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ةإقرار الطالب  
 كاآليت :أنا ادلوقع أدناه وبيانايت  

 : نور خريين زكية عبد احلميدي   االسم 
 ٖٕٙٔٚٔٔٓٙٔ:   رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية   القسم
 : الرتبية والتعليم   الكلية

يف  البكالوريوسأقررت بأن ىذه الرسالة العلمية اليت حضرهتا لتوفري الشرط لنيل درجة 
ي اإلسالمية احلكومية بنجرماسني أنتسار  ية الرتبية والتعليم جامعةتعليم اللغة العربية كل

 حتت ادلوضوع:
 

تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم بالمرحلة الثانوية بمعهد نهضة العلماء للبنات 
 بمارتافورا كالمنتان الجنوبية

 
آخر. وإذا ادعى شخص  من إبداع غريي أو تأليف حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا

من تأليفو وتبيني أهنا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على  أحد يف ادلستقبل أهنا
أنتساري ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الرتبية والتعليم جامعة 

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 ىذا, وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

م ٕٕٓٓمايو  ٘ٔبنجرماسني,   
اإلقرار ةتوقيع صاحب  

 
 نور خريين زكية عبد احلميدي

ٖٕٙٔٚٔٔٓٙٔرقم القيد:   
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 المناقشةاالعتماد من طرف لجنة 
تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم بالمرحلة الثانوية ث العلمي بعنوان: "البح

تها نور خريين اليت كتب ," بمعهد نهضة العلماء للبنات بمارتافورا كالمنتان الجنوبية
عن ىذه الرسالة  ةالباحث ت. قد دافعٖٕٙٔٚٔٔٓٙٔ, رقم القيد: زكية عبد احلميدي

يف تعليم اللغة  البكالوريوسالعلمية أمام جلنة ادلناقشة وتقرر قبوذلا شرطا لنيل درجة 
 العربية, وذلك يف:

 اخلميس :   اليوم
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  ، ادلاجستري.راما اونيشارزلمد كامل األستاذ 
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 خص البحثمل
تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بادلرحلة . م ٕٕٓٓ, نورخيرين زكية عبد الحميدي

. البحث العلمي. الثانوية مبعهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا كادلنتان اجلنوبية
ادلاجستري, وادلشرف , ة األول: دكتورندا مارياينقسم تعليم اللغة العربية. ادلشرف

 , ادلاجستري.زلمد كامل راما اونيشارالثاين:

اللغة العربية، معهد ودار األيتام هنضة العلماء للبنات  ، تعليمالكلمات الرئسية: 
 مبارتافورا كادلنتان اجلنوبية.

 
يف ىذه الرسالة العلمية تقدم عن تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بادلرحلة 

مبعهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا، وادلشكلة يف ىذا البحث أنو يوجد تعليم الثانوية 
، والتعليم الغري منتظم، يف اللغة العربية، مبؤسسة الرعاية اإلجتماعية أو يرمسي، وغري رمس

دار األيتام هنضة العلماء للبنات مبارتافورا، وىنا ترا الباحثة بأن طالباهتا عهد و مايسمى مب
مع أهنا ال  على التكلم والتحدث باللغة العربية بشكل جيد يف تلك ادلعهددرات اق

تصنف من ضمن ادلعاىد السلفية، وال ادلعاصرة، وال من ادلدارس احلكومية، إمنا ىي رلرد 
إحتياجتهم رعاية اإلجتماعية تسعى الستعاب االطفال اليتامى وإعطائهم ؤسسة للم

 م اليت حيتجنها.اليومية مثل الطعام وادلشرب والتعلي
وأما األىداف من ىذه الرسالة العلمية دلعرفة عن تعليم اللغة العربية يف مهارة 

كالم بادلرحلة الثانوية مبعهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا، عن انشطتها التعليمية من ال
 وأخريا التقومي. ،حيث التخطيط، مث التنفيذ

نوع ىذا البحث ىو البحث ادليداين، وأما عن ادلنهج الذي استخدمتها الباحثة يف 
منهج ميليس سلوب أوحتليلها بإستخدام ىذه البحث ىو منهجا وصفيا بادلدخل الكيفي 

