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 ملخص
تطبيق الطريقة المباشرة على مهارة الكالم العربي لدى طالب الصف الثامن بمدرسة 

 ج الجنوبيةالهدى المتوسطة األهلية جاتي أغونج المبون
 إيلدا إليزا

يتكلم ىذا البحث عن ترقية مهارة الكبلـ العريب لدل الطبلب من خبلؿ تطبيق 
مهارهتم يف الكبلـ العريب كاحلصوؿ على تغيَتات كبَتة يف نتائج الطريقة ادلباشرة هبدؼ ترقية 
ت األخرل، ألهنم يف ىذا تعليم اللغة العربية بالنسبة إىل اللغاالطبلب التعلم. كلكن عدـ اىتماـ 

يعتربكف بأف اللغة العربية لغة صعبة خاصة لطبلب الصف الثامن دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية 
. بعد أف يدرس الطبلب اللغة 0202/0202جايت أغونج المبونج اجلنوبية للعاـ الدراسي 

يزالوف يعتمدكف العربية دلدة عامُت ، فإهنم مل يقدركا على فهم النصوص العربية بأنفسهم كىم ال
 على ادلعلم. لذلك فتظهر ىذه الظواىر أف مهارة الكبلـ لدل الطبلب منخفضة.

كيف تطبيق الطريقة ادلباشرة على مهارة الكبلـ العريب لدل كمشكلة ىذا البحث ىي :  
طبلب الصف الثامن دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية؟. أما ىدؼ 

فهو دلعرفة تطبيق الطريقة ادلباشرة على مهارة الكبلـ العريب لدل طبلب الصف  ىذا البحث
 الثامن دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية.

، كىو البحث الذم مت إجراؤه يف احلياة الواقعية. فهذا البحث من البحث ادليداين
دلبحوثة يف البحث من خبلؿ مبلحظة كالغرض من البحث ادليداين ىو حبث ادلشكبلت ا

كإجراء ىذا البحث من خبلؿ دراسة البيانات ادلوجودة   .مشكبلهتا يف ظركؼ احلياة احلقيقية
 .يف ادلدرسة كمكاف البحث

كاستنادا إىل نتائج البحث السابقة، من ادلعركؼ أّف يف عملية التعليم خاصة يف تعليم 
ادلعلم كالطبلب. كغلب ادلعلم على ربقيق عملية أنشطة  اللغة العربية ىناؾ عبلقة متبادلة بُت

التعليم بنشطة كمفيدة كشلتعة، باإلضافة إىل ذلك فبلبد عملية التعليم باالىتماـ إىل إدارة 
الفصوؿ كمثل زبصيص الوقت الدقيق، كترتيب الفصوؿ الدراسية كاستخداـ الوسائل يف الفصوؿ 

 الدراسية.
 

 الطريقة المباشرة، مهارة الكالم العربي الكلمات المفاتيح : تطبيق 
 ب
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Ialah al-qura’an dalam bahasa arab yang tidak ada kebongkokan 
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 إهداء
 

 كيف ىذه ادلناسبة أىديت ىذه الرسالة إىل:
ا اللذاف يشععاين ، علكأمي احملبوبة حيلواناأيب احملبوب حلمودين عاليوف كالديٍت  .3

 كيهتماين كيدعواين  دائما على صلاحي كصلاح أبنائهم اآلخرين .
كإىل أخي الصغَت زلمد نور فضيلة،  S.Pdأخيت الكبَتة احملبوبة إيلما أغوستيانا،  .4

 أقوؿ شكرا جزيبل على تقدًن احلماسة كالنشاطة كالدعاء. 
 رادين إينتاف اإلسبلمية احلكومية المبونج. ادلتخرجُت احملبوبُت جبامعة .5
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 ةترجمة الباحث
 

كلدهتا يف قرية مَتاؾ بيبلنتونج ناحية كاليندا المبونج اسم الباحثة الكامل إيلدا إليزا، 
ة من ادلتزكج أيب كالباحثة ىي البنت الثانية من ثبلثة إخو  2999من مايو  4اجلنوبية يف التاريخ 

يف قرية مَتاؾ بدأت الباحثة دراستها يف ركضة األطفاؿ بينا كاريا حلمودين عاليوف كأمي حيلوانا. 
، كدراستها اإلبتدائية يف ادلدرسة 0225بيبلنتونج ناحية كاليندا المبونج اجلنوبية كأسبتها يف عاـ 

. 0222بونج اجلنوبية كأسبتها يف عاـ مَتاؾ بيبلنتونج ناحية كاليندا الم 0اإلبتدائية احلكومية 
المبونج اجلنوبية كأسبتها يف عاـ  2كدراستها ادلتوسطة يف ادلدرسة ادلتوسطة  اإلسبلمية احلكومية 

المبونج اجلنوبية كأسّبت  2. مث استمرت دراستها  إىل ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية 0224
ة اللغة العربية يف كلية الًتبية كإعداد ادلدرسُت درست الباحث 0227. ففي عاـ  0227يف عاـ 

 جبامعة رادين إينتاف اإلسبلمية احلكومية المبونج.
,  
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 كلمة شكر وتقدير
 

احلمد هلل رب العادلُت بالشكر إىل اهلل على مجيع النعمة كاذلداية كقوتو اليت قد أعطاه 
تقدر على إسباـ ىذه الرسالة العلمية. كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء للباحثة حىت 

كادلرسلُت، سّيدنا زلمد كعلى آللو كأصحابو أمجعُت كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين. ىذه 
الرسالة العلمية شرط من الشركط للحصوؿ على الدرجة اجلامعية األكىل من قسم تعليم اللغة 

كيف كتابة   ةكإعداد ادلدرسُت جبامعة رادين إينتاف اإلسبلمية احلكومية المبونج.العربية كلية الًتبي
فبهذه ادلناسبة أف تقّدـ  ىذه الرسالة، حصلت الباحثة على مجيع ادلساعدات من مجيع األطراؼ.

 الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:
الًتبية كإعداد ادلدرسُت جبامعة ادلاجستَتة، كعميدة كلية  األستاذة الدكتورة نَتفا ديانا، .2

 رادين إينتاف اإلسبلمية احلكومية المبونج .
كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، حبامعة رادين إينتاف  الدكتورة أمي ىعرية، ادلاجستَتة .0

 اإلسبلمية احلكومية المبونج.
عد الدكتورة احلاجة رمضاين سغاال، ادلاجستَتة كادلشرفة األكىل كالسيد كمراف أس .3

إرشادم، ادلاجستَت كادلشرؼ الثاين اللذاف يقدماين التعيهات كاإلرشادات حىت 
 أسبمت ىذه الرسالة العلمية.

مجيع احملاضرين كاحملاضرات خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية اللذين أعطوين علوما  .4
 كمعرفة مدة الدراسة. 

كاحلماسة ال تقدر بثمن كالديٍت كإخواين احملبوبُت الذين قدموين الدعاء كالتشعيع  .5
 حىت تقدر الباحثة على إسباـ الرسالة العلمية.

دكم بركة، إيرين يانديتا، إيدا فًتيانيت، فًتم كيديا ننعسح، كنونوج سونارية،   .6
 أشكرىن شكرا جزيبل على تقدًن الفرصة يف مساعدة ىذا البحث.

طة األىلية جايت رئيس ادلدرسة كادلعلمُت كذلك ادلوظفُت يف مدرسة اذلدل ادلتوس .7
 أغونج المبونج اجلنوبية، الذين ساعدكا الباحثة على إسباـ ىذه الرسالة العلمية.

 ط



 ,A, B, C, D, Eللفصل  0227زمبلء احملبوبُت يف قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة  .8

F  الذين أعطوين التشعيع يف سَتة حيايت طواؿ الدراسة يف حبامعة رادين إينتاف ،
 كومية المبونج.اإلسبلمية احل

إىل مجيع األطراؼ كمل أذكرىم كاحدا فواحدا كلكنهم ساعدكا الباحثة على كتابة ىذه  .9
 الرسالة.

الباحثة حبثها كثَت من النقصاف كاخلطاءات كبعيد عن الكماؿ  عرؼكت
كالصواب. لذلك ترجو الباحثة االنتقادات كاالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة 

نافعة للباحثة خصوصا كللقارئُت تكوف ىذه الرسالة العلمية . كأخَتا عسى أف .العلمية
 عموما. آمُت يا رب العادلُت.
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 الباب األول
 مقدمة

 توضيح الموضوع . أ
موضوع ىذه الرسالة، فهناؾ  عن معٌت ك ىدؼ فهمكذبنب سوء ال لتوضيح

تطبيق الطريقة المباشرة على مهارة الكالم احلاجة إىل بياف توضيح ىذا ادلوضوع "
الصف الثامن بمدرسة الهدى المتوسطة األهلية جاتي أغونج  بالعربي لدى طال
اذلامة ادلصطلحات عن  أكالن يف ىذه ادلناسبة تشرح الباحثة ك  ". المبونج الجنوبية

 حبثها. موضوع الواردة يف
 تطبيقال .3

 يتّم التطبيق عادة . عناية كبالتفصيلالبلخطة ادلنهعية ىو إجراء أك تنفيذ ل لتطبيقا
كفقنا لنوردين عثماف، يؤدم التطبيق إىل أنشطة أك  ككامبل.  بعد أف يعترب التخطيط مثالينا

شاط كلكنو نشاط سلطط رلرد ن ليس التطبيق، ك النظاـأك كجود  إجراءات أك خطوات
تعادؿ ىو توسيع األنشطة  فإف التطبيق، يرل جونتور سيتياكاف . لتحقيق أىداؼ النشاط

لتنفيذ فعالية من اعملية التفاعل بُت األىداؼ كاإلجراءات لتحقيقها كتتطلب شبكة 
 .البَتكقراطي

 الطريقة ادلباشرة .4
استخدامها للمعلم حسب  ًتؾفي   ،اللغة العربية الطريقة ادلباشرة ىي طريقة يف تعليم

 .احلالة كالشركط
 ادلهارة .5

ىي الرباعة كالسرعة يف التعبَت عن األفكار كادلشاعر ككذلك الدقة مهارة الكبلـ 
 .شفويا العربية كالصدؽ يف اختيار ادلفردات كاجلمل باللغة

كيف ىذه  . عقدةادللغة اليف جوىرىا ىي الكفاءة يف استخداـ الكبلـ  مهارة
 لذا فإف ادلهارة . كمجل صحيحة كدقيقة تتعلق ادلهارة بنطق األفكار كادلشاعر بأقواؿ احلالة،

ذلك، تتعلق ادلهارة  باإلضافة إىل تعبَتىا.  عبلقة دبشكلة األفكار أك األراء ما غلب ذلا
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 كىكذا .بلغة صحيحة كدقيقةالتعبَت عّمأ يف أفكاره كمشاعره أيضنا دبوقف القدرة على 
كالداللة كاألصوات. كل ىذه النحوية، ك قدرة ادلععمية، بنظاـ الارتباطا كثيقا  ادلهارةرتبط ت

العديد من التمارين فيو مع ادلوقف ادلطلوب ادلناسبة  الكلمات كاجلمل إىل ادلهارات ػلتاج
 .الشفهية

 العريب الكبلـ .6
. كالكبلـ ىو عُتادلوضوع ادلبُت أطراؼ معينة حوؿ  لكبلـ ىو زلادثة حريةا
 كاالتصاؿ ادلتبادؿ باستخداـ اللغة كوسيلتها. رئيسية لتعزيز التفاىمكسيلة 

“ Dan sesungguhnya Al-Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh  

pencipta semesta Alam. Dia dibawa turun oleh  Ar-ruh Al-Amin ( 

jibril) kedalam hatimu( muhammad) agar kamu menjadi salah  

seorang diantara orang-orang yang  memberi peringatan,  

dengan bahasa Arab yang jelas.”(QS.Asy-Syu’ara 48: 374-377)  

 

بتلك  أرسلوا إليهم كنقلوا دعوهتم ؿو لغة الرسك  أشرؼ اللغاتاللغة العربية ىي ك 
 .اللغة أيضنا

 البحث  خلفية . ب
. يعية خاصة للمسلمُت يف إندكنيسيااسًتاتجنبية ذلا مواقف كلغة أ العربية اللغةإف 

ة اجلمعة كيف يف الطقوس الدينية مثل الصبلة كخطب ةستخدمم اللغة العربية ألف كليس
 1ة.الدكليىي لغة معرفية كلغة الرابطة كغَتىا ، بل  الدعاء

إف اللغة العربية ىي مجلة يستخدمها العرب للتعبَت عن أغراضهم عندما يتفاعلوف مع 
كاللغة العربية ىي أكسع كأغٌت  . مث جاءت إلينا لغة عربية من خبلؿ التعليم .أشخاص آخرين

 لغات يف زلتواىا، ككاف كصفها كبياهنا مفصبل كعميقا للغاية.
كانت للغة العربية مكانة خاصة بُت اللغات األخرل يف العامل، ألهنا كلغة القرآف 

عربية لشرح ىداية اهلل سبحانو كتعاىل. كزبتار اللغة ال الكرًن، كاحلديث ك لغة الكتب األخرل. 
                                                           

3Abdul Munip.”Problematika penerjemahan bahasa arab ke bahasa 

Indonesia”dalam al-arabiyah jurnal pendidikan bahasa arab. Vol. 3. Nomor 4. 

