Setia pertanyaan diharapkan tidak ada yang kosong 

f. Bila telah mengisi lembar angket harap segera dikumpulkan 

B. Angket penilaian untuk Untuk Siswa/I SD Al-Baitul Amien Full Day 

School Jember Kelas 1 terutama pada roumble A  

1. Apakah penyajian media dengan menggunakan aplikasi berbasis Android 

dalam pembelajaran bahasa Arab yang difokuskan pada keterampilan 

membaca dan berbicara itu menarik? 

A. Menarik 

B. Sangat Menarik 

C. Kurang Menarik  

D. Tidak Menarik 

2. Apakah dengan adanya wadah yang Berbentuk aplikasi memudahkan 

kalian di dalam mencari pembelajaran yang diinginkan? 

A. Sangat Mudah 

B. Mudah 

C. Agak Sulit 

D. Sulit 

3. Apakah desain dari aplikasi tersebut menarik? 

A. Menarik 

B. Sangat Menarik 

C. Kurang Menarik  

D. Tidak Menarik 



 

 

4. Apakah pilihan warna yang terdapat dalam aplikasi tersebut cocok untuk 

seusia kalian? 

A. Cocok 

B. Sangat Cocok 

C. Kurang Cocok 

D. Tidak Cocok  

5. Apakah dengan adanya aplikasi ini bisa membantu kalian untuk mengingat 

Bagaimana caranya guru membaca dan berbicara di dalam bahasa Arab 

meskipun ada di rumah? 

A. Membantu 

B. Sangat membantu 

C. Kurang membantu 

D. Tidak membantu sama sekali 

6. Apakah dengan adanya aplikasi ini kalian terbantu di dalam menguasai 

keterampilan membaca? 

A. Terbantu 

B. Sangat Terbantu 

C. Kurang Terbantu 

D. Tidak Terbantu sama sekali 

7. Apakah dengan adanya aplikasi ini kalian terbantu di dalam menguasai 

keterampilan Berbicara? 

A. Terbantu 

B. Sangat Terbantu 

C. Kurang Terbantu 

D. Tidak Terbantu sama sekali 

8. Apakah dengan adanya transliterasi atau alih bahasa pada aplikasi tersebut 

memudahkan kalian didalam mempelajari keterampilan membaca? 

A. Sangat Mudah 

B. Mudah 

C. Agak Sulit 

D. Sangat Sulit 



 

 

9. Apakah dengan adanya transliterasi atau alih bahasa pada aplikasi tersebut 

memudahkan kalian didalam mempelajari keterampilan Berbicara? 

A. Sangat Mudah 

B. Mudah 

C. Agak Sulit 

D. Sangat Sulit 

10. Apakah kalian senang dengan adanya menu yang bermacam-macam pada 

aplikasi tersebut? 

A. Sangat Senang 

B. Senang 

C. Kurang Senang 

D. Tidak senang 

11. Apakah dengan adanya menu nyanyian di dalam aplikasi tersebut kalian 

bisa mudah mempelajari kosakata di dalam bahasa Arab? 

A. Sangat Mudah 

B. Mudah 

C. Agak Sulit 

D. Sangat Sulit 

12. Menurut kalian apakah aplikasi ini bermanfaat? 

A. Sangat Bermanfaat 

B. Bermanfaat 

C. Kurang Bermanfaat 

D. Tidak bermanfaat 

13. Apakah dengan adanya aplikasi berbasis Android  ini bisa menambah 

kecintaan kalian ke dalam Bahasa Arab? 

A. Sangat Bisa 

B. Bisa 

C. Kurang Bisa 

D. Tidak Bisa 

 

 



 

 

C. Kritik & Saran 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI AHLI DESAIN MEDIA 

NO 

 
PERTANYAAN 

SKOR 

4 3 2 1 

1 Kemudahan penggunaan media pembelajaran 

التعليميةالسهولة في استخدام الوسائل   
    

2 Pengorganisasian materi secara sistematis  

 التنظيم املنهجي للمواد الدراسية
    

3 Kemenarikan warna pada setiap tampilan media pembelajaran 

 جذابية االلوان في كل أعراض الوسائل التعليمية 
    

4 Kejelasan suara pada penyampaian Video Pembelajaran 

 وضوح األصوات في تقديم الفيديو التعليمي
    

5 Kesesuaian media dengan jenjang Pendidikan 

 مطابق الوسائل التعليمية باملرحلة التعليمية
    

6 Ke-kreatifan dalam penyajian media pembelajaran 

 اإلبتكارية في عرض الوسائل التعليمية
    

7 Kejelasan penulisan materi pada media 

 وضوح كتابة املواد التعليمية في الوسائل التعليمية
    

8 Kesesuaian gambar pada media 

 مطابقة الصور بالوسائل التعليمية
    

Skala Penilaian 

Skor 4 : Sangat Sesuai/ sangat menarik/ sangat tepat/ sangat jelas/ sangat mudah &: 

kreatif 

Skor 3  : Sesuai/ menarik/ tepat/ jelas/ mudah & kreatif 

Skor 2 : kurang Sesuai/ kurang menarik/ kurang tepat/ kurang jelas/ kurang mudah &: 

kreatif 

Skor 1  : Tidak Sesuai/ tidak menarik/ tidak tepat/ tidak jelas/ tidak mudah &  kreatif 

Kritik dan Saran : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

           

       Jember,…………………  

 

 

 

Dr. Mokhammad Miftakhul Huda 



 

 

 

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI 

NO 

 
PERTANYAAN 

SKOR 

4 3 2 1 

1 Kesesuaian materi dengan tujuan/capaian pembelajaran 

 مطابقة املواد التعليمية مع األهداف التعليمية
    

2 Pengorganisasian materi secara sistematis  

 التنظيم املنهجي للمواد الدراسية
    

3 Kesesuaian materi yang disampaikan dengan perangkat 
pembelajaran 

التعليمية مع األجهزة التعليمةمطابقة املواد   

    

4 Kejelasan suara pada saat penyampaian Video Pembelajaran 

 وضوح األصوات في تقديم الفيديو التعليمي
    

5 Kesesuaian materi & media dengan jenjang Pendidikan 

 مطابق الوسائل التعليمية باملرحلة التعليمية
    

6 Ke-kreatifan dalam penyajian materi pembelajaran 

 اإلبتكارية في عرض الوسائل التعليمية
    

7 Kejelasan penulisan materi pada media pembelajaran 

 وضوح كتابة املواد التعليمية في الوسائل التعليمية
    

8 Keberagaman variasi bentuk latihan yang disajikan  

 متفرقات  التمرينات املجهزة 
    

Skala Penilaian 

Skor 4 : Sangat Sesuai/ sangat menarik/ sangat tepat/ sangat jelas/ sangat mudah & kreatif 

Skor 3  : Sesuai/ menarik/ tepat/ jelas/ mudah & kreatif 

Skor 2 : kurang Sesuai/ kurang menarik/ kurang tepat/ kurang jelas/ kurang mudah &: 

kreatif 

Skor 1  : Tidak Sesuai/ tidak menarik/ tidak tepat/ tidak jelas/ tidak mudah &  kreatif 

Kritik dan Saran : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

           

       Jember,…………………  

 

 

Dr. Asep Maulana, M.Pd. 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab di SD Al-

Baitul Amien Full Day School jember? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam buku ajar Bahasa 

Arab kelas 1 di SD Al-Baitul Amien Full Day School jember? 

3. Media apa saja yang diguakan dalam pembelajaran Bahasa Arab di SD Al-

Baitul Amien Full Day School jember? 

4. Kesulitan Apa saja yang dialami oleh pendidik dalam mengajar Bahasa 

Arab di SD Al-Baitul Amien Full Day School jember? 

5. Kesulitan Apa saja yang dialami oleh peserta didik dalam mengajar 

Bahasa Arab di SD Al-Baitul Amien Full Day School jember? 

6. Bagaimana menurut Anda jika pembelajaran Bahasa Arab terutama pada 

keterampilan membaca & berbicara menggunakan media aplikasi berbasis 

Android? Dan jika iya, Apakah hal tersebut bisa membawa perubahan 

yang baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOAL PRE-TEST  

KETERAMPILAN MEMBACA & KETERAMPILAN BERBICARA  

UNTUK PESERTA DIDIK KELAS 1A 

SD AL-BAITUL AMIEN FULL DAY SCHOOL JEMBER 

:  َنَهاُرَك َسِعْيٌدٌ .1
ٌ
ٌأْسَتاذ

 :
ٌ
ِمْيذ

ْ
ٌ…ِتل

ْورٌِ .أ ٌ       َصَباُح النُّ

ٌَسِعْيٌد ُمَباَرَكٌ .ب

 ِبَكٌ .ج
ً
ْهال

َ
 ا

 

ْهآل َوَسْهآل   .2
َ
:  ا

ٌ
اذ

َ
 أْست

 :
ٌ
ِمْيذ

ْ
 …ِتل

ُم الّسآلمٌُ .أ
ُ
ْيك

َ
ٌَوَعل

ٌَصَباُح الّنوٌر .ب

ْهآل ِبَكٌ .ج
َ
ٌا

ْحآل ِبْكٌ .د
َ
 ا

آلمٌُ .3 ٌ…السَّ

مٌْ .أ
ُ
ْيك

َ
ٌَعل

ْمٌ .ب
ُ
ْيك

َ
ل
َ
ٌا

ْيُقمٌْ .ج
َ
ٌَعل

ا؟
َ
ُد:  َما َهذ    .4   ُمَحمَّ

ا.....
َ
: َهذ

ٌ
ِطَمة

َ
 ف



 

 

ْعٌرٌ .أ
َ

ا ش
َ
ٌَهذ

ا َيٌدٌ .ب
َ
 َهذ

ا َعْيٌنٌ .ج
َ
 َهذ

ٌم؟
َ
ا ف

َ
 :  .5 َهْل َهذ

ٌ
ْسَتاذ

ُ
أ

.......ٌ اِلٌب : 
َ
ط

ا ِرْجلٌٌ .أ
َ
َعْم، َهذ

َ
ٌن

ٌمٌ .ب
َ
ا ف

َ
ٌآل، َهذ

ٌمٌ .ج
َ
ا ف

َ
َعْم، َهذ

َ
ٌن

6. Arti dari kata Al-‘Adadu /  ٌُالَعَدد adalah…. 

1) Anggota tubuh 

2) Perkenalan 

3) Bilangan   

7. Jodohkan  kata   َواِحد dengan kalimat berikut ini 

A. Waahidun 

B. ‘Asyaratun 

C. Tis’atun 

8. Jodohkan  kata   ِتْسَعة  dengan kalimat berikut ini 

A. Waahidun 

B. ‘Asyaratun 

C. Tis’atun 

9. Jodohkan  kata   َعَشَرة  dengan kalimat berikut ini 

A. Waahidun 



 

 

B. ‘Asyaratun 

C. Tis’atun 

 

Jodohkan  kata berikut ini sesuai dengan angka didalam Bahasa 

Arab: (Soal untuk no 10-12) 

10. ٌ
ٌ
ْرَبَعة

َ
 ا

 

 

A.     B.    C.  

 

َناِنٌ .11
ْ
 ِإث

 

A.    B.    C.  

 

12. ٌ
ٌ
َرة

َ
 َعش

A.    B.    C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Berilah garis penghubung pada kalimat yang sama di bawah 

ini ! 

 

 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL-KHOMIISU ٌ
ُ
ُجُمَعة

ْ
ل
َ
 ا

AS-SULASAA’U 

AS-SABTU 

AL-JUMU’ATU 
ٌ
َ
َنْيِنٌا

ْ
إِلث  

ِمْيُسٌ
َ
خ

ْ
ل
َ
 ا

َحُدٌ
َ
 األ

AL-ISNAINI ٌْبُت لسَّ
َ
 ا

AL-AHADU 
اءٌُ

َ
ث

َ
ال

ُّ
لث

َ
 ا

13 

 

18 

 

17 

 

16 

 

15 

 

14 

 

AL-ARBI’AU 
ْرِبَعاءٌُ

َ
أل

َ
 19 ا



 

 

 

BACALAH TEKS BERIKUT DENGAN BAIK & BENAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOAL Post-TEST  

KETERAMPILAN MEMBACA & KETERAMPILAN BERBICARA  

UNTUK PESERTA DIDIK KELAS 1A 

SD AL-BAITUL AMIEN FULLDAY SCHOOL JEMBER 

:  َنَهاُرَك َسِعْيٌدٌ .1
ٌ
ٌأْسَتاذ

 :
ٌ
ِمْيذ

ْ
ٌ…ِتل

ْورٌِ .أ ٌ       َصَباُح النُّ

ٌَسِعْيٌد ُمَباَرَكٌ .ب

 ِبَكٌ .ج
ً
ْهال

َ
 ا

 

ْهآل َوَسْهآل   .2
َ
:  ا

ٌ
اذ

َ
 أْست

 :
ٌ
ِمْيذ

ْ
 …ِتل

ُم الّسآلمٌُ .أ
ُ
ْيك

َ
ٌَوَعل

ٌَصَباُح الّنوٌر .ب

ْهآل ِبَكٌ .ج
َ
ٌا

ْحآل .د
َ
 ِبكْ  ا

آلمٌُ .3 ٌ…السَّ

مٌْ .أٌ
ُ
ْيك

َ
ٌَعل

ْمٌ .بٌ
ُ
ْيك

َ
ل
َ
ٌا

ْيُقمٌْ .جٌ
َ
ٌَعل

ا؟
َ
ُد:  َما َهذ    .4   ُمَحمَّ

ا.....
َ
: َهذ

ٌ
ِطَمة

َ
 ف



 

 

ْعٌرٌ .أ
َ

ا ش
َ
ٌَهذ

ا َيٌدٌ .ب
َ
 َهذ

ا َعْيٌنٌ .ج
َ
 َهذ

ٌم؟ .5
َ
ا ف

َ
 : َهْل َهذ

ٌ
ْسَتاذ

ُ
 أ

اِلٌب : .......
َ
ٌط

ا ِرْجلٌٌ .أٌ
َ
َعْم، َهذ

َ
ٌن

ٌمٌ .بٌ
َ
ا ف

َ
ٌآل، َهذ

ٌمٌ .جٌ
َ
ا ف

َ
َعْم، َهذ

َ
ٌن

6. Arti dari kata Al-‘Adadu /  ٌُالَعَدد adalah…. 

A. Anggota tubuh 

B. Perkenalan 

C. Bilangan   

7. Jodohkan  kata   َواِحد dengan kalimat berikut ini 

A. Waahidun 

B. ‘Asyaratun 

C. Tis’atun 

8. Jodohkan  kata   ِتْسَعة  dengan kalimat berikut ini 

A. Waahidun 

B. ‘Asyaratun 

C. Tis’atun 

9. Jodohkan  kata ٌ
ٌ
َرة

َ
 dengan kalimat berikut ini  َعش

A. Waahidun 

B. ‘Asyaratun 

C. Tis’atun 



 

 

Jodohkan  kata berikut ini sesuai dengan angka didalam Bahasa 

Arab: (Soal untuk no 10-12) 

10. ٌ
ٌ
ْرَبَعة

َ
 ا

 

 

A.     B.    C.  

 

اِن  .11
َ

ن
ْ

 ِإث

 

A.    B.    C.  

 

12.  
ٌ

َرة
َ

 َعش
A.    B.    C.  

