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 ملخص البحث
قسم  البحث،  .كاراياالندار العلوم يف بادلتوسطة العربية يف مدرسة  دريس اللغةاسًتاتيجية الت، 8108سورايا، 

 األول ستااراحلكومية بالنكارايا، ادلاجلامعة اإلسالمية يف  علوم التدريسية ، كلية الًتبية وةتعليم اللغ
 التكتور جسماين، م.أغ. وادلستاار الثاين درس رافع، م.أغ.

 .كاراياالنيف بدار العلوم ادلتوسطة درسة ادلالعربية يف  دريس اللغةاسًتاتيجية الت:  الكلمات األساسية

ادلستخدمة يف تدريس ادلفردات، مهارة اإلستماع، مهارة الكالم ، مهارة عرفة اساسًتاتيجيات دل بحثال اهدف ىذي
 .كاراياالنيف بدار العلوم ادلتوسطة درسة ادليف القراءة، مهارة الكتابة و كيفية تطبيقها 

ادلقابالت والوثائق.  ادلالحظة وىي بتقنيات مجع البيانات وأما . كيفية الوصفيالطريقة يستخدم ىذا البحث 
 البيانات ىيحتقق تقنيات و . نتائجال عرض البيانات و، تقليل البيانات، مجع البيانات ىيت حتليل البيانات تقنياو 

 الوثائق. ادلقابالت و و الحظاتادلقارنة بني بيانات ادل

يف تدريس ادلفردات: التواطر، األلفة، اللغة العربية  دريست ةاسًتاتيجيأنواع ( 0: ىذا البحث ىي نتائج  وأما
التعاون . ويف تدريس مهارة الكالم: ربوفةال واساىتمام اسانتقائي . ويف تدريس مهارة اإلستماع: فسرييال والعروبة 
ويف تدريس مهارة الكتابة: اإلمالء ادلنقول، اإلمالء  مصم.و يف تدريس مهارة القراءة: اجلهرية و اخل افع.و الد و ترقية

اسًتاتيجية التواطر ، (. تطبيق اساسًتاتيجية، يف تدريس ادلفردات8نخوص، اإلمالء اإلختباري و اإلمالء ادلوجة. ادل
 اسًتاتيجية ، ويف الغالبمت مساعها  اليتادلفردات اسًتاتيجية األلفة أي  و الغالبادلفردات ادلستخدمة يف  أي
ويف تدريس مهارة فردات يف ككل بيانات. أي ادل تفسرييو ايًتاتيجية ال ادلفردات اليت لديها مقارناتعروبة أي ال

الكلمات اليت مت  ةربوفاسًتاتيجية الز على الكلمات اجلديدة و يترك أي اساىتمام اسانتقائي اسًتاتيجية اإلستماع
إعطاء الدوافع  دوافعواترقية الرلموعة  يف عملأي  التعاوناسًتاتيجية كالم الرة امه ويف تدريسمساعها وقراءهتا. 

 مصماسًتاتيجية اخل القراءة بمصوت عال و أياجلهرية  القراءة اسًتاتيجية ويف تدريس مهارة القراءة:لطالب. ا إىل
و اسًتاتيجية حتسني الكتابة أي  اإلمالء ادلنقولسًتاتيجية ا، الكتابةمهارة ويف تدريس تطبيق القواعد النحوية.  أي

 واإلمالء ادلوجة أي الكتابة ادلوجهة. واإلمالء اإلختباري أي إمالء الكتابةنسخ الكتابة  اإلمالء ادلنخوص أي
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ABSTRAK 



Suraya , 2018, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum 

Palangka Raya. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan di IAIN Palangka Raya, Pembimbing (I) Dr. Jasmani Asf, M.Ag, 

Pembimbing (II) Drs. Rofi’i, M.Ag. 

Kata kunci : Strategi pembelajaran, bahasa Arab di MTs Darul Ulum Palngka Raya. 

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan pada 

pembelajaran mufrodat, maharah istima’, maharah kalam, maharah qiro’ah dan maharah 

kitabah dan bagaimana penerapan strategi tersebut di MTs Darul Ulum Palangka Raya. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan tehnik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data 

melalui pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Tehnik pengabsahan melalui perbandingan data pengamatan, wawancara dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) macam-macam strategi pembelajaran 

bahasa Arab, mufrodat: tawatur, ulfah, ‘uruubah, ekspositori. maharah Istima’: selektive 

attention, rehearsa. Maharah kalam: cooperation, penumbuh motivasi. Maharah qiro’ah: 

jahriyyah, deduction. Maharah kitabah: imla’manqul, imla’ mankhus, imla’ ikhtibariy dan 

imla’ muwajjah. 2) Penerapan strategi: pembelajaran mufrodat, strategi tawatur kosakata 

yang sering dipakai, ulfah kosakata yang sering didengar, ‘uruubah kosakata yang ada 

perbandingannya dan ekspositori kosakata yang sudah berbentuk data. Maharah istima’, 

strategi selektive attention pemusatkan pada kata baru dan rehearsal pengulangan kata yang 

didengar dan dibaca. Maharah kalam, strategi cooperation tugas kelompok dan penumbuh 

motivasi memberikan nasehat kepada siswa. Maharah qiro’ah, strategi jahriyyah membaca 

nyaring dan deduction penerapan kaidah-kaidah gramatikal. Maharah kitabah, strategi 

imla’manqul perbaikan tulisan, imla’mankhus menyalin tulisan, imla’ ikhtibariy dikte tulisan 

dan imla’ muwajjah karangan terpimpin. 
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 َعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ ا لَّ نًا َعَربِي  اِإنَّا أَنْ َزْلَنُه قُ ْرءَ 