Januari  4227. Hlm 3 
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كألف أكؿ من التقى هبم القرآف كانوا من ادلتحدثُت باللغة العربية كاهلل نفسو اختار تلك اللغة. 
غلوز لئلنساف أف يتكلم يف كتاب اهلل أك حديث الرسوؿ حىت يكوف قادران على  استيعاب  فبل 

على النيب زلمد صلى اهلل عليو  اللغة العربية كمعرفة قواعدىا ألف القرآف أنزؿ
 :  20:0استخداـ اللغة العربية. كما قاؿ اهلل يف سورة يوسف  بواسطة كسلم
 ِإنَّا
 
ننا َعَربِّيا لََّعلَّك م تَعِقل وَف   ٓ و  ق رءََٰ  0أَنزَلنََٰ

كفقا البن خلدكف، كالتعليم ىو يف الواقع مهنة تتطلب ادلعرفة كادلهارات ، ألنو يشبو 
ادلهارات اليت ربتاج النصائح كاالسًتاتيعيات، كالصرب، حبيث تصبح الكفاءة  التدريب على

تطبيق طريقة التعليم فعاليا كوسيلة من ادلواد التعليمية التمهيدية إذا مل يعتمد  كادلهنية. ال يسَت 
 تطبيقها على أساس ادلعرفة الكافية.

العبلقات مع الطبلب أثناء اليت يستخدمها ادلعلم يف بناء  الطريقة فطريقة التعليم ىي
التعليم. باستخداـ ىذه الطريقة، من ادلتوقع أف ػلدث بعض األنشطة لتعلم الطبلب فيما يتعلق 

يوجد فيو التفاعل الًتبوم. كانت طريقة تعليم اللغة جلعل  . كبعبارة أخرل، بنشاط تعليم ادلعلم
 ن أف تعزز أنشطة تعلم الطبلب.الطبلب يعرفوف اللغة ، كطريقة التعليم اجليدة ىي طريقة ؽلك

تؤدم إىل ربقيق األىداؼ التعليمية. كأما  سوؼ أم الطريقة ادلستخدمة يف التعليم
اذلدؼ الرئيسي من تعليم اللغة األجنبية فهو لتنمية قدرة الطبلب على استخداـ اللغة، شفهيا   

.   سمى ادلهارات اللغويةكاف أك ربريريا. أف القدرة على استخداـ اللغة يف عامل تعليم اللغة ت
تتكوف ىذه ادلهارات اللغوية من أربع ادلهارات، كىي مهارة االستماع، كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. 
ت صنف مهاريت االستماع كالقراءة إىل مهارات استقبالية، بينما مهاريت الكبلـ كالكتابة من نوع 

 ادلهارات اإلنتاجية.
 

ات التاريخ الًتبوم أكثر من غَتىا. كيف تاريخ ربسنت طرائق التعليم يف بعض فًت 
كاستخدامها هبدؼ تسهيل تعليم اللغة كفهمها.  تعليم اللغة طرائق سلتلفة اليت مت صياغتها

ىي إحدل الطرؽ اليت كانت نشأهتا من عدـ اإلقتناع عن طريقة القواعد  كالطريقة ادلباشرة
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األجنبية كاليت تستند على االفًتاض بأف اللغة كىي طريقة شائعة لتعليم اللغة الثانية ك  كالًتمجة
 .شيء حي، لذلك غلب توصيلها كتدريبها باستمرار كما يتحدث الطفل

مهمة يف تعليم اللغة األجنبية، ألنو من  الطريقة ادلباشرة طريقة  كمن حيث ادلبدأ، تعد
ف استخداـ خبلؿ ىذه الطريقة ؽلكن للطبلب أف ؽلارسوف مهاراهتم اللغوية بشكل مباشر دك 

لغتهم األـ، بالرغم أهنا يف البداية  يصعب الطبلب على تقليدىا.  كبناءن على الوصف أعبله، 
مهارة الكبلـ  فًتكز الباحثة حبثها على معرفة مدل فعالية الطريقة ادلباشرة يف ترقية تعليم

 وبية.الثامن دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلن طبلب الصف لدل
كمعرفة خصائص اللغة العربية ىي مطالب غلب أف يفهمها مدرسي اللغة العربية، 

بأّف  نبلحظ أف ألف ذلك الفهم يسّهلهم على تنفيذ نشاط عملية التعليم. كالبد علينا
سنعرؼ ادلزايا ادلوجودة  فهمها بوجود ،متعمدة على صعوبتها ليست العربية اللغة خصائص

أف ادلهارات اللغوية اليت يعتقدىا الفرد كشرط  2طريقة دلن يدرسها. كىيللغة العربية، ا يف
درس   إلجراء الدراسات العلمية عموما كالدراسات اإلسبلمية خصوصا. كاللغة العربية

 3كزلتول دراستها.سواء من حيث ادلنهج متأخر 
 ىي مادة تطور مهارات االتصاؿ ادلدرسة ادلتوسطة   اللغة العربية يف كانت مادة

لكشف عن كل 4.العربية الفصحى لفهم كتطوير مهارات اللغة كالتحريرم الشفوم
كذلك الثقافة  العامة كادلعرفة يةالدين عرفةلومات، كاألفكار، كادلشاعر، كتطوير ادلادلع
بالنسبة إىل أهنا  ، كلغة الدين كادلعرفة ذلا كظيفة اللغة العربية ىذه مادةاالجتماعية.  
 5إتصالية. وسيلةك

اجلامعات أك  ادلدارس اللغة العربية يفتعليم  أف أحواؿ هر الواقع احلايليظ
مشكبلهتا أك إحدل . كالتحديات ال تزاؿ تواجو العديد من ادلشكبلت اندكنيسيا يف

                                                           
4Radliah Zaenuddin, dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Cirebon: Pustaka Rihlah Group, 4227), hlm. 32. 
5 Ibid, hlm. 39-31. 
6 Bahasa Arab Fusha ialah bahasa yang dipergunakan oleh para sastrawan 

Arab, dipakai dalam berbagai majalah, surat kabar, seminar, konferensi, dan dalam 

forum-forum resmi, implisit dalam al-Qur’an dan Hadist. 
7 Abdul Munip, Problematika Penerjemahan..., hlm. 76. 
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ىذه  . كافيةال العوامل تعليم اللغة العربية مدعـو بك ، الًتبوية الناحية منربدياهتا ىي 
وظفُت ادل)أىداؼ، مواد، طريقة كتقييم(،  على عوامل ادلنهج تشمل العوامل

ادلدارس بعض  يف  العربية اللغة تعليمعلى كجو عاـ، فإف ك  6.ك التسهيبلت ادلرافق الًتبويُت،
عملية   يف دكر ىاـ لو ادلنهج كالًتمجة.  كال شك أف  طريقة القواعدعلى ال يزاؿ يؤكد 
 التعليم كالتعلم. 

يوجد فيها عوامل عديدة،  حيث معقدةكلة مشمشكلة الًتبية كالتعليم ىي إف 
 ، ألف صلاحمن عناصر التعليم لو دكر ىاـ كرئيسي  عنصر . كادلعلمادلعلم كاحدة منها

عليو غلب اجليد  العربية اللغة معلمك   7ػلددىا عوامل ادلعلم .  التعلمك  التعليم عملية
إيصاؿ ادلواد أماـ  األىداؼ احملصولة من قبل تعليم ىذه اللغة كيعرؼ كيفية عرؼي أف

بعبارة ك الفصل الدراسي حىت ربصل تلك األىداؼ حسب األكقات احملددة يف ادلنهج. 
ربدد ادلادة ادلبحوثة كالطريقة ادلستخدمة. باإلضافة أخرل، أف أىداؼ تعليم اللغة العربية 

 8ة.إىل ذلك، ىناؾ األشياء األخرل غلب اعتبارىا يف التعليم كىي عوامل ادلهارات اللغوي
تطبيق  نظرا إىل أعلية تنمية ادلهارات اللغوية، أف تقـو الباحثة بإجراء حبثها دبوضوع "

الطريقة ادلباشرة على مهارة الكبلـ العريب لدل طلبة الصف الثامن دبدرسة اذلدل ادلتوسطة 
 ". األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية

 أغونج المبونج اجلنوبية يبدأ مدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت يف البحثكاف 
، ألف معظمهم فرباير. كرغبة الباحثة بطلبة ادلدرسة ادلتوستطة -ينايرشهر  من

اخللفية العائلية، كىناؾ عدـ  ككذلك من (. االبتدائية ادلدارس) العامة ادلدارس من يأتوف
 7.الطبلب اـ الوالدين كاإلشراؼ ضلواىتم

                                                           
8 http://erlan-abuhanifa.blogspot.com/4227024/pembelajaran-bahasa-

arab.html  

(tgl 47,maret 4227) 
9 M. Basyiruddin Usman dan Asnawir, Media Pembelajaran, (Jskstys: Delia 

Citra Utama, 4224) hal, 3 
1 Akrom Malibary dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan 

Tinggi Agama Islam IAIN, (Jakarta, 3798), hlm. 11 
7 Hasil wawancara dengan Bpk. M. Imron selaku pengajar Bahasa Arab 

pada tanggal 9 maret 4227 

http://erlan-abuhanifa.blogspot.com/2009/02/pembelajaran-bahasa-arab.html
http://erlan-abuhanifa.blogspot.com/2009/02/pembelajaran-bahasa-arab.html
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قرآف بشكل ال، فتتعلم كيفية قراءة العربية للغةا قواعد تعلمعن  أكثر نبتعد قبل أف
من  كاحدة  يف الواقع، ط  يف القراءة أك النطق. كحىت الؼل صحيح كفقا ألحكاـ التعويد

شلارسة تعليم اللغة كانت  32ق.احلقائ تشويو حىت ادلعٌت اختبلؼ إىل تسبب  قراءةال أخطاء
ادلستخدة  يفية تقدًن ادلادة كالطريقةكلكن  ك ، جيدة زلمد عمراف السيداليت قاـ بو العربية 