 

 

 : َمَساُء  .13
ُ
ْسَتاذ

ُ
ْيرٌِاأل

َ
خ

ْ
 ال

ُب : ......
َّ
ال

ُّ
 الط

 َمَساُء النـُّْور   .أٌ

 َصَباُح اخْلرَْي   .بٌ

 اَْهالً ب كَ  .ج 

 

 

 



 

 

Berilah garis penghubung pada kalimat yang sama di bawah 

ini ! 

 

 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL-KHOMIISU ٌ
ُ
ُجُمَعة

ْ
ل
َ
 ا

AS-SULASAA’U 

AS-SABTU 

AL-JUMU’ATU 
ٌ
َ
َنْيِنٌا

ْ
إِلث  

ِمْيُسٌ
َ
خ

ْ
ل
َ
 ا

َحُدٌ
َ
 األ

AL-ISNAINI ٌْبُت لسَّ
َ
 ا

AL-AHADU 
اءٌُ

َ
ث

َ
ال

ُّ
لث

َ
 ا

13 

 

18 

 

17 

 

16 

 

15 

 

14 

 

AL-ARBI’AU 
ْرِبَعاءٌُ

َ
أل

َ
 19 ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BACALAH TEKS BERIKUT DENGAN BAIK & BENAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2021-2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KETERANGAN KETERANGAN

1 ABRIZAN ADAM ARYASATYA 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 ناقص Tidak Baik

2 AFRIZAL AKHTAR SANTOSO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 جيد Cukup

3 ALEXANDER GHOZAN AL MANKA 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

4 ALFALEYA KIRANA BIANCAILEY ADJIE 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 مقبول Kurang Baik

5 ARSYFA AZZAHRA PUTRI 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 ناقص Tidak Baik

6 ATHAR YUSUF JAUHARI 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 ناقص Tidak Baik

7 AVRIANA DHEA AL FARIZKY 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

8 AZZAM ADHANI 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 جيد Cukup

9 AZZAMY ALFARISQY HIMAWAN 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 جيد Cukup

10 BRYANANTA AL ZAKKI LELANA 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 جيد Cukup

11 CELLO ARKHAN PUTRA ISYANTO 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 جيد Cukup

12 DI MUHAMMAD IZAZ MAULANA 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 جيد جدا Baik

13 EMILY ADZKIYA AKHMAD 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 جيد جدا Baik

14 FATIMAH HASYMIAH 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 جيد جدا Baik

15 IRFAN ADI ARTHA 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 ناقص Tidak Baik

16 JAVIER MALEEQ AL ARSY 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 ناقص Tidak Baik

17 KANAYA SALSABILA RIZQIANA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

18 KHANZA MISKA ALZAHRA 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 جيد جدا Baik

19 MANDA ADZKIA LUBNA 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 ناقص Tidak Baik

20 MAULIDA HAFSHAH ARUMINGRATRI 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 ممتاز Sangat Baik

21 MUHAMMAD HABIBIE RESTUNUGRAHA 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 ممتاز Sangat Baik

22 MUHAMMAD KHADAFI RIZWAN ALHAMIDI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

23 MUHAMMAD RISQILLAH AKBAR FAUZI 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 جيد Cukup

24 MUTIYAH ABIDATUL FAJRIYAH 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 مقبول Kurang Baik

25 NATHAN AGHA JAHANSYAH JAYUS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 جيد جدا Baik

26 NAURA FIRZANIA QOTRUNNADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

27 QISYA HADI ALMAIRA 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 ناقص Tidak Baik

28 ZAFFRAN FAKHRIE AL ARIF BILLAH 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 جيد Cukup

HASIL PENILAIAN PRE-TEST
SD AL-BAITUL AMIEN FULL DAY SCHOOL JEMBER

No Nama Siswa
SKOR DAN KETERANGAN



 

  

Nomer Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KETERANGAN KETERANGAN 

Skor Soal

1 ABRIZAN ADAM ARYASATYA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

2 AFRIZAL AKHTAR SANTOSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

3 ALEXANDER GHOZAN AL MANKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

4 ALFALEYA KIRANA BIANCAILEY ADJIE 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

5 ARSYFA AZZAHRA PUTRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

6 ATHAR YUSUF JAUHARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

7 AVRIANA DHEA AL FARIZKY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

8 AZZAM ADHANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

9 AZZAMY ALFARISQY HIMAWAN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

10 BRYANANTA AL ZAKKI LELANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

11 CELLO ARKHAN PUTRA ISYANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

12 DI MUHAMMAD IZAZ MAULANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

13 EMILY ADZKIYA AKHMAD 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

14 FATIMAH HASYMIAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

15 IRFAN ADI ARTHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

16 JAVIER MALEEQ AL ARSY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ممتاز Sangat Baik

17 KANAYA SALSABILA RIZQIANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

18 KHANZA MISKA ALZAHRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

19 MANDA ADZKIA LUBNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

20 MAULIDA HAFSHAH ARUMINGRATRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

21 MUHAMMAD HABIBIE RESTUNUGRAHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

22 MUHAMMAD KHADAFI RIZWAN ALHAMIDI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

23 MUHAMMAD RISQILLAH AKBAR FAUZI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

24 MUTIYAH ABIDATUL FAJRIYAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

25 NATHAN AGHA JAHANSYAH JAYUS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

26 NAURA FIRZANIA QOTRUNNADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

27 QISYA HADI ALMAIRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممتاز Sangat Baik

28 ZAFFRAN FAKHRIE AL ARIF BILLAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ممتاز Sangat Baik

HASIL PENILAIAN POST-TEST
SD AL-BAITUL AMIEN FULL DAY SCHOOL JEMBER

No

Nama Siswa
SKOR DAN KETERANGAN



 

  

Nomer Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∑

1 ABRIZAN ADAM ARYASATYA 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 40

2 AFRIZAL AKHTAR SANTOSO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 36

3 ALEXANDER GHOZAN AL MANKA 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 44

4 ALFALEYA KIRANA BIANCAILEY ADJIE 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 44

5 ARSYFA AZZAHRA PUTRI 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 0 3 32

6 ATHAR YUSUF JAUHARI 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 43

7 AVRIANA DHEA AL FARIZKY 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 47

8 AZZAM ADHANI 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 48

9 AZZAMY ALFARISQY HIMAWAN 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 46
10 BRYANANTA AL ZAKKI LELANA 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 49

11 CELLO ARKHAN PUTRA ISYANTO 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 43

12 DI MUHAMMAD IZAZ MAULANA 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 40

13 EMILY ADZKIYA AKHMAD 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 47

14 FATIMAH HASYMIAH 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 41

15 IRFAN ADI ARTHA 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 39

16 JAVIER MALEEQ AL ARSY 2 2 3 1 4 3 4 2 2 1 2 1 2 29

17 KANAYA SALSABILA RIZQIANA 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 45

18 KHANZA MISKA ALZAHRA 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 45

19 MANDA ADZKIA LUBNA 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 49

20 MAULIDA HAFSHAH ARUMINGRATRI 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 45

21 MUHAMMAD HABIBIE RESTUNUGRAHA 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 46

22 MUHAMMAD KHADAFI RIZWAN ALHAMIDI 4 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 4 4 33

23 MUHAMMAD RISQILLAH AKBAR FAUZI 4 3 3 4 4 4 2 2 1 2 3 3 4 39

24 MUTIYAH ABIDATUL FAJRIYAH 4 3 2 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 43

25 NATHAN AGHA JAHANSYAH JAYUS 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 45

26 NAURA FIRZANIA QOTRUNNADA 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 48

27 QISYA HADI ALMAIRA 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 44

28 ZAFFRAN FAKHRIE AL ARIF BILLAH 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 44

HASIL ANGKET PENELITIAN
SD AL-BAITUL AMIEN FULL DAY SCHOOL JEMBER

No
Nama Siswa

JAWABAN ANGKET



 

 

ANGKAET PENELITIAN 

Reliabilitas 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 28 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .789 

N of Items 7
a
 

Part 2 Value .794 

N of Items 6
b
 

Total N of Items 13 

Correlation Between Forms .902 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .948 

Unequal Length .949 

Guttman Split-Half Coefficient .943 

a. The items are: X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07. 

b. The items are: X07, X08, X09, X010, X011, X012, X013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Validitas  

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X01 39.7500 34.194 .504 .889 

X02 39.7500 34.269 .493 .890 

X03 39.7857 31.434 .768 .877 

X04 40.5357 30.258 .731 .878 

X05 39.7500 34.639 .434 .892 

X06 39.7500 34.269 .493 .890 

X07 39.8214 33.411 .614 .885 

X08 40.5357 29.739 .748 .877 

X09 40.3214 31.708 .555 .888 

X010 40.5357 30.258 .731 .878 

X011 39.7857 31.434 .768 .877 

X012 40.5714 33.439 .339 .901 

X013 39.8214 33.411 .614 .885 

 
 

ANGKET KEBUTUHAN SISWA 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 28 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .940 

N of Items 6
a
 

Part 2 Value .744 

N of Items 5
b
 

Total N of Items 11 

Correlation Between Forms .958 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .979 

Unequal Length .979 

Guttman Split-Half Coefficient .925 

a. The items are: X01, X02, X03, X04, X05, X06. 

b. The items are: X06, X07, X08, X09, X010, X011. 

 
 

VALIDITAS 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X01 24.8571 107.460 .912 .928 

X02 25.3214 116.522 .571 .942 

X03 24.8571 107.460 .912 .928 

X04 24.8571 107.460 .912 .928 

X05 24.8929 107.803 .878 .929 

X06 25.0714 109.106 .852 .931 

X07 25.3214 116.522 .571 .942 

X08 24.8214 109.930 .857 .931 

X09 24.8571 107.460 .912 .928 

X010 24.5714 140.032 -.254 .962 

X011 24.8571 107.460 .912 .928 

 
 

 

 



 

 

REABILITAS PRETEST 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 28 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .910 

N of Items 11
a
 

Part 2 Value .845 

N of Items 11
b
 

Total N of Items 22 

Correlation Between Forms .947 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .973 

Unequal Length .973 

Guttman Split-Half Coefficient .953 

a. The items are: VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, 

VAR00005, VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, 

VAR00010, VAR00011. 

b. The items are: VAR00012, VAR00013, VAR00014, VAR00015, 

VAR00016, VAR00017, VAR00018, VAR00019, VAR00020, 

VAR00021, VAR00022. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

VALIDITAS PRETEST 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 15.8214 35.115 .420 .941 

VAR00002 16.1429 32.349 .688 .938 

VAR00003 15.8929 33.433 .711 .938 

VAR00004 16.1429 31.905 .772 .936 

VAR00005 15.8571 34.349 .553 .940 

VAR00006 16.0000 32.963 .658 .938 

VAR00007 16.1429 31.905 .772 .936 

VAR00008 16.1429 31.905 .772 .936 

VAR00009 16.1786 31.411 .854 .935 

VAR00010 15.9643 33.443 .594 .939 

VAR00011 16.0000 32.963 .658 .938 

VAR00012 16.1429 31.905 .772 .936 

VAR00013 16.1429 31.905 .772 .936 

VAR00014 16.0000 32.963 .658 .938 

VAR00015 15.8214 34.819 .518 .940 

VAR00016 15.9643 35.295 .206 .945 

VAR00017 15.8214 34.597 .592 .940 

VAR00018 15.9643 33.665 .547 .940 

VAR00019 15.8214 34.597 .592 .940 

VAR00020 15.8214 34.597 .592 .940 

VAR00021 15.7857 36.026 .189 .943 

VAR00022 16.1786 31.411 .854 .935 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REABILITAS POST TEST 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 28 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .938 

N of Items 11
a
 

Part 2 Value .991 

N of Items 11
b
 

Total N of Items 22 

Correlation Between Forms .894 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .944 

Unequal Length .944 

Guttman Split-Half Coefficient .927 

a. The items are: VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, 

VAR00005, VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, 

VAR00010, VAR00011. 

b. The items are: VAR00012, VAR00013, VAR00014, VAR00015, 

VAR00016, VAR00017, VAR00018, VAR00019, VAR00020, 

VAR00021, VAR00022. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Validitas  posttest 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 14.7143 67.841 .606 .983 

VAR00002 14.7500 66.935 .701 .982 

VAR00003 14.7500 66.935 .701 .982 

VAR00004 14.7500 66.935 .701 .982 

VAR00005 14.7143 67.841 .606 .983 

VAR00006 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00007 14.5357 72.628 -.149 .985 

VAR00008 14.7500 67.676 .595 .983 

VAR00009 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00010 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00011 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00012 14.5357 71.591 .175 .984 

VAR00013 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00014 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00015 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00016 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00017 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00018 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00019 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00020 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00021 14.8571 64.275 .981 .980 

VAR00022 14.8571 64.275 .981 .980 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /1  
Tema   :  َُعاُرف  (Perkenalan) التَّ
Sub Tema   : Maharah Kalam (Keterampilan Berbicara) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 2  
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai: 

1. Menjelaskan bentuk kata yang sesuai dengan topik 

2. Memahami gramatikal dengan baik  

3. Melafalkan teks hiwar dengan baik dan benar 

4. Mendemonstrasi hiwar tentang  َُعاُرف  .dengan Fashih, Baik Dan Benar (Perkenalan) التَّ

5. Menjawab pertanyaan sesuai dengan  Istifham (Kata Tanya), Terkait dengan topic 

tersebut. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

0. Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

1. Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti: حالكم األن؟  كيف

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 عافية هللا أكبر

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, Posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menanyai murid tentang Pembelajaran Yang sebelumnya serta 

dikaitkan Dengan Pengalaman Murid (Peserta didik) 

4. Guru Mengajukan Pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan Dikaitkan Dengan Tema Yang akan Dipelajari Selanjutnya, Yaitu 

Tentang   َُعاُرف  .(Perkenalan) التَّ

5. Seorang Guru Menginformasikan Pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada Muridnya terkait Tema  َُعاُرف  .(Perkenalan) التَّ

6.  Seorang Guru Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.  

10 

menit 



 

 

Kegiatan 

Inti 

 Guru memberikan ilustrasi/ pengantar singkat tentang  َُعاُرف  التَّ

(perkenalan) dengan beberapa percakapan dengan siswa, dan siswa 

lainnya juga mengikuti apa yang di contohkan guru. 

 

 Setelah melakukan percakapan tersebut di depan umum diharapkan 

siswa mampu melakukan percakapan Bahasa Arab serta terlatih 

secara mental. 

 

 Serta siswa juga diharapkan mampu Menerapkan Intonasi, Dan 

Gerakan Tubuh Yang sesuai dengan teks Tersebut, bila Perlu Guru 

Harus Memberikan Contoh percakapan Bahasa Arab dengan Baik 

Dan benar sehinggal siswa dapat Memahami Dan Menirunya. 

