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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

تمع اليت ستطلب وستبحث للمج اتن العصري كاالءن، تصري اللغيف الزما

اإلنسان منذ الوالدة أن  اللغة العربية من أدوات االتصال، الكثري منها اللغة العربية.

اجملتمع املعني بدون املشاورة قبله. لالءن كل  يكون يُوصل مع البيئة. ومنه ولدت لغة

اجملتمع يظهر اللغة للتواصل بني حلقته. فتقع لغات متنوعة مناسبة درجة اجملتمع، 

 1.حيثما تكون اللغة

عبد املعني, ماك  كتاب يف ،اجتمع اللغويون اللغات ريزومات وهكذا،

 ساميت، أوروابندو إ: َريُزْومُة لَُغٍة,يعين ثالاث( يَ ْقِسُمها يصرُي 'Max Mullerمولر)

 تزال ال و أقدماليت  ساميت َريُزْومُة لَُغةٍ  من واحدة هي العربيةاللغة  2.وتورانيا هيميت

 بسبب اآلن حىت موجودة تزال ال العربية اللغة قدرة إن. اليوم اىل االءن موجودة

 الصالة،و يف) اإلسالم ولغة ،الكرميموقوف اللغة اليت اختارها هللا لغة كتاب القران 

 قريش لقبيلة العربية اللغة هي العربية اللغة كانت ،ذلك جانب إىل. (والصالة الذكر،

                                                           
1 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Arab dan Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Al 

Husna Baru, 2004), hal. 19 
2 Mu’in, Analisis Kontrastif…, h. 19 
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 ُمْثبت   وهذا. والنضج رُّْشد  ال ذروة إىل وصلتو  اللغة هي يف اليت تقدريف هذاالزمان،

تستطيع  انب ذلك،جبو  ،اجلهلية فرتة يف والتوحيد دبيةلأل العربية اللغة استخدام من

 والتكنولوجيا العلوم خمتلف بوان يستع مستخدمها حاجات العربية ان يستلم اللغة

تتبُع  مطّاطة اليت العربية اللغة وخصائصبطبيعة  سببي ،. وذلكاجملاالت خمتلف يف

. (مفرودات) ومفردات ،(إشتقاق) ديريفاسيعن  وتغينِمْنهاج  ِقياس االتَّْمثيل)ِقياس( 

 ولكن ،دينية لغة جمردة ليست العربية اللغة, اإلسالمية للحضارة الذهيب العصر يف

 انبجب . ومروان بن مالك اخلليفة يقودها اليت والثقافة، تعليم, والالبلد لغة أيضا

 مث (,م808 -687) الرشيد هارون احلكم يف بدأت اليت العلم لغةكانت   ذلك،

 3م(. 888-818) املأمون اخلليفةيتبعه 

ضلية احدى اف العربية اللغة ,فتصرياحلياةىف كل وجه  الفوائد إىل كثرة وابلنظر

 4.العربية اللغة مهارات تنمية هوالعربية  يف الرتبية  . واما مقصود تعليم اللغةيف الرتبية

, االستماع مهارة وهي حتقيقها جيب مهارات أربع  العربية اللغة تعليم يف نعلم، كما

 ،والرباغمايت التواصلي َجَراين   الكتابة. عند مهارةو  القرأة، مهارةو الكالم،  مهارةو 

. َتفاعل  اللسان سيعلم من عادة وثيقة ارتباطة ترتبطا االستماع ومهارة كالمال ةمهار 

                                                           
3 Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atun Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 4 
4 Bisri Musthofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 5 
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، اجلملة تشكيل يف املتكلم فهم من األدىن احلد تتطلب الكالم مهارةاالءخبار. 

 5.عىامل تقدمي على  أساسي يتعلق حىت يقدر بناء له وحيثما كان صغريا،

 للتعبري الكلمات أو التعبري واتأص عن التعبري على القدرة هي الكالم مهارة

 مبعى. الشركاء مع التحدث مشاعراو  ،الرغبة آراء ،أفكار شكل يف األفكار عن

 عددال استخدام  يف ونظرها مساعها كنمت اليت العالمات من نظام هو الكالم ،واسع

 تلبية أجل من لتواصل االءفكار البشري للجسم العضلية واألنسجة العضالت من

 العربية اللغة نطق هو الكالم عند عبد الوهاب و مملؤةالنعمة ىف كتاهبما 6.حاجاهتا

 قبل من املعروفة خمارج احلروف من املستمدة لألصواتيوافق  صحيح وحبسن 

 املفردات  تكرار مستمر و توقف و دون التحدث هي الكالم مهارة. واما اللغويني

 من الطالب متكني إىل هتدف امةالع كالمال ةمهار  يفو  7.الصويت التعبري ابستخدام

ىف تبليغ التوصية اىل الغري اجتماعيا  اللغة مع احلال وبطبيع جيد بشكل لفظيا التواصل