يستخدـ كتاب اللغة العربية   فهي ادلعلم غَت مبلئمة. أما بالنسبة ألنشطة تعليمها،
"Bahasa Arab Mudah dan Perlu   كالطريقة ادلستخدمة من قبل ادلعلم يؤكد ،"

غَت   كاف مفهـو اللغةذه الطريقة  كلمة فكلمة. كهب كترمجتها الكلماتكثَتا على حفظ 
 11 .ألنو ال ػلتوم على تأكيد اللغةكامبل 

يم اللغة يف تعل )شلارسة( مباشرةطريقة   تطبيقو غلب، ادلدرسة ادلتوسطة كأما لطبلب
الذم كاف احلفظ بالنسبة إىل أطوؿ هبذه الطريقة الطبلب  ذاكرة  كىكذا تصبحالعربية، 

. استخداـ اللغة يفغَت مبدعُت سلبيُت ك  الطبلب علذب أفدبثل ىذه الطريقة  تطبيقو نظريا. 
تطوير أف مشاركة الطبلب ناقصة، كليس لديهم فرصة لناحية أخرل  من 

 . أنفسهم إمكانات
لذلك، تقـو الباحثة مع مدرس اللغة العربية بإجراء ربسينات لًتقية مهارة الطبلب 

  ادلباشرة طريقةكمن بعض الطرائق العديدة، فإف ىذه ال .العربية اللغةكنشاطهم يف تعلم 
سيحدث  ُتأما بالنسبة للمستول ادلتقدم ادلبتدئُت كادلتوسطُت. ستول دل طريقة مناسبة ىي

. كباالضافة إىل ذلك، ففي ُت يشعر الطبلب بأهنم بالغُتتقدمادلمستول فيو ملل، ألنو يف 
 تعليم اللغة العربية ال تستخدـ  طريقة التكرار كالتقليد، ألهنما طريقة غَت مبلئمة.

لشرح بينما لغة األـ  غَت مستخدمة.  ك  ،ادلعلم لغة أجنبية ىذه الطريقة يستخدـ يف
. كاللغة يف  معركضة يف نطقها ظاىرة ككل مجلةتستخدـ الصورة أك ادل مجلة،  كلمة أك معٌت

كالكتابة.  القراءة كيفية  خبلؿكالبصرية كاليد من   االستماعأكذلا تبدأ ب

                                                           
32  http://warnadunia.com/metode-cepat-belajar-bahasa-arab/(47 maret 4227). 
33 Mulyanto Sumardi, Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi 

Metodologi, (Jakarta, Kramat Kwitang, 3796), hlm. 42. 

http://warnadunia.com/metode-cepat-belajar-bahasa-arab/(25
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تتعلق باألفعاؿ كاألنشطة اليومية على  ةاجلمل سلسلة من، ك تتعلق باألنشطة ادلفردات ككل 
 .كليس إسعاد ادلعلم إسعاد الطالبأساس 

مستخدمة للتفاعل مع بعضها البعض كمستخدمة للتعبَت  ة ىي أداة إتصاليةاللغإف 
الناس أف يف  كفقا لطبيعةبالتعبَت الشفوم أك التحريرم. األفكار ادلوجودة يف الذىن إما  عن

كوسيلة    ، دبا يف ذلك استخداـ اللغةم علة الستخداـ  كل شيء مع كفاءة عاليةأنفسه
 34إتصالية.

بتنفيذ التدريب ادلتكرر ىو  عودؽلكن احلصوؿ على ادلهارات اللغوية عن طريق الت
م اللغة العربية ، ييف تعلكما ىو  .االستماع اكتساب مهارة كمنو   ،مثبلاالستماع  بتدريب
سيحصل الطبلب على ، تعويد التدريبكلكن مع  للغاية ةالعربية صعبلغة احملادثة بالفإف 

كمعظمهم يتكسلوف كيصعبوف  يف تعلم اللغة  باللغة العربية مهارة الكبلـ
 .م اللغة العربية أمر صعب ييعتقدكف أف تعل الطبلب ألف العربية،

ميوؿ حقيق جودة ادلوارد كاجلهود ادلبذكلة لت التعليم لو دكر مهم يف ربسُتكاف 
صاغتو احلكومة  . مثتثقيف حياة األمةلك  العامة الرفاىيةللحصوؿ على  اإلندكنيسُت شبافلا

يهدؼ التعليم الوطٍت إىل تثقيف ك  . 0223لعاـ   02 نظاـ التعليم الوطٍت رقم يف قانوف
 شخصيةكلديهم بإلو كاحد  ادلتقوفؤمنوف ك كىم الناس ادل ُتاإلندكنيسي بافاألمة كتنمية الش

صحة اجلسدية كالركحية ، كالشخصية القوية ، كاالستقبلؿ بعرفة منبيلة، كمهارات ك 
35. ادلسؤكلية االجتماعية كالوطنيةبكالشعور 

  
ذكية كذات المة األ شكيلكىذا يدؿ على أف التعليم ىو أحد اخلطوات ادلتخذة لت

العوامل  . خلارجيةصلاح التعليم بعاملُت، كعلا العوامل الداخلية كايتأثر  عالية.  جودة
العوامل اخلارجية ىي بينما الطبلب،  نفس من داخلأيت الداخلية ىي العوامل اليت ت

ادلعلم ىو أحد العوامل . أف  غَتىا ك العوامل اليت تأيت من ادلعلمُت كأكلياء األمور كاجملتمع

                                                           
34 Samsul Mustofa,Setrategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Malang: 

UIN – Maliki Press ,4233), hlm.6.  
35 Tim Penyusun Undang- Undang N2.42 Sistem Pendidikan Nasional, Tiga 

Serangkai, Pabelan, Surakarta, 4225 
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ادلفاىيم  بدءنا من شامل، ادلنهج بشكلو غلب أف يفهمك  أنشطة التعلم لنعاح تنفيذ احملددة
كفشل يف  ةمشاكل تتنفيذه يف ادليداف، ليس لكن  .الفصل الدراسي النظرية إىل تطبيقو يف

، ئل على كجو كاملأك الوسا النماذج مل يستخدـدلعلم اينفذه كاف التعليم الذم  ك   .التعلم
 .مل يكن مثاليا  كبالتايل فإف فهم الطبلب للمادة

 م يف الفصليائج التعلم عن عملية التعلال ؽلكن فصل صلاح الطبلب يف ربقيق نت
. كالتعلم عليمإذا كانت ىناؾ ظركؼ شلتعة يف عملية الت نتائج التعلم تحصلس الدراسي. 

 :، كىيلشركطها أشياء مخسة ، فهناؾ لتعلمربقيق أحواؿ يف ك 
 الطبلب  ىتماـجذب ا (3
 إشراؾ الطبلب بنشاط  (4
 التشعيع (5
 دكافع الطبلب (6
 مبدأ الفردادل (7
    عليممظاىرة الت (8

بتطبيق   م اللغة العربيةيتنفيذىا ال يطبق ظلوذج تعلىناؾ إحدل ادلواد اليت كاف 
معرفة ادلفردات كيف ػلصل  الشخص على  يعٍت العربيةكمعيار عملية تعليم اللغة  كامل. 

 .حىت استخدامها يف األنشطة اليوميةك ، هاككيفية نطق
كيف تكوف   وفاىيم كفهمها، كلكنفظ ادلإال حبم اللغة العربية ال يقتصر يإف تعل
يف اجملاالت ادلعرفية  لتنمية كفائتهم، ك طُتالطبلب نش جلعل ذلا فوائدعملية التعلم 

منها  ككل ،م ال تنفصل عن ىذه اجملاالت الثبلثةيعملية التعل .  ككانتكالعاطفية كاحلركية
ل موقفنا منطقينا دلعرفة اليت تشكل ادلهارات كادلعرفة تشكا البعض ، بعضها مًتابطة مع

 .كمنضبطنا إبداعياكنقدينا كدقيقنا ك 
إىل  ىو برنامج تعليمي يهدؼ ادلدرسة ادلتوسطة م اللغة العربية يفيتعل

إمكانات الطبلب ليكونوا قادرين على فهم اللغة العربية من حيث القراءة كالكتابة  تطوير
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من . كإحدل لعربية نفسهايف تعلم اللغة ا كلة، ىناؾ مشه األىداؼلتحقيق ىذ كبلـ. كال
يسبب ادللل حىت  كرتيبة، ةشفهي بطريقة عربيةيعطي الطبلب مادة كبلهتا ال يزاؿ ادلعلم مش

نتائج تعلم ربتاج احملاكلة لتحسُت من الضركرم فلذلك،  .الطبلب ىتماـذب اكال غل
 كما يف التايل :   سلتلفة بطرؽ الطبلب
 م يذج التعلو ظلربسُت  (2
 ادلختلفة ظلاذج التعلم استخداـ رلموعة من  (0
 .ككذلك ربسُت ادلرافق كالبنية التحتية (3

 ة الكبلـمهار من ناحية طبلب الصف الثامن نتائج التعلم لدل كاستنادان إىل كثيقة 
أف  ؽلكنك  ة. منخفضمهارة الكبلـ العريب يف تعلمهم  نتائجالعريب، فمن ادلعركؼ أف 

الباء  الذم كانوا مل ػلصلوا   لصف الثامن لادلنخفضة من النسبة ادلائوية النتائج  نبلحظ
 :كما يف اجلدكؿ التايلعلى معيار االكتماؿ األدىن  

 
 7جدول 

في للمستوى الثاني  لطالب الصف الثامن بيانات نتائج درس اللغة العربية
مدرسة الهدى المتوسطة األهلية جاتي أغونج المبونج الجنوبية للعام الدراسي 

117;/117< 

معيار االكتمال  الفصل الرقم
 األدنى

 عدد الطلبة النتيجة

1-9<    ≥:1 
7 VIII A :1 1; 71 8; 
1 VIII B 89 4 41 

 ;: 74        94 المجموع
% ;1،18%   7:،<4%  711% 
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طالبا  64 من ادلعركؼ أف نتائج الطبلب ادلذكورة سابقا، بيانات بناء على
 72ىو  ومعيار االكتماؿ األدنى أدىن منكانوا ػلصلوف على نتائج متوسط  (80،25)%
 معيار االكتماؿ األدىنالنتائج األعلى من حصلوا على  كبالتايل ، فإف الطبلب الذين . >
الطبلب كانت  ؽلكن االستنتاج أف معظم ( . كىكذا 27،94طالبا )% 24ىو  ≤  72
 االكتماؿ األدىن.معيار  لديهم أقل منمتوسط  نتائج ال تزاؿ منخفضة أك أفة كبلمهم مهار 

.   التوقعات للمادة بعيدة عن أف بيانات مستول فهم الطبلب األكؿيوضح اجلدكؿ 
، فهي < 72 معيار االكتماؿ األدىن الطبلب الذين كصلوا إىل نتائجالنسبة ادلئوية لظهرت 

ت سلي ه احلالةىذ .معيار االكتماؿ األدىن مل يصلوا إىل أقل من النسبة ادلئوية للطبلب الذين
قى تًت  رلاؿ التعليم حىت مجيع اجلوانب يف غلب ربسُت كلكنبلب كلهم، الطمن  اءخطأ

 مهارة الطبلب يف الكبلـ العريب.
عليم. عدـ صلاح ادلعلم يف الت بسبب الطبلب كاف اطلفاض مهارة الكبلـ لدل

لدل  تعلمالنتائج  اطلفاض تسبب أخرل أيضنا أشياء ةالباحث ت، كجداألكؿ  البحث يفك  
 :الطبلب ، كىي

 غَت جذاب )رتيب(م يالتعل . أ
 .شرح ادلعلمال يهتموف بالعديد من الطبلب  يوجد . ب
  . العربية ادلواد الطبلب أقل نشاطا يف عملية التعلم ، كخاصة يف . ج