 

 

Terjemahnya: “ Sesungguhnya Kami menurutkannya berupa Al-

Qur’an dengan berbahasa Arab, agar kamu 

memahaminya”. QS Yusuf : 2 (Al-Qur’an dan 

Terjemahannya : 2010)  

  



 

 ي
 

 الشكر والتقدير
 ب         سم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد هلل على النعام و اذلداية حىت تكون الباحثة تستطيع سانتهاء كتابة البحث العلمي حتت ادلوضوع: "
المصالة و السالم على سيدنا ". استراتيجية تدريس اللغة العربية في المدرسة المتوسطة دار العلوم بالنكارايا

رسول اهلل و على الو و صحبو و من تبعو إىل يوم الدين. ىف كتابة ىذه البحث العلمي، وقفت الباحثة على 
. ولذلك تريد الباحثة لتقول الاكر ذلم ىف األصحاب الذين يساعدون من أول كتابة ىذه البحث العلمي و آخره

 ىذه الفرصة:

 فضيلة السيد الدكتور ابن علمي. أ.س. فيلوا، س ح. م ح. كمدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكاريا. .0
فضيلة السيد فهمي. ادلاجستري ىف الًتبية. كعميد كلية الًتبية و العلوم التعليمية ىف اجلامعة اإلسالمية  .8

 بالنكاريا. الذي يؤذن لينفذ البحث.احلكومية 
عميدة ىف أكادميية كلية الًتبية و العلوم ادلاجستري ىف الًتبية. كنائبة فضيلة السيدة در أ, حاجة روضة اجلنة  .3

 التعليمية ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكاريا. دلساعدهتا ىف األكادميية واإلدارة.
 . دلساعدهتا ىف األكادميية واإلدارة.ئيس قسم تعليم اللغة. كر تري ىف الًتبيةادلاجسفضيلة السيدة سنيت إيرليانا  .4
دلساعدتو ىف األكادميية ادلاجستري ىف الًتبية. كسكرتري كعبة تعليم اللغة العربية. فضيلة السيد عبد اهلل  .5

 واإلدارة.
م.أ.غ, كادلارف  در س. رافعوفضيلة السيد  ، كادلارف األول الدكتور جسماىن، م.أ.غفضيلة السيد  .6

سانتهاء كتابة البحث العلمي الثاين. الذي يعطي اإلكراف ألكمال الدقيق الذي يعطي ادلقمصد واحلث 
 بالمصحيح.

در س. رافع م.أ.غ, كادلارف وفضيلة السيد  ، كادلارف األول الدكتور جسماىن، م.أ.غفضيلة السيد  .7
سانتهاء كتابة البحث العلمي قمصد واحلث الثاين. الذي يعطي اإلكراف ألكمال الدقيق الذي يعطي ادل

 بالمصحيح.
األكادميية. اليت تعطي النمصيحة واحلث ومساعدة ،كناصحة  ة محيدة, م. أ.احلاجفضيلة السيدة الدكتورة  .8

 عملية الدرس.
 كل ادلدرسني ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكاريا. الذي يعطي العلم األحسن. .9



 

 ك
 

 مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكاريا.الذي يستعري الكتب. رئيس ادلكتبة وادلوظفون ىف .01
ادلتوسطة دار العلوم بالنكارايا  ادلدرسة دلاجستري ىف الًتبية اإلسالم كرئيس ادلدرسة يفرلريي ا فضيلة السيد .00

 ادلتوسطة دار العلوم بالنكارايا. ادلدرسةالذي أعطى اإلذن لينفذ البحث يف 
ادلتوسطة دار العلوم  ادلدرسة ىف الًتبية اإلسالمية كمدرس اللغة العربية يففضيلة السيد مشسوري س أغ،   .08

 ادلتوسطة دار العلوم بالنكارايا. ادلدرسة ربية يفالذي أعطى اإلذن لينفذ بالنكارايا 
ة دار العلوم بالنكارايا ادلتوسط ادلدرسة ىف الًتبية اإلسالمية كمدرس اللغة العربية يففضيلة السيد محيين  .03

 ادلتوسطة دار العلوم بالنكارايا. ادلدرسة ربية يفالذي أعطى اإلذن لينفذ 
 والوالديين و أسريت على إمتام البحث والدعاء ين بالتوفيق والنجاح. .04
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