                                                           
5 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 239 
6 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 137 
7 Rosyidi dan Ni’mah, Memahami Konsep Dasar …, h. 89 
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 8.واجتماعيا اجتماعيا املقبولني اآلخرين إىل رسالة نقل واملعقول العادل ومن. ومقبوال

  9هناك أهدف عامةلتعليم احلديث ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي:

نتق املتعلم أصوات اللغة العربية, وأن يؤدي أنواع النرب و التنغيم املختلفة وذلك أن ي (1

 بطريقة مقبولة منأبناء العربية.

 أن ينتق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. (2

 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. (8

 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة (4

أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف  (5

 لغة الكالم.

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث و متييز  (7

 العدد واحلال و نظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم ابلعربية.

ة مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته, وأن أن يكتسب ثرورة لفظية كالمي (6

 يستخدم هذه الثروة يف امتام عمليات اتصال عصرية.

                                                           
8 Hermawan, Metodologi Pembelajaran …, h. 137 

)إيسيسكو : منشورات املنظمة  ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،ود كامل الناقة  رشدي أمحد طعيمةحمم9 
 180ص.  ،(2008والثقافة,   ماإلسالمية للرتبية والعلو 
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أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه اال  (8

جتماعي وطبيعة عمله, و أن يكتسب بعض أشكال املعلومات األساس عن 

 الرتاث العربيو االسالمي.

 نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف موافق احلدبث البسيطة. أن يعرب عن (8

أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط لفرتات  (10

 زمنية مقبولة.

اب احملادثة  10.الشفهي التعبري( 2و  ( احملادثة1كالم اثنان: ال ةمهار  نوعأما  

 احلوار,او حمادثة  لغة. احملادثة العربية ابللغة التحدث على القدرة على السيطرة ميكننا

 أو اثنني بني معني موضوع حول اآلراء أو األفكار تبادل هي احملادثةكالم. ال أو

 واآلابء األطفال من األساسي سواء كان التحدث مهارة هي احملادثة. أكثر

يعلمها. تعليم احملادثة، هو تعليم اللغة العربية االءولية الرءيسية اليت  11.واألمهات

  12:يلي كما هي حتقيقها يتعني اليت واألهداف

 العربية ابللغةفاصحا  ويتحدث مألوفا كوني أن على الطالب لسان تدريب (1

                                                           
10 Rosyidi dan Ni’mah, Memahami Konsep Dasar …, h. 91 
11 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005) 

hal. 6 
12 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009), 

h. 64 
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الدويل  والعاملاالءجتماعي  يف حادث أي عن العربية ابللغة مباهرة يتحدث (2

 املعروف. 

 عتها. ومطالتعلمها  يف الرغبة تنشأحىت  والقرآن العربية وحيب احلب، تزيد (8

استطاع الكالم/ احملادثة يرجع على استطاعه ىف استعمال اللغة لتفاعل  

االجتماع واملوصلة, يعى تعريف الوقت التام لفتح احملادثة وكيف املوضوع الذي 

يناسب على احلالوالقول املخصوص واى الذكر الذى استعمل و اىل اى من اى 

السالم والثناء وطلب املعافة حاملع كيف يبلغه ويفسره ويستجيب على القول ك

 والدعوة وغريها. 