. ، واألساليب ادلستخدمة جلمع البيانات ىي ادلالحظة، وادلقابلة، والتوثيقوىربمني
يم اللغة العربية يف مهارة الكالم بادلرحلة الثانوية ادلوضوع يف ىذا البحث ىو عن تعل



 و

 

كادلنتان اجلنوبية. يف حني ذايت البحث ىي معلمة   مبعهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا
 .اللغة العربية بادلرحلة الثانوية للصف العاشر واحلادي عشر

اللغة العربية فأن أنشطة التعليمية اليت قامت هبا معلمة  ،نتائج البحث اىلاستنادا 
مبعهد هنضة العلماء للبنات بادلرحلة الثانوية، ىو ختطيط بعيدة ادلدى مث قصرية ادلدى، 

ويف  ىداف، واإلسرتاتيجيات، وطرق، وادلواد، والوسائل.وحتتوي خطط التعليم على األ
قومي. التنفيذ حتتوي على إفتتاحية عملية التعليم، مث شرح ادلواد التعليمية، وأخريا عملية الت

وىنا تقوم  يوأما عن أساليب التقومي اليت تقوم هبا ادلعلمة وىي: أوال أسلوب الإلختبار 
ادلعلمة فقط مبراقبة مدى تطور الطالبات يف مهارة الكالم يف حياهتن اليومية، واألسلوب 

 ، مقابلة، زلاورة، أو تعبري.الثاين األسلوب اإلختباري إما أن يكون كتابيا، شفهيا، حتويل
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ABSTRAK 

Noor Chairin Zakiah Abdul Hamidi, 2020. Pembelajaran Bahasa Arab dalam 

Keterampilan Berbicara tingkat Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren 

Putri NU Martapura Kalimantan Selatan. Penelitian Ilmiah Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing Dra, Mariani, M.Pd.I dan M. Kamil 

Ramma Oensyar, S.Pd.I, M.Pd. 

Kata Kunci: Pembelajaran, Bahasa Arab, Pondok sekaligus Panti Asuh Putri 

NU Martapura Kalimantan Selatan. 

 

Skripsi ini menyajikan tentang Pembelajaran Bahasa Arab dalam 

Keterampilan Berbicara tingkat Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Putri NU 

Martapura Kalimantan Selatan, Masalah dalam penelitian ini adalah bahwasanya 

ada pembelajaran formal, informal dan nonformal yang mengajarkan bahasa arab 

di pondok sekaligus panti asuh putri NU martapura, dan disini peneliti melihat 

para santriwati memiliki kemampuan berbicara bahasa arab dengan baik, 

sedangkan pondok pesantren tersebut bukanlah pondok pesantren salafi, juga 

bukan pondok pesantren modern, ataupun sekolahan negri, dia hanya sebuah 

lembaga kesejahteraan sosial yang menampung anak-anak yatim yang kurang 

mampu dan memberikan mereka kebutuhan mereka sehari-hari seperti makan dan 

minum juga pendidikan yang mereka butuhkan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pembelajaran Bahasa Arab 

dalam Keterampilan Berbicara tingkat Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren 

Putri NU Martapura, dalam kegiatan pembelajarannya baik dari persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dianalisis 

dengan menggunakan model Miles and Huberman. Proses pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian 

ini adalah Pembelajaran Bahasa Arab dalam Keterampilan berbicara tingkat 

Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Putri NU Martapura Kalimantan Selatan. 

