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 ملخص

ىذه الطريقة ى ، تر من حيث املبدأيم السابقة. و التعل من طرائقالتحسينات نتقائية أحد إلطريقة اإّن نشأة ال
املدرس  قدرة واملناسبة الحتياجات الطالب، وتدعمها املتنوعة م اللغة العربيةيتعلطرائق إلنشاء حر لو أن املدرس 

استيعاب أنواع طريقة التعليم. حىت يعرف املدرس جوانب املزايا من كل طريقة وحاجة الطالب يف أنشطة كافية يف ال
م يتعل وىو مدخلللغة العربية من مهارات ا ن طريق تقصري املدة الزمنية يف كل مهارةيف ىذه الطريقة ع واجلمع التعليم.

 .غري العرب الذين يتعلمون اللغة العربيةلناطقني بمثايل للغاية ومناسب ل بية جلميع املواد اللغوية أي مدخلاللغة العر 

ة يف الصف العاشر مبدرسة هنضة ويتكلم ىذا البحث عن تطبيق الطريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربي
البحث املستخدم ىو حبث إجرائي للصف الدراسي مع أدوات مجع  نوعالثانوية األىلية سومرب أغونج.  العلماء

 12وموضع البحث ىو طالب الصف العاشر الذي كان عددىم . واالختبار والتوثيق ةالبيانات من املالحظة واملقابل
 .تنيىذا البحث على دور  طالبا ويعقد

لدى طالب الصف يف نتائج التعلم  ل البيانات اليت مت إجراؤىا، فاملعروف أنواستناًدا إىل نتائج البحث وحتليو 
 ةاالنتقائيالطريقة من خالل تطبيق يف مدرسة هنضة العلماء الثانوية سومرب أغونج سومطرة اجلنوبية ترقية  IPS العاشر

اليت حصلت على معيار االكتمال األدىن وىي  تعلم الطالبنتائج  ،مع البيانات األولية   باملعلومات التالية
حصلت ، ، ويف الدورة األوىل 08%نسبة على ال الطالب حيصل البحث هبدفيقوم الباحث بإجراء مث  . 4،،%6

 44،4. ففي الدورة الثانية زادت النتيجة %44،4على النتيجة األعلى من معيار االكتمال األدىن %التعلم نتائج 
نتائج التعلم قادر على ترقية م اللغة العربية يالطريقة االنتقائية يف تعل االستنتاج أن تطبيقوبالتايل ميكن . 08،8إىل %

 . اجلنوبية يف مدرسة هنضة العلماء الثانوية سومرب أغونج سومطرة IPS لدى طالب الصف العاشر

 

 

 ربيةاللغة العالطريقة اإلنتقائية، تعليم ت المفاتيح : الكلما

 

 







 موافقة

ۗ   ِانَّ رَبََّك ُهَو اَْعَلُم ِبَْن َضلَّ  اُدُْع ِاٰلى َسِبْيِل رَبَِّك بِاْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلََْسَنِة َوَجاِدْْلُْم بِالَِِّتْ ِهَي َاْحَسنُ 
 َعْن َسِبْيِله َوُهوَ  اَْعَلمُ  بِاْلُمْهَتِدْينَ  )521(

Artinya : 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan 

berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih 

mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl:125) 



 إهداء 
 

 :إىل هذه الرسالةأهديت ويف هذه املناسبة 
قدماين التشجيع يمها اللذان   S.Ag، جيجي امسووايت احملبوبة وأمي  S.Ag، إمام بصري احملبوبأيب  يوالد .1

 حىت قدرت احلصول على امليول.ا كان أو مادياع والنصيحة معنويوالداف
، ومها اللذان يقدماين النشاطة مجال نوغروهو أمحدي الصغري يوأخ S.Pdنورانا فيًتيا لطفي،  الكبرية أخيت  .2

 .والدافع واملودة يف األخوة
 املتخرجني احملبوبني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. .3
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 ترجمة الباحث
 4111 يويونمن  41يف التاريخ باندار المبونج  يف ولد، حممد سلمان الرشيد ىو حثااسم الب

كان للباحث أخت   .S.Agجيجي امسووايت،  وأمي  S.Agإمام بصري، أيب  من املتزوج االبن الثاين ىو الباحثو 
 .امسو مجال نوغروىو وه الصغري، وأخ S.Pd ،كبرية امسها نورانا فيرتيا لطفي