( Savigon 1972) 1862وىف تعلق استطاع احملادثة, شرح سافيغون  

مكافئة احملادثة فكرة دينامكية او من فكرة متعالة وتتعلق على  13طبيعته هكذا :

تفاوض املعى بني االمرئني او اكثر ميلكون على العلوم املساوية. "وىف هذا املعى 

ستقال مكافئة احملادثة نفسية من اجتماعية. مكافئة احملادثة ال تنظر بظاهرة 

اللسان فقط ولكن تقومي اللغة لكتابة و اللسان.  مكافئة احملادثة موضوعة 

خمصوصة, يعى تواصلت احملادثة مرارا ىف احلال او املوضوع املخصوص. مستعمل 

التسجيل والطريقة اليت تناسب  اللغة مواصلة ستعلم كيف يصنع اختيارا متاما ىف
                                                           

13 Azhar Arsad, Bahasa  Arab Dan Beberapa Metode Pangajrannya, (Yogyakarta: PT 

Rosdakarya,  2007), h.  7-8 

 



7 

 

على حال مكان احملادثة. وينبغى ان يذكر التفريق النظرى بني املكافئة والتأدية. 

. والتأدية هي الىت سيعلمها الناس وكيفما يالحظ الناس يعرفه ما املكافئة هي

 التأدية فقط. واب التأدية فتنتشر املكافئة ومتسك و تقام. 

تصال او اإلطها مبدخل ببتة و متعلقة يميع روابغري اث تصاليةإلمكافئة ا 

ىف املعاهد االسالمية الىت اللغة العربية  لفهم الكتب او  احملادثة، وذلك توجد

الدفاتري العربية فقط. ولكن بعيد منه يعى كيف يعملها ىف التعليم او التأديب 

 اساتيذ.واالنتشار مع جيامعها ىف كل يوم. كانت لتلمذان او االتلمذات على 

مهارة  ىف تعليمإستخدام طريقة احملادثة واختارت الباحثة هذا املوضوع " 

" ليتارالكمال كونري وونودادي ابالعصرى  اإلسالمى الكالم ىف املعهد

هو  الكمال كونري وونودادي بليتار اإلسالمىالعصرى معهد  أبسباب األول

واسبوع  جنليزية.اللغة اإل معهد اللغة الذى فيه نظام ليتكلمون ابللغة العربية و

جنليزية. الثاىن واجب على طالب حملادثة ابللغة اللغة العربية واسبوع اللغة اإل

فيه أتثري ملهارة الطالب يف  ل صباح حىت بعد صالة املغرب حاال،العربية ك

تالميذ الكالم. الثالث كان أساتيذ مهمون جدا ىف هذا املعهد ألهنم يدابرون ال

مدرس احملادثة هي أستاذ الذى يدارس احملادثة ىف كل  م ىف الكالم،لتعليم مهارهت
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قامة حفظ املرتدفات و تكلم ابللغة السمية اي وقت وأيمرون على طالب إل

 جنليزية.اللغة العربية و اللغة اإل

 مسائل البحث .ب

 ومسائل هذا البحث هي: 

 اإلسالمىملعهد ىف ا ستخدام طريقة احملادثةتعليم مهارة الكالم إبالعمليات  كيف .1

 ؟ الكمال كونري وونودادي بليتارالعصرى 

 مهارة الكالم ىف املعهد ىف تعليمإستخدام طريقة احملادثة  ىفماهي العوامل العائقة  .2

 ؟ بليتار الكمال كونري وونوداديالعصرى  اإلسالمى

مهارة الكالم ىف  ىف تعليمإستخدام طريقة احملادثة  ىفاملساعدة العوامل ماهي  .8

 ؟ بليتارالكمال كونري وونودادي العصرى  اإلسالمى هداملع

 البحث غراضأج. 

إن يف ك  ل حب  ث العلم  ي أه  داف, وم  ن أه  داف ه  ذا البح  ث العلم  ي ه  ي م  ا 

 يلى:

ىف املعه     د  س     تخدام طريق     ة احملادث     ةتعل     يم مه     ارة الك     الم إب العملي     ات لوص     ف .1

 .بليتار الكمال كونري وونوداديالعصرى  اإلسالمى
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مه   ارة الك   الم ىف  ىف تعل   يمإس   تخدام طريق   ة احملادث   ة  ىفالعائق   ة العوام   ل  لوص   ف .2

 .بليتارالكمال كونري وونودادي العصرى  اإلسالمى املعهد

مهارة الكالم ىف  ىف تعليمإستخدام طريقة احملادثة  ىفاملساعدة  العوامل لوصف .3

 .بليتارالكمال كونري وونودادي  االعصرى  إلسالمىاملعهد 

 د. فوائد البحث

 د أداء البحث يرجو الباحثة أن تكون هلذ البحث فوائد ما يلى:بع

 . الفائدة النظرية١

 أ. لزايدة املعلومات ىف علم التعليم

لغة مهارة الكالم  ىف تعليمإستخدام طريقة احملادثة مع  مهارة الكالمب.ملعرفة 

 العربية

 الفائدة التطبيقية. 2

 للتالميذ أ. 