 Pengulangan Istima’ Dengan Dibarengi Dengan peniruan kolektif  

maupun secara individual. 

 Setelah siswa Memahami Isi Percakapannya Tersebut Diharap siswa 

mampu memperaktekkan dengan cara mencari pasangan sesuai 

dengan Jenis Kelamin seperti yang terdapat didalam buku 

(berpasangan LK/PR) 

 Siswa dan siwi Maju kedepan guna memberikan Mumarosah Terkait 

Topik tersebut. 

 Setelah Melakukan Mumarosah terkait Topok Tersebut, siswa 

Diharap mengerjakan Tadribat (Latihan) yang terdapat dalam buku 

Pelajaran. 

    45 

    menit 

 



 

 

Kegiatan 

Penutup 

1. Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 

3. Melakukan penilaian hasil Belajar. 

4. Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  

5. Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 

Doa. 

A. Kerja Sama dengan Orang Tua 

Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang  َُعاُرف  .(Perkenalan) التَّ

Dan Mempraktekkan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. 

B. Peserta Didik : 

Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 

dilakukan.  

C. Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 

pujian 

    15  

    menit 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

 

 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /1  
Tema   :  َُعاُرف  (Perkenalan) التَّ
Sub Tema   : Maharah  Qiro’ah (Keterampilan Membaca) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai peserta didik Mampu: 

1. Mengidentifikasi dan mengucapkan kosakata dalam Teks Qiro’ah Tentang   َُعاُرف  التَّ

(Perkenalan) Dengan Baik Dan benar (makhraj dan sifat serta nabr/tekanan). 

2. Melafalkan tesk Qiroah Tentang  َُعاُرف  dengan pengucapan yang baik dan benar (Perkenalan) التَّ

(Makhraj, Sifat, Nabr/tekanan dan intonasi). 

3. Memahami makna kata dan teks bacaan sederhana tentang   َُعاُرف  (Perkenalan) التَّ

4. Memperaktekkan Bacaan Teks qiro’ah tentang    َُعاُرف  dengan baik dan benar (Perkenalan) التَّ

C. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

14. Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

15. Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 .عافية هللا أكبر

16. Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

17. Guru menanyai murid tentang pembelajaran yang sebelumnya serta 

dikaitkan dengan pengalaman murid (peserta didik). 

18. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif   pengalaman 

siswa dan dikaitkan dengan tema yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu 

tentang   َع اُرفُ التَّ  (Perkenalan). 

19. Seorang guru menginformasikan pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada muridnya terkait tema  َُعاُرف  .(Perkenalan) التَّ

20. Seorang guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

10 

menit 



 

 

Kegiatan 

Inti 

 Guru meminta Siswa Mengamati teks yang ada didalam buku 

masing-masing Siswa/murid  

 Guru membacakan Teks Qiro’ah tentang dengan Bacaan yang baik 

dan benar. 

 

 Murid mendengarkan Bacaan yang disampaikan guru dengan 

seksama. 

 Guru memberikan Kesempatan kepada siswa/murid untuk 

membacakan Teks dengan sistem mutholaah  dengan bacaan yang 

baik dan benar. 

 Guru memperhatikan dan mendampingi siswa serta mengoreksi 

pengucapan bacaan dan disesuikan dengan lahjah bahasa arab. 

 Setelah paham dan tau sistem membaca, guru memberikan arti 

kepada murid dengan cara menanyakan  dan murid  menjawab 

dengan serentak 

  Setelah memahai teks Qiroah yang ke 1 maka di lanjutkan dengan 

teks Qiroaah yang ke 2 

 

 

 Murid mendengarkan Bacaan yang disampaikan guru dengan 

seksama. 

 Guru memberikan Kesempatan kepada siswa/murid untuk 

membacakan Teks dengan sistem mutholaah  dengan bacaan yanag 

baik dan benar. 

 Guru memperhatikan dan mendampingi siswa serta mengoreksi 

    45 

    menit 

 



 

 

pengucapan bacaan dan disesuikan dengan lahjah Bahasa Arab. 

 Setelah paham dan tau sistem membaca, Guru memberikan arti 

kepada murid dengan cara menanyakan  dan murid  menjawab 

dengan serentak. 

 Dan dibaca berulang-ulang  sehingga lancar dan mufrodat nya dapat 

dihafal. 

Kegiatan 

Penutup 

6. Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari. 
7. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 
8. Melakukan penilaian hasil Belajar. 
9. Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  
10. Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 
Doa. 

D. Kerja Sama dengan Orang Tua 
Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang  َُعاُرف  (Perkenalan) التَّ

dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-Hari. 

Peserta Didik : 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 
dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 
 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 
pujian 

    15  

    menit 

 

B. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /1  
Tema   :  ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota Tubuh) 
Sub Tema   : Maharah Kalam (Keterampilan Berbicara) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai: 

1. Menjelaskan bentuk kata yang sesuai dengan topik 

2. Memahami gramatikal dengan baik  

3. Melafalkan teks hiwar dengan baik dan benar 

4. Mendemonstrasi hiwar tentang  ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota Tubuh) dengan Fashih, Baik Dan 

Benar. 

5. Menjawab pertanyaan sesuai dengan  Istifham (Kata Tanya), Terkait dengan topic 

tersebut. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

2) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا

 كنا عافية هللا أكبر

3) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, Posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

4) Guru menanyai murid tentang Pembelajaran Yang sebelumnya serta 

dikaitkan Dengan Pengalaman Murid (Peserta didik) 

5) Guru Mengajukan Pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan Dikaitkan Dengan Tema Yang akan Dipelajari Selanjutnya, Yaitu 

Tentang   ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota Tubuh). 

6) Seorang Guru Menginformasikan Pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada Muridnya terkait Tema  ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota Tubuh). 

7)  Seorang Guru Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.  

10 

menit 



 

 

Kegiatan 

Inti 

 Guru memberikan ilustrasi/ pengantar singkat tentang  ِأَْعَضاُء اْلِجْسم 

(Anggota Tubuh) dengan beberapa percakapan dengan siswa, dan 

siswa lainnya juga mengikuti apa yang di contohkan guru. 

 

 Setelah melakukan percakapan tersebut di depan umum diharapkan 

siswa mampu melakukan percakapan Bahasa Arab serta terlatih 

secara mental. 

 

 Serta siswa juga diharapkan mampu Menerapkan Intonasi, Dan 

Gerakan Tubuh Yang sesuai dengan teks Tersebut, bila Perlu Guru 

Harus Memberikan Contoh percakapan Bahasa Arab dengan Baik 

Dan benar sehinggal siswa dapat Memahami Dan Menirunya. 

 Pengulangan Istima’ Dengan Dibarengi Dengan peniruan kolektif  

maupun secara individual. 

 Setelah siswa Memahami Isi Percakapannya Tersebut Diharap siswa 

mampu memperaktekkan dengan cara mencari pasangan sesuai 

dengan Jenis Kelamin seperti yang terdapat didalam buku 

(berpasangan LK/PR) 

 Siswa dan siwi Maju kedepan guna memberikan Mumarosah Terkait 

Topik tersebut. 

 Setelah Melakukan Mumarosah terkait Topok Tersebut, siswa 

    45 

    menit 

 



 

 

Diharap mengerjakan Tadribat (Latihan) yang terdapat dalam buku 

Pelajaran. 

Kegiatan 

Penutup 

1. Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 

3. Melakukan penilaian hasil Belajar. 

4. Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  

5. Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 

Doa. 

C. Kerja Sama dengan Orang Tua 

Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang  ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota 

Tubuh). Dan Mempraktekkan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. 

D. Peserta Didik : 

Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 

dilakukan.  

E. Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 

pujian 

    15  

    menit 

6. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /1  
Tema   :  ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota Tubuh) 
Sub Tema   : Maharah  Qiro’ah (Keterampilan Membaca) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 8 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai peserta didik Mampu: 

1. Mengidentifikasi dan mengucapkan kosakata dalam Teks Qiro’ah Tentang   ِأَْعَضاُء اْلِجْسم 

(Anggota Tubuh) Dengan Baik Dan benar (makhraj dan sifat serta nabr/tekanan). 

2. Melafalkan tesk Qiroah Tentang  ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota Tubuh) dengan pengucapan yang baik 

dan benar (Makhraj, Sifat, Nabr/tekanan dan intonasi). 

3. Memahami makna kata dan teks bacaan sederhana tentang   ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota Tubuh) 

4. Memperaktekkan Bacaan Teks qiro’ah tentang    ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota Tubuh) dengan baik 

dan benar. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

2) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 .عافية هللا أكبر

3) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

4) Guru menanyai murid tentang pembelajaran yang sebelumnya serta 

dikaitkan dengan pengalaman murid (peserta didik). 

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan dikaitkan dengan tema yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu 

tentang   ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota Tubuh). 

6) Seorang guru menginformasikan pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada muridnya terkait tema  ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota Tubuh). 

7) Seorang guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

10 

menit 



 

 

Kegiatan 

Inti 

 Guru meminta Siswa Mengamati teks yang ada didalam buku 

masing-masing Siswa/murid  

 Guru membacakan Teks Qiro’ah tentang dengan Bacaan yang baik 

dan benar. 

 

 Murid mendengarkan Bacaan yang disampaikan guru dengan 

seksama. 

 Guru memberikan Kesempatan kepada siswa/murid untuk 

membacakan Teks dengan sistem mutholaah  dengan bacaan yang 

baik dan benar. 

 Guru memperhatikan dan mendampingi siswa serta mengoreksi 

pengucapan bacaan dan disesuikan dengan lahjah bahasa arab. 

 Setelah paham dan tau sistem membaca, guru memberikan arti 

kepada murid dengan cara menanyakan  dan murid  menjawab 

dengan serentak 

  Setelah memahai teks Qiroah yang ke 1 maka di lanjutkan dengan 

teks Qiroaah yang ke 2 

 

 

 Murid mendengarkan Bacaan yang disampaikan guru dengan 

seksama. 

 Guru memberikan Kesempatan kepada siswa/murid untuk 

membacakan Teks dengan sistem mutholaah  dengan bacaan yanag 

baik dan benar. 

    45 

    menit 

 



 

 

 Guru memperhatikan dan mendampingi siswa serta mengoreksi 

pengucapan bacaan dan disesuikan dengan lahjah Bahasa Arab. 

 Setelah paham dan tau sistem membaca, Guru memberikan arti 

kepada murid dengan cara menanyakan  dan murid  menjawab 

dengan serentak. 

 Dan dibaca berulang-ulang  sehingga lancar dan mufrodat nya dapat 

dihafal. 

Kegiatan 

Penutup 

1. Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari. 
2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 
3. Melakukan penilaian hasil Belajar. 
4. Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  
5. Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 
Doa. 

E. Kerja Sama dengan Orang Tua 
Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang  ِأَْعَضاُء اْلِجْسم (Anggota 

Tubuh) dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-Hari. 

Peserta Didik : 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 
dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 
 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 
pujian 

    15  

    menit 

 

7. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /1  
Tema   :  ُاْلَعَدد (Bilangan) 
Sub Tema   : Maharah Kalam (Keterampilan Berbicara) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 10 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai: 

1. Menjelaskan bentuk kata yang sesuai dengan topik 

2. Memahami gramatikal dengan baik  

3. Melafalkan teks hiwar dengan baik dan benar 

4. Mendemonstrasi hiwar tentang  ُأ اْلَعَدد (Bilangan) dengan Fashih, Baik Dan Benar. 

5. Menjawab pertanyaan sesuai dengan  Istifham (Kata Tanya), Terkait dengan topic 

tersebut. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 عافية هللا أكبر

c) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, Posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru menanyai murid tentang Pembelajaran Yang sebelumnya serta 

dikaitkan Dengan Pengalaman Murid (Peserta didik) 

e) Guru Mengajukan Pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan Dikaitkan Dengan Tema Yang akan Dipelajari Selanjutnya, Yaitu 

Tentang   ُاْلَعَدد (Bilangan). 

f) Seorang Guru Menginformasikan Pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada Muridnya terkait Tema  ُاْلَعَدد (Bilangan). 

g)  Seorang Guru Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.  

10 

menit 

Kegiatan  Guru memberikan ilustrasi/ pengantar singkat tentang  ُ45     اْلَعَدد 



 

 

Inti (Bilangan) dengan beberapa percakapan dengan siswa, dan siswa 

lainnya juga mengikuti apa yang di contohkan guru. 

 

 Setelah melakukan percakapan tersebut di depan umum diharapkan 

siswa mampu melakukan percakapan Bahasa Arab serta terlatih 

secara mental. 

 Serta siswa juga diharapkan mampu Menerapkan Intonasi, Dan 

Gerakan Tubuh Yang sesuai dengan teks Tersebut, bila Perlu Guru 

Harus Memberikan Contoh percakapan Bahasa Arab dengan Baik 

Dan benar sehinggal siswa dapat Memahami Dan Menirunya. 

 Pengulangan Istima’ Dengan Dibarengi Dengan peniruan kolektif  

maupun secara individual. 

 Setelah siswa Memahami Isi Percakapannya Tersebut Diharap siswa 

mampu memperaktekkan dengan cara mencari pasangan sesuai 

dengan Jenis Kelamin seperti yang terdapat didalam buku 

(berpasangan LK/PR) 

 Siswa dan siwi Maju kedepan guna memberikan Mumarosah Terkait 

Topik tersebut. 

 Setelah Melakukan Mumarosah terkait Topok Tersebut, siswa 

Diharap mengerjakan Tadribat (Latihan) yang terdapat dalam buku 

Pelajaran. 

    menit 

 

Kegiatan 

Penutup 

a) Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari 

b) Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 

c) Melakukan penilaian hasil Belajar. 

d) Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  

e) Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 

Doa. 

6. Kerja Sama dengan Orang Tua 

Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang  ُاْلَعَدد (Bilangan). Dan 

Mempraktekkan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. 

7. Peserta Didik : 

Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

    15  

    menit 



 

 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 

dilakukan.  

8. Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 

pujian 

8. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /1  
Tema   :  ُاْلَعَدد (Bilangan) 
Sub Tema   : Maharah  Qiro’ah (Keterampilan Membaca) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 12 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai peserta didik Mampu: 

1. Mengidentifikasi dan mengucapkan kosakata dalam Teks Qiro’ah Tentang   ُاْلَعَدد (Bilangan) 

Dengan Baik Dan benar (makhraj dan sifat serta nabr/tekanan). 

2. Melafalkan tesk Qiroah Tentang  ُاْلَعَدد (Bilangan) dengan pengucapan yang baik dan benar 

(Makhraj, Sifat, Nabr/tekanan dan intonasi). 