العوامل  لدل الطبلب كاليت تسببها العريبمهارة الكبلـ ض اطلفكبالنظر إىل ا
الطبلب من أجل ربسُت نتائج  ةمحاسدر على إثارة قام اليالتعلو ػلتاج ادلذكورة أعبله ، فإن

لًتقية مهارة الكبلـ العريب  حلوال ةالباحثفتقّدـ ، من خبلؿ ادلشكبلت السابقة هم. تعلم
 يركز على الطبلب.م يألف ىذا ظلوذج التعلي باستخداـ الطريقة ادلباشرة ىلدل الطبلب ك 

كتعزيز مهاراهتم كتطوير  بالطبلتشعيع هبدؼ  ىي ادلواد العربية اللغةإف مواد 
االستيعابية ىي القدرة  لقدرة فا كاف أك إنتاجيا.استيعابيا  اللغة العربية  ضلو ةغلابياإل اقفهممو 

استخداـ  القدرة على اإلنتاجية ىي القدرةهتم. ك كفهم قراء اآلخرين كبلـ على فهم
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ة قف اإلغلابياكادلو مهارة الكبلـ تعترب ة كانت أك ربريرية. شفهيإتصالية كوسيلة  اللغة
ا للغاية يف مساعدة ضلو فهم مصادر التعاليم اإلسبلمية،  الطبلب على اللغة العربية أمرنا مهمن

كبناء على . اإلسبلـدين ب كىي القرآف كاألحاديث النبوية ، ككذلك الكتب العربية ادلتعلقة
باشرة على مهارة تطبيق الطريقة المثها دبوضوع " حب إجراء، ترغب الباحثة بىذه اخللفية

الصف الثامن بمدرسة الهدى المتوسطة األهلية جاتي  بالكالم العربي لدى طال
 ". أغونج المبونج الجنوبية

 هفرعو  البحث تركيز . ج
 يز البحثركت .أ

على جوانب  الباحثة تركزفي ىذا البحث ، فنظرا إىل إتساع ادلشكبلت السابقة
اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت  مهارة الكبلـ العريب لطبلب الصف الثامن دبدرسة

 أغونج المبونج اجلنوبية.
 التركيز الفرعي .ب

 ادلباشرة  طريقةال .2
 العريبة الكبلـ مهار  .0

 البحث مشكلةد. 
كيف تطبيق    :، فإف ادلشكلة يف ىذا البحث ىيالبياف السابقكاستنادا إىل 

ة اذلدل الطريقة ادلباشرة على مهارة الكبلـ العريب لدل طبلب الصف الثامن دبدرس
 ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية؟

 البحث هدفه. 
يهدؼ ىذا البحث إىل معرفة تطبيق الطريقة ، فكمن مشكلة البحث السابقة

ادلباشرة على مهارة الكبلـ العريب لدل طبلب الصف الثامن دبدرسة اذلدل ادلتوسطة 
 األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية.
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 لبحثفوائد او. 
 الفوائد النظرية .3

ىي القدرة على ا البحث من الناحية النظرية، فإف الفوائد ادلتوقعة من نتائج ىذ
أف  ليصبح ادلدرس العربية توفَت البصَتة كادلعرفة يف رلاؿ التعليم، كخاصة تعليم اللغة

 .يف ادلدرسة همساعد الطبلب على ربسُت نتائج تعلمي
 عمليةالفوائد ال .4

 بلبللط . أ
 يف زلادثتهم اليومية العربية اللغة استخداـ على بلبالط قدري .2
 الطريقة ادلباشرة العربية باستخداـ اللغة فهم على الطبلب يقدر  .0
 للمعلمُت . ب

يف  كخاصة ميالتعلتنفيذ طريقة  يف ادلعلمُتلتحسُت إبداع  .2
 .العربية اللغة تعليم

 اللغوية العربية  ادلهارات تطوير لتشعيع ادلعلمُت يف  .0
 ةللمدرسج. 

 كتطوير لتحسُت مدخبلت البحث ىذا يقدـ
 ة ادلدرس يف ادلباشر  التعليم

 للباحثُت اآلخرين . د
 االصبلحات للباحثُت البلحقُت كىي تتعلق بالطريقة ادلباشرة.كمادة 

 نطاؽ البحث .3
 نطاؽ موضوع البحث . أ

 الطريقة   باستخداـ اللغة العربية تعلمائج ىو نتموضوع ىذا البحث 
  ادلباشرة.
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 موضع البحثنطاؽ   . ب
يف مدرسة اذلدل  ىو طبلب الصف الثامنالبحث ىذا موضع كاف 

من العاـ  ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية يف ادلستول الثاين
 .0202-0202الدراسي 

 البحث زمافنطاؽ ج. 
 .0202-0202من العاـ الدراسي  يف ادلستول الثاينالبحث يعقد ىذا 

 كاف البحثنطاؽ م  د. 
مكاف ىذا البحث ىو يف مدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت أغونج 

 المبونج اجلنوبية.
 

 اد البحثنطاؽ مو  . ه
ادلادة الرئيسية دلوضوع ىذا البحث ىي "مهارة الكبلـ العربية أك احملادثة 

 العربية".
 السابقة الدراسات  . ز

ة كمصادر كىناؾ العديد من الدراسات السابقة اليت تبحث عن الطريقة ادلباشر 
 للدراسات ادلكتبية، منها كما يلي: 

تعليم   (، بعنواف0228اللغة العربية )تعليم ، قسم البحث الذم كتبتو قائمة .2
بانتوؿ العاـ الدراسي  الطريقة ادلباشرة دبعهد ابن القيـو للبنُت مع العربية اللغة

األسئلة  على ناقشةادل تركيز إىل البحث ىذا ؽليل ..02272-0228
 متعلمي اللغة مهارات فعالة كقادرة على ربسُت ىي الطريقة ىل ؛

ة ىي ادلباشر ىذه الطريقة  . يف احلقيقة، مىت كأين كمراجعة كإعادة النظر العربية
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ناسبة لبلستخداـ حبيث جيدة كم طريقة
  36.األىداؼ ك األماكن خطأ ليس استخدامو

 فعالية بعنواف( 0223لغة العربية )قسم تعليم ال البحث الذم كتبو عمراف  .0
مدرسة ركضة العلـو  اللغة العربية يف الصف الثاين شرة يف تعليمادلبا ةقيالطر 

تناقش الباحثة يف ىذا  . ةنوباجل  سومطر ساكاتيعا إندرااليا الدينية يف أككي
واجو ي ما عوائقالأنواع اللغة العربية ك  ة ادلباشرة يف تعليمقيالطر  فعالية البحث عن

 37 تعليم اللغة العربية. يف الطريقة ادلباشرة ـاستخدا يف علمادل
( 0220) ، قسم تعليم اللغة العربيةعُتنونونج نور  البحث الذم كتبتو  .3

يوجياكارتا   ـو ابن القي عهدم م اللغة العربية يفيالطريقة ادلباشرة لتعل بعنواف
 طريقةعلى تطبيق ال ا البحثىذ ركزي الثانوية( .  درسةادل)دراسة حالة يف 

 38 .يف ذلك ادلعهد العربية اللغة مييف عملية تعل ةباشر ادل
 الدراساتكانت هبذا البحث.  بلفات تخا، ىناؾ الدراسات السابقةمن بعض 

كىي من حيث  أخرل، طرؽمع  ادلباشرة يقةالطر  إال دبقارنة نظريةال دراساتال ىي السابقة
احثة فهو البحث بتطبيق الطريقة فعاليتها يف تعليم اللغة العربية. أما البحث الذم كتبتو الب

 .النظرية الدراسيات ىي تمارسة يف ادلدرسة، كليسادلمن خبلؿ ادلباشرة 
 
 
 
 

                                                           
36 Qoimah, Pembelajaran Bahasa Arab dengan Metode Langsung di Pondok 

Pesantren Putra Ibnul Qoyyim Tegalyoso Stimulyo Piyungan Bantul, (Yogyakarta, 

Fakultas Tarbiyah 4221). 
37 Imron, Efektifitas Metode Langsung dalam Pengajaran Baasa Arab di 

Kelas IIMadrasah Aliyah Keagamaan Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya OKI 

Sumatra Selatan, (Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah, 4225). 
38 Nunung Nuraeni, Direct Methode dalam Penbelajaran Bahasa Arab di 

Pesantren Ibnul Qoyyim Yogyakarta (Study Kasus di Madrasah Aliyah), (Yogyakarta, 

Fakultas Tarbiyah, 4224). 
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 البحث منهج . ح
 وصفتها أنواع البحث   .1

 أنواع البحث . أ
يف احلياة الواقعية. مت إجراؤه الذم بحث الىذا البحث ىو حبث ميداين، كىو 

شكلة يف ظركؼ مبلحظة ادلخبلؿ  ادلشكبلت منحبث من البحث ادليداين ىو لغرض ا
كمكاف البيانات ادلوجودة يف ادلدرسة   من خبلؿ مت إجراء ىذا البحث .احلياة احلقيقية

اف ، ألنو بالنسبة أيت من ادليدكمع ذلك، ليس جلميع البيانات أك ادلراجع ي . البحث
  ادلستخدمة العربية كتبالادلكتبة ، كخاصة تعتمد الباحثة على  زاؿلؤلساس النظرم، ال ت

39تبحث فيها مشكلة.للكتب األخرل اليت  ةدر أساسياكمص
  

 طبيعة البحث . ب
كصف كاف إجراؤه من خبلؿ البحث الذم   حبث كصفي، ىو ىذا البحثكصفة 

على حل ادلشكبلت ادلوجودة  تركز التحقيقات الوصفيةكادلستقبلية.  ةتغَتات ادلاضيادل
ادلواقف اليت مت تفسَت على سبيل ادلثاؿ  ،إخبار كتفسَت البيانات ادلوجودة ، أماليـو

اختبارىا أك عبلقة أك أنشطة أك كجهات نظر أك حوؿ عملية مستمرة أك تأثَت يف العمل 
 31.تناقض ، كىلم جرالل ناش  أك اذباه مرئي أك أك خ
 مصدر البيانات .0

در البيانات يف ىذا البحث ىو موضوع البيانات اليت مت احلصوؿ يقصد مص
، مث مصدر البيانات ابياناهتة ادلبلحظة كادلقابة يف مجع تخدامات الباحثعليها إذا اس

 .شفهيةالأك التحريرية سئلة ُت كىو شخص من يستعيب األستعيبادل
اختيار ب العينات اذلادفة أخذمن خبلؿ العينات كمصادر البيانات ادلختارة 

ىي ك  ت كرة الثلجعيناالأخذ  ذلك طبيعةالبيانات مع مراعاة كأىداؼ زلددة، كدر امص

                                                           
39 Sugiyono. Metode penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif, (bandung: 

alfabeta, tahun 4235), hlm. 329 
31 Sugiyono. Metode penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif, (bandung: 

alfabeta, tahun 4235), hlm. 336 
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. كيف ىذا كبَتةفصارت  لفًتة طويلة ك  يف البداية صغَتةجبملة تقنية الستكشاؼ البيانات 
طبلب الصف  ادر البيانات، كىممصكانوا العديد من األشخاص  الباحثة  ددرب، البحث
كمصادر  الثامن البابء كطبلب الصف البيانات الرئيسيةكمصادر األلف   الثامن 

 37.ويةثانالبيانات ال
 جمع البيانات . أساليب8

 :ما يليىذا البحث ىي مجع البيانات ادلستخدمة يف  أساليب
              المالحظة .أ

البيانات من أك ادلعلومات  كسيلة جلمع على شكل عاـ ىو ادلبلحظةتعريف 
أكراؽ   كمن زلتويات 42بشكل منهعي.  إجراء مبلحظة كتسعيل الظواىرخبلؿ 

ية تفاعل ادلدرسوف مع كيفك ، التعليم يف الفصل الدراسي ليةعمىي   ادلبلحظة 
النشاط األخَت. جبانب إىل  إىل من النشاط األكؿ بالتفاعل ادلباشر الطبلب
 .تعلم اللغة العربية يفتطور الطبلب   مدل ك األنشطة سعبلت أيضا فإنو ،ذلك

. لتحقيق فيهاادلراقبة كتسعيل األعراض أك الظواىر غلرم اىو  ب ادلبلحظة أسلو ك 
شارؾ فيها ادلبلحظة ادلشاركة، أم عملية ادلراقبة اليت تنوع ادلبلحظة ادلستخدمة ىو  

يف ىذا  43.بحثاليف األنشطة اليومية للشخص الذم يتم استخدامو كمصدر  ةالباحث
اليت سبت مبلحظتها ىي  . كاألموريف موضوع البحث انفسه ةشارؾ الباحثالبحث ت

 رسة اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية.األشياء ادلتعلقة دبد
 مقابلة ال ب.