 لغة العربية بطريقة احملادثة( إرتفاع مهارة الكالم ىف ال1

 (  إرتفاع عملي الطالب ىف طريقة التعليم2

 ب. للمدرس

 ( استطاع تطبيع عدد التعليم يف كل الطالب 1
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 ( حتلية الطالب ىف طريقة التعليم2

 ج. للمدرسة

( إرتفع نتائج تعلم الطالب ىف التعلم مهارة الكالم اللغة العربية بطريقة 1

 احملدثة

 ِلْيل األداء املريب  ىف ُيْصلح عملية التعلم( إرتفع تَ عْ 2

 ( خلق عملية تعلم الفعال ىف املدرسة8

 للباحثةد. 

إستخدام طريقة لتنمية مدراك الباحثة وخربهتا يف أمور تتعلق  

ىف تعليم اللغة كإحدى الوسائل التعليمية  مهارة الكالم ىف تعليماحملادثة 

رة عن عمليات تعليم اللغة العربية العربية. وينال الباحثة التجربة املباش

وكٰذلك يفيد البحث للباحثة  إستخدام طريقة احملادثة إلستيالء مهارة الكالم

اللغة  ىف استفاء إحدى الشروط للحصول على مستوى العامل الديين ىف قسم

 .بليتارالكمال كونري وونودادي العصرى  اإلسالمى ىف املعهدالعربية 
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 ه. توضيح املصطلحات

إلجتناب عن اخلطاء الفهم املوضوع يف هذا البحث العلمي فينبغي توضيح 

 ما يلي:

 التوضيح النظري .1

األفكار واملفاهيم والسياسات واالبتكار ىف  هو عملية تطبيقستخدام: إلا .أ

ما يف شكال تغريات يف املعارف إ ،جاءات العملية اليت تكون هلا أتثرياإل

 14واملهارات والقيم واملوافق.

، وتتمثل يف األساليب اليت يتبعها احملتوايتوهي ال تنفصل عن  : طريقة .ب

طريقة هي  15املدرس يف معاجلة درسه لتوصيل املعلومات إىل أذهان تالديذه.

ُل  طبقة التخطيط للربانمج موصوف  َيْشُمل اليت ِاْرثَ َبط تَ ْقوية خَبَطوات يُوصِّ

 16املاّدة التدريس بطريقة اإلجرائية.

                                                           
14 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan Kemandirian Guru 

dan Kepala Sekolah, (Jakarta:  Bumi Aksara, 2009), h. 178 
 88(، ص.1868، )القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، فنّ التدريس للرتبية اللغويةمسك،  حممد صاحل 15

16 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 168 
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ة : طريقة احملادثة هي واحدة من أنواع املهارات اللغوية اليت طريقة املمحادث .ج

التحديث  17جيب حتقيقها يف تعلم اللغة احلديثة مبا يف ذلك اللغة العربية.

 18هو مهارة تقدمي الرسائل مرًّ لغة التَّخاطب اىل شحص  آخر.

مهارةالكالم : القدرة على التعبري عن أصوات املْفصلة أو الكلمات للتعبري  .د

 19ن أفكار األفكار واآلراء والرغبات، أو مشاعر للشريك الناطق.ع

 التوضيح التطبيقي .2

إستخدام طريقة ، أن مقصود املوضوع " يتضحتوضيح املصطلحات من 

الكمال كونري العصرى  اإلسالمى مهارة الكالم ىف املعهد ىف تعليماحملادثة 

مهارة الكالم  ىف تعليم إستخدام طريقة احملادثة هو الوصنوعن"  بليتاروونودادي 

ئقة والعوامل العا ليتاراب الكمال كونري وونودادي بل اإلسالمىالعصرى ىف املعهد 

مهارة الكالم ىف  ىف تعليمإستخدام طريقة احملادثة وكذلك العوامل املساعدة فيه 

 .بليتار الكمال كونري وونودادي  اإلسالمىالعصرى املعهد 

 

 

 
                                                           