Sedangkan subjek penelitian guru bahasa arab madrasah aliyah kelas X dan XI. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh 

guru bahasa arab adalah membuat perencanaan pembelajaran jangka panjang dan 

jangka pendek. Yaitu perencanaan pembelajaran yang meliputi tujuan 

pembelajaran, strategi, metode, materi, dan media. Sedangkan pelaksananya 

meliputi pendahuluan, penjelasan inti materi pembelajaran, and akhirnya proses 

evaluasi. Sedangkan proses evaluasi dengan dua cara yaitu : pertama dengan tes 

secara lngsung yaitu bisa dengan tes tertulis ataupun tes lisan, kedua dengan tes 

secara tidak langsung yaitu mengamati para santriwati bagaimana perkembangan 

mereka dalam berbicara bahasa arab dalam kehidupan mereka sehari-hari. 
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شعار


اْلِعْلِم َيْستَ ْغِفرَُلُو َمْن يف اْلَسَماِء َوَمْن يف اأْلَْرِض  ِإنَّ طَاِلبَ "
"َحَّتَّ احْلِْيَتاِن يف اْلَماء









ْعُت َرُسوُل اهلل َصْلَى اهلل َمْن َوَسْلَم يَ ُقوُل : " َعَلْيِو َعْن َأِبْ اْلَدْرَداء َقْال: مسَِ
َل اهلل لُِو َطرِْيقًا ِإىَل اجْلَنَّة َوِإْن اْلَماَلِئَكَة  َسَلَك َطرِْيقًا يَ ْلَتِمُس ِفْيِو ِعْلمًا َسهَّ
لََتَضُع َأْجِنَحتَ َها ِرضًا ِلطَاِلِب اْلِعْلِم، َوِإنَّ طَاِلَب اْلِعْلِم َيْستَ ْغِفرَُلُو ِمْن يف 

ِِِ َعَلى اْلَسَماِء َوَمْن يف   اأْلَْرِض َحَّتَّ احْلِْيَتاِن يف اْلَماِء ، َوِإنَّ َفْضُل اْلَعا
اْلِعَباِد َكَفْضُل اْلَقَمِر َعَلى َسائِر اْلَكَواِكِب، ِإنَّ اْلُعَلَماء ُىْم َوَرثَُة اأْلَْنِبَياء ِإنَّ 

َا وَ  َِْ يُوَرثُوا ِديْ َناًرا َواَل ِدْرََهًا ِإمنَّ َرثُوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ حِبٍَظ اأْلَْنِبَياِء 
  و(.اجَ مَ  نْ بِ إِ  نُ نَ )سُ  .َواِفر"
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 اإلهداء

 قدم هذه البحث العلميأ

 وبني يديها "دعاء" إىل من يف قلبها "حب" وحتت قدميها "جنة "

 . أمي الغالية إمرأة من النساء واحدة حفظها اهلل

 بطل، أول حبيبفهو أول قدوة، أول ، وإىل من أخاف غيابو

 .أبي الغاليحفظو اهلل 

 .نالغالي وأخي أختيوإىل سندي ورفيقة درِب 

 يف اناره عقلي بنور العلم وادلعرفة وإىل من يعود ذلم الفضل

 مشريف ومجيع أساتيذي وكل من ساعدين عليكم رمحة اهلل.

اء  هنوإ وإىل مجيع أصدقائي الذين شجعوين وأعطوين الدافع على إكمال
 .ه البحث العلميكتابة ىذ

 .جزاكم اهلل خري اجلزاءو  لكم أقول شكرا جزيال
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 الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاليمن, الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم 
والتعليم, والصالة والسالم على سيدنا وموالنا زلمد الذي أرسلو اهلل ىاديا إىل الصراط 

 :أما بعد ادلستقيم, وعلى آلو وصحبو واتباعو باخللود يف دار البقاء والنعيم. 

ستطيع أن عظيمة كثرية حَّت تنعمة  ةالباحث أعطتاحلمد هلل عز وجل الذي قد  
يف كلية الرتبية التعليم جبامعة أنتساري  لبكالوريوسيتّم البحث العلمي شرطا لنيل درجة ا

تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني حتت ادلوضوع: 
 .افورا كالمنتان الجنوبيةبالمرحلة الثانوية بمعهد نهضة العلماء للبنات بمارت

 إىل: ة الشكر اجلزيلقدم الباحثيف ىذه الفرصة ت 

األستاذة الدكتورة جويرية, ادلاجستري عميدة كلية الرتية والتعليم  فضيلة الكرمية .ٔ
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

والدكتور  لة ادلكرم حسب اهلل, ادلاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية،فضي .ٕ
لقسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية التعليم  ادلاجستري سكرتريتوفق الرمحن, 