احلصوؿ على أعماؿ البناء كإعادة اإلعمار كالتوقعات  ادثة هبدؼاحملادلقابلة ىي 
احلاالت بوجود تطبيق رفة عدل الطبلب ضبع احملصولة سابقا. يشَت ىذا األسلوب إىل

                                                           
37 Sugiyono. Metode penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif, (bandung 

alfabeta) ,cet.VII,4227, HLM. 431-437  
42 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Gravindo 

Persada, 4229), hlm. 98. 
43 Ibid, hlm. 99. 
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تنمية يف نفس الطبلب  ية، ىل ىناؾ العرباللغة  ميتعل يفالطريقة ادلباشرة 
العربية دلعرفة  اللغة خاصة مهارة الكبلـ. كادلقابلة أيضا دلعلمي  العربية اللغة استخداـ يف

 استعلبتهم على تطبيق الطريقة ادلباشرة.
كىي عبارة  ،ت الباحثة أسلوب ادلقابلة احلرة كادلوجهة، استخدمكيف ىذا البحث

ـو القائم بإجراء يق عند إجراء ادلقابلة،  ادلوجهةرة كادلقابلة عن رلموعة من ادلقابلة احل
 .طرحها غلب مخطط تفصيلي لؤلشياء اليتالوثائق ك ادلقابلة حبمل
بتقدًن  علوماتادلزلاكلة للحصوؿ على كما عند ماسرم سيغارمبوف أهنا   دلقابلةا

ألغراض  لوجو ىي زلادثات مباشرة كجها كادلقابلة  األسئلة مباشرة على ادلستعيب. 
 زلددة.

مدرسة اذلدل  مع ادلعلمُت يف ادلقابلةإلجراء  تستخدـ الباحثة ىذا األسلوب
يم ادلستخدـ كدلعرفة طريقة نظاـ التعل اجلنوبية دلعرفة المبونججايت أغونج  ادلتوسطة األىلية
 .لدل الطبلب حلل ادلشكبلت

 ج. الوثائق
ادلتعلقة بأحواؿ  اءاألشيعن البيانات  كتستخدـ ىذه الوثائق جلمع

، ككذلك يف ةرستلك ادلدادلوظفُت كادلرافق كالبنية التحتية يف  الطبلب كك  ُتادلعلم
 ة لوصف أحواؿ الدراسة يف أثناء التعليم.الصور  شكل

أف التوثيق ىو أسلوب جلمع البيانات ال يتم توجيهو مباشرة  حسن إقباؿ يعّرؼ
ادلستخدمة يف شكل مذكرات كخطابات  ئقت البحثية كلكن من خبلؿ الوثاإىل ادلوضوعا

من الوثائق اآلخرل. كىذا شخصية كتقارير كمبلحظات خاصة يف العمل االجتماعي ك 
عدد الطبلب كعدد ادلعلمُت كادلرافق كالبنية تاريخ التأسيس، دلعرفة  األسلوب مستخدـ 

 .التحتية ادلوجودة يف ادلدرسة
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 تحليل البياناتأساليب  .4
ترتيب البيانات كمعاجلتها من أجل تسهيل  مث ات اليت مت مجعهايتم ربديد البيان

ادليداف، مث  كأمن ادلكتبة إما على البيانات ؿ الباحثة ادلرحلة التالية بعد حصو . ك التحليل
 .حبيث تصبح نتيعة ادلناقشة ككصف البياناتتقـو الباحثة بإدارة البيانات كربليلها 

بيانات ىي طريقة التحليل النوعي، أم لالطريقة ادلستخدمة يف ربليل ىذه اك 
كل التعبَت التحريرم أك الشفوم من الناس بيانات كصفية يف ش فيها نتجالبحث ت خطوات

ـ التحليل يستخد 44.ؤلرقاـ أك الكمياتة التحليل النوعي مستخدمة لقيطر ك كسلوكهم. 
جها  كن استنتاربديد كتفصيل اجلمل الواردة يف البيانات ادلتاحة حبيث ؽل طريق النوعي عن

غلب التعبَت عن ربليل البيانات النوعي يف ادلسند الذم كإجابة على ادلشكبلت ادلوجودة، ك 
 .يشَت إىل بياف احلالة ، كىو مقياس للعودة

إذا كانت اإلجابة  . هاتربليبلن لئلجابات اليت قابل ةالباحث يف أثناء ادلقابلة، أجرت
، حىت بتقدًن السؤاؿ مرة أخرل  باحثالسوؼ تستمر بعد التحليل ليست مرضية، ك 

 :كىياألنشطة يف ربليل البيانات . البيانات ذات مصداقيةكربصل عليها مرحلة معينة، 
 البياناتتخفيض  .أ

ا، لذلك غلب تسعيلها بعناية  البيانات احملصولة يف ادليداف كثَتة جدن
ًتكيز على كتفصيلية. زبفيض البيانات ىو التلخيص كاختيار األشياء الرئيسية كال

األشياء ادلهمة كالبحث عن ادلوضوعات كاللوحات كإزالة البيانات غَت مهمة. 
ادلصغرة صورة كاضحة كستسهل الباحثة على مجع البيانات التالية  تصف البيانات

 .كالبحث عنها عند احلاجة
  عرض البيانات .ب

يقتصر عرض  بعد زبفيض البيانات، فاخلطوة التالية ىي عرض البيانات. ك
لبيانات على عرض رلموعة من ادلعلومات ادلنظمة. مث حللت الباحثة مجيع ا

                                                           
44 Tukirin tanireja, penelitian Kualitatif (bandung : alfarabeta), hlm.64 
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البيانات من ادلقابلة كادلبلحظة كالوثائق ادلوجودة يف ادليداف من أجل تقدًن الوصف 
 عن ادلشكلة ادلبحوثة.

 ج. تحقيق البيانات أو رسم االستنتاج
ربقيق كىوبرماف ىي اخلطوة الثالثة يف ربليل البيانات النوعية كفقنا دلايليز 

تغَت إذا مل ي كسوؼ ،مؤقتا ال يزاؿاالستنتاج األكؿ  البيانات أك رسم االستنتاج.
 45.يف مرحلة مجع البيانات التاليةأدلة قوية يتم العثور على 

: االبتعاد التفكَت االستقرائي، كىو منهج الباحثة ستخدـكيف ىذا البحث ت
تستخدـ  46.عامةنتاجها باالستنتاجات الادللموسة مث استعن احلقائق أك األحداث 

شكل رىا إىل احملصولة تطو ، ألف البيانات اإلستقرائيالتفكَت  منهج الباحثة
الفرضية مقبولة ىل ىناؾ ستنتاج العن البيانات حبيث ؽلكن االفرضية، مث البحث 

 .أك مرفوضة
 منهجية كتابة البحث  . س

تقـو الباحثة بًتتيب  على سلطط جيد يف إعداد البحث أك الرسالة، للحصوؿ
منهعية البحث كاليت تنقسم إىل ثبلثة أقساـ، كىي القسم األكؿ ػلتوم على: صفحة 
ادلوضوع، صفحة بياف األصالة، صفحة الشعار، صفحة اإلىداء، ادللخص، إرشادات 

كػلتوم  التحويل الصويت، كلمة الشكر كالتقدير، قائمة ادللحقات كزلتويات البحث. 
 أبواب. مخسة ناقشة تتكوف منادللى الثاين ع القسم

البحث، تركيز البحث كالًتكيز الفرعي، خلفية الباب األكؿ : توضيح ادلوضوع، 
 البحثالسابقة كمنهج أىداؼ البحث كفوائد البحث كالدراسات البحث،  مشكلة

 كمنهعية  كتابة البحث. 
، مزايا طريقة ادلرقمةالرؤكس  الباب الثاين: اإلطار النظرم ىو ػلتوم على طريقة

 الرؤكس ادلرقمة كعيوهبا،  كمهارة الكبلـ العريب.

                                                           
45 Ibid., hal.472-474. 
46 Sutrisno Hadi, Op. Cit., hlm, 69. 
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ػلتوم على زماف البحث كمكانو، وضوع البحث كالذم : كصف مالثالث الباب 
 .ربليل البياناتكأساليب مجع البيانات  كموضع البحث، كموضوع البحث، كأساليب

، دبا يف ذلك  نتائج البحثالبحث كالذم يتكوف من حبث ربليل  الباب الرابع :
 .كربليل البياناتنات عرض البيا

  .كاالختتاـ االستنتاجات كاالقًتاحات: االختتاـ ىو ػلتوم على اخلامس الباب 
 فأما القسم األخَت من ىذا البحث ػلتوم على مراجع البحث كمصادره كادللحقات.
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 الباب الثاني
 اإلطار النظرى

 
 المباشرة الطريقة .أ

غلب  لذلك كائنات حية.  ادلباشرة على افًتاض أف اللغةظهرت ىذه الطريقة 
 .اللغة الطفل بشكل مستمر كما تعلم كتدريبها توصيلها

الطفل، مث فرانسوا  استنادا إىل االفًتاضات الواردة يف عملية اللغوية بُت األـ ك
على أساس  طريقة فرنسا يطوره ( كىو مدرس اللغة البلتينية من2890-2882جوين )
 1 .لغة األـ من قبل األطفاؿ استخداـ يف  ومبلحظت

مستخدمة  ككانت أمريكا، ك أكركبا يف 02ىذه الطريقة جيدة يف بداية القرف 
 .اندكنيسيا الدكؿ اإلسبلمية إىل دكؿ آسيا، دبا يف ذلك كيف  الدكؿ العربية يف سواء
 تعريف الطريقة المباشرة .1

حبيث  تقدًن ادلواد الدراسية يستخدمها ادلعلمو يف الطريقة ىي طرؽ أك تقنيات
فهي  أفندم فؤاد كفقا ألمحد أما الطريقة  2 ؽلكن ربقيق األىداؼ أك الكفاءات األساسية.