3. Memahami makna kata dan teks bacaan sederhana tentang   ُاْلَعَدد (Bilangan). 

4. Memperaktekkan Bacaan Teks qiro’ah tentang    ُاْلَعَدد (Bilangan) dengan baik dan benar. 

D. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 .عافية هللا أكبر

c) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru menanyai murid tentang pembelajaran yang sebelumnya serta 

dikaitkan dengan pengalaman murid (peserta didik). 

e) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan dikaitkan dengan tema yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu 

tentang   ُأَْعَضاُء اْلَعَدد (Bilangan). 

f) Seorang guru menginformasikan pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada muridnya terkait tema . 

g) Seorang guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

10 

menit 

Kegiatan  Guru meminta Siswa Mengamati teks yang ada didalam buku     45 



 

 

Inti masing-masing Siswa/murid  

 Guru membacakan Teks Qiro’ah tentang dengan Bacaan yang baik 

dan benar. 

 

 Murid mendengarkan Bacaan yang disampaikan guru dengan 

seksama. 

 Guru memberikan Kesempatan kepada siswa/murid untuk 

membacakan Teks dengan sistem mutholaah  dengan bacaan yang 

baik dan benar. 

 Guru memperhatikan dan mendampingi siswa serta mengoreksi 

pengucapan bacaan dan disesuikan dengan lahjah bahasa arab. 

 Setelah paham dan tau sistem membaca, guru memberikan arti 

kepada murid dengan cara menanyakan  dan murid  menjawab 

dengan serentak 

  Dan dibaca berulang-ulang  sehingga lancar dan mufrodat nya dapat 

dihafal. 

    menit 

 

Kegiatan 

Penutup 

a) Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari. 
b) Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 
c) Melakukan penilaian hasil Belajar. 
d) Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  
e) Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 
Doa. 

B. Kerja Sama dengan Orang Tua 
Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang  ُاْلَعَدد (Bilangan) dan 

mempraktekkan dalam kehidupan sehari-Hari. 

Peserta Didik : 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 
dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 
 Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 

    15  

    menit 



 

 

pujian 

 

9. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /1  
Tema   :  الفواكه والثمرات (Buah-buahan) 
Sub Tema   : Maharah Kalam (Keterampilan Berbicara) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 14 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai: 

1. Menjelaskan bentuk kata yang sesuai dengan topik 

2. Memahami gramatikal dengan baik  

3. Melafalkan teks hiwar dengan baik dan benar 

4. Mendemonstrasi hiwar tentang  الفواكه والثمرات (Buah-buahan) dengan Fashih, Baik Dan 

Benar. 

5. Menjawab pertanyaan sesuai dengan  Istifham (Kata Tanya), Terkait dengan topic 

tersebut. 

 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 عافية هللا أكبر

c) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, Posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru menanyai murid tentang Pembelajaran Yang sebelumnya serta 

dikaitkan Dengan Pengalaman Murid (Peserta didik) 

e) Guru Mengajukan Pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan Dikaitkan Dengan Tema Yang akan Dipelajari Selanjutnya, Yaitu 

Tentang   الفواكه والثمرات (Buah-buahan). 

f) Seorang Guru Menginformasikan Pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada Muridnya terkait Tema  الفواكه والثمرات (Buah-buahan). 

g)  Seorang Guru Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

10 

menit 



 

 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.  

Kegiatan 

Inti 

 Guru memberikan ilustrasi/ pengantar singkat tentang  الفواكه والثمرات 

(Buah-buahan) dengan beberapa percakapan dengan siswa, dan 

siswa lainnya juga mengikuti apa yang di contohkan guru. 

 

 Setelah melakukan percakapan tersebut di depan umum diharapkan 

siswa mampu melakukan percakapan Bahasa Arab serta terlatih 

secara mental. 

 Serta siswa juga diharapkan mampu Menerapkan Intonasi, Dan 

Gerakan Tubuh Yang sesuai dengan teks Tersebut, bila Perlu Guru 

Harus Memberikan Contoh percakapan Bahasa Arab dengan Baik 

Dan benar sehinggal siswa dapat Memahami Dan Menirunya. 

 Pengulangan Istima’ Dengan Dibarengi Dengan peniruan kolektif  

maupun secara individual. 

 Setelah siswa Memahami Isi Percakapannya Tersebut Diharap siswa 

mampu memperaktekkan dengan cara mencari pasangan sesuai 

dengan Jenis Kelamin seperti yang terdapat didalam buku 

(berpasangan LK/PR) 

 Siswa dan siwi Maju kedepan guna memberikan Mumarosah Terkait 

Topik tersebut. 

 Setelah Melakukan Mumarosah terkait Topok Tersebut, siswa 

Diharap mengerjakan Tadribat (Latihan) yang terdapat dalam buku 

Pelajaran. 

    45 

    menit 

 



 

 

Kegiatan 

Penutup 

a) Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari 

b) Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 

c) Melakukan penilaian hasil Belajar. 

d) Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  

e) Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 

Doa. 

Kerja Sama dengan Orang Tua 

Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang  الفواكه والثمرات (Buah-

buahan). Dan Mempraktekkan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. 

Peserta Didik : 

Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 

dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 

pujian 

    15  

    menit 

10. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /1  
Tema   :  الفواكه والثمرات (Buah-buahan) 
Sub Tema   : Maharah  Qiro’ah (Keterampilan Membaca) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 16 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai peserta didik Mampu: 

1. Mengidentifikasi dan mengucapkan kosakata dalam Teks Qiro’ah Tentang   الفواكه والثمرات 

(Buah-buahan) Dengan Baik Dan benar (makhraj dan sifat serta nabr/tekanan). 

2. Melafalkan tesk Qiroah Tentang  الفواكه والثمرات (Buah-buahan)dengan pengucapan yang baik 

dan benar (Makhraj, Sifat, Nabr/tekanan dan intonasi). 

3. Memahami makna kata dan teks bacaan sederhana tentang   الفواكه والثمرات (Buah-buahan). 

4. Memperaktekkan Bacaan Teks qiro’ah tentang    الفواكه والثمرات (Buah-buahan) dengan baik 

dan benar. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 .عافية هللا أكبر

c) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru menanyai murid tentang pembelajaran yang sebelumnya serta 

dikaitkan dengan pengalaman murid (peserta didik). 

e) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan dikaitkan dengan tema yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu 

tentang   الفواكه والثمرات (Buah-buahan). 

f) Seorang guru menginformasikan pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada muridnya terkait tema . 

10 

menit 



 

 

g) Seorang guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan 

Inti 

 Guru meminta Siswa Mengamati teks yang ada didalam buku 

masing-masing Siswa/murid  

 Guru membacakan Teks Qiro’ah tentang dengan Bacaan yang baik 

dan benar. 

 

 Murid mendengarkan Bacaan yang disampaikan guru dengan 

seksama. 

 Guru memberikan Kesempatan kepada siswa/murid untuk 

membacakan Teks dengan sistem mutholaah  dengan bacaan yang 

baik dan benar. 

 Guru memperhatikan dan mendampingi siswa serta mengoreksi 

pengucapan bacaan dan disesuikan dengan lahjah bahasa arab. 

 Setelah paham dan tau sistem membaca, guru memberikan arti 

kepada murid dengan cara menanyakan  dan murid  menjawab 

dengan serentak 

  Dan dibaca berulang-ulang  sehingga lancar dan mufrodat nya dapat 

dihafal. 

 Setelah memahai teks Qiroah yang ke 1 maka di lanjutkan dengan 

teks Qiroaah yang ke 2 

 

 Murid mendengarkan Bacaan yang disampaikan guru dengan 

seksama. 

    45 

    menit 

 



 

 

 Guru memberikan Kesempatan kepada siswa/murid untuk 

membacakan Teks dengan sistem mutholaah  dengan bacaan yang 

baik dan benar. 

 Guru memperhatikan dan mendampingi siswa serta mengoreksi 

pengucapan bacaan dan disesuikan dengan lahjah bahasa arab. 

 Setelah paham dan tau sistem membaca, guru memberikan arti 

kepada murid dengan cara menanyakan  dan murid  menjawab 

dengan serentak 

 Dan dibaca berulang-ulang  sehingga lancar dan mufrodat nya dapat 

dihafal. 

Kegiatan 

Penutup 

a) Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari. 
b) Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 
c) Melakukan penilaian hasil Belajar. 
d) Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  
e) Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 
Doa. 

Kerja Sama dengan Orang Tua 
Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang  الفواكه والثمرات (Buah-

buahan) dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-Hari. 

Peserta Didik : 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 
dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 
 Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 
pujian 

    15  

    menit 

 

11. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /2  
Tema   :  ِاّياُم األسبوع (Nama-nama Hari) 
Sub Tema   : Maharah Kalam (Keterampilan Berbicara) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 18 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai: 

1. Menjelaskan bentuk kata yang sesuai dengan topik 

2. Memahami gramatikal dengan baik  

3. Melafalkan teks hiwar dengan baik dan benar 

4. Mendemonstrasi hiwar tentang  ِاّياُم األسبوع (Nama-nama Hari) dengan Fashih, Baik Dan 

Benar. 

5. Menjawab pertanyaan sesuai dengan  Istifham (Kata Tanya), Terkait dengan topic 

tersebut. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 عافية هللا أكبر

c) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, Posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru menanyai murid tentang Pembelajaran Yang sebelumnya serta 

dikaitkan Dengan Pengalaman Murid (Peserta didik) 

e) Guru Mengajukan Pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan Dikaitkan Dengan Tema Yang akan Dipelajari Selanjutnya, Yaitu 

Tentang   ِاّياُم األسبوع (Nama-nama Hari). 

f) Seorang Guru Menginformasikan Pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada Muridnya terkait Tema  ِاّياُم األسبوع (Nama-nama Hari). 

g)  Seorang Guru Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.  

10 

menit 



 

 

Kegiatan 

Inti 

 Guru memberikan ilustrasi/ pengantar singkat tentang  ِاّياُم األسبوع 

(Nama-nama Hari) dengan beberapa percakapan dengan siswa, dan 

siswa lainnya juga mengikuti apa yang di contohkan guru. 

 

 

 Setelah melakukan percakapan tersebut di depan umum diharapkan 

siswa mampu melakukan percakapan Bahasa Arab serta terlatih 

secara mental. 

 Serta siswa juga diharapkan mampu Menerapkan Intonasi, Dan 

Gerakan Tubuh Yang sesuai dengan teks Tersebut, bila Perlu Guru 

Harus Memberikan Contoh percakapan Bahasa Arab dengan Baik 

Dan benar sehinggal siswa dapat Memahami Dan Menirunya. 

 Pengulangan Istima’ Dengan Dibarengi Dengan peniruan kolektif  

maupun secara individual. 

 Setelah siswa Memahami Isi Percakapannya Tersebut Diharap siswa 

mampu memperaktekkan dengan cara mencari pasangan sesuai 

dengan Jenis Kelamin seperti yang terdapat didalam buku 

(berpasangan LK/PR) 

 Siswa dan siwi Maju kedepan guna memberikan Mumarosah Terkait 

Topik tersebut. 

 Setelah Melakukan Mumarosah terkait Topok Tersebut, siswa 

Diharap mengerjakan Tadribat (Latihan) yang terdapat dalam buku 

Pelajaran. 

    45 

    menit 

 



 

 

Kegiatan 

Penutup 

a. Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari 

b. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 

c. Melakukan penilaian hasil Belajar. 

d. Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  

e. Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 

Doa. 

Kerja Sama dengan Orang Tua 

Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang  ِاّياُم األسبوع (Nama-

nama Hari). Dan Mempraktekkan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. 

Peserta Didik : 

Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 

dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 

pujian 

    15  

    menit 

12. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

  

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 

 



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /2  
Tema   :  ِاّياُم األسبوع (Nama-nama Hari) 
Sub Tema   : Maharah  Qiro’ah (Keterampilan Membaca) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 20 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai peserta didik Mampu: 

1. Mengidentifikasi dan mengucapkan kosakata dalam Teks Qiro’ah Tentang   ِاّياُم األسبوع (Nama-

nama Hari) Dengan Baik Dan benar (makhraj dan sifat serta nabr/tekanan). 

2. Melafalkan tesk Qiroah Tentang  ِاّياُم األسبوع (Nama-nama Hari) dengan pengucapan yang baik 

dan benar (Makhraj, Sifat, Nabr/tekanan dan intonasi). 

3. Memahami makna kata dan teks bacaan sederhana tentang     ِاّياُم األسبوع (Nama-nama Hari). 

4. Memperaktekkan Bacaan Teks qiro’ah tentang    ِاّياُم األسبوع (Nama-nama Hari) dengan baik 

dan benar. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 .عافية هللا أكبر

c) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru menanyai murid tentang pembelajaran yang sebelumnya serta 

dikaitkan dengan pengalaman murid (peserta didik). 

e) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan dikaitkan dengan tema yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu 

tentang   ِاّياُم األسبوع (Nama-nama Hari). 

f) Seorang guru menginformasikan pembelajaran yang akan dipelajari 

10 

menit 



 

 

kepada muridnya terkait tema . 

g) Seorang guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan 

Inti 

 Guru meminta Siswa Mengamati teks yang ada didalam buku 

masing-masing Siswa/murid  

 Guru membacakan Teks Qiro’ah tentang dengan Bacaan yang baik 

dan benar. 

 

 Murid mendengarkan Bacaan yang disampaikan guru dengan 

seksama. 

 Guru memberikan Kesempatan kepada siswa/murid untuk 

membacakan Teks dengan sistem mutholaah  dengan bacaan yang 

baik dan benar. 

 Guru memperhatikan dan mendampingi siswa serta mengoreksi 

pengucapan bacaan dan disesuikan dengan lahjah bahasa arab. 

 Setelah paham dan tau sistem membaca, guru memberikan arti 

kepada murid dengan cara menanyakan  dan murid  menjawab 

dengan serentak 

  Dan dibaca berulang-ulang  sehingga lancar dan mufrodat nya dapat 

dihafal. 

    45 

    menit 

 

Kegiatan 

Penutup 

a) Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari. 
b) Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 
c) Melakukan penilaian hasil Belajar. 
d) Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  
e) Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 
Doa. 

 
 

    15  

    menit 



 

 

Kerja Sama dengan Orang Tua 
Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang   ِاّياُم األسبوع (Nama-

nama Hari) dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-Hari. 

Peserta Didik : 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 
dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 
 Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 
pujian 

 

13. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /2  
Tema   :    ُاألَْلَوان (Warna) 
Sub Tema   : Maharah Kalam (Keterampilan Berbicara) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 22 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai: 

1. Menjelaskan bentuk kata yang sesuai dengan topik 

2. Memahami gramatikal dengan baik  

3. Melafalkan teks hiwar dengan baik dan benar 

4. Mendemonstrasi hiwar tentang  ُاألَْلَوان (Warna) dengan Fashih, Baik Dan Benar. 

5. Menjawab pertanyaan sesuai dengan  Istifham (Kata Tanya), Terkait dengan topic 

tersebut. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا

 كنا عافية هللا أكبر

c) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, Posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru menanyai murid tentang Pembelajaran Yang sebelumnya serta 

dikaitkan Dengan Pengalaman Murid (Peserta didik) 

e) Guru Mengajukan Pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan Dikaitkan Dengan Tema Yang akan Dipelajari Selanjutnya, Yaitu 

Tentang    ُاألَْلَوان(Warna). 

f) Seorang Guru Menginformasikan Pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada Muridnya terkait Tema    ُاألَْلَوان  (Warna) 

4)  Seorang Guru Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

10 

menit 



 

 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.  