17 Zulhanan, Metode Penbelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: Anur, 2005), hal. 1 
18 Fuad Effendy, Metodologi Pengajajaran…., h. 112  
19 Hermawan, Metodologi Pembelajaran …, h. 135 
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 و. البحوث السابقة

هذا البحث حيتاج الباحث إىل البحوث العلمية السابقة املتعلّقة لتنفيذ 

 مبوضوع حبثه، منها: 

 تدريس عملية " حتت العنوان (2014)ديين رزقيتا ساريا البحث الذي كتبته  .1

 الدراسي للعام ابلتار الطالبني سراج اإلسالمية الثانوية ابملدرسة الكالم مهارة

 للصف الكالم مهارة تدريس ةعملي  هي البحث ونتائج "4102/4102

 ابألكد التعليم يبدأ ابلتار الطالبني سراج اإلسالمية الثانوية ابملدرسة عشر احلادى

 وفقا احملادثة جلعل الطالب قيل ذلك، وبعد .مفردات وفهم قراءة على الرتكيز

 صنع يف األفكار حيدث أن ميكن. الفصل أمام الحق وقت يف ليمارس للمواد

 أمام احملادثة رسة مما عندما .بوينت ابور املدرس قدم اإلعالم ائلوس ألن حمادثة

 اقرتح ذلك، وبعد .جيد أقل هناك كان إذا تصحيحات أي املدرس جلعل الفصل

 العوامل أن و .العربية اللغة ابستخدام بدورها عليها اإلجابة يتعني أسئلة املدرس

 الطالبني سراج اإلسالمية نويةالثا ابملدرسة الكالم مهارة تدريس عملية من املعينة

 ابلعادة و املفردات حفظ يعلم الذي رافق أستاذ من املعينة العوامل منها ابلتار

 كثري الطالب ميلك لطالب املعينة العوامل و .الكالم مهارة تساعد أن تستطيع

 العوامل أن و .الكالم مهارة التعليم يف الرئيسي العنصر ستصبح مفردات من
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 سراج وية اإلسالمية الثان ابملدرسة الكالم ارة٧م تدريس عملية من العائقة

 يعين الكالم مهارة تدريس تطبيق من العام العائقة لعوامل ا منها ابلتار الطالبني

 الطالب من العائقة العوامل مث .اللغوية البيئة عدم و األم، لغة ليست العربية اللغة

 من خارج ويكونون املختلفة الطالب خلفية ألن العربية ابللغة الكالم يف يعين

 و .العربية اللغة درسوا مل اليت املتوسطة املدرسة ومن أإلسالمية املتوسطة املدرسة

 .املفردات حفظ يف الكسلى الطالب من كثري

 طريقة اللعب"  حتت العنوان (2015) سيت رمحة املغفرة االبحث الذي كتبته .2

 املتوسطة ابملدرسة الثامن الصفلطالب  احملادثة تعليم على أتثري الدوري

 ،" 4102/4102الدراسي تولونج أجونج للعام ابندونج اهلدى اإلسالمية

 لطالب احملادثة تعليم على وري الد اللعب ريقة ط استخدام(١ هي البحث ونتائج

 تشرح أوال، يعين .ابندونج اهلدى اإلسالمية املتوسطة ابملدرسة الثامن الصف

 ويبحث احملادثة مادة املعلمة تكلم اثنيا،(. Skenario) السيناريو عن املعلمة

 رابعا،. الفصل أمام ون ميارس الطالب اثلثا،. يعرفها مل املفردات عن الطالب

 أتثري كان)٢ احملادثة، عن املعلمة تسأل و يعرفها مل املفردات عن املعلمة تشرح

. احملادثة تعليم على الدوري اللعب طريقة ابستخدام العربية اللغة تعليم على مهم

 احلاسوبية الربجميات ابملساعدة) ٢،٢٠٢=  طحسايب يعين قيمة حتصيل من بنظر
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SPSS ٥ قيمة بقدرة ١،٠٩٠=  جدول ط فلذلك ،(وعشرون واحد %.