 3خطة شاملة لعرض اللغة بطريقة منهعية على أساس ادلدخل  ادلستخدـ.
الكفاءات  لنعاح ربقيق التعليم تنفيذ يف كبالتايل فإف الطريقة ذلا دكر مهم للغاية

 ودة كحىت تعترب مواقف الطريقة  أىم من ادلادة.ادلقص
الذم كاف تنفيذىا بدكف استخداـ   اللغة العربية كالطريقة ادلباشرة ىي طريقة تعليم

اللغة األـ. لذلك يف تقدًن ادلواد الدراسية باستخداـ الطريقة ادلباشرة لتعنب 
يبدأ  تعليمها، إذا تنفيذ . ففيإىل اللغة اإلندكنيسية اللغة العربية من  ادلفردات معٌت ترمجة

                                                           
3 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: 

Misykat, 4227),. hlm. 57 
4 Dra. Masyitoh M.Pd. dkk, Strategi Pembelajaran,Dirjen Pendidikan Islam, 

Departemen Agama RI, 4227) hlm. 63 
5 Ahamd Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: 

Misykat, 4227),. hlm. 8 
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"القلم" فيظهر ادلعلم "القلم"   مباشرة، على سبيل ادلثاؿ الكائن بالتعّرؼ إىل اسم مث إظهار
على  الفعل،  معٌت ربتوم على باحلركة مباشرة. كذلك يف أثناء تعليم "الفعل" فيظهر ادلعلم 

 .ىلم جرا ك " أكتب" فتمارسها حبركة الكتابة، سبيل ادلثاؿ
غلب على ادلعلم   استخداـ الطريقة ادلباشرة من خبلؿ التعليم لذلك، يف تنفيذ

"  ك"قلم" buku العربية، على سبيل ادلثاؿ كلمة "كتاب" يعٍت "  ترمجة ادلفردات  ذبنب
pena  الكائن مباشرة مع السؤاؿ "ما ىذا" كأجاب  أظهر  . لكّن ادلعلم كغَت ذلك

اجملموعة  الطبلب مع زمبلئهم يف بُت  ار إىل احملادثةاالستمر  مث "الطبلب "ذلك كتاب.
 ادلفردات اليت يدرسوهنا.  حىت يتقن مجيع الطبلب على

كىكذا يف تعليم اللغة العربية غلب االبتعاد عن استخداـ اللغة اليت أتقنها الطبلب 
إىل جعل الطبلب يركزكف  ذلك سابقا سواء من اللغة األـ أك الغة الوطنية.  يهدؼ

العربية حبيث تكوف النتائج مثالية. كأيضا ال يتعُت الطبلب على التفكَت يف  اللغة دراسة يف
 ترمجة ادلفردات أكال. 

 خصائص الطريقة المباشرة .0
على  الطبلب حبيث يعتاد الرئيسي ىو استيعاب اللغة  الشفوية، اذلدؼ . أ

 االتصاؿ هبا.
بعادة ادلمارسة  بادلفردات احمليطة من حوؿ الطبل يف شكل ادلواد الدراسية . ب

. تدرس القواعد من خبلؿ األمثلة كيف النهاية يقـو الطبلب  يف كل يـو
 باالستنتاج.

العرض التوضيحي  خبلؿ تدرس ادلفردات منج. 
 الوسائل االصطناعية.  باستخداـ أك ادلباشر الكائن ظلوذج أك

 د. التدريب على مهارة الكبلـ كاالستماع 
 لطبلب نشطُتكا ادلعلموفغلب أف يكوف  ق. 
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  . خطوات تطبيق الطريقة المباشرة8
 تطبيق الطريقة ادلباشرة ىي كما يلي : يف اخلطوات

 .احلركة مع التظاىر أك الكائن بإظهار  كلمة كاحدة   يذكر ادلعلم . أ
 عن استفهاـ "م ، ـ" كغَتىا. كاجلواب السؤاؿ التدريب التايل ىو  . ب
دلعلم من الطبلب أف يفتحوا  يطلب ا بعد أف يتقن الطبلب ادلادة ادلقدمة، . ج

يقلد الطبلب القراءة  صحيحة مث  كتبهم كادلعلم يعطي مثاال على قراءة
 بالتناكب.

الكتاب  بإجابة  يف ادلوجودة ي طلب من الطبلب  أف غليبوا األسئلة . د
 أف يعملوىا بالكتابة. مث شفوية،

 . مزايا الطريقة المباشرة4
 : كالتايل من ىذه الطريقة ادلباشرة ىي  ادلزايا

 .يقدر الطبلب على مهارة االستماع كالكبلـ باستخداـ اللغة العربية . أ
 .نطقا صحيحا  ادلفردات نطق على استيعاب يقدر الطبلب . ب

 اجلملة يف كاستخدامها العديدة ادلفردات على معرفة  ج. يقدر الطبلب
 إتصالية باللغة العربية  د. لدل الطبلب شعاعة
 ؿ ادلباشر بعدـ ادلشكلة يف تفكَت الًتمجةاالتصا ق. يقدر الطبلب على

 ك.  يقدر الطبلب على استيعاب القواعد الوظيفية ال النظرية.
 .  عيوب الطريقة المباشرة8

 أما عيوب ىذه الطريقة دلباشرة فهي كالتايل :
 الشفوية اللغة تؤكد على التدريب مادة ألف القراءة فهم يف ضعفاء الطبلب . أ

ثاليُت ىم ادلعلموف القادركف على احملادثة العربية ػلتاج إىل ادلعلمُت ادل . ب
 كماىركف يف تقدؽلها
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 ج. ال ؽلكن إجراؤىا يف فصوؿ كبَتة
 األـ اللغة شلنوع الستخداـ ألنو اجملردة الكلمة يف شرح د. الصعوبة

ق. يشعر الطبلب بادللل بالتدريب على تقليد اجلملة كحفظها كىي اجلملة ال معٌت 
 ذلا

 نجاح الطريقة المباشرة تؤثر على لتيا العوامل. 9
 : العوامل التالية ال ؽلكن فصل صلاح تطبيق الطريقة ادلباشرة عن

 تشعيع الطبلب  . أ
استخداـ الطريقة ادلباشرة. أم  صلاح يف لو دكر مهم الطبلب كاف تشعيع

تنفيذ تعليم اللغة  عوامل جيدة دكف دعم من دافع قوم سيكوف عدًن الفائدة يف
حىت يكونوا متحمُت كنشطُت  يف  الطبلب ادلعلم إىل تشعيع ، ػلتاج لذلك العربية. 

 .تعلم اللغة العربية
لعمل كل شيء، كيف ىذا السياؽ   أنفسهم داخل من الدافع ىو التشعيع ألف

 .جادة العربية اللغة التشعيع من نفس الطبلب لتعلم
 يعلم الذم ادلعلم . ب

الطريقة ادلباشرة، ىناؾ حباجة إىل   باستخداـ اللغة العربية  تعليم تنفيذ يف
حاجة رئيسي،  ادلهارات ادلعلمُت القادرين على احملادثة باللغة العربية كتعليمها. كىذه 

 التعليمية احملصولة.  األىداؼ ادلعلم ىو أحد العوامل اليت ربدد صلاح ألف موقف
 التعليمية ادلواد . ج

حذرنا حقنا. البد الكتاب  غلب أف يكوف ادلعلم عند اختيار ادلواد التعليمية،
قدرهتم. كىكذا غلب  مستول مع يتناسب حبيث للطبلب، النفسية مناسب مع احلالة

من  اليومية.  أف تكوف ادلادة تصف كقائع احلياة
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محاستهم للدراسة، "ألف ادلادة يف  ك الطبلب اىتماـ غلذب سوؼ ىنا 
 6لعملية التعلم كالتعليم".  ركح ىي الكتاب

 ليميةالتع الوسائل . د
ألنو ليس كل ادلادة ؽلكن اإلشارة  كاف استخداـ الوسائل يف التعليم مهم،

ادلذكورة يف ادلواد التعليمية من حوؿ  األشياء مباشرة. إف مل ذبد إليها الطبلب
أك صورهتا.  إعداد الوسائل يف شكل األشياء االصطناعية الطبلب، فمن الضركرم

 سة.سوؼ تسّهل الدرا الوسائل من خبلؿ ىذه 
 ب. مهارة الطالب في الكالم العربي

كىي  ربقيقها، غلب اليت كاف يف تعليم اللغة  العربية عدة عناصر من ادلهارات
مهارة الكبلـ ،   كمع ذلك، فإف ادلشكلة ىنا كالكبلـ كالقراءة كالكتابة.   االستماع مهارة

وسطة أك ادلدارس  ألف مهارة الكبلـ غَت مهتمة حىت اآلف إما  يف مستول ادلدارس ادلت
 الثانوية.

عند عبد اهلل الغايل كآخركف: "إف ادلتعلمُت لغَت الناطقُت ينصح عليهم أف يبدؤكف 
حيث  السهلة  اللغة باستخداـ اآلخرل بطريقة تدرغلية  دبادة مهارة الكبلـ قبل  ادلهارات

يف ربقيقها  ةسهل ال مهارة الكبلـ ىذه كلكن 7أف يفهموىا كاستيعاهبا. يستطيع ادلتعلموف
ىي كجود ادلعلمُت القادرين على  من العوامل احملددة   كاحدة عوامل ذلا.  بوجود عدة

 .بشكل جيد اللغة العربية تعليم
العربية بشكل جيد، فبلبد عليهم  حىت قدركف على تعليم اللغة  أما شركط ادلعلمُت

وؿ اللغة كالثقافة العربية، ح ادلعرفة إتقاف ثبلثة أشياء، منها ادلهارات اللغوية العربية،
 8كادلهارات يف تعليم اللغة العربية.

 

                                                           
6 Dr Abdullah Al-Gali, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab,(Padang Akademia, 

4234) hlm.95 
7 Dr Abdullah Al-Gali, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab , 4234, hlm.95 
8 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 4227, hlm. 57 
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 مهارة الكالم العربي .ج
 تعريف مهارة الكالم .1

ىي الرباعة كالسرعة يف التعبَت عن األفكار كادلشاعر ككذلك  مهارة الكبلـ
 9 الشفوية. العربية الدقة كالصدؽ يف اختيار ادلفردات كاجلمل باللغة

الكبلـ ىي مهارات يف استخداـ اللغة ادلعقدة. كيف ىذه يف الواقع، مهارة 
احلالة، ترتبط ادلهارة بالتعبَت عن األفكار كادلشاعر بأقواؿ كمجل صحيحة كمناسبة. 

باإلضافة إىل  يقوؿ.  لذلك فإف ادلهارة ذلا عبلقة دبشكلة الفكرة أك التفكَت فيما 
عّما فكره كشعر بو بلغة حقيقية ذلك، ترتبط ىذه ادلهارة أيضنا بالقدرة على التعبَت 

الداللة ك  كدقيقة. كبالتايل فإف ادلهارة ذلا عبلقة كثيقة بادلهارات ادلععمية كالنحوية ك
الصوتية. تتطلب كل ىذه ادلهارات توفَت كلمات كمجل زلددة تتناسب مع ادلوقف 

 .ادلرغوب فيو للعديد من التمارين الشفوية
قو من ىذه مهارة الكبلـ ىو القدرة الذم غلب ربقي اإلصلاز اذلدؼ أك

1كالطبلقة يف احملادثات الشفوية أك يف االتصاالت ادلباشرة كوظيفة اللغة الرئيسية. 
  

 .إذا مت ربقيق اذلدؼ السابق، فيمكن القوؿ أنو ناجح 
ؽلكن القوؿ بأف الشخص ماىر يف اللغة األجنبية، إذا كاف لو قدرة على 

ابة حسب قواعدىا الصحيحة كالدقة، دبا يف ذلك مهارة الكبلـ كالقراءة كالكت
 7استيعاب ادلفردات كفقنا الحتياجات كأىداؼ تعليم اللغة العربية. 

 .القاموس اإلندكنيسي الكبَت . أ
كما  كالكتابة بالكلمة  اآلراء التحدث أك التعبَت عن الكبلـ ىو القوؿ،

 32ذلك. إىل

                                                           
9 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung : 

Humaniora 4227 ) H. 351 
1 Ibid, H. 78 
7 Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajran Bahasa Arab.(Malang, 

Misykat 4227) H. 335 
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 تارغلاف جونتور . ب
أك الكلمات للتعبَت  تاألصوا نطق القدرة على الكبلـ ىو

 33. ما يف القلوب  كاآلراء كادلشاعر األفكار عن
 العربية يف اللغة الكبلـج. 