 . ودراستو1144 يف عام ووأمت األىلية مودا سنتوسو اإلبتدائيةمدرسة حممدية يف  بدأ الباحث دراستو 
إىل   دراستو استمرمث  .1141يف عام  ووأمتمودا سنتوسو   األىلية  املتوسطة  دار السالممدرسة يف املتوسطة 

  . 1147يف عام  ووأمتم األىلية سوكاراجا الثانوية  نور اهلدى مدرسة
ة إينتان اإلسالميدرس الباحث اللغة العربية يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين  1147ففي عام 

(، مث 1141-1147ن المبونج )يف معهد اجلامعة رادين إينتانشط الباحث ياحلكومية المبونج. ومدة دراستو، 
جامعة رادين إينتان المبونج ويف روابط طالب أوكو الشرقية من  IMM ط الباحث كأعضاء وجلنتو يف منظمةينش

 حىت اآلن. 1147العام 
,  

 



 

 ح
 

 تقديركلمة شكر و 
قدر على يحىت  لباحثوقوتو اليت قد أعطاه لة واهلداية النعمعلى مجيع احلمد هلل رب العاملني بالشكر إىل اهلل 

في الصف العاشر بمدرسة  تطبيق الطريقة االنتقائية في تعليم اللغة العربية مبوضوع  ىذه الرسالة العلمية إمتام
للحصول على الالزمة ىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط . نهضة العلماء المتوسطة األهلية سومبر أغونج

ة اجلامعية األوىل من قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية الدرج
آلو وأصحابو أمجعني ومن تبعهم ياء واملرسلني، سّيدنا حممد وعلى والصالة والسالم على أشرف األنب المبونج.

هذه فب .على مجيع املساعدات من مجيع األطراف الباحثويف كتابة ىذه الرسالة، حصل   بإحسان إىل يوم الدين.
 جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:قّدم الباحث املناسبة أن ي

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  ة، كعميدة كلية الًتبية وإعداد املدرسنياملاجستري  األستاذة الدكتورة نريفا ديانا، .1
 . احلكومية المبونج

كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  ة، املاجستريةالدكتورة أمي ىجري .2
 .المبونج

اللذان يقدماين  الثاين كاملشرف املاجستريوأمحد إقبال،  ،األوىل ةكاملشرف الدكتورة أمي ىجرية، املاجسترية .3
 ىذه الرسالة العلمية. حىت أمتمتالتجيهات واإلرشادات 

  .يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج احملاضرين واحملاضرات مجيع .4
قد ، الذي يف مدرسة هنضة العلماء الثانوية األىلية سومبري أغونجكرئيس املدرسة موديونو، املاجستري  السيد  .5

 .إجراء البحث يف تلك املدرسة علىفرصة ومساعدة لباحث أعطاه ل
 يف مدرسة هنضة العلماء الثانوية األىلية سومبري أغونج.مجيع املدرسني وخاصة مدرس اللغة العربية  .6
، بيكا ، فيبتا دوينور ليسا ، أمي وسيلة جلنة، سيفتيانا تانيترنوسا األعزاء م. عبد املعني، م. رزقي أصحايب .7

الذين أعطوين التشجيع واالقًتاح يف كتابة ىذه ورانيت أوكتاري سافوتآر،  ، فريمانرآفلدي ، كاسيايت، ريزا
 الرسالة. 

باندار  1يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  PPL 65وفرقة  324من فرقة  KKN-DRأصحايب  .8
 المبونج.

 المبونج. IKANUHAزمالئي  .9
حبامعة ة حيايت طوال الدراسة ع يف سري ، الذين أعطوين التشجي2117قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة مالئي ز   .11

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
 على كتابة ىذه الرسالة. ساعدوا الباحثالذين إىل مجيع األطراف ومل أذكرىم واحدا فواحدا  .11



 

 ح
 

. وعسى أن تكون ىذه الباحث االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية رجووأخريا ي
 رب العاملني.. آمني يا خصوصا وللقارئني عمومالباحث ل نافعةمية الرسالة العل
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 الباب األول

 مقدمة

 

 توضيح الموضوعأ. 

مبدرسة  العاشر  الف يف ة يف تعليم اللغة العربيةاالنتقائيالطريقة تطبيق  " ىو موضوع ىذا البحث
ىو جتنب سوء الفهم يف  من توضوح ىذا ادلوضوعهنضة العلماء ادلتوسطة األىلية سومرب أغونج".  اذلدف 

 فهم ادلوضوع الذي أشار إليو الباحث. 