 اللعب طريقة أتثري وجود على وتدل مقبولة، الدراسة هذه يف الفرضية أن وبذلك

 اإلسالمية املتوسطة ملدرسة اب  ثامنال الصف لطالب احملادثة تعليم على الدوري

 2014/2015الدراسي للعام أجونج ولونج ت ابندونج اهلدى

سرتاتيجية إ"  حتت العنوان( 2018) مفتاح املخلصني البحث الذي كتبته .8

مدرس اللغة العربية يف تدريس احملادثة لرتقية الطالب على مهارة الكالم 

 ،"4103-4104للعام الدراسي  ابملعهد الكمال العصرى االسالمي ابليتار

و ملعرف مشكالت تدريس احملادثة لرتقية  تدريس احملادثة، تعرف البحث هذا هدف

و ملعرف اسرتاجية اللغة العربية ىف تدريس احملادثة الطالب على مهارة الكالم، 

سالمية ابلتار.هذا لرتقية الطالب على مهارة الكالم ىف معهد الكمال العصرى اإل

سالمية ابلتار ليس حث تدريس احملادثة ىف هذا املعهد الكمال العصرى اإلنتائج الب

من بعض املناهج الدراسية ولكن اال طريقة اليومية لرتقية مهارة الكالم. مشكالت 

صعوبة ملن مل يستخق كثري املفردات هي درس الصعوبة، وسهلة، تدريس احملادثة 

واالسرتاجية استاذ خادق  جنليزية.وسهولة ملن يستحي ان يتكلم ابللغةالعربية واال

 (،RPPهي بطريقة املباشرة و بطريقة السمعية و السفهية ابستخدام حمطة االذاعية)

 و االجنليزية. ثنائى اللغة : بيئة للغة العربية،
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وجيد الفرق  وأما املوضوع الذي سيبحثه الباحث فيختلف عن البحوث السابقة،

املهارة التعليم اب  لفرق بينها وبني هذا البحث فيماوا من انحية املكان وموضوع البحث،

. الكمال كونري وونودادي بليتار اإلسالمىالعصرى ى املعهد احملادثة  وطريقةالكالم 

 ووسائل عملية عن حبث يف تفصيليا تكن مل السابقة البحوث هذه أن منه الباحث ويستفيد

إستخدام طريقة احملادثة " وانحتت العن البحث هذا سأحبث فلذلكمهارة الكالم.  تدرس

الكمال كونري وونودادي  اإلسالمىالعصرى مهارة الكالم ىف املعهد  ىف تعليم

 . "بليتار

 (0) جدوال

 اإلختالفات نتائج البحث مسائل البحث اإلسم و املوضوع الرقم
 عملية: ساريديين رزقيتا  1

 الكالم مهارة تدريس
 الثانوية ابملدرسة

 طالبنيال سراج اإلسالمية
 الدراسي للعام ابلتار

2014/2015 

عملية  كيف (1
تدريس مهارة 
الكالم يف 

 املدرسة الثانوية
سراج اإلسالمية 

 طالبني ابلتار؟
ماهي العوامل  (2

املعينةو العوامل 
 العائقةيف عملية

تدريس مهارة 
الكالم يف 
املدرسة الثانوية 
اإلسالمية سراج 

 طالبني ابلتار؟

  هي البحث ونتائج
 مهارة دريست عملية
 للصف الكالم
 عشر احلادى

 الثانوية ابملدرسة
 سراج اإلسالمية
 يبدأ ابلتار الطالبني
 الرتكيز ابألكد التعليم

 وفهم قراءة على

 ذلك، وبعد .مفردات
 جلعل الطالب قيل

 للمواد وفقا احملادثة
 وقت يف ليمارس
. الفصل أمام الحق

 اليت البحث طريقة
 البحث هذا يف تستخدم

 الوصفية الطريقة هي
واألدوات  .الكيفية
 البحث هذا يف الرئيسة

 .هانفس الباحثة هي
 يف الباحثة وستعملت

 العلمي البحث هذا
 :احلقائق هي جلمع

 و املقابلة، املالحظة،
هذا البحث هو .الواثئقة

التحقق ىف املدرسة 
اإلسالمية سراج  الثانوية

 طالبني ابلتار.
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 حيدث أن ميكن
 صنع يف األفكار
 وسائل ألن حمادثة

 املدرس قدم اإلعالم
 عندما .ابور بوينت

 أمام احملادثة رسة مما
 املدرس جلعل الفصل

 إذا تصحيحات أي
 .جيد هناك أقل كان
 اقرتح ذلك، وبعد

 يتعني أسئلة املدرس
 بدورها عليها اإلجابة

اللغة  ابستخدام
 العوامل أن و .العربية
 عملية من املعينة

 الكالم مهارة تدريس
ة الثانوي ابملدرسة

 سراج اإلسالمية
 منها ابلتار الطالبني
 من املعينة العوامل
 الذي رافق أستاذ
 حفظ املفردات يعلم