مهارة  العربية. إف  كادلقصود بالكبلـ  ىنا ىو احملادثة باللغة
لذلك،  .تتحقق مع الكثَت من ادلفردات سوؼ العربية اللغة يف الكبلـ
 ادلفردات لكنها زيادة كثَتة. يأخذ الكثَت من التكرار حبيث ال تضيع فإنو

بأف"  كآخركف  الغايل،  عبد اهلل الدكتور ىذا الرأم مؤكد على رأم
على االتصاؿ مع اآلخرين كفهم  القدرة ىو اللغة تعلم اذلدؼ الرئيسي من

 34تريد".  ما
ىي كاحدة من العناصر األساسية يف تعلم اللغة العربية. لكن  مهارة الكبلـ
بلب ال يهتموف دبهارة الكبلـ،  لذلك مهارهتم ضعيفة. كيف يوجد العديد من الط

احلقيقة ضلن كادلخلوؽ اإلجتماعي، نتحدث كل يـو مع اآلخرين منفردا كاف أك 
 35رلموعا.

بالنظر إىل الواقع السابق، فإف نشاط اإلتصاؿ نشاط 
م لتدريب مهارة الكبلـ بتدريب اجلد كىو العربية اللغة تعليم يف لبلستخداـ إمكاين

ىذ ىو  .ادلدركسة  ادلفردات كالتكرار ادلستمر حبيث يقدر الطبلب على استيعاب
. كؽلكن  العربية تستخدـ بيئة ادلدرسة كوسيلة دلمارسة ادلفردات إذا للطبلب، مناسب

                                                                                                                             
32 Departemen Pendidikan Nasional RI,Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

hal.361 
33 Dra. Isah Cahyani, M.Pd, Bahasa Indonesia, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, 

hlm.393 
34 Dr Abdullah Al-Gali, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab , 4234, hlm. 
35 Dr. Alek, dkk, Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi, ( Jakarta : 

Kencana, 4233), hal.41 
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مع الطبلب   زمبلئهم كبُت ادلعلم بُت الطبلب مع   شلارسة ىذه احملادثة العربية
 يف أم كقت كيف حاؿ من األحواؿ.ىذه ادلمارسة   اآلخرين . نفذت

ذلك البياف كفقنا لرأم األستاذ الدكتور أزىار أرشاد، كقاؿ: "ػلتاج الطبلب 
اجلديدة اليت  اللغة يف أقرب كقت لفهم األصوات غَت مألوفة. كبالوعي أف العادة

يدرسها الطبلب ليست ىي أىداؼ هنائية أك مواد حقيقية، لكن حباجة اإلتصاؿ 
 36إليها".

 اف الكالم لطالب المدرسة المتوسطةأهد .0
كاألفكار لآلخرين. كلنقل  األىداؼ الرئيسية من الكبلـ ىي توصيل الرسائل

شي  ما يريد أف ينقلو ،  يفهم ادلتحدث معٌت كل بشكل فعاؿ، فيعب أف األفكار
 37ادلستمع. على اتصالو كغلب عليو تقييم تأثَت

 من الكبلـ كىي: فإف األىداؼ العامة  أما عند جاغو تارغلاف،
 التسلية . أ

 اإلخبارية . ب
 اإلستعابة . ج

 د.  التحركية
 أنواع الكالم لطالب المدرسة المتوسطة .3

 : علا قسمُت، إىل تنقسم الكبلـ على شكل عاـ  كأنواع
كاف احملاضركف  حيث شخص القصة القصَتة، كىي احلديث يقـو بو . أ

 .ادلتكلم ال يقدموف اإلستعابة أك اإلجابة شفويا إىل

                                                           
36 Prof.Dr. Azhar Arsyad, MA, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, ( 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 4232), hal. 87 
37 Dra. Isah Cahyani, M.Pd, Bahasa Indonesia, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, 

hlm.394 
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منهم، حيث   أكثر أك الناس يقـو بو اثنُت من احلديث ىو احلوار . ب
بينهما يقدماف اإلستعابة ادلتبادلة لكبلمو.  كاف
إىل  ؽلكن تقسيمها أف أنشطة الكبلـ كآخركف، أليك للدكتور كفقا

 : كىي قسمُت ،
 اجملتمع العاـ التحدث أماـ .3
 38اجلماعي أك التحدث ادلؤسبر يف التحدث .4

 أنواع مهارة الكالم  .4
 أنواع مهارة الكبلـ ىي :  كمن

 احملادثة  . أ
 39التعبَت الشفهي  . ب

 31أما أنواع مهارة الكبلـ عند أسيف ىَتماكاف فهي كالتايل :
 تدريب اإلتصاؿ األكؿ . أ

ىو ادلعلم الذم يزكد الطبلب بادلهارات األساسية الضركرية يف الكبلـ 
فردات كالقواعد عند ما تبلحظ الباحثة يف ادليداف، كمثل شلارسة أظلاط احلوار كادل

لذلك فإف التدريب األساسي يتم تقدؽلو أكالن عند التحدث ىو  كما إىل ذلك. 
كلكنها  متشاهبة التمييز بُت عناصر األصوات. خاصة األصوات اليت تبدك

ك )ؽ( كغَت  –)ؾ(  –)ذ(  –)د(  –)ش(  –على سبيل ادلثاؿ )س(  .سلتلفة
 ذلك.

 
 

                                                           
38 Dr. Alek, dkk, Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi, ( Jakarta : 

Kencana, 4233), hal.41 
39 Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Ara. (UIN 

MalangPress. 4227), H.73. 
31 Acep Hermawa, Metodologi Pembelajaran Bahasa Ara, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 4233). H. 358 
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 التدريب االتصايل . ب
عتمد على إبداع ادلتعلمُت يف إجراء التدريب، يف ىو التدريب الذم ي

ىذه ادلرحلة ؽلنح للطبلب فرصة لتطوير قدراهتم اخلاصة. كيف ىذه ادلرحلة يؤكد 
بينما التدريبات تقدمها تدرغليا،  الطبلب على التحدث أكثر من ادلعلم. 

 .كيوصى باختيار مواد التدريب كفقنا حلالة الفصل الدراسي
 :القياـ هبا يف التدريب االتصايل ىو كما يلي بعض األنشطة ؽلكن

 احملادثة اجلماعية . أ
يف ىذا التدريب، يتناكب ادلتعلموف على قوؿ شيء ما تربطو رلموعة 

 قصة كاملة أصدقائهم حبيث تصبح
 لعب األدكار . ب

يقـو هبا  يف ىذا النشاط، يقـو ادلعلم بتعيُت مهاـ أدكار زلددة غلب أف
 .الطبلب

 االجتماعي ج. شلارسة التعبَت
ادلقصود دبمارسة التعبَت االجتماعي ىو السلوكيات االجتماعية عند 
التواصل اليت يتم التعبَت عنها شفهينا، مثل االحًتاـ كالتعبَت عن اإلععاب 

 .كالتهنئة كما إىل ذلك كالوداع
 د. ادلمارسة ادليدانية

يُت خارج أك اللغو  ادلمارسة ادليدانية ىي التواصل مع ادلتحدثُت األصليُت
 .الفصل الدراسي

 ق. حل ادلشكلة
يهدؼ ىذا النشاط إىل  .عادة ما يتم حل ادلشكبلت يف شكل مناقشة

 .بشأف خطة حل ادلشكلة ادلواجهة أك االتفاؽ
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  تقييم جوانب مهارة الكالم د. 
بالنسبة للعوانب ادلستخدمة يف قياس الشخص القادر على التحدث، منها:  

غلاف، ي عترب الشخص قادرنا على التحدث إذا كاف قد استوىف العناصر كفقنا ذلنرم جونتور تار 
 37األربعة: )أ( علم األصوات ، )ب( الًتكيب، )ج( ادلفردات ، )د( السرعة / الطبلقة. 

 :كجوانب مهارة الكبلـ غلب ربقيقها عند أبو بكر زلمد ىي
 اجلوانب اللغوية . أ

 اللغوية )ادلخرج( .2
 كضع التوكيد )ادلد كالشدة( .0
 نغمة كاإليقاعال .3
  اختيار الكلمة )اإلمبلء( .4
 اختيار التعبَت .5
 تركيب اجلملة )القواعد( .6
 التنوع. .7

 اجلوانب غَت اللغوية . ب
 الطبلقة .2
 ستيعاب ادلوضوع .0
 ادلنطق. .3

42 
 :أما عند أمحد فؤاد أفندم ، غلب تدريب مهاة الكبلـ  أكالن من خبلؿ

 مهارة االستماع .2
 مهارة الكبلـ .0

                                                           
37 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung, Angkasa, 

3772), hal, 5 
42 Abu Bakar Muhamad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Usaha 

Nasional, 

Surabaya, 3713), h. 334-337 
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اليت يسمح الطبلب لتوصيل النوايا / إتقاف ادلفردات كالتعبَتات  .3
 43األفكار.

ىي نظرية مستخدمة لقياس  من بعض النظريات ادلذكورة، فإف نظرية ذلنرم جونتور
مهارة الكبلـ العريب من الصف الثامن دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية المبونج  اجلنوبية. 

بطبلقة عندما يستوفوف  ؽلكن القوؿ إف ادلتعلمُت قادركف على التحدث باللغة العربية
 .ادلتطلبات أك الشركط احملددة

 مراحل تعليم مهارة الكالم .هـ
تنقسم مراحل تعليم مهارة الكبلـ إىل ثبلث مستويات، كىي ادلستول ادلبتدئ، 

 :كتفسَت ذلك على النحو التايل كادلستول ادلتوسط، كادلستول ادلتقدـ 
 . للمبتدئ2
ق الكلمات كتكوين اجلمل كالتعبَت عن أفكارىم ي طلب من الطبلب ليتعلموا نط .أ

    .ببساطة
األسئلة اليت غلب أف غليب عليها الطبلب حىت ينتهي هبم األمر  ادلعلم يطرح .ب

 بتشكيل موضوع كامل
    .شلارسة التحدث بطرح أسئلة بسيطة يف ادلعلم يبدأ .ج
عن طريق  يةالشافح يطلب من الطبلب اإلجابة على سبارين أف للمعلم ؽلكن .د

ادلتعلقة دبحتول النص الذم قرأه  حفظ احملادثا ، أك اإلجابة عن األسئلة
    .الطبلب

 . للمتوسط0
 .تعلم التحدث عن طريق لعب األدكار . أ

 .ادلناقشة دبوضوعات زلددة  . ب

                                                           
43 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, 

Misyikat, 4227), hal, 

347 
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 .ج. التحدث عن األحداث اليت حدثت للطبلب
 .غَتعلاق. التحدث عن ادلعلومات مسعتها من التلفزيوف أك الراديو أك 

  . للمتقدـ3
 موضوعنا دلمارسة الكبلـ ادلعلم ؼلتار . أ

 .غلب أف يكوف ادلوضوع ادلختار شلتعنا كمرتبطنا حبياة الطبلب اليومية . ب
 .ج. غلب أف يكوف ادلوضوع كاضحا كموجزا

الطبلب يف  يصبح د. يسمح الطبلب باختيار موضوع كاحد أك أكثر ، حىت
 44. يعرفونو ما يتحدث عنأحرارنا يف اختيار ادلوضوع  النهاية

   :مهارة الكالم التي يتعين تحقيقها هي .و
تدريب ألسنة الطبلب على التعود على التحدث باللغة العربية )التحدث(  .2

 .بطبلقة
يقدر الطبلب على التحدث باللغة العربية عن أم حدث معركؼ يف اجملتمع  .0

 كالعامل
تف كالراديو كالتلفزيوف يقدر الطبلب على ترمجة زلادثات اآلخرين عرب اذلا .3

 .كغَتىا
تنمي الشعور باحلب كاحلناف للغة العربية ك القرآف حبيث تكوف ىناؾ رغبة يف  .4

 .دراستو كتعميقو
 أساليب مهارة الكالمز. 