يًضا على أنو إجراء أ ويعّرف التطبيق. يف القاموس اإلندونيسي الكبَت ىو التنفيذ أو التطبيق التطبيق .1
 1لتنفيذ اخلطة ادلخططة.

ما م عنديهي تقنية تعليمية يف التعلنظام أو طريقة. وأما الطريقة اصطالحا، ف أو سبيللغة : الطريقة  . 2
2. ميعملية التعل حدثت

  

)األسلوب  ادلتنوعة لو معٌت اختيار األفضل من ادلفادر  الكبَت اإلندونيسي القاموس يفاإلنتقائية . 3
 (.الطريقةو 

مواد اللغة خاصة يف تقدمي ادلواد،  الذي ينفذه ادلعلم والطالب التعليمىو نشاط  م اللغة العربيةيتعل. 4
واليت حتتوي على العناصر م يأنشطة التعلأثناء يف العربية ألغراض ترقية ادلهارات العربية  احلادثة 

م اللغة يادلرافق وادلعدات واإلجراءات تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أىداف تعلو ، البشرية وادلواد
 .سهاالعربية نف

منطقة بوي  قرية سومرب أغونج، دلدارس اليت تقع يفىي إحدى ا المتوسطة نهضة العلماءمدرسة  .5
حتت ىذه مدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة ىي ادلؤسسة التعليمية  . كانت سومطرة اجلنوبية ،جمادان

 .وىي هنضة العلماء اإلسالمية،رعاية ادلنظمة 

 أسباب اختيار الموضوع ب. 

ىذا أسباب اختيار  إىل شرح أسباب اختيار ادلوضوع. ومن  ، حيتاج الباحثىذا البحث كتابة  يف
 :ىي كما يليادلوضوع 

 

 

 

 ةادلوضوعي األسباب. 1

                                                             
1
Tim Redaksi,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 2010 

2
 Abdurrochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: Aura,2013) hal. 90 
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 و مل يعرف الباحث عن كيفية ادلعلم يف تطبيق ىذهولكناستخدم تعليم اللغة العربية الطريقة االنتقائية،  . أ
ادلشكالت ادلوجودة يف وبالتايل فإن الباحث يريد أن يبحث العربية. تعليم اللغة  الطريقة االنتقائية يف
 يف الف  العاشر مبدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة األىلية سومرب أغونج.  تطبيق الطريقة االنتقائية

 بية باستخدام الطريقة االنتقائية.م اللغة العر يستوى فهم ادلعلم يف تعلم يرغب الباحث مبعرفة . ب

 الذاتية   األسباب. 2

حفول على البيانات كادلادة األساسية يف كتابة الرسالة ولتكملة الشروط الالزمة للحفول على لل . أ
 الدرجة اجلامعية األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم.  

 خلفية البحثج. 

كوسيلة للتواصل   اجملتمع االعطباتية، ويستخدمها أفراد ىي رمز من الرموز الفوتية اللغةإّن 
يستخدمها شخص أو اليت  التعسفية رموزالنظام الفوت يتكون من  اللغة ، فإنوعند علي اخلويل .والتفاعل

 .ادلشاعر األشخاص لتبادل األفكار أورلموعة من 

اللغة ىي رلموعة من العالمات اليت يستخدمها الناس للتعبَت عن بناء على رأي عبد اجمليد، 
ة لوص  ستخدم، أن اللغة ىي أداة ممن خالل تعريفات أخرى. و ادلشاعر والعواط  والرغباتاألفكار و 

 3.أو األىداف من خالل تراكيب اجلمل اليت ديكن أن يفهمها اآلخرون األفكار أو األراء

ية ىي حاجة عامة لذلك اللغة العرب. فللغة العربية لغة القرآن وىي وسيلة اتفال دوليةوقد كانت ا
لغة التواصل وىي أيضا ، أن اللغة العربية وسيلة إتفالية بُت البشر ، باإلضافة إىلوزلددة للمسلمُت
 الفالة والدعاء وقراءة القرآن.اهلل سبحانو وتعاىل واليت يتم تنفيذىا على شكل للمسلمُت إىل 