 أن تستطيع ابلعادة و
 مهارة تساعد
 العوامل و .الكالم
ميلك  لطالب املعينة

 من كثري الطالب
 ستصبح مفردات
 يف الرئيسي العنصر
 .الكالم مهارة التعليم
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 العائقة أن العوامل و
 تدريس ةعملي من

 الكالم مهارة
 وية الثان ابملدرسة

سراج  اإلسالمية
 ا منها ابلتار الطالبني
 العام العائقة لعوامل

 تدريس تطبيق من
 يعين الكالم مهارة

 ليست اللغة العربية
 عدم و األم، لغة

 مث .اللغوية البيئة
 من العائقة العوامل
يف  يعين الطالب
 العربية ابللغة الكالم

 بالطال خلفية ألن
 ويكونون املختلفة

 املدرسة من خارج
 املتوسطة أإلسالمية

 املدرسة ومن
 مل اليت املتوسطة

 .العربية اللغة درسوا
الطالب  من كثري و

 حفظ يف الكسلى
  .املفردات

طريقة : سيت رمحة املغفرة  2
على  أتثري الدوري اللعب

 تعليم احملادثة لطالب
الصف الثامن ابملدرسة 

سطة اإلسالمية املتو 

 هي البحث ونتائج
 ريقة ط استخدام(١

 على وري الد اللعب
 لطالب احملادثة تعليم

 اليت البحث طريقة
 هذا يف تستخدم
 الطريقة هي البحث
 واألدوات .الكّمية
االختبار  هي البحث
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 اهلدى ابندونج تولونج
أجونج للعام 

 2014/2015الدراسي

الثامن  الصف
 املتوسطة ابملدرسة

 اهلدى اإلسالمية
 يعين .. ابندونج

 املعلمة تشرح ،أوال
 السيناريو عن

Skenario) .) 
 املعلمة تكلم ،اثنيا
 ويبحث احملادثة مادة

 املفردات عن الطالب
 ،اثلثا .يعرفها مل

 ون ميارس الطالب
 ،رابعا. الفصل أمام

 عن تشرح املعلمة
 و يعرفها مل املفردات

 عن املعلمة تسأل
 أتثري كان)٢ احملادثة،

 اللغة تعليم على مهم
م ابستخدا العربية
 الدوري اللعب طريقة
 .احملادثة تعليم على
 حتصيل من بنظر
 طحسايب يعين قيمة

= ٢،٢٠٢ 
الربجميات  )ابملساعدة
 SPSS احلاسوبية

 وعشرون(، واحد
 = ط جدول فلذل

 قيمة بقدرة ١،٠٩٠
 أن وبذلك %.٥

 وستعملت .الشفوي
 جلمع الباحثة
 املالحظة :احلقائق
 واالستبانة واملقابلة

 .والواثئقة واالختبار
هذا البحث هو 

املدرسة ىف التحقق 
املتوسطة اإلسالمية 
اهلدى ابندونج 

 تولونج أجونج.



21 

 

 هذه يف الفرضية
 مقبولة، الدراسة

 وجود على وتدل
 اللعب طريقة أتثري

 تعليم على الدوري
 لطالب ادثةاحمل

اب   الثام الصف
 ملدرسة املتوسطة

 اهلدى اإلسالمية
 ولونج ت ابندونج
 للعام أجونج

/2014الدراسي
2015 

مفتاح املخلصني:  8
إسرتاتيجية مدرس اللغة 
العربية يف تدريس احملادثة 
لرتقية الطالب على مهارة 
الكالم ابملعهد الكمال 
العصرى االسالمي ابليتار 

-2012للعام الدراسي 
2018 

كيف تدريس  (1
احملادثة ىف املعهد 
الكامل العصرى 

 اإلسالمى
 بليتار؟

كيف مشكالت  (2
تدريس احملادثة 
لرتقية الطالب 
على مهارة 
الكالم ىف املعهد 
الكامل العصرى 