كانت أنشطة الكبلـ يف الفصل الدراسي ذلا جانب من جوانب االتصاؿ ثنائي 
التحدث  شلارسة غلب أف تستند ، يلكبالتا .االذباه بُت ادلتحدث كادلستمع بشكل متبادؿ

 :أكالن إىل

                                                           
44 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (malang, 

UIN maliki press: 

4233), h.373 
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 مهارة االستماع . أ
 القدرة على النطق . ب
القدرة )النسبية( للمفردات كالتعبَتات اليت يسمح الطبلب بالتعبَت عن  . ج

 45نواياىم / أفكارىم.
 :أما بالنسبة ألساليب تدريس تدريب الكبلـ ؽلكن إجراؤىا من بُت أمور أخرل

ا كغَت ك  تدريبات األقواس الصوتية . أ ىي: يبدك حرؼ التدريب جديدن
 نطق أكثر من صوت كاحد إىل صوت آخر كفقنا دلخارجها. لكيفية مألوؼ

ىو: ىذا التمرين حبيث يتمكن الطبلب من سبييز  تدريب األزكاج احلفز  . ب
على   yصوت كاحد مع صوت آخر من خبلؿ أزكاج الكلمات تشبو  

  بينصوت "س" ك "ش". :سبيل ادلثاؿ
ا لتقنيات النطق ، ألنو ال يتم تدريب  الشفوية ج. القراءة ، ىذا التمرين مفيد جدن

األصوات ادلنفصلة فحسب ، بل يتعلق أيضنا بالكلمات كاجلمل ، باإلضافة إىل 
 التنغيم.

مسعو  ما ىو سبرين يتكوف من االستماع كتقليد االستماع كتكرار التمرين   د.
 46الطبلب.

أنشطة مثَتة لبلىتماـ كحيوية يف الفصوؿ أنشطة ىذا الكبلـ ىي يف الواقع 
الدراسية. كبالعكس تصبح أنشطة احملادثة غَت شلتعة كال ربفز مشاركة الطبلب ، 
كيرجع ذلك إىل اإلتقاف احملدكد للمفردات كأظلاط اجلمل اليت يتقنها الطبلب، كقلة 

تمد على كمع ذلك ، فإف مفتاح النعاح يع .االفتقار إىل ادلمارسة الشفوية ادلكثفة
إذا كاف ادلعلم قادرين على اختيار موضوع احملادثة الصحيح ككفقنا دلستول  ادلعلم. 

                                                           
45 Op Cit, H. 351-362 
46 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. 

(Bandung:Humaniora 4227) H. 351-362. 
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قدرة الطبلب كلديو إبداع يف تطوير ظلاذج تعليم احملادثة ادلتنوعة، فإف جو الفصل 
 .مبلئمنا كنشطنا سيكوف الدراسي

  أهداف تعليم مهارة الكالم .ح
ألىداؼ من تعليم مهارة الكبلـ كىي : " ككفقا لعبد الوىاب الرشيدم ،  فإف ا

كسيلة للتفاعل مع اآلخرين كفهم ما يعرب عنو ادلتكلم، كيبدأ التعليم بعد معرفة الطبلب 
صوت احلركؼ العربية، كمعرفة االختبلؼ بُت صوت احلركؼ إىل احلركؼ األخرل 

 47ادلختلفة.
 :تشمل أىداؼ الكبلـ على عدة أمور من بينها

 سهولة التحدث . أ
أف ػلظى ادلتعلموف بفرصة كبَتة دلمارسة التحدث حىت يتمكنوا من  غلب

تطوير ىذه ادلهارات بشكل طبيعي كطبلقة كشلتعة ، سواء يف رلموعات صغَتة كأماـ 
 .مجهور عاـ أكرب ، ػلتاج ادلتعلموف إىل تطوير الثقة اليت تنمو من خبلؿ ادلمارسة

 ب. الوضوح
ة ككضوح ، سواء يف التعبَت عن اجلمل يف ىذه احلالة، يتحدث ادلتعلموف بدق

ا، فهي تتطلب رلموعة متنوعة  منظمة غلب أف تكوف األفكار ادلذكورة .كإلقاءىا جيدن
ؽلكن أف يكوف التدريب من خبلؿ ادلناقشات  .من ادلمارسات ادلستمرة كادلتنوعة

 قادرنا على تنظيم طريقة تفكَت سيكوف ألف مثل ىذا التدريب .كاخلطب كادلناقشات
 .منهعي كمنطقي ادلرء بشكل

 ادلسؤكؿ . ج
تؤكد شلارسة التحدث اجليدة على أف ادلتحدث مسؤكؿ عن التحدث بشكل 

احملادثة ،  مناسب ، كأف يفكر جبدية يف ماىية موضوع احملادثة، كالغرض من

                                                           
47 Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: UIN-Maliki,4234), h. 72. 
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ىذا  اليت يتم التحدث إليها ، ككيف تكوف حالة احملادثة كزمخها.  كاجلهة
 من التحدث بشكل غَت مسؤكؿ. ؽلنع أم شخص سوؼ التدريب

 تشكيل االستماع احلرجي . د
إف شلارسة التحدث اجليدة باإلضافة إىل تطوير مهارة االستماع الدقيقة 
كاحلرجة ىي أيضنا اذلدؼ الرئيسي لربنامج ىذا التعليم . كىنا ػلتاج ادلتعلموف إىل تعلم  

 .الغرض من احلديثكيفية تقييم الكلمات اليت مت التحدث هبا كالنية عند التحدث ك 
 ق تشكيل العادات

دكف النية الصادقة للمتعلمُت  العربية عادة التحدث باللغة ال ؽلكن أف تتحقق
ىذه العادة متحيزة من خبلؿ تفاعل شخصُت أك أكثر كافقوا مسبقنا ،  .أنفسهم

اليت تتطلب  العربية العادة يف اللغة ىذه يف خلق .كليس بالضركرة يف رلتمع كبَت
االلتزاـ ، ؽليل ىذا االلتزاـ إىل البدء من الذات ، مث يتطور ىذا االلتزاـ إىل اتفاؽ مع 

ىذا ما يسمى خبلق بيئة لغوية  .اآلخرين على التحدث باللغة العربية باستمرار
 48حقيقية.

دلتعلمُت من التواصل بشكل كعلى كجو عاـ ، هتدؼ مهارة الكبلـ إىل سبكُت ا
لكنو لتحقيق ىذه  جيد شفهينا كالقدرة على نقل األفكار كالرسائل بشكل فعاؿ. ك

 .األىداؼ يتطلب تدريبنا مناسبنا كداعمنا
من سبتمرب  22 تاريخ يف  التقييم نتائج كبناء على

تبُت  ادلتعلقة دبزايا الطريقة ادلستخدمة كعيوهبا، 0202
الطبلب لقسم اللغة كآدهبا دلرحلة الباحثة عن إستعابة 

 كما يف التايل :  0226
 

                                                           
48 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (UIN 

Malang Press, 4233), 

h.351-362 
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 مزايا الطريقة .أ
يشعر  اليت الفوائد استخداـ الطريقة السابقة، فيوجد الكثَت من  من خبلؿ

 نقاط اليت تتعلق بادلهارات اللغوية 9نقطة، فيما يلي  28هبا الطبلب. كذلذه الفوائد 
 سبلسة احملادثة باللغة العربية أكثر  تصبح .2
 اجلديدة من ادلفردات الكثَت ػلصل الطبلب على .0
 التدريب على االستماع .3
 الكتابة يف مبدعُت الطبلب غلعل .4
 على احلفظ كالتأكيد على ادلفردات اجلديدة الطبلب تعويد .5
)تركيب( يف الغة العربية صحيحة  اجلمل ترتيب على الطبلب قدرة ترقية .6

 كجيدة
كبالتايل تقليل تأثَت  بية،ذلعة كتنغيم نطق اللغة العر  التدريب على  .7

 .غَتىا اللهعات احمللية مثل سوندا، جافا، ك
على  قواميس تعويد الطبلب لفتح القواميس دائمنا ، سواء كانت .8

 .عادية قواميس أك اإلنًتنت
ألف غلب على  احملتول، جوانب من األفكار ك ادلعرفة البصَتة، إضافة .9

 ادلعاصرة.اجلديدة ك  الطبلب أف يناقشوف ادلواد احلالية
 :كاحلركية، ىي كالتايل كالنقاط التسعة األخرل تتعلق بتنمية ادلهارات العقلية كالسلوكية

 القصص تأليف يف إبداعنا أكثر الطبلب .2
 القصص يقدر الطبلب على تطوير خياذلم يف مجع  .0
 احلوار ادلقاؿ يف شكل التعبَت عن أف يقدركف على يطلب الطبلب .3
التمثيل كالدراما كالفن كأدكار  رلاؿ يف مواىبهم ؽلكن للطبلب توجيو  .4

 .أخرل
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أماـ الفصل  احلوار ادلواد من خبلؿ لتقدًن تدريبية عقلية  لدل الطبلب .5
 أعضاء الفصوؿ. كل من قبل شهد ك

 .أجهزة الكمبيوتر على يقدر الطبلب على الكتابة جبنس احلركؼ العربية .6
بعرض حوارىم  يقوموف نفس الطبلب عندما بالثقة يف الشعور إضافة إىل .7

 .أسبوع يف كل
تدريب التعاكف بُت األفراد إلنتاج  .8

 .عرضها عند أك ادلواد ذبميع عند سواء جيد، عمل
 .األفراد الصداقات الوثيقة بُت إقامة القدرة على .9

 عيوب الطريقة .ب
 بناءن على نتائج التقييم، فإف ذلذه الطريقة عيوب عديدة، منها :

غالبا ما ػلصل الطبلب على زلاكر  .3
 . العربية اللغة دبهارات يتعلق فيما خاصة مناسب، غَت

يصعب الطبلب يف إدارة الوقت لتعميع ادلواد كحفظها كتصميمها ألنو  .4
 .أسبوع كل عرضها يتم

 نفس األنشطة  من يشعر الطبلب أحياننا بادللل كالتعب .5
 يصعب الطبلب يف العثور على موضوع مناسب حىت تكوف القصة .6
 ذبميع زلتول احلوار عند كاآلراء وحيد ادلفاىيميصعب بعض الطبلب يف ت .7
يعتمد بعضها  أك الطبلب على صاحبو يف إعداد ادلواد يعتمد بعض .8

 .بعض  اآلخر على
ليست  عليها اليت حصلوا النتائج ألف زلركموف بأهنم الطبلب بعض يشعر .9

 .جيدة بسبب ضعف احلوارات
 .حواراهتم تقدًن عند الًتكيز يفقد بعض الطبلب أحياننا الًتكيز كقلة .1
 جو الطبلب اآلخرين. ك األصوات من قبل توقف كاف العرض .7
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 س. الفرضية
بأهنا إجابة مؤقتة  تعّرؼ الفرضية  يف ىذا البحث،

 49التعريبية. من قبل اختبار غلب أف يكوف احلقيقة ك البحث، مشكلة حوؿ
الفرضية السابقة، فإف الفرضية من ىذ البحث كىي : "من خبلؿ  تعريف من

ستخداـ الطريقة ادلباشرة قادر على ترقية مهارة الكبلـ العريب لدل طبلب الصف الثامن ا
   دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية". 

                                                           
49 Moh Nizar, Ph.D, Metode Penelitian, ( Bogor : Galia Indonesia, 4227 ), hal. 
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