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 الباب األّول

 المقّدمة

حيتوي هذا الباب األول على خلفية البحث، مسائل البحث، وأهداف البحث ، 

 : وتوضيح املصطلحات، وترتيب البحثوفوائد البحث، 

 خلفية البحث . أ

يف العام الف وتسع مائة وثالثة وسبعون، أثبت األمم املتحدة اللغة العربية  

. مهم يف حياة االنسان وهذا يدل علي اّن اللغة العربية هلا دور. كالللغة الدولة رمسيا

لالغراض الدينية فقط، ولكن  على كّل انسان ان يتعّلم اللغة العربية، ليس ينبغي لذلك، 

جبانب تسجيع الديين،  العامل الذي يؤثّر علي اللغة . كاللغة الّتواصل الّدويل ايضا

  .العربية كاللغة ممتعة للتعّلم هي الّتجارة، والّسياسة، و الّتعليم اليوم

يف العصر  العوملة، و املعلومات،  و االّتصاالت هذا، لن تدرس اللغة العربية يف 

    .عاهد الداخلية االسالمية فقط،ولكن وغلت يف املدارس احلكومية يف اندونيسييا ايضاامل

كان كثري من املؤّسسات الّتعلمية بدؤوا تعليم اللغة العربية منذ تعلني الّطفولة املبّكرة حّّت  

يم مستوي اجلامعي جبميع الّنظام و وجودة الّتعّلم اّليت ارتفاع كّل يوم، كاجلهد حّّت التعل
                                                             

2 Abdullah Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, (Jakarta: Al-

Husna Baru, 2004), hlm: 
3 Imam Asrori, Sintakis Bahasa Arab dan Frasa, Klausa, dan Kalimat, (Malang, 

MISYKAT, 2004), hlm: 04 
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اللغة العربية يف اندونيسييا جتري ايل اقصي احلدود، و كاالشارة اّن تعليم اللغة العربية يف 

احدي االشارة اّن الرتبية متلك  الّنوعّية و اجلودة جّيدا . اندونيسييا يهتّم باهلتمام جّيد

سيحصل وهذا، . هي، اذا كان الّتعليم يقدر ان يتحّرش علي مجيع املقّوم يف نظام الّتعليم

بالستفادة مجيع االحتمال، مثل احتمال املعّلمني، و احتمال الّطاّلب، و احتمال 

 .املوّظفني، و احتمال البواسطة، و احتمال الوسائل الّتعلمّية  القائمة

جبانب الّنظام و وجودة الّتعّلم اّليت يرتفع كّل يوم، الّتعليم اللغة العربية يف 

واجه مبشاكل الّتعلم اجملتلفة، مضبوط باالحنفاض نتائج اندونيسييا، طبعا ال يزال ان ي

ال تأيت املشاكل الّتعلم من الّطاّلب فقط، ولكن . الّتعّلم الّطاّلب يف الّدرس الّلغة العربية

تأيت املشاكل الّتعلم من املعّلمني ايضا، مثل احنفاض محاس الّطاّلب و اقّل ابداع 

هذا االمر، أثّر علي جتريب الّتعّلم والّتدريس يف . املعّلمون يف تطوير املواد الّتعلمّية

 . الفصل، حّّت يسّبب الطاّلب ان ال يستطيع اتباع  التعلم حبّد االقصى

ال تزال اللغة العربية درسا لغويا صعبا، ليس الولئك الذين مل يدرسوها فقط، 

الصعوبة بعض االسباب اليت الكامنة علي هذه . ولكن ايضا ألولئك الذين قد درسوها

هيب، كان املفردات و القواعد يف اللغة العربية كثرية، حيت سيستغرق وقتا طويال حلفظها 

البيئة غري داعمة ايضا، تصري كالعامل الّطاّلب ان ال تتحّمس يف تعليم الّلغة . وتعلمها