Kegiatan 

Inti 

 Guru memberikan ilustrasi/ pengantar singkat tentang     ُاألَْلَوان  

(Warna) dengan beberapa percakapan dengan siswa, dan siswa 

lainnya juga mengikuti apa yang di contohkan guru. 

 

 

 Setelah melakukan percakapan tersebut di depan umum 

diharapkan siswa mampu melakukan percakapan Bahasa Arab 

serta terlatih secara mental. 

 Serta siswa juga diharapkan mampu Menerapkan Intonasi, Dan 

Gerakan Tubuh Yang sesuai dengan teks Tersebut, bila Perlu Guru 

Harus Memberikan Contoh percakapan Bahasa Arab dengan Baik 

Dan benar sehinggal siswa dapat Memahami Dan Menirunya. 

 Pengulangan Istima’ Dengan Dibarengi Dengan peniruan kolektif  

maupun secara individual. 

 Setelah siswa Memahami Isi Percakapannya Tersebut Diharap 

siswa mampu memperaktekkan dengan cara mencari pasangan 

sesuai dengan Jenis Kelamin seperti yang terdapat didalam buku 

(berpasangan LK/PR) 

 Siswa dan siwi Maju kedepan guna memberikan Mumarosah 

Terkait Topik tersebut. 

 Setelah Melakukan Mumarosah terkait Topok Tersebut, siswa 

Diharap mengerjakan Tadribat (Latihan) yang terdapat dalam 

buku Pelajaran. 

    45 

    menit 

 



 

 

Kegiatan 

Penutup 

a) Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari 

b) Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk 

mengukur/ mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 

c) Melakukan penilaian hasil Belajar. 

d) Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  

e) Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 

Doa. 

Kerja Sama dengan Orang Tua 

Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang. Dan 

Mempraktekkan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. 

Peserta Didik : 

Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point 

penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi 

yang baru dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 

pujian 

    15  

    menit 

14. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /2  
Tema   :    ُاألَْلَوان (Warna) 
Sub Tema   : Maharah  Qiro’ah (Keterampilan Membaca) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 24 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai peserta didik Mampu: 

1. Mengidentifikasi dan mengucapkan kosakata dalam Teks Qiro’ah Tentang     ُاألَْلَوان (Warna) 

Dengan Baik Dan benar (makhraj dan sifat serta nabr/tekanan). 

2. Melafalkan tesk Qiroah Tentang    ُاألَْلَوان (Warna)dengan pengucapan yang baik dan benar 

(Makhraj, Sifat, Nabr/tekanan dan intonasi). 

3. Memahami makna kata dan teks bacaan sederhana tentang     ُاألَْلَوان (Warna). 

4. Memperaktekkan Bacaan Teks qiro’ah tentang      ُاألَْلَوان (Warna) dengan baik dan benar. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 .عافية هللا أكبر

c) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru menanyai murid tentang pembelajaran yang sebelumnya serta 

dikaitkan dengan pengalaman murid (peserta didik). 

e) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan dikaitkan dengan tema yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu 

tentang     ُاألَْلَوان (Warna). 

f) Seorang guru menginformasikan pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada muridnya terkait tema . 

g) Seorang guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

10 

menit 



 

 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan 

Inti 

 Guru meminta Siswa Mengamati teks yang ada didalam buku 

masing-masing Siswa/murid  

 Guru membacakan Teks Qiro’ah tentang dengan Bacaan yang baik 

dan benar. 

 

 Murid mendengarkan Bacaan yang disampaikan guru dengan 

seksama. 

 Guru memberikan Kesempatan kepada siswa/murid untuk 

membacakan Teks dengan sistem mutholaah  dengan bacaan yang 

baik dan benar. 

 Guru memperhatikan dan mendampingi siswa serta mengoreksi 

pengucapan bacaan dan disesuikan dengan lahjah bahasa arab. 

 Setelah paham dan tau sistem membaca, guru memberikan arti 

kepada murid dengan cara menanyakan  dan murid  menjawab 

dengan serentak 

  Dan dibaca berulang-ulang  sehingga lancar dan mufrodat nya dapat 

dihafal. 

    45 

    menit 

 

Kegiatan 

Penutup 

a) Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari. 
b) Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 
c) Melakukan penilaian hasil Belajar. 
d) Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  
e) Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 
Doa. 

Kerja Sama dengan Orang Tua 
Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang     ُاألَْلَوان (Warna) dan 

mempraktekkan dalam kehidupan sehari-Hari. 

Peserta Didik : 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 
dilakukan.  
 

    15  

    menit 



 

 

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 
 Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 
pujian 

 

15. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /2  
Tema   :  ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات (Macam-macam Hewan). 
Sub Tema   : Maharah Kalam (Keterampilan Berbicara) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 26 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai: 

1. Menjelaskan bentuk kata yang sesuai dengan topik 

2. Memahami gramatikal dengan baik  

3. Melafalkan teks hiwar dengan baik dan benar 

4. Mendemonstrasi hiwar tentang  ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات (Macam-macam Hewan) dengan Fashih, 

Baik Dan Benar. 

5. Menjawab pertanyaan sesuai dengan  Istifham (Kata Tanya), Terkait dengan topic 

tersebut. 

 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 عافية هللا أكبر

c) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, Posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru menanyai murid tentang Pembelajaran Yang sebelumnya serta 

dikaitkan Dengan Pengalaman Murid (Peserta didik) 

e) Guru Mengajukan Pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan Dikaitkan Dengan Tema Yang akan Dipelajari Selanjutnya, Yaitu 

Tentang   ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات (Macam-macam Hewan). 

10 

menit 



 

 

f) Seorang Guru Menginformasikan Pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada Muridnya terkait Tema  َاَناتِ أَْنَواُع اْلَحَيو  (Macam-macam Hewan). 

g)  Seorang Guru Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.  

Kegiatan 

Inti 

 Guru memberikan ilustrasi/ pengantar singkat tentang  ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات 

(Macam-macam Hewan) dengan beberapa percakapan dengan siswa, 

dan siswa lainnya juga mengikuti apa yang di contohkan guru. 

 

 

 Setelah melakukan percakapan tersebut di depan umum diharapkan 

siswa mampu melakukan percakapan Bahasa Arab serta terlatih 

secara mental. 

 Serta siswa juga diharapkan mampu Menerapkan Intonasi, Dan 

Gerakan Tubuh Yang sesuai dengan teks Tersebut, bila Perlu Guru 

Harus Memberikan Contoh percakapan Bahasa Arab dengan Baik 

Dan benar sehinggal siswa dapat Memahami Dan Menirunya. 

 Pengulangan Istima’ Dengan Dibarengi Dengan peniruan kolektif  

maupun secara individual. 

 Setelah siswa Memahami Isi Percakapannya Tersebut Diharap siswa 

mampu memperaktekkan dengan cara mencari pasangan sesuai 

dengan Jenis Kelamin seperti yang terdapat didalam buku 

(berpasangan LK/PR) 

 Siswa dan siwi Maju kedepan guna memberikan Mumarosah Terkait 

Topik tersebut. 

 Setelah Melakukan Mumarosah terkait Topok Tersebut, siswa 

Diharap mengerjakan Tadribat (Latihan) yang terdapat dalam buku 

Pelajaran. 

    45 

    menit 

 



 

 

Kegiatan 

Penutup 

a) Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari 

b) Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 

c) Melakukan penilaian hasil Belajar. 

d) Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  

e) Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 

Doa. 

Kerja Sama dengan Orang Tua 

Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang  ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات (Macam-

macam Hewan). Dan Mempraktekkan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. 

Peserta Didik : 

Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 

dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 

pujian 

    15  

    menit 

16. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : SD Al Baitul Amien (Full Day School) Jember 
Kelas/ Semester   : 1(Satu) /2  
Tema   :  ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات (Macam-macam Hewan) 
Sub Tema   : Maharah  Qiro’ah (Keterampilan Membaca) 
Muatan Terpadu  : Bahasa Arab 
Pembelajaran  : 28 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 (………………..) 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah  Siswa Mengamati dan Menanyai peserta didik Mampu: 

1. Mengidentifikasi dan mengucapkan kosakata dalam Teks Qiro’ah Tentang   ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات 

(Macam-macam Hewan) Dengan Baik Dan benar (makhraj dan sifat serta nabr/tekanan). 

2. Melafalkan tesk Qiroah Tentang  ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات (Macam-macam Hewan) dengan pengucapan 

yang baik dan benar (Makhraj, Sifat, Nabr/tekanan dan intonasi). 

3. Memahami makna kata dan teks bacaan sederhana tentang   ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات (Macam-macam 

Hewan). 

4. Memperaktekkan Bacaan Teks qiro’ah tentang    ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات (Macam-macam Hewan) 

dengan baik dan benar. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam kepada murid, lalu murid menjawab salam 

guru dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 

b) Guru membiasakan diri dengan mengawali pembelajaran dengan 

menyapa murid dengan pertanyaan bahasa arab seperti:  كيف حالكم األن؟

lalu murid juga menjawab dengan menggunakan bahasa arab  بخير هللا كنا

 .عافية هللا أكبر

c) Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Guru menanyai murid tentang pembelajaran yang sebelumnya serta 

dikaitkan dengan pengalaman murid (peserta didik). 

e) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif   pengalaman siswa 

dan dikaitkan dengan tema yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu 

tentang   ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات (Macam-macam Hewan). 

f) Seorang guru menginformasikan pembelajaran yang akan dipelajari 

kepada muridnya terkait tema . 

g) Seorang guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

10 

menit 



 

 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan 

Inti 

 Guru meminta Siswa Mengamati teks yang ada didalam buku 

masing-masing Siswa/murid  

 Guru membacakan Teks Qiro’ah tentang dengan Bacaan yang baik 

dan benar. 

 

 Murid mendengarkan Bacaan yang disampaikan guru dengan 

seksama. 

 Guru memberikan Kesempatan kepada siswa/murid untuk 

membacakan Teks dengan sistem mutholaah  dengan bacaan yang 

baik dan benar. 

 Guru memperhatikan dan mendampingi siswa serta mengoreksi 

pengucapan bacaan dan disesuikan dengan lahjah bahasa arab. 

 Setelah paham dan tau sistem membaca, guru memberikan arti 

kepada murid dengan cara menanyakan  dan murid  menjawab 

dengan serentak 

  Dan dibaca berulang-ulang  sehingga lancar dan mufrodat nya dapat 

dihafal. 

 Setelah memahai teks Qiroah yang ke 1 maka di lanjutkan dengan 

teks Qiroaah yang ke 2 

 

 Murid mendengarkan Bacaan yang disampaikan guru dengan 

seksama. 

 Guru memberikan Kesempatan kepada siswa/murid untuk 

    45 

    menit 

 



 

 

membacakan Teks dengan sistem mutholaah  dengan bacaan yang 

baik dan benar. 

 Guru memperhatikan dan mendampingi siswa serta mengoreksi 

pengucapan bacaan dan disesuikan dengan lahjah bahasa arab. 

 Setelah paham dan tau sistem membaca, guru memberikan arti 

kepada murid dengan cara menanyakan  dan murid  menjawab 

dengan serentak 

 Dan dibaca berulang-ulang  sehingga lancar dan mufrodat nya dapat 

dihafal. 

Kegiatan 

Penutup 

a) Bersama-sama Memberikan Rangkuman Hasil Belajar Selam Sehari. 
b) Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengukur/ 

mengetahui ketercapaian Hasil Belajar 
c) Melakukan penilaian hasil Belajar. 
d) Guru memberikan penguatan melalui pemberian Tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal.  
e) Guru Membiasakan Mengajak siswa/Murid Menutup pembelajaran 

dengan pembacaan Doa Bersama dengan menggukan Lagu Pengantar 
Doa. 

Kerja Sama dengan Orang Tua 
Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi Tentang  ِأَْنَواُع اْلَحَيَواَنات (Macam-

macam Hewan) dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-Hari. 

Peserta Didik : 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru 
dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 
 Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi hadiah/ 
pujian 

    15  

    menit 

 

17. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

Muzakki Hidayat, S.Ag,.M.M 

13 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

Ana Fitriyana, S. Pd 

 



 

 

SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

SILABUS BAHASA ARAB 

 

Satuan Pendidikan : SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

Kelas / Semester : I (Satu) / I 

Bab 1  : Perkenalan (  التعارف )  

Kompetensi Inti     

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

 : teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

 :  makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis,  

 : dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

MUATAN KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

B
A

H
A

S
A

 

A
R

A
B

 

1.1   Menerima anugerah 

Allah Swt berupa bahasa 

Arab 

 Memberikan pengertian 

dan keyakinan kepada 

peserta didik bahwa 

Bahasa Arab merupakan 

anugerah Allah Swt dan 

 Guru menanya peserta didik tentang 

anugerah-anugerah apa saja yang 

diberikan Allah Swt. Lalu menjelaskan 

bahwa Bahasa Arab merupakan salah 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian 
antar teman 

 Jurnal 

2 x 30 

menit 

 



 

 

1.2   Menerima  

keberadaan Allah Swt 

atas penciptaan manusia 

dan bahasa yang 

beragam 

sebagai seorang Muslim 

sepatutnya mampu 

memahami dan 

menggunakannya dalam 

hal-hal yang baik dan 

membawa kepada 

kesyukuran akan 

anugerah tersebut. 

satu anugerah yang patut dipergunakan 

dan disyukuri.   

 

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian 
antar teman 

 Jurnal 

2.1.  Memiliki kepedulian 

dan rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan 

wujud benda melalui 

media bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangga 

 Memberikan motivasi 

kepada peserta didik 

untuk senantiasa antusias 

dalam mengetahui makna 

benda-benda sekitar 

sehingga dapat 

dipergunakan dalam 

interaksi sehari-hari. 

 

 Memberikan motivasi 

terkait pronsip-prinsip 

kejujuran, kedisiplinan dan 

sikap membangun diri 

dengan rasa tanggung 

jawab dan percaya diri 

dalam berinteraksi 

menggunakan Bahasa 

Arab. 

 Guru menceritakan keistimewaan-

keistimewaan Bahasa Arab. 

 Sebagai bentuk motivasi, Guru 

memberikan pujian atau hadiah kepada 

peserta didik yang bias menyebutkan 

benda-benda disekitar dengan 

menggunakan Bahasa Arab. 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian 
antar teman 

 Jurnal 
 

 

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian 
antar teman 

 Jurnal 
 

 

 

 

  

2.2.  Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya diri 

dalam berinteraksi  

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 



 

 

3.1  Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: الّتعارف  baik secara 

lisan maupun tertulis  

 
 
 
 
 
 

3.2. Menemukan makna 

dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik : 

  الّتعارف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENYIMAK (ISTIMA') 

• Menyimak mufrodhat dan 

bacaan tentang :  الّتعارف  
 

 

 

 

• Pengenalan ungkapan 

komunikatif tentang 

Perkenalan 

Mengamati: 

 Menyimak, mengamati dan menirukan 
pengucapan  ujaran dengan tepat 

 Mengajarkan kosakata melalui 
pengamatan gambar yang tersedia.  