 اإلسالمى
 بليتار؟

كيف اسرتاتيجية 
مدرس اللغة العربية 

احملادثة لرتقية الطالب 
مهارة الكالم ابملعهد 

  هي البحث ونتائج
تدريس احملادثة ىف 
هذا املعهد ليس من 
بعض املناهج الدراسة 
)كوريكلوم( ولكن 
اال طريقة اليومية 
لرتقية مهارة الكالم, 
الوقت هذا التدريس:  
كل صباح الباكر و 
مساء. اي بعد صالة 
املغرب و 

بعدصالةالصبح.بعد
املغرب  صالة

يديرابألساتيذ و 
 تيذة, بعدصالةاألسا

 مع الصبحيدير
الطالب  لصاف 

 اليت البحث طريقة
 البحث هذا يف تستخدم

 الوصفية الطريقة هي
واألدوات  .الكيفية
 البحث هذا يف الرئيسة

 .نفسها الباحثة هي
 يف الباحثة وستعملت

 العلمي ثالبح هذا
 :احلقائق هي جلمع

 و املقابلة، املالحظة،
هذا البحث هو . الواثئقة

ابملعهد  ىفالتحقق 
الكمال العصرى 
 االسالمي ابليتار
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الكامل العصرى 
 بليتار؟ إلسالمىا

العلي اي من فصل 
الثالث, كتاب الذى 
يستخدم املدرس 
لتدريس احملادثة هي 
"كتاب اللغة العربية 
)لتشريع حتدثها 
وتكلمها( معهد 
الكمال العصرى 
االسالمي" فيه كيفية 
لرتقية مهارة الكالم و 
لسهولة فهم اللغة 

واما غرض  ،العربية
احملادثة من تدريس 

هي لرتقية الطالب 
لتكلم اللغة العربية  

او قات  ،كل يوم
وىف كل مكان كان 

ادثة تسهيل أبدائ احمل
التواصل بني 

لصاف  ،الطالب
إلستخصال  األول:

لصاف  ،املعلومات
الثاىن: لتنمية 
واماكيفية تدريس 
احملادثة هذا املعهد 

 ،هي اللغة مظاهرة
اشرة اىل احلقل دعامب

 ،يدةلرؤية أشياءجد
واماسرط املدرس 
احملادثة هي 
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متمرس,لديه شهادة 
وسائل  ،من لغة

االعالم لتدريس 
احملادثة هي بطاقة 
بوجود قرطاس 

 احلوار.
 

 . تنظيم البحثز

 على بناء. العلمية الدؤلفات عن الفهم على للحصول شرطا التيظيم كان

 كما البحث نظيمت الكاتب فتضع العلمي البحث ىذاحطهة عن الفهم لسهولة ذلك،

 : يلي

 .والفهرس الدشرف، موافقة ،الغالف صفحة على يحيتو  ، األول الباب

 مشائل (ب )، البحث خلفية (أ): على تشتمل حيث مقدمة: األول الباب

 (و، الدصطلحات توضيح (ه) ،البحث فوائد (د) ،البحث أغراض (ج) ،البحث

 .البحث تنظيم (ز) ،السابقة البحوث

 يتعلق وما ،وحقيقتها ادثةاحمل طريقة عن يتضمن النظرايت: الثاين الباب

 .ليم مهارة الكالملتعاب

 ،تصميمو و البحث مدخل )أ(:على وحيتوي البحث منهج: الثالث الباب 
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 يمع طريقة (ه) ،اجلقائق مصادر(د) ،الباحث حضور (ج) ،البحث مكان (ب)

 خطوات )ح) ،ئقاحلقا صحة تفتيش (ز) ،احلقائق حتليل طريقة (و) ،احلقائق

 .البحث

 موضوع عن موجز بيان على وتشتمل البحث نتائج تقدمي: الرابع الباب

 .والبحث احلقائق وحتليل ،احلقائق وتقدمي ،البحث

 القسم .واالقًتاحات التلخيص على حتتوي حيث اخلامتة: اخلامس الباب

 قابلةللم االرشادات على تشتمل اليت والدحلقات الداجع على حيتوي النهائي،

 أحوال من الصور الدقابلة، نتائج قائمة للوثيقة، واإلرشادات للمالحظة واالرشادات

 والسَتة العلمي، ابلبحث تتعلق اليت الرسائل رسة، الدد خريطة العربية، اللغة تعليم

 .الذاتية

 

 

 

 

 

 