م يصلاح عملية التعل. ويظهر عن مشاركة ادلعلمُت والطالب ال ديكن ففلت أنشطة التعليم والتعلم
 ى نتائجذلا تأثَت كبَت عليم، ألن طريقة التعليم ىي واحدة من العوامل اليت ادلستخدمة يف التعل من الطريقة

أن  .التعلم هدفكوالتعلم وىذا يتعلق بالطالب  يف أنشطة التعليم كبَت   تعلم الطالب. وكانت للطريقة تأثَت
 .ادلعلمصلاح ىي واحدة من الطريقة ادلناسبة ادلختارة 

ل طريقة ذلا ك   .أخرىطرائق اختالفات بُت واليت ذلا ادلستخدمة عدة الطرائق  اللغة كان يف تعليم
 طريقةالإن  .احلالية عن الطريقة جديدة بسبب عدم االقناعطريقة  وىذا ما يتسبب يف إنشاء . وبمزايا وعي
القواعد والًتمجة، الطريقة ادلباشرة، طريقة ، وىي طريقة صلة بتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَت العرب ذات

ال توجد طريقة ، في ىذه احلالةف 4ائية. القراءة،  طريقة السمعية الشفوية، الطريقة اإلتفالية والطريقة اإلنتق
 أفضل دون العيوب وادلزايا.
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مع بُت طريقة القواعد والًتمجة، ىي االختيار واجل  الطريقة االنتقائية ظهرت ،أعاله وبناًء على البيان
كمدخل من ىذه الطريقة االنتقائية ىو   اذلدفوالطريقة ادلباشرة وطريقة القراءة مث طريقة السمعية الشفوية. 

، ا خفائفها اخلاصة، وىذه الطريقة االنتقائية ذلعرب الذين يتعلمون اللغة العربيةاللغة العربية لغَت التعليم 
حىت تستطيع أن  احلالية اللغة العربية ميتعلاستنتاجات من طريقة أخذ ادلعلم ميزات أو ألنو يف ىذه الطريقة ي

 .النتائج ادلتوقعةب اطابقفهما م تعطي الطريقة

مجيع  من خالل اعتماد ىي طريقة خاصة يستخدمها ادلعلم بوم باس بأن الطريقة االنتقائيةذكر 
 إىلواحد  من ففل . وىكذا خيتل  تطبيقها ف الطالبلظرو ادلناسبة لالستخدام ومالئمة األخرى الطرائق 

عرفة ت ادل، وكل مهارة لغوية جديدة مفحوبة بتعديالالففول األخرى، ومن مستوى إىل ادلستويات األخرى
 5.وخربات ادلعلم ادلهارةو 

، ئية" ألن عناصرىا مزيج من عدة طرق مثل الطريقة ادلباشرة"طريقة إنتقاوتسمى ىذه الطريقة 
ىذين الطريقتُت، واخلطوة التالية يطبق  بُت جيمع ادلعلم يف أثناء تعليم اللغة العربية مثوطريقة القواعد والًتمجة 

 6ادلعلم احملادثة والكتابة والقراءة.

كل ادلعلم على حتديد مزايا   . ومستوى كفاءةادلعلم يقة االنتقائية على كفاءةىذه الطر  يعتمد تطبيق
تعتمد ىذه الطريقة  .دلساعدة الطالب على متابعة عملية تعلم اللغة العربيةطريقة وعيوهبا ىو حاجة مهمة 

 : فًتاضات التاليةعلى اال

 يم اللغة األجنبية ذلا زلاسنها وديكن االستفادة منها تعليم اللغة األجنبيةكل طريقة من طرق تعل. 1

 ال توجد طريقة مثالية دتاما أو خاطئة دتاما، ولكل طريقة مزايا وعيوب وحجج ذلا.. 2

ل البعض اآلخر بدل من من ادلمكن النظر إىل الطرق الثالث السابقة على أساس أن بعضها يكم. 3
 .النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أو متناقضة

، ومجيع الطالب ومجيع ادلعلمُت ومجيع لتطبيقها على مجيع األىدافال توجد طريقة واحدة مناسبة . 4
 .برامج تعلم اللغات األجنبيةأنواع 

على  تعليمية معينة اجة إىل طريقةجات الطالب ، وليس احلىو تلبية احتيا اس األولوية يف التعليممقي. 5
 حساب حاجات ادلتعلم.