 Menjelaskan arti kata dengan 
memberikan contoh fisik, seperti 
gambar atau benda-benda sekitar, atau 
alat peraga yang telah disiapkan. 

 Mencocokkan gambar dengan apa yang 
didengar. 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab sederhana 
tentang tema/topik yang dipelajari.  

 Memastikan bahwa peserta didik telah 
memahami arti kata melalui gambar. 
Yaitu dengan menanyakan apakah 
peserta didik benar-benar memahami 
makna ungkapan-ungkapan terkait topik 

 Menjawab pertanyaan lisan yang 
diajukan lawan bicara sesuai tema/topik 

 

 

 

 

 

 

1. Tertulis 

2. Lisan 

3. Penugasan 

 

Keterangan 

Pengamatan: 

• Mengamati cara 

siswa 

berkomunikasi 

dalam bahasa 

Arab sesuai 

tema/topik. 

• Mengamati 

sejauh mana 

siswa memahami 

unsur 

kebahasaan dan 

tata bahasa Arab 

serta budaya 

Arab yang 

terdapat dalam 

teks sesuai 

tema/topik. 

• Melihat 

kreativitas siswa 

dalam 

mengidentifikasi 

2 x 30 

menit 

 

 Buku paket 
Bahasa 
Arab 

 Kamus 
Bahasa 
Arab 

 Benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar 
peserta 
didik 

 Alat peraga 
sesuai 
tema/topik 

 Media-
media 
digital 



 

 

4.1 Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

terkait topik: 

 الّتعارف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Menyampaikankan 

makna dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat bahasa 

Arab terkait topik: 

  الّتعارف 

 

MEMBACA (QIRO’AH) 

• Wacana yang memuat kosa 

kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai tema/topik: 

   الّتعارف 

 

 

BERBICARA ( HIWAR ) 

• Wacana yang memuat kosa 

kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai tema/topik:  

  الّتعارف

 

 

MENULIS (KITABAH) 

• Wacana yang memuat kosa 

kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai tema/topik: 

  الّتعارف

 

  

 

 

 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan huruf hijaiyah, kata dan 
kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan melalui pengucapan 
Guru/rekaman. 

 Merangkaikan huruf-huruf hijaiyah 
menjadi kata sesuai dengan kosakata 
yang sedang dipelajari. 

 Melafalkan kata sesuai dengan yang 
diperdengarkan. 

 Membaca gambar perindividu dengan 
suara nyaring dan jelas. 

 

Mengasosiasikan: 

 Menemukan makna kata dalam teks 
sesuai tema/topik. 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 
tulisan. 

 Mencari informasi umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 

 

 

 

Mengkomunikasikan: 

 Guru mengajak peserta didik untuk 
mempraktikan langsung kosakata 
terkait Perkenalan dengan 
menggunakan ungkapan yang telah 

contoh-contoh 

karya teks Arab. 

 

Tes: 

• Ulangan harian, 

Tes lisan/tulisan 

 

Unjuk kinerja 

(performansi). 

• Penilaian siswa 

saat 

mempraktikkan 

komunikasi 

Bahasa Arab 

seperti dialog 

(hiwar), dll 

 

Proyek: 

• Penilaian 

terhadap tugas 

siswa seperti 

membuat 

karangan 

sederhana atau 

menerjemahkan 

kalimat.  

 



 

 

tersedia pada tabel. Pada kegiatan ini, 
Guru harus memastikan bahwa setiap 
peserta didik mampu menyebutkan 
kosakata tentang Perkenalan 

 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai 
tema/topik secara lisan atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa yang tersedia 
menjadi kalimat. 

 

 

 

 

 

 

 

Portofolio: 

1. Mengumpulkan 

tugas dan 

kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai 

tema/topik.  

2. Kumpulan 

tugas berbahasa 

siswa seperti 

mengumpulkan 

kalimat yang 

mengandung 

struktur bahasa 

sesuai 

tema/topik. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

( Muzakki Hidayat, S.Ag, M.M. ) 

 Jember, 12 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

( Ana Fitriyana, S.Pd) 



 

 

SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

SILABUS BAHASA ARAB 

Satuan Pendidikan : SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

Kelas / Semester : I (Satu) / I 

Bab 2  : Anggota Tubuh (  أعضاء الجسم )  

Kompetensi Inti     

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

 : teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

 :  makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis,  

 : dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

MUATAN KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

B
A

H
A

S
A

 A
R

A
B

 1.1   Menerima anugerah 

Allah Swt berupa bahasa 

Arab 

 Memberikan pengertian 

dan keyakinan kepada 

peserta didik bahwa 

Bahasa Arab merupakan 

anugerah Allah Swt dan 

sebagai seorang Muslim 

sepatutnya mampu 

 Guru menanya peserta didik 

tentang anugerah-anugerah apa 

saja yang diberikan Allah Swt. 

Lalu menjelaskan bahwa Bahasa 

Arab merupakan salah satu 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 

2 x 30 menit  

1.2   Menerima  
 



 

 

keberadaan Allah Swt 

atas penciptaan manusia 

dan bahasa yang 

beragam 

memahami dan 

menggunakannya dalam 

hal-hal yang baik dan 

membawa kepada 

kesyukuran akan 

anugerah tersebut. 

anugerah yang patut 

dipergunakan dan disyukuri.   

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 

2.1.  Memiliki kepedulian 

dan rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan 

wujud benda melalui 

media bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangga 

 Memberikan motivasi 

kepada peserta didik 

untuk senantiasa 

antusias dalam 

mengetahui makna 

benda-benda sekitar 

sehingga dapat 

dipergunakan dalam 

interaksi sehari-hari. 

 

 Memberikan motivasi 

terkait pronsip-prinsip 

kejujuran, kedisiplinan 

dan sikap membangun 

diri dengan rasa 

tanggung jawab dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi 

menggunakan Bahasa 

Arab. 

 Guru menceritakan 

keistimewaan-keistimewaan 

Bahasa Arab. 

 Sebagai bentuk motivasi, Guru 

memberikan pujian atau hadiah 

kepada peserta didik yang bias 

menyebutkan benda-benda 

disekitar dengan menggunakan 

Bahasa Arab. 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 
 

 

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 
 

 

 

 

  

2.2.  Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya diri 

dalam berinteraksi  

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 



 

 

3.3  Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik: أعضاء الجسم baik 

secara lisan maupun 

tertulis  

 
 
 

3.4. Menemukan makna 

dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik : 

  أعضاء الجسم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENYIMAK (ISTIMA') 

• Menyimak mufrodhat dan 

bacaan tentang :   أعضاء الجسم   

 

 

 

• Pengenalan ungkapan 

komunikatif tentang anggota 

tubuh 

Mengamati: 

 Menyimak, mengamati dan 
menirukan pengucapan  ujaran 
dengan tepat 

 Mengajarkan kosakata melalui 
pengamatan gambar yang 
tersedia.  

 Menjelaskan arti kata dengan 
memberikan contoh fisik, seperti 
gambar atau benda-benda 
sekitar, atau alat peraga yang 
telah disiapkan. 

 Mencocokkan gambar dengan 
apa yang didengar. 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang tema/topik 
yang dipelajari.  

 Memastikan bahwa peserta didik 
telah memahami arti kata melalui 
gambar. Yaitu dengan 
menanyakan apakah peserta 
didik benar-benar memahami 
makna ungkapan-ungkapan 
terkait topik 

 Menjawab pertanyaan lisan yang 
diajukan lawan bicara sesuai 
tema/topik 

 

1. Tertulis 

2. Lisan 

3. Penugasan 

 

Keterangan 

Pengamatan: 

• Mengamati cara siswa 

berkomunikasi dalam 

bahasa Arab sesuai 

tema/topik. 

• Mengamati sejauh 

mana siswa memahami 

unsur kebahasaan dan 

tata bahasa Arab serta 

budaya Arab yang 

terdapat dalam teks 

sesuai tema/topik. 

• Melihat kreativitas siswa 

dalam mengidentifikasi 

contoh-contoh karya teks 

Arab. 

 

Tes: 

2 x 30 menit  

 Buku paket 
Bahasa 
Arab 

 Kamus 
Bahasa 
Arab 

 Benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar 
peserta 
didik 

 Alat peraga 
sesuai 
tema/topik 

 Media-
media 
digital 



 

 

4.3. Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

terkait topik: 

 ادوات مدرسية

  

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Menyampaikankan 

makna dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat bahasa 

Arab terkait topik: 

 ادوات مدرسية 

 

MEMBACA (QIRO’AH) 

• Wacana yang memuat kosa 

kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik: 

  أعضاء الجسم 

 

 

BERBICARA ( HIWAR ) 

• Wacana yang memuat kosa 

kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik:  

  أعضاء الجسم

 

MENULIS (KITABAH) 

• Wacana yang memuat kosa 

kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik: 

  أعضاء الجسم

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan huruf hijaiyah, kata 
dan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan melalui 
pengucapan Guru/rekaman. 

 Merangkaikan huruf-huruf 
hijaiyah menjadi kata sesuai 
dengan kosakata yang sedang 
dipelajari. 

 Melafalkan kata sesuai dengan 
yang diperdengarkan. 

 Membaca gambar perindividu 
dengan suara nyaring dan jelas. 

Mengasosiasikan: 

 Menemukan makna kata dalam 
teks sesuai tema/topik. 

 Menyimpulkan isi wacana lisan 
maupun tulisan. 

 Mencari informasi 
umum/tema/topik dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 

Mengkomunikasikan: 

 Guru mengajak peserta didik 
untuk mempraktikan langsung 
kosakata terkait anggota tubuh 
dengan menggunakan ungkapan 
yang telah tersedia pada tabel. 
Pada kegiatan ini, Guru harus 
memastikan bahwa setiap 
peserta didik mampu 
menyebutkan kosakata tentang 
anggota tubuh 

 

 

 

 

• Ulangan harian, Tes 

lisan/tulisan 

 

Unjuk kinerja 

(performansi). 

• Penilaian siswa saat 

mempraktikkan 

komunikasi Bahasa Arab 

seperti dialog (hiwar), dll 

 

Proyek: 

• Penilaian terhadap 

tugas siswa seperti 

membuat karangan 

sederhana atau 

menerjemahkan kalimat. 

 

Portofolio: 

1. Mengumpulkan tugas 

dan kreativitas berbahasa 

siswa sesuai tema/topik. 

2. Kumpulan tugas 

berbahasa siswa seperti 

mengumpulkan kalimat 

yang mengandung 

struktur bahasa sesuai 

tema/topik. 



 

 

 Menyampaikan isi wacana tulis 
sesuai tema/topik secara lisan 
atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat. 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

( Muzakki Hidayat, S.Ag, M.M. ) 

 Jember, 12 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

( Ana Fitriyana, S.Pd) 



 

 

SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

SILABUS BAHASA ARAB 

Satuan Pendidikan : SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

Kelas / Semester : I (Satu) / I 

Bab 3 : Bilangan ( العدد )  

Kompetensi Inti     

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

 : teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

 :  makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis,  

 : dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

MUATAN KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

B
A

H
A

S
A

 A
R

A
B

 

1.1   Menerima anugerah 

Allah Swt berupa bahasa 

Arab 

 Memberikan pengertian dan 

keyakinan kepada peserta 

didik bahwa Bahasa Arab 

merupakan anugerah Allah 

Swt dan sebagai seorang 

Muslim sepatutnya mampu 

memahami dan 

menggunakannya dalam 

hal-hal yang baik dan 

 Guru menanya peserta 

didik tentang anugerah-

anugerah apa saja yang 

diberikan Allah Swt. Lalu 

menjelaskan bahwa 

Bahasa Arab merupakan 

salah satu anugerah yang 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 

2 x 30 menit  

1.2   Menerima  

keberadaan Allah Swt 

atas penciptaan manusia 

dan bahasa yang 

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  



 

 

beragam membawa kepada 

kesyukuran akan anugerah 

tersebut. 

patut dipergunakan dan 

disyukuri.   

 

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 

2.1.  Memiliki kepedulian 

dan rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan 

wujud benda melalui 

media bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangga 

 Memberikan motivasi 

kepada peserta didik untuk 

senantiasa antusias dalam 

mengetahui makna benda-

benda sekitar sehingga 

dapat dipergunakan dalam 

interaksi sehari-hari. 

 

 Memberikan motivasi terkait 

pronsip-prinsip kejujuran, 

kedisiplinan dan sikap 

membangun diri dengan 

rasa tanggung jawab dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan 

Bahasa Arab. 

 Guru menceritakan 

keistimewaan-

keistimewaan Bahasa 

Arab. 

 Sebagai bentuk motivasi, 

Guru memberikan pujian 

atau hadiah kepada 

peserta didik yang bias 

menyebutkan benda-

benda disekitar dengan 

menggunakan Bahasa 

Arab. 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 
 

 

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 
 

 

 

 

  

2.2.  Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya diri 

dalam berinteraksi  

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 



 

 

3.5.  Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, frase, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik: العدد baik 

secara lisan maupun 

tertulis  

 
 
 

3.6. Menemukan makna 

dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik : 

  العدد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENYIMAK (ISTIMA') 

• Menyimak mufrodhat dan 

bacaan tentang :  العدد 

 

 

 

• Pengenalan ungkapan 

komunikatif tentang bilangan 

Mengamati: 

 Menyimak, mengamati 
dan menirukan 
pengucapan  ujaran 
dengan tepat 

 Mengajarkan kosakata 
melalui pengamatan 
gambar yang tersedia.  

 Menjelaskan arti kata 
dengan memberikan 
contoh fisik, seperti 
gambar atau benda-
benda sekitar, atau alat 
peraga yang telah 
disiapkan. 

 Mencocokkan gambar 
dengan apa yang 
didengar. 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik yang 
dipelajari.  

 Memastikan bahwa 
peserta didik telah 
memahami arti kata 
melalui gambar. Yaitu 
dengan menanyakan 

1. Tertulis 

2. Lisan 

3. Penugasan 

 

Keterangan 

Pengamatan: 

• Mengamati cara 

siswa berkomunikasi 

dalam bahasa Arab 

sesuai tema/topik. 

• Mengamati sejauh 

mana siswa 

memahami unsur 

kebahasaan dan tata 

bahasa Arab serta 

budaya Arab yang 

terdapat dalam teks 

sesuai tema/topik. 

• Melihat kreativitas 

siswa dalam 

mengidentifikasi 

contoh-contoh karya 

teks Arab. 

2 x 30 menit  Buku 
paket 
Bahasa 
Arab 

 Kamus 
Bahasa 
Arab 

 Benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar 
peserta 
didik 

 Alat 
peraga 
sesuai 
tema/topik 

 Media-
media 
digital 



 

 

4.5. Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

terkait topik: 

  العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Menyampaikankan 

makna dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat bahasa 

Arab terkait topik: 

 العدد 

 

MEMBACA (QIRO’AH) 

• Wacana yang memuat kosa 

kata, dan ungkapan komunikatif 

sesuai tema/topik: 

 العدد 

 

 

BERBICARA ( HIWAR ) 

• Wacana yang memuat kosa 

kata, dan ungkapan komunikatif 

sesuai tema/topik:  

  العدد

 

MENULIS (KITABAH) 

• Wacana yang memuat kosa 

kata, dan ungkapan komunikatif 

sesuai tema/topik: 

 العدد

apakah peserta didik 
benar-benar memahami 
makna ungkapan-
ungkapan terkait topik 

 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik 

 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan huruf hijaiyah, 
kata dan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan melalui 
pengucapan 
Guru/rekaman. 

 Merangkaikan huruf-huruf 
hijaiyah menjadi kata 
sesuai dengan kosakata 
yang sedang dipelajari. 

 Melafalkan kata sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 

 Membaca gambar 
perindividu dengan suara 
nyaring dan jelas. 

 

Mengasosiasikan: 

 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik. 

 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 

 Mencari informasi 
umum/tema/topik dari 
suatu wacana 

 

Tes: 

• Ulangan harian, Tes 

lisan/tulisan 

 

Unjuk kinerja 

(performansi). 

• Penilaian siswa saat 

mempraktikkan 

komunikasi Bahasa 

Arab seperti dialog 

(hiwar), dll 

 

Proyek: 

• Penilaian terhadap 

tugas siswa seperti 

membuat karangan 

sederhana atau 

menerjemahkan 

kalimat.  

 

Portofolio: 

1. Mengumpulkan 

tugas dan kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai tema/topik.  

2. Kumpulan tugas 



 

 

lisan/tulisan. 

Mengkomunikasikan: 

 Guru mengajak peserta 
didik untuk mempraktikan 
langsung kosakata terkait 
bilangan dengan 
menggunakan ungkapan 
yang telah tersedia pada 
tabel. Pada kegiatan ini, 
Guru harus memastikan 
bahwa setiap peserta 
didik mampu 
menyebutkan kosakata 
tentang bilangan 

 Menyampaikan isi 
wacana tulis sesuai 
tema/topik secara lisan 
atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa 
yang tersedia menjadi 
kalimat. 

 

 

 

berbahasa siswa 

seperti 

mengumpulkan 

kalimat yang 

mengandung struktur 

bahasa sesuai 

tema/topik. 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

( Muzakki Hidayat, S.Ag, M.M. ) 

 Jember, 12 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

( Ana Fitriyana, S.Pd) 



 

 

SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

SILABUS BAHASA ARAB 

Satuan Pendidikan : SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

Kelas / Semester : II (Dua) / I 

Bab 4  : Buah-buahan dan Sayuran ( الفواكه والثمرات )  

 

Kompetensi Inti     

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

 : teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

 :  makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis,  

 : dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

MUATAN KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

B
A

H
A

S
A

 A
R

A
B

 1.1   Menerima anugerah 

Allah Swt berupa bahasa 

Arab 

 Memberikan 

pengertian dan 

keyakinan kepada 

peserta didik bahwa 

Bahasa Arab 

merupakan anugerah 

Allah Swt dan sebagai 

 Guru menanya peserta didik 

tentang anugerah-anugerah apa 

saja yang diberikan Allah Swt. 

Lalu menjelaskan bahwa Bahasa 

Arab merupakan salah satu 

anugerah yang patut 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 

2 x 30 

menit 

 

1.2   Menerima  

keberadaan Allah Swt 

 



 

 

atas penciptaan manusia 

dan bahasa yang 

beragam 

seorang Muslim 

sepatutnya mampu 

memahami dan 

menggunakannya 

dalam hal-hal yang 

baik dan membawa 

kepada kesyukuran 

akan anugerah 

tersebut. 

dipergunakan dan disyukuri.   

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 

2.1.  Memiliki kepedulian 

dan rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan 

wujud benda melalui 

media bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangga 

 Memberikan motivasi 

kepada peserta didik 

untuk senantiasa 

antusias dalam 

mengetahui makna 

benda-benda sekitar 

sehingga dapat 

dipergunakan dalam 

interaksi sehari-hari. 

 

 Memberikan motivasi 

terkait pronsip-prinsip 

kejujuran, kedisiplinan 

dan sikap membangun 

diri dengan rasa 

tanggung jawab dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi 

menggunakan Bahasa 

Arab. 

 Guru menceritakan 

keistimewaan-keistimewaan 

Bahasa Arab. 

 Sebagai bentuk motivasi, Guru 

memberikan pujian atau hadiah 

kepada peserta didik yang bias 

menyebutkan benda-benda 

disekitar dengan menggunakan 

Bahasa Arab. 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 
 

 

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 
 

 

 

 

  

2.2.  Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya diri 

dalam berinteraksi  

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 



 

 

3.1.  Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, frase, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik: الفواكه والثمرات 
baik secara lisan maupun 

tertulis  

 
 
 

3.2. Menemukan makna 

dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik : 

  الفواكه والثمرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENYIMAK (ISTIMA') 

• Menyimak mufrodhat dan 

bacaan tentang :    الفواكه
  والثمرات

 

 

 

• Pengenalan ungkapan 

komunikatif tentang 

Hitungan buah-buahan 

dan sayuran 

Mengamati: 

 Menyimak, mengamati dan 
menirukan pengucapan  ujaran 
dengan tepat 

 Mengajarkan kosakata melalui 
pengamatan gambar yang 
tersedia.  

 Menjelaskan arti kata dengan 
memberikan contoh fisik, seperti 
gambar atau benda-benda 
sekitar, atau alat peraga yang 
telah disiapkan. 

 Mencocokkan gambar dengan 
apa yang didengar. 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang tema/topik 
yang dipelajari.  

 Memastikan bahwa peserta didik 
telah memahami arti kata melalui 
gambar. Yaitu dengan 
menanyakan apakah peserta 
didik benar-benar memahami 
makna ungkapan-ungkapan 
terkait topik 

 Menjawab pertanyaan lisan yang 
diajukan lawan bicara sesuai 
tema/topik 

1. Tertulis 

2. Lisan 

3. Penugasan 

 

Keterangan 

Pengamatan: 

• Mengamati cara siswa 

berkomunikasi dalam 

bahasa Arab sesuai 

tema/topik. 

• Mengamati sejauh 

mana siswa memahami 

unsur kebahasaan dan 

tata bahasa Arab serta 

budaya Arab yang 

terdapat dalam teks 

sesuai tema/topik. 

• Melihat kreativitas siswa 

dalam mengidentifikasi 

contoh-contoh karya teks 

Arab. 

 

2 x 30 

menit 

 

 Buku paket 
Bahasa 
Arab 

 Kamus 
Bahasa 
Arab 

 Benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar 
peserta 
didik 

 Alat peraga 
sesuai 
tema/topik 

 Media-
media 
digital 



 

 

4.1 Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

terkait topik: 

  الفواكه والثمرات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Menyampaikankan 

makna dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat bahasa 

Arab terkait topik: 

  الفواكه والثمرات 

 

 

MEMBACA (QIRO’AH) 

• Wacana yang memuat 

kosa kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik: 

  الفواكه والثمرات 

 

 

 

BERBICARA ( HIWAR ) 

• Wacana yang memuat 

kosa kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik:  

  الفواكه والثمرات

 

 

MENULIS (KITABAH) 

• Wacana yang memuat 

kosa kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik: 

  الفواكه والثمرات

 

 

 

 

 

 

 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan huruf hijaiyah, kata 
dan kalimat sesuai dengan yang 
diperdengarkan melalui 
pengucapan Guru/rekaman. 

 Merangkaikan huruf-huruf 
hijaiyah menjadi kata sesuai 
dengan kosakata yang sedang 
dipelajari. 

 Melafalkan kata sesuai dengan 
yang diperdengarkan. 

 Membaca gambar perindividu 
dengan suara nyaring dan jelas. 

 

Mengasosiasikan: 

 Menemukan makna kata dalam 
teks sesuai tema/topik. 

 Menyimpulkan isi wacana lisan 
maupun tulisan. 

 Mencari informasi 
umum/tema/topik dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 

 

 

Tes: 

• Ulangan harian, Tes 

lisan/tulisan 

 

 

Unjuk kinerja 

(performansi). 

• Penilaian siswa saat 

mempraktikkan 

komunikasi Bahasa Arab 

seperti dialog (hiwar), dll 

 

Proyek: 

• Penilaian terhadap 

tugas siswa seperti 

membuat karangan 

sederhana atau 

menerjemahkan kalimat.  

 

Portofolio: 

1. Mengumpulkan tugas 

dan kreativitas berbahasa 

siswa sesuai tema/topik.  

2. Kumpulan tugas 

berbahasa siswa seperti 

mengumpulkan kalimat 

yang mengandung 



 

 

 

Mengkomunikasikan: 

 Guru mengajak peserta didik 
untuk mempraktikan langsung 
kosakata terkait buah-buahan 
dan sayuran dengan 
menggunakan ungkapan yang 
telah tersedia pada tabel. Pada 
kegiatan ini, Guru harus 
memastikan bahwa setiap 
peserta didik mampu 
menyebutkan kosakata tentang 
buah-buahan dan sayuran 

 Menyampaikan isi wacana tulis 
sesuai tema/topik secara lisan 
atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat. 

 

 

struktur bahasa sesuai 

tema/topik. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

( Muzakki Hidayat, S.Ag, M.M. ) 

 Jember, 12 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

( Ana Fitriyana, S.Pd) 



 

 

SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

SILABUS BAHASA ARAB 

 

Satuan Pendidikan : SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

Kelas / Semester : II (Dua) / II 

Bab 5  : Macam-macam Hari (األيام  األسبوع  )  

 

Kompetensi Inti     

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

 : teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

 :  makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis,  

 : dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

MUATAN KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

B
A

H
A

S
A

 

A
R

A
B

 

1.1   Menerima anugerah 

Allah Swt berupa bahasa 

Arab 

 Memberikan 

pengertian dan 

keyakinan kepada 

peserta didik bahwa 

Bahasa Arab 

 Guru menanya peserta 

didik tentang anugerah-

anugerah apa saja yang 

diberikan Allah Swt. Lalu 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 

2 x 30 

menit 

 



 

 

1.2   Menerima  

keberadaan Allah Swt 

atas penciptaan manusia 

dan bahasa yang 

beragam 

merupakan anugerah 

Allah Swt dan 

sebagai seorang 

Muslim sepatutnya 

mampu memahami 

dan 

menggunakannya 

dalam hal-hal yang 

baik dan membawa 

kepada kesyukuran 

akan anugerah 

tersebut. 

menjelaskan bahwa 

Bahasa Arab merupakan 

salah satu anugerah yang 

patut dipergunakan dan 

disyukuri.   

 

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 

2.1.  Memiliki kepedulian 

dan rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan 

wujud benda melalui 

media bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangga 

 

 Memberikan motivasi 

kepada peserta didik 

untuk senantiasa 

antusias dalam 

mengetahui makna 

benda-benda sekitar 

sehingga dapat 

dipergunakan dalam 

interaksi sehari-hari. 

 

 Memberikan motivasi 

terkait pronsip-prinsip 

kejujuran, 

kedisiplinan dan 

sikap membangun 

diri dengan rasa 

tanggung jawab dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi 

menggunakan 

Bahasa Arab. 

 Guru menceritakan 

keistimewaan-

keistimewaan Bahasa 

Arab. 

 Sebagai bentuk motivasi, 

Guru memberikan pujian 

atau hadiah kepada 

peserta didik yang bias 

menyebutkan benda-benda 

disekitar dengan 

menggunakan Bahasa 

Arab. 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 
 

 

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar 
teman 

 Jurnal 
 

 

 

 

  

2.2.  Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya diri 

dalam berinteraksi  

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 



 

 

3.1.  Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, frase, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik: األسبوع  األيام     
baik secara lisan maupun 

tertulis  

 
 
 
 
 

3.2. Menemukan makna 

dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik : 

األيام  األسبوع   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENYIMAK (ISTIMA') 

• Menyimak mufrodhat 

dan bacaan tentang :  

األيام  األسبوع  
 

 

 

 

• Pengenalan ungkapan 

komunikatif tentang 

macam-macam hari 

Mengamati: 

 Menyimak, mengamati dan 
menirukan pengucapan  
ujaran dengan tepat 

 Mengajarkan kosakata 
melalui pengamatan 
gambar yang tersedia.  

 Menjelaskan arti kata 
dengan memberikan 
contoh fisik, seperti 
gambar atau benda-benda 
sekitar, atau alat peraga 
yang telah disiapkan. 

 Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik yang dipelajari.  

 Memastikan bahwa 
peserta didik telah 
memahami arti kata 
melalui gambar. Yaitu 
dengan menanyakan 
apakah peserta didik 
benar-benar memahami 
makna ungkapan-
ungkapan terkait topik 

1. Tertulis 

2. Lisan 

3. Penugasan 

 

Keterangan 

Pengamatan: 

• Mengamati cara siswa 

berkomunikasi dalam 

bahasa Arab sesuai 

tema/topik. 

• Mengamati sejauh 

mana siswa memahami 

unsur kebahasaan dan 

tata bahasa Arab serta 

budaya Arab yang 

terdapat dalam teks 

sesuai tema/topik. 

• Melihat kreativitas 

siswa dalam 

mengidentifikasi contoh-

contoh karya teks Arab. 

 

2 x 30 

menit 

 

 Buku paket 
Bahasa 
Arab 

 Kamus 
Bahasa 
Arab 

 Benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar 
peserta 
didik 

 Alat peraga 
sesuai 
tema/topik 

 Media-
media 
digital 



 

 

4.1 Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

terkait topik: 

  األيام  األسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Menyampaikankan 

makna dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat bahasa 

Arab terkait topik: 

  األيام  األسبوع

MEMBACA (QIRO’AH) 

• Wacana yang memuat 

kosa kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik: 

األيام  األسبوع  

 

BERBICARA ( HIWAR ) 

• Wacana yang memuat 

kosa kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik:  

األيام  األسبوع  

 

MENULIS (KITABAH) 

• Wacana yang memuat 

kosa kata, dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik: 

األيام  األسبوع  

 Menjawab pertanyaan lisan 
yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik 

 

 

 

 

 

 

 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan huruf hijaiyah, 
kata dan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan melalui 
pengucapan 
Guru/rekaman. 

 Merangkaikan huruf-huruf 
hijaiyah menjadi kata 
sesuai dengan kosakata 
yang sedang dipelajari. 

 Melafalkan kata sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 

 Membaca gambar 
perindividu dengan suara 
nyaring dan jelas. 

 

Mengasosiasikan: 

 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik. 

Tes: 

• Ulangan harian, Tes 

lisan/tulisan 

 

Unjuk kinerja 

(performansi). 

• Penilaian siswa saat 

mempraktikkan 

komunikasi Bahasa 

Arab seperti dialog 

(hiwar), dll 

 

Proyek: 

• Penilaian terhadap 

tugas siswa seperti 

membuat karangan 

sederhana atau 

menerjemahkan 

kalimat.  