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.
شرف ادلاجستري وادل ة دكتورندا مارياين،األول األستاذ ةادلشرف ةفضيلة ادلكرم .ٖ

يف كتابة ىذا  ةادلاجستري على إرشادَها للباحث الثاين زلمد كامل راما اونيشار،
 البحث العلمي.
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فضيلة ادلكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية  .ٗ
الذين عّلموين العلوم  التعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني

 اهلل خري اجلزاء.وادلعارف ادلتنوعة فلهم أحسن الشكر والتقدير. جزاىم 
احلاج معهد ودار األيتام هنضة العلماء للبنات مبارتافورا،  فضيلة ادلكرم رئيس .٘

 .دكتورندوس سايويت أرشدال
معهد هنضة فضيلة ادلكرمني مجيع ادلدرسني وادلوظفني ورئيس ادلدرسة الثانوية  .ٙ

 الذين قبلوين للبحث. العلماء للبنات مبارتافورا
 الغالني وجلميع أصدقائي الذين أعطوين مساعداتوالشكر اجلزيل لوالداي  .ٚ

 يف كتابة ىذا البحث العلمي. ةللباحث اتوالتوجيه
يف كتابة ىذا البحث العلمي،  األخطاء والنقصان لدى الباحثة وإذا ماوجت بعض

 باقرتاحات إصالحية. ةوما أحسن للقارئني أن يقرتحوا للباحث
خاصة وللقارئني على وجو عام.  ةحثعسى اهلل أن ينفع هبذا البحث العلمي للبا

 يارب العادلني. آمني
 

م ٕٕٓٓمايو  ٘ٔ بنجرماسني,   
ةالباحث  
 

 نور خيرين زكية عبد الحميدي
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 ز ................................... باللغة اإلندونيسية خص البحثمل

 ح ............................................................ شعار
 ط ...........................................................  إىداء

 ي .................................................. الشكر والتقدير 
 ل .................................................. زلتويات البحث

 الباب األول
 المقدمة  

 ٔ .....................................................  خلفية البحث .أ 
 ٘ .................................................  حتديد ادلصطلحات .ب 
 ٙ ....................................................... أسئلة البحث .ج 
 ٚ ....................................................  أىداف البحث .د 
 ٚ ....................................................... أَهية البحث .ه 
 ٛ .................................................. السابقة  الدراسات .و 
 ٜ ...................................................... ىيكل البحث .ز 

 



 م

 

 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 ٔٔ .................................... يف مهارة الكالم تعليم اللغة العربية .أ 
 ٔٔ ......................... مفهوم تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية .ٔ
 ٕٔ ........... يف مهارة الكالم منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية .ٕ
 ٕٔ ......... يف مهارة الكالم أىداف تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية .ٖ

 ٖٔ ............................. يف مهارة الكالم ختطيط تعليم اللغة العربية .ب 
 ٖٔ ................................ اللغة العربيةمفهوم ختطيط تعليم  .ٔ
 ٗٔ ................................. أَهية ختطيط تعليم اللغة العربية  .ٕ
 ٗٔ ................................. أنواع ختطيط تعليم اللغة العربية  .ٖ
 ٘ٔ ............................. ادلواد الدراسية يف تعليم اللغة العربية  .ٗ
 ٘ٔ .......................................  التدريسمكونات خطة  .٘
 ٙٔ ............................................. اإلعداد للتدريس  .ٙ

 ٙٔ ............................... يف مهارة الكالم تنفيذ تعليم اللغة العربية .ج 
 ٚٔ .................................... مدخل يف تعليم اللغة العربية .ٔ
 ٛٔ .................. يف مهارة الكالم اسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية .ٕ
 ٜٔ ....................... يف مهارة الكالم طرق يف تعليم اللغة العربية .ٖ
 ٕٕ ..........  يف مهارة الكالم أساليب وإجراءات يف تعليم اللغة العربية .ٗ
 ٕٕ ........................ الوسائل التعليمية ادلعينو يف عملية التعليم  .٘

 ٖٕ .............................................. تقومي تعليم اللغة العربية .د 
 ٖٕ ................................................. مفهوم التقومي .ٔ
 ٕٗ ................................................... التقومي أنواع .ٕ
 ٕٙ ................................................ أدوات التقومي  .ٖ



 ن

 

 ٕٙ ...... تقومي الكفايات إلختبارات تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم .ٗ
 ٕٚ .......................................معهد هنضة العلماء ودار األيتام .ه 

 ٕٚ ......................................... مفهوم اليتيم ودار األيتام .ٔ
 ٕٛ ........  وظائف وأىداف دار األيتام او مؤوسسة الرعاية اإلجتماعية. .ٕ
 ٜٕ ............................................  التعليم يف دار األيتام .ٖ

 الباب الثالث
 منهج البحث

 ٖٔ ................................................. البحث مدخلو نوع  .أ 
 ٖٔ .................................................... تصميم البحث  .ب 
 ٕٖ ..................................................... البحث موضوع .ج 
 ٕٖ ........................................................ ذايت البحث .د 
 ٖٖ .................................................. مصادرىاالبيانات و  .ه 

 ٖٖ ...................................................... البيانات .ٔ
 ٖٖ ............................................... مصادر البيانات .ٕ

 ٖٗ ................................................أساليب مجع البيانات .و 
 ٖٗ ....................................................... ادلالحظة .ٔ
 ٖٗ ......................................................... ادلقابلة .ٕ
 ٖ٘ ......................................................... التوثيق .ٖ

 ٖ٘ .............................................. حتليل البيانات اليبأس .ز 
 ٖ٘ ................................................. تنقيض البيانات .ٔ
 ٖ٘ .................................................. عرض البيانات .ٕ
 ٖ٘ ............................... والتحقق من صحتها أخذ اإلستنباط .ٖ
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 الباب الرابع
 تقديم البيانات وتحليلها

 ٖٙ ........................................ تصوير عام عن مكان البحث .أ 
 ٖٙ .................... بناء معهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا تاريخ .ٔ
 ٖٛ ................................... طول التعليم وادلناىج الدراسية .ٕ
 ٖٛ .الرؤية، البعثة، وأىداف ومؤشر معهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا  .ٖ
ادلدرسني وادلدرسات وادلوظفني للرعاية مبعهد هنضة العلماء  أحوال .ٗ

 ٓٗ .............................................. للبنات مبارتافورا 
الطالبات مبعهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا  أحوال .٘

 ٕٗ .............................................. مٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
 ٖٗ ................ أحوال ادلباين مبعهد هنضة العلماء للبنات مبارتافورا  .ٙ

 ٗٗ ...................................................... تقدمي البيانات .ب 
ختطيط تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بادلرحلة الثانوية مبعهد هنضة العلماء  .ٔ

 ٗٗ ................................................ للبنات مبارتافورا 
تنفيذ تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بادلرحلة الثانوية مبعهد هنضة العلماء  .ٕ

 ٚٗ ................................................ للبنات مبارتافورا 
انوية مبعهد هنضة العلماء تقومي تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بادلرحلة الث .ٖ

 ٗ٘ ................................................ للبنات مبارتافورا 
 ٘٘ ...................................................... حتليل البيانات .ج 

ختطيط تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بادلرحلة الثانوية مبعهد هنضة العلماء  .ٔ
 ٘٘ ..................................................  للبنات مبارتافورا

تنفيذ تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بادلرحلة الثانوية مبعهد هنضة العلماء  .ٕ
 ٛ٘ ................................................... مبارتافوراللبنات 



 ع

 

تقومي تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بادلرحلة الثانوية مبعهد هنضة العلماء  .ٖ
 ٗٙ ..................................................  للبنات مبارتافورا

 ٘ٙ ........... مزايا معهد هنضة العلماء للبنات مبرتافورا ومدرسينها وطالبتها .ٗ
 الباب الخامس

 الخاتمة
 ٛٙ ................................................ نتائج البحث الصةخ .أ 
 ٓٚ ....................................................  توصيات البحث .ب 

 المراجع  
 المالحق

 السيرة الذاتية للباحثة