  على ادلعلم أن يشعر أنو حر يف اختيار الطريقة ادلناسبة حلاجات طالبو.. 6

اليت ديكن اتباعها حيتاج إىل األساليب العديدة، ومن األساليب  ىذه الطريقة االنتقائية ند تطبيقع
 :ىي كما يلي ةاالنتقائيالطريقة يف 
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 .م األخرىيالتعلكما يف طرائق دمة  ادلق. 1

 .وجزادلو  قفَتال واراحليف شكل الدراسية ادة ادلتقدمي . 2

 .بسالسة مث يقلدىا تماع إىل ىذا احلوارلالس يوجو ادلتعلم. 3

 .مع األصدقاء بدورىم لتطبيق ىذا احلواريوجو ادلتعلم . 4

 بشكل متكرر ادلتعلم ايتبعهاجليدة والفحيحة و احلوار  قراءة ةادلعلم كيفي ديثل. 5

 .اإلشارات أو احلركات أو الفور أو غَتىا، ديكن أن يستخدم ادلعلم فعبةالفردات إذا وجدت ادل. 6

 حسب احلاجة همة يف نص احلوار ، مث يبحث عنهايقدم ادلعلم بعض الًتاكيب اللغوية ادل. 7

 7بحوثة سابقا.ادل سئلة حول زلتويات احلوارتقييم هنائي يف شكل األتام تخيف اال. 8

متنوعة وسلتلفة، ولن تركز على نشاط واحد. ومن خالل والتعلم  ىنا تظهر أن أنشطة التعليمو 
الطالب وحتفيزىم على تعلم اللغة يتوقع الباحث أهنا قادرة على تشجيع  استخدام ىذه الطريقة االنتقائية

 .عربيةال

سومرب   قريةشارع ديبايت أغونج ب تقع يف كانت مدرسة هنضة العلماء ىي مدرسة متوسطة اليت
.  6991يف عام وبنيت ىذه ادلدرسة من قبل اإلمام روحاين واحلاج سوترسنو ، اجلنوبية سومطرةأغونج 

حت مدرسة هنضة العلماء رمسيا يف ادلرحلة اإلبتدائية وادلتوسطة. واحلمد هلل فتمؤسسة ادلعارف  انوكالمها يدير 
 . 6991/6991يف عام 

منط اإلدارة إىل  مدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة، فيوجو ادلوارد البشرية يف جودة لزيادة إنتاج ونتائج
 .لتحسُت جودة التعليم اإلدارة القائمة على ادلدرسة كمحاولة)اإلدارة القائمة على ادلدرسة( ، أي  نظام

وىي الطريقة  ادلتوسطة هنضة العلماء يف مدرسة يلميف أنشطة التعتخدمة ادلس الطريقةكانت 
لة بسهو ادلادة الطالب  ليفهم 3162استخدمت الطريقة االنتقائية يف تلك ادلدرسة منذ عام وقد  االنتقائية.

يها ومعظمهم يأتون من ادلدارس العامة ليست ف سلتلفة طالبألن خلفية ال وال يشعرون بادللل عند التعلم،
الطالب من ضبط التعلم  تمكنذه الطريقة االنتقائية حىت يى. فلذلك يستخدم الباحث دروس اللغة العربية

النتقائية طريقة مثالية إذا كان ديكن أن تكون الطريقة ا .ويفهم ادلعلم ما حيتاجو الطالب يف تعلم اللغة العربية
ديكن تعديلها وفًقا الحتياجات الطالب حىت ، ةالطريقة احلالياستيعاب بعض  ادلعلم لو قدرة  كافية يف 

 8. وبرنامج تعليم اللغة العربية الذي يقوم ادلدرس بتدريسها مث تسليمها بسلوك احًتايف

فقال إنو يف ، يد يوس  أفنديىو الس ،مدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة درس اللغة العربية يفوعند م
أال ختلفة هبدف ادل عملية التعليم والتعلم ال أستخدم طريقة واحدة فحسب، لكنٍت استخدم طرائق التعليم

نظر حالة الطالب اليت كانوا  ومن ناحية أخرى، فإنو يهدف إىل، يشعر الطالب بادللل يف تعلم اللغة العربية
                                                             

7 Abdurrohman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya…,142 
8 Asyrofi , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab…, 101. 



5 
 

م اللغة يتعلللذلك أستخدم الطريقة االنتقائية موا اللغة العربية من قبل. ومل يتعل