ال متلك  العربية، مثل البيئة اليت الغالبة باستخدام الّلغة االجنلزيّة بني اللغة العربية، حّّت 
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و فيب احلقيقة، درس الّلغة العربية . الّطاّلب رأيا مبا سيحدث بعد ان يتعّلم الّلغة العربية

يفرتض كثري من الّناس ايضا، اّن درس الّلغة العربية، ليس . هي درس مفيدة يف حياهتم

 .درس الّلغة رائع، حيّت قليل من الّناس ميلك احلّماسة و الّرغبة يف دراستها

يستنتج االستنتاج، اّن مشكلة االساسّية يف تعليم الّلغة العربّية , العرضمن هذا 

التجريب تعليم الّلغة العربّية، تسيطر . هي، عدم االهتمام الّطاّلب يف تعليم الّلغة العربّية

بينما للّطاّلب , بايصال املواد التعليم فقط، حيث ينشط املعّلم ان بيوصل مواد التعليم

لذلك، جيب ان يكون الّتغيري لتحسني والرتفاع تنائج . مبا قد وصلسلبّيني، يستمع 

احدها، بتطبيق طريقة التعلم، حيّت يستطيع الّطاّلب ان يشرك نشاطا يف . التعّلم الّطاّلب

 .الفصل

الطريقة هي الكيفّية املعّلم لتطوير مواد اتعليم حيّت يستطيع ان يرتفع الفهم 

تطبيق الطريقة يف التعلم، نوقش يف كثري من الكتب . علمواالتقان الّطاّلب علي مواد الت

يف . الطريقة هي العامل الذي يؤدي ايل النجاح او الفشل التعليم. يف املكتبة يف الغالب

جتريب التعلم الّلغة العربية، وجب على املعّلم ان يطبق الطريقة التعلم املناسبة، حبيث 

الطريقة . الّطاّلب ان يلقي مواد التعلم جّيدا التعلم يستطيع ان جيري بالّساري و يستطيع

ستسري . التعلم يستطيع ان يصري بدال، الذي جيذب اهتمام الّطاّلب ملواصلة التعلم
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الطريقة التعلم بشكا اجلّيد اذا كانت الطريقة تستعمل باهتمام ايل اهداف التعلم، و مواد 

 .ييمالتعلم، و مرافق التعلم الّطاّلب، و املعّلمم، و التق

كان كثري من الطريقة التعّلم اليّت تستطيع ان يطبق هبا لتحّل املشاكل الّتعّلم يف 

طريقة التدريبات يقدر على تدريب . منها، بتطببيق طريقة التدريبات. درس الّلغة العربية

حيتاج كل التعلم علي التكرار  , حبسب ابن خلدون. الرباعة، والدقة، واملهارة الّطاّلب

  كان الرءي االخر من ثورنديك. الن ارادة املرء تدرجييا. ة قيمة معرفة املرءكجهد لتقوي

تتعلق )ذكر هناك ان طريقة املناسبة لغرس مفاهيم جديدة , الذي نقلته أيوك أريانتو

   .هي بالطريق التحفيز االستجابة الذي ميارس بالطريقة التدريبات( باملفاهيم القدمية

استوىل الّطاّلب يف تعليم الّلغة العربّية، وهي، مهارة  كان اربع مهارات اليّت جيب

مهارات الّلغة هي املفتاح . االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة

التقان تلك اربع مهارات، هناك حاجة ايل جودة التعّلم و . جلعل تعلم الّلة األم أسهل

من مقدار القدرة الّطاّلب فقط بعد اتباع ليس . جهد املعّلم يف تطوير مواد الّتعليم

لذلك وجيب للمعّلم ان ميلك الكفاءة حيّت يستطيع ان يؤطيفهم اجلّيد للّطاّلب . التعلم

من حيث عرفنا مجيعا، التعامل بني املعلمني و الطالب يف . بشكل تقديري او منتجي

 التغيريات اليت يلعب املعلم دورا مهما يف. . التعلم مهم جدا لتحقيق اهداف التعلم
                                                             

4 Ayok Ariyanto, “Pengunaan Metode Drill dalam pembelajaran,” MUADDIB Jurnal 

Studi Pendidikan dan Keislaman,  Volume. 06, No 1. Januari – Juni, (Ponorogo: Jurnal pendidikan 

Fakultas Agama Islam, 2016) hlm 20 
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املعلم كاملوطىء االول، وحائز االئتمان الكبري، و ميلك . حتدث يف جانب التعليمي

املسؤولية يف تنظيم االيصال االستعالمات، و ترتيب البيئة يف جتريب اتقان علوم املعرفة 

 .الطالب لتطور اجلودة و النوعية الطالب

لم العلوم املعرفة بالستحدام طريقة علم الوظيفة كاملدرس، حيث ينقل املعاملميلك 

املبدع يف تطور  وسائل التعليم يصري  . التعلم املختلفة اليت تناسب باحتياجات الطالب

ذلك االختصاص ،جيب ان حيقق . كاحدي االختصاص الذي جيب للمعلم ان ميلكها

تطور  . من اجل تقدمي بالستحدام طريقة التعلم املختلفة اليت تناسب باحتياجات الطالب

وسائل التعليم يف اي شكل ونوع، حيتاج املعلم ان يرجع ايل املصدر املرجعي الرئيسي 

خبالف ذلك، جيب للمعّلم . وهي اهداف منهاج الدراسي اليت جيب الطالب ان يتقنها

ان ينظر ايل اخلصائص والقدرات الّطاّلب يف تطوير مواد التعّلم، حيّت يكون مواد الّتعليم 

ولكن , رمبا ال يكفي للمعّلم ان ميلك كثري من علوم املعرفة فقط. طاّلبيدرس جّيدا لل

جيب للمعّلم ان يعرف  كم احلاجة، املشكلة، و القدرة الذي ميلكها الّطاّلب، حبيث يتم 

 .التعلم ميكن ان يعطي التغيري للّطالب يف جانب املعرفة و املهارات

مهارة  االساسية اليت جيب اتقاهنا  يف سياق تعليم الّلغة العريب، مهارة الكالم هي

ومن بني العوامل اّليت  . الّطاّلب، و يصري احد األهداف الّنهائي يف تعليم الّلغة العربية

العربية هي القدرة علي التواصل مع احملدثني بالّلغة اليت  ةيدفع الّطاّلب لتعليم الّلغ
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لناقة اّن امهّّية مهارة الكالم يف قال حممود كال ا. يتعلموهنا، مبا يف ذلك االتصال الشفوي

جانب الكالم هو جانب . سياق تعلم الّلغة اجنبية ينظر يف اجلانب الشقهي تلك اللغة

حيت حيتسب بعض معاظم املمارسي اللغة . االّول يف منهج التعليم  الّلغة االجنبية

مقارنة   .جنبيةفاّن مهارة الكالم هي اهداف االوىل يف برنامج تعليم الّلغة اال, االجنبية

وهذا . باجلوانب االخرى من مهارات الّلغة العربية، مقّوم مهارة الكالم كاصعب املهارة

االمر  مبين علي اّن يف تعليم مهارة الكالم هي القدرة علي التعبري عن االفكار، واملشائر 

لذلك،   .بالكلمات و اجلمل الصحيح،  من ناحية النظام النحوي و  النظام الصوت

الطريقة املنلسبة هي الطريقة . ناك احلاجة ايل الطريقة كوسيلة يف حتقيق اهداف التعلمه

اليت تناسب باخلصائص الّطاّلب حيّت يشعر املعّلم السهل يف شرح مواد التعليم و 

  .الّطاّلب يستطيعون ان يلقي مواد التعليم بشكل اجلّيد

شخصني علي اقّل، حيتاج ( 1: بعض املبادئ االساسية للتحدث، كما يلي

كان القبول (  استخدام شفرة لغوية واحدة شائعة الفهم، (  املتحدث و املستمع، 

توصيل كل احملّدث باآلخر و بالبيئة (  هو تبادل بني املشاركني، (  جملال مرجعي عام  

يتضمن االعضاء املتعلقة بالصوت اللغة و السمع، (  يتعلق بزمان احلاضر، (  فوران، 
                                                             

5 Nurmasyithah Syamaun, Pembelajaran Maharah al-Kalam untuk Meningkatan 

Keterampilan Berbicara Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), hlm:344-

345 
6 Ahmad Fuad Mahmud Ilyan. Al-Maharat al-Lughowiyah: Mahiyatuha wa Thara’iq 

Tadrisiha. Riyadh: Dar al-Muslim Li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1992, hlm. 96 
7 H. M.Ilyas , Abd. Syahid, Pentingnya Metodologi Pembelajaran bagi Guru, (Jurnal Al-

Aulia, 2018: volume 04, no: 01) hlm: 59 
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الشخص يتكلم . ه و يعاجل ما احلقيقي و ما املقبول كفرضية حجب الصوتيواج( 8

آلن كان الداعمة لتفاعل مع اآلخرين لتلبية االحتياجات او لتعبري ما يف نفسه ايل 

: لذلك جيب علي كل االشخاص ان ميلكون اربع كفاءة االساسية، كما يلي. اآلخرين

 8.كفاءة اخلطاب(  اعي، كفاءة علم اللغة االجتم(  كفاءة اللغوي، ( 1

االسالمية اسواجا  املتوسطةكان نتائج التعليم املهارة الكالم يف املدرسة 

كان كثري من الّطاّلب مل يستطيع ان يلقي مواد . توجناجنري تولونج اجونج منحفضة

بسبب مل يطبق املعلم الطريقة املناسبة حيت يشعر الّطاّلب بضعا و . التعليم بشكل ااجلّيد

يب مل يقدم املعلم االسئلة لتدريب ايضا، كما عرفنا ان أسئلة التتدر . االخنفاض احلماسة

ليحّل هذه املشكلة، تناسب تطبيق . يستطيع ان جيلخ الّطاّلب يف ااتفكري االمستقل

املواد اليت تقدمم بالطريقة الّتدريبات سيخلق . طريقة الّتدريبات يف تعليم مهارة الكالم

ألّن كّل االفكار ةاملشائر واالرادة ترتكز على . جّو احلقيقي و راسخ يف الذاكرة الّطاّلب

  .لذي ميارهاالّدرس ا

بناءا علي الوصف االعاله تثبت الباحثة البحث عن تطبيق طريقة التدربات 

. لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة االسالمية اسواجا توجناجنري تولونج اجونج

                                                             
8 Rahmaini, Strategi Pembelajaran Maharah Kalam bagi Non Arab, Jurnal  Ihya’ul 

Arabiyah, ISSN: 7353-2442, 2015, hlm: 229 

9 Hafidh Nur Fauzi dan Muhammad Arif  Darmawan, Penerapan Metode Drill dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Meningkatkan Hasil Belajar, (Jurnal Komunikasi dan 

Pendidikan Islam: Volume 8 Nomor 2, 2019), hlm:9 
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تثبت الباحثة هبذا البحث ألّن هتتّم الباحثة ان تدرس بأكثر عمقا يف تطبيق طريقة 

 .الكالمالتدربات يف تعليم مهارة 
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 مسائل البحث . ب

يف تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم مهارة الكالم لطالب  تجريبف اليك .1

 كاليداوير؟الصف السابع مبدرسة املتوسطة االسالمية اسواجا توجناجنري  

ما العوامل الّداعمة و املثبطة يف تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم مهارة  . 

الكالم لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة االسالمية اسواجا توجناجنري  

 ؟كاليداوير

 اغراض البحث. ج

يف تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم مهارة الكالم لطالب  لتجريبلوصف ا .1

 كاليداوير  سطة االسالمية اسواجا توجناجنريالصف السابع باملدرسة املتو 

لوصف العوامل الّداعمة و املثبطة يف تطبيق طريقة التدربات يف تعليم مهارة  . 

الكالم لطالب الصف السابع باملدرسة املتوسطة االسالمية اسواجا 

 كاليداويرتوجناجنري  
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 فوائد البحث. د

 الفائدة النظرية .1

ترجو الباحثة علي هذا البحث ان يكون مرجعا لتطبيق طريقة التدريبات 

و كمرجع  املتوسطةيف تعليم مهارة الكالم خاصة لطالب الصف السابع مبدرسة 

 .للبحث التايل

 الفائدة التطبيقية . 

 للّرئيس املدرسة ( أ

تكون نتائج هذا البحث العلمي اعتبارا  لتحديد الّسياسة  يف  تطوير 

 .،  مبا يف ذلك تطوير نتائج تعلم الّطاّلبجودة التعلم

 للمعلم  ( ب

تكون نتائج هذا البحث العلمي مصدرا و أساسا للمعلم يف 

و عملي يف ,تطبيق طريقة التدريبات حيت التعلم ميكن ان جيري بسار

 التحقيق نتائج التعلم

 للطاّلب ( ج
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يرجى أن تكون نتائج هذا البحث العلمي مفيدة لتسهيل 

املادة اللغة العربية وباخلاصة يف تعليم مهارة فهم الطالب يف 

 الكالم  بتطبيق طريقة التدريبات

 للباحثة ( د

تكون نتائج هذا البحث العلمي مفيدة كاملادة املقارنة 

 للباحثة الذي يقوم بالبحث املناسب هبذا املوضوع

 حاتتوضيح المصطال. ه

 :القواعد التاليةسيقدم الباحث شرحا عن , لتوضيح حمتويات هذا البحث العلمي

 لطريقةا .1

طبقا يف املعجم الكبري االندونيسي، الطريقة هي، الكيفية العمل فيها 

الطريقة يف التعلم هي    1.النظام يف تسهيل أداء النشاط لتحقيق االهداف املعني

دقة املعلم . الكيفية اليت يستخدم املعلم يف عملية التعلم خللق االهداف املنشود

 .ة املناسبة سوف حيدد جناح التعلميف اختيار الطريق

 لطريقة التدريباتا . 

                                                             
10 https://kbbi.web.id/metode, diakses pada Selasa, 07 Desember 2021, pukul 17:10 WIB 

https://kbbi.web.id/metode
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لطريقة التدربات هي طريقة للتقدمي مواد الدرس اليت يقدم هبا املعلم ا

لطريقة التدربات تسمي ا. حيت ميلك الطالب املهارة األعلى, التمارين للطالب

تطبيق وميكن . وهي الكيفية التعليم لغرس عادات معينة, ايضا بالطريقة التمرين

, والفرصة, والدقة, هذه الطريقة ايضا تستطيع ان تستعمل حلصول الرباعة

لطريقة التدربات هي النشاط يف ا,  ويبني ايضا يف كتاب نانا سجانة  11.واملهارة

  1.عمل شيء املتكرر باجلد ويقصد علي تشديد االختالت ووتكتمل املهارة

 هارةامل . 

فسي و تشكلت بنتائج التعلم املهارة هي نتائج التعلم يف اجملال الن

القصد من هذا الّرأي، القدرة هي . املهارة هي القدرة لتفعل شيئا جّيدا. املعريف

هذه القدرة، هي . الرباعة و االحتمال شحص التقان االختصاصه منذ والدهتم

من رأي تشابلني اعاله، ميكننا ان . تنيجة التمرين املستتخدمة لفعل شيئا

الشخص تستطيع ان ترتعرع بالتمرين اليت يقوم هبا الشخص نستنتاج ان القدرة 

  1.بنفسه

 مهارة الكالم . 

                                                             
11 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi PAKEM. (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2013), 

hlm: 37 
12 Pera Purwati, Pengaruh Penerapan Metode Drill/Latihan Terhadap Minat Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih, Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol: 04, No: 01, 2010, 

hlm: 50 
13 Robbins, Keterampilan Dasar, (Jakarta: PT Raja Grafindo,  2000), hlm: 46 
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باقواعد  القدرة علي نطق االصوات العربية اوالكلمات  مهارة الكالم هي

. يف االجنلزية speaking skill املهارة الكالم تسمي  1.لتبلغ الفكرة والشعور

. وهذا النشاط حركّي و اجملزي  , اليوميةالكالم هو النشاط اللغة هامة يف احلياة 

  1.مهارة الكالم يطالب ايل اتقان بعض اجلوانب و قواعد االستخدام اللغة

 ترتيب البحث. و

ترتيب البحث هو تصوير عام لتسهيل الباحثة يف تبحث املسئلة من الباب 

نظام   1.اىل الباب، حّت يكون مرجعا لقرن الفكرة املوجودة يف البحث العلمي

و اجلزء اجلوهر، , اجلزء االول, يف كتابة البحث  العلمي ينقسم على ثالثة اجزاء

اجلزء االول يتكون علي الغالف، و موضوع البحث،و موافقة . واجلزء االخر

املشرف، و التصديق، وبيان االصالة، و الشعار، و كلمة الشكر والتقدير، و 

وز واالختصار، و دفرت املالحق او دفرت اجلداول، و دفرت الصور، و دفرت الرم

ثن جزء اجلوهر يتكون من . امللحقات، و دليل الرتمجة، و ماّخص، و فهرس

وهذا، الوصف عن الشرح املكونات يف كّل باب . باب االول اىل باب الّسادس

 :من جزء اجلوهر

                                                             
14 Rahmaini, Strategi Pembelajaran Maharah Kalam Bagi Non Arab, Jurnal Ahya’ul 

Arabiyah vol:01, no: 02, 2015, hlm:  
15 Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (ITB: Bandung, 1996), hlm: 68 
16 Faisol, Pendidikan Islam Perspektif, ( Bogor : Guepedia, 2011), hlm. 51 
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املقدمة، حيتوي على شرح االجياز عن املشكلة اليت . الباب االول

. مع تصّور عن اجتاه البحث اليت ستبحث يف الباب التاىلستبحث الباحثة 

خلفية البحث، مسائل البحث، وأهداف : املكّون يف هذا الباب تتكّون علي

 .البحث، وفوائد البحث، وتوضيح املصطلحات، وترتيب البحث

حيتوي على النظريات، حيث سيبحث عن املفهوم الطريقة . الباب الثاني

 .هارة الكالم، و البحوث السابقةالتدريبات، واملفهوم امل

منهجية البحث، املكّون يف هذا الباب  حيتوي على. الباب الثالث

هنج البحث و نوع البحث، و حضور الباحثة،  و املكان البحث ، : تتكّون علي

طريقة مصادر البيانات، و طريقة مجع البيانات، و طريقة حتليل البيانات، و و 

 .لبحثوخطوات ا صحة البيانات، و

نتائج البحث، حيتوي على البييانات االجياز من موضع . الباب الرابع

البحث، و يشرح عن تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم مهارة الكالم لّطاّلب 

 .اسواجا توجناجنري تولونج اجونج املتوسطةالصف السابع باملدرسة 

قد  املناقشة، حيتوي على تقدمي نتائج التعلم اليت. الباب الخامس

هذه املناقشة تتكون عن  . حصلت هبا الباحثة، مث قدم بشكل مناقشة الوصف
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التطبيق طريقة التدريبات يف تعليم مهارة الكالم لّطاّلب الصف السابع باملدرسة 

 .اسواجا توجناجنري تولونج اجونج املتوسطة

و , حيتوي على اخلالصة، و التأثري الفاعلي. اخلامتة .الباب الّسادس

 .احاتاالقرت 

 .اجلزء االخر يتكون علي املراجع و املالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 