 

Portofolio: 

1. Mengumpulkan tugas 

dan kreativitas 

berbahasa siswa sesuai 

tema/topik.  

2. Kumpulan tugas 

berbahasa siswa seperti 



 

 

 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 

 Mencari informasi 
umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 

 

 

 

 

Mengkomunikasikan: 

 Guru mengajak peserta 
didik untuk mempraktikan 
langsung kosakata terkait 
macam-macam hari 
dengan menggunakan 
ungkapan yang telah 
tersedia pada tabel. Pada 
kegiatan ini, Guru harus 
memastikan bahwa setiap 
peserta didik mampu 
menyebutkan kosakata 
tentang macam-macam 
hari 

 Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat. 

 

 

 

mengumpulkan kalimat 

yang mengandung 

struktur bahasa sesuai 

tema/topik. 



 

 

 

 

  

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

( Muzakki Hidayat, S.Ag, M.M. ) 

 Jember, 12 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

( Ana Fitriyana, S.Pd) 



 

 

SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

SILABUS BAHASA ARAB 

 

Satuan Pendidikan : SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

Kelas / Semester : II (Dua) / II 

Bab 6 : Warna ( األلوان )  

 

Kompetensi Inti     

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

 : teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

 :  makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis,  

 : dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

MUATAN KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

B
A

H
A

S
A

 

A
R

A
B

 

1.1   Menerima anugerah 

Allah Swt berupa bahasa 

Arab 

 Memberikan 

pengertian dan 

keyakinan kepada 

peserta didik 

bahwa Bahasa 

 Guru menanya peserta 

didik tentang anugerah-

anugerah apa saja yang 

diberikan Allah Swt. 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian 
antar teman 

 Jurnal 

2 x 30 

menit 

 



 

 

1.2   Menerima  

keberadaan Allah Swt 

atas penciptaan manusia 

dan bahasa yang 

beragam 

Arab merupakan 

anugerah Allah 

Swt dan sebagai 

seorang Muslim 

sepatutnya 

mampu 

memahami dan 

menggunakannya 

dalam hal-hal 

yang baik dan 

membawa kepada 

kesyukuran akan 

anugerah 

tersebut. 

Lalu menjelaskan 

bahwa Bahasa Arab 

merupakan salah satu 

anugerah yang patut 

dipergunakan dan 

disyukuri.   

 

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian 
antar teman 

 Jurnal 

2.1.  Memiliki kepedulian 

dan rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan 

wujud benda melalui 

media bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangga 

 Memberikan 

motivasi kepada 

peserta didik 

untuk senantiasa 

antusias dalam 

mengetahui 

makna benda-

benda sekitar 

sehingga dapat 

dipergunakan 

dalam interaksi 

sehari-hari. 

 

 Memberikan 

motivasi terkait 

pronsip-prinsip 

kejujuran, 

kedisiplinan dan 

sikap membangun 

 Guru menceritakan 

keistimewaan-

keistimewaan Bahasa 

Arab. 

 Sebagai bentuk 

motivasi, Guru 

memberikan pujian atau 

hadiah kepada peserta 

didik yang bias 

menyebutkan benda-

benda disekitar dengan 

menggunakan Bahasa 

Arab. 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian 
antar teman 

 Jurnal 
 

 

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian 
antar teman 

 Jurnal 
 

 

 

  

2.2.  Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya diri 

dalam berinteraksi  

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 



 

 

diri dengan rasa 

tanggung jawab 

dan percaya diri 

dalam berinteraksi 

menggunakan 

Bahasa Arab. 

 

3.3.  Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, frase, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik: األلوان baik 

secara lisan maupun 

tertulis  

 
 
 

3.4. Menemukan makna 

dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik : 

  األلوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENYIMAK (ISTIMA') 

• Menyimak 

mufrodhat dan 

bacaan tentang :   

 األلوان

 

 

 

• Pengenalan 

ungkapan komunikatif 

tentang warna 

Mengamati: 

 Menyimak, mengamati 
dan menirukan 
pengucapan  ujaran 
dengan tepat 

 Mengajarkan kosakata 
melalui pengamatan 
gambar yang tersedia.  

 Menjelaskan arti kata 
dengan memberikan 
contoh fisik, seperti 
gambar atau benda-
benda sekitar, atau alat 
peraga yang telah 
disiapkan. 

 Mencocokkan gambar 
dengan apa yang 
didengar. 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik yang 
dipelajari.  

 Memastikan bahwa 
peserta didik telah 
memahami arti kata 

1. Tertulis 

2. Lisan 

3. Penugasan 

 

Keterangan 

Pengamatan: 

• Mengamati cara 

siswa 

berkomunikasi 

dalam bahasa Arab 

sesuai tema/topik. 

• Mengamati 

sejauh mana siswa 

memahami unsur 

kebahasaan dan 

tata bahasa Arab 

serta budaya Arab 

yang terdapat 

dalam teks sesuai 

tema/topik. 

• Melihat kreativitas 

siswa dalam 

2 x 30 

menit 

 

 Buku paket 
Bahasa 
Arab 

 Kamus 
Bahasa 
Arab 

 Benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar 
peserta 
didik 

 Alat peraga 
sesuai 
tema/topik 

 Media-
media 
digital 



 

 

4.3 Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

terkait topik: 

  األلوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Menyampaikankan 

makna dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat bahasa 

Arab terkait topik: 

 األلوان 

 

MEMBACA 

(QIRO’AH) 

• Wacana yang 

memuat kosa kata, 

dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik: 

 األلوان 

 

 

BERBICARA ( 

HIWAR ) 

• Wacana yang 

memuat kosa kata, 

dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik:  

  األلوان

 

 

MENULIS (KITABAH) 

• Wacana yang 

memuat kosa kata, 

dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema/topik: 

 األلوان

melalui gambar. Yaitu 
dengan menanyakan 
apakah peserta didik 
benar-benar memahami 
makna ungkapan-
ungkapan terkait topik 

 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai 
tema/topik 

 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan huruf 
hijaiyah, kata dan 
kalimat sesuai dengan 
yang diperdengarkan 
melalui pengucapan 
Guru/rekaman. 

 Merangkaikan huruf-
huruf hijaiyah menjadi 
kata sesuai dengan 
kosakata yang sedang 
dipelajari. 

 Melafalkan kata sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 

 Membaca gambar 
perindividu dengan 
suara nyaring dan jelas. 

Mengasosiasikan: 

 Menemukan makna 
kata dalam teks sesuai 
tema/topik. 

 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 
tulisan. 

mengidentifikasi 

contoh-contoh 

karya teks Arab. 

 

Tes: 

• Ulangan harian, 

Tes lisan/tulisan 

 

Unjuk kinerja 

(performansi). 

• Penilaian siswa 

saat 

mempraktikkan 

komunikasi Bahasa 

Arab seperti dialog 

(hiwar), dll 

 

Proyek: 

• Penilaian 

terhadap tugas 

siswa seperti 

membuat karangan 

sederhana atau 

menerjemahkan 

kalimat.  

 

Portofolio: 



 

 

 Mencari informasi 
umum/tema/topik dari 
suatu wacana 
lisan/tulisan. 

Mengkomunikasikan: 

 Guru mengajak peserta 
didik untuk 
mempraktikan langsung 
kosakata terkait warna 
dengan menggunakan 
ungkapan yang telah 
tersedia pada tabel. 
Pada kegiatan ini, Guru 
harus memastikan 
bahwa setiap peserta 
didik mampu 
menyebutkan kosakata 
tentang warna 

 Menyampaikan isi 
wacana tulis sesuai 
tema/topik secara lisan 
atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa 
yang tersedia menjadi 
kalimat. 

 

1. Mengumpulkan 

tugas dan 

kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai tema/topik.  

2. Kumpulan tugas 

berbahasa siswa 

seperti 

mengumpulkan 

kalimat yang 

mengandung 

struktur bahasa 

sesuai tema/topik. 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

( Muzakki Hidayat, S.Ag, M.M. ) 

 Jember, 12 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

( Ana Fitriyana, S.Pd) 



 

 

SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

SILABUS BAHASA ARAB 

Satuan Pendidikan : SD AL BAITUL AMIEN ( FULL DAY SCHOOL ) JEMBER 

Kelas / Semester : II (Dua) / II 

Bab 7 : Macam-macam Hewan ( انواع الحيوانات )  

 

Kompetensi Inti     

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

 : teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

 :  makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis,  

 : dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

MUATAN KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

B
A

H
A

S
A

 A
R

A
B

 1.1   Menerima anugerah 

Allah Swt berupa bahasa 

Arab 

 Memberikan 

pengertian dan 

keyakinan kepada 

peserta didik bahwa 

Bahasa Arab 

merupakan 

anugerah Allah Swt 

 Guru menanya peserta 

didik tentang anugerah-

anugerah apa saja yang 

diberikan Allah Swt. Lalu 

menjelaskan bahwa 

Bahasa Arab merupakan 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar teman 

 Jurnal 

2 x 30 

menit 

 

1.2   Menerima  

keberadaan Allah Swt 

 



 

 

atas penciptaan manusia 

dan bahasa yang 

beragam 

dan sebagai 

seorang Muslim 

sepatutnya mampu 

memahami dan 

menggunakannya 

dalam hal-hal yang 

baik dan membawa 

kepada kesyukuran 

akan anugerah 

tersebut. 

salah satu anugerah yang 

patut dipergunakan dan 

disyukuri.   

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar teman 

 Jurnal 

2.1.  Memiliki kepedulian 

dan rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan 

wujud benda melalui 

media bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangga 

 Memberikan 

motivasi kepada 

peserta didik untuk 

senantiasa antusias 

dalam mengetahui 

makna benda-

benda sekitar 

sehingga dapat 

dipergunakan 

dalam interaksi 

sehari-hari. 

 

 Memberikan 

motivasi terkait 

pronsip-prinsip 

kejujuran, 

kedisiplinan dan 

sikap membangun 

diri dengan rasa 

tanggung jawab 

dan percaya diri 

dalam berinteraksi 

menggunakan 

 Guru menceritakan 

keistimewaan-

keistimewaan Bahasa 

Arab. 

 Sebagai bentuk motivasi, 

Guru memberikan pujian 

atau hadiah kepada 

peserta didik yang bias 

menyebutkan benda-benda 

disekitar dengan 

menggunakan Bahasa 

Arab. 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar teman 

 Jurnal 
 

 

 

 Pengamatan  

 Penilain diri  

 Penilaian antar teman 

 Jurnal 
 

 

 

 

  

2.2.  Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya diri 

dalam berinteraksi  

dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangga. 



 

 

Bahasa Arab. 

3.5.  Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, frase, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik: انواع الحيوانات 
baik secara lisan maupun 

tertulis  

 
 
 

3.6. Menemukan makna 

dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik : 

الحيواناتانواع    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENYIMAK (ISTIMA') 

• Menyimak mufrodhat 

dan bacaan tentang :   

 انواع الحيوانات

 

 

 

• Pengenalan ungkapan 

komunikatif tentang 

macam-macam hewan 

Mengamati: 

 Menyimak, mengamati dan 
menirukan pengucapan  
ujaran dengan tepat 

 Mengajarkan kosakata 
melalui pengamatan 
gambar yang tersedia.  

 Menjelaskan arti kata 
dengan memberikan 
contoh fisik, seperti 
gambar atau benda-benda 
sekitar, atau alat peraga 
yang telah disiapkan. 

 Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik yang dipelajari.  

 Memastikan bahwa 
peserta didik telah 
memahami arti kata 
melalui gambar. Yaitu 
dengan menanyakan 
apakah peserta didik 
benar-benar memahami 
makna ungkapan-

1. Tertulis 

2. Lisan 

3. Penugasan 

 

Keterangan 

Pengamatan: 

• Mengamati cara siswa 

berkomunikasi dalam 

bahasa Arab sesuai 

tema/topik. 

• Mengamati sejauh mana 

siswa memahami unsur 

kebahasaan dan tata 

bahasa Arab serta budaya 

Arab yang terdapat dalam 

teks sesuai tema/topik. 

• Melihat kreativitas siswa 

dalam mengidentifikasi 

contoh-contoh karya teks 

Arab. 

2 x 30 

menit 

 

 Buku paket 
Bahasa 
Arab 

 Kamus 
Bahasa 
Arab 

 Benda-
benda di 
lingkungan 
sekitar 
peserta 
didik 

 Alat peraga 
sesuai 
tema/topik 

 Media-
media 
digital 



 

 

4.5. Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

terkait topik: 

  انواع الحيوانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Menyampaikankan 

makna dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat bahasa 

Arab terkait topik: 

 انواع الحيوانات 

 

MEMBACA (QIRO’AH) 

• Wacana yang memuat 

kosa kata, dan 

ungkapan komunikatif 

sesuai tema/topik: 

 انواع الحيوانات 

 

 

BERBICARA ( HIWAR ) 

• Wacana yang memuat 

kosa kata, dan 

ungkapan komunikatif 

sesuai tema/topik:  

  انواع الحيوانات

 

MENULIS (KITABAH) 

• Wacana yang memuat 

kosa kata, dan 

ungkapan komunikatif 

sesuai tema/topik: 

 انواع الحيوانات

ungkapan terkait topik 

 Menjawab pertanyaan lisan 
yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan huruf hijaiyah, 
kata dan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan melalui 
pengucapan 
Guru/rekaman. 

 Merangkaikan huruf-huruf 
hijaiyah menjadi kata 
sesuai dengan kosakata 
yang sedang dipelajari. 

 Melafalkan kata sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 

 Membaca gambar 
perindividu dengan suara 
nyaring dan jelas. 

Mengasosiasikan: 

 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik. 

 Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 

 Mencari informasi 
umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 

Mengkomunikasikan: 

 Guru mengajak peserta 
didik untuk mempraktikan 
langsung kosakata terkait 
macam-macam hewan 
dengan menggunakan 

 

Tes: 

• Ulangan harian, Tes 

lisan/tulisan 

 

Unjuk kinerja 

(performansi). 

• Penilaian siswa saat 

mempraktikkan komunikasi 

Bahasa Arab seperti dialog 

(hiwar), dll 

 

Proyek: 

• Penilaian terhadap tugas 

siswa seperti membuat 

karangan sederhana atau 

menerjemahkan kalimat.  

 

Portofolio: 

1. Mengumpulkan tugas 

dan kreativitas berbahasa 

siswa sesuai tema/topik.  

2. Kumpulan tugas 

berbahasa siswa seperti 

mengumpulkan kalimat 

yang mengandung struktur 



 

 

ungkapan yang telah 
tersedia pada tabel. Pada 
kegiatan ini, Guru harus 
memastikan bahwa setiap 
peserta didik mampu 
menyebutkan kosakata 
tentang macam-macam 
hewan 

 Menyampaikan isi wacana 
tulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat. 

 

 

bahasa sesuai tema/topik. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

( Muzakki Hidayat, S.Ag, M.M. ) 

 Jember, 12 Juli 2021 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

 

( Ana Fitriyana, S.Pd) 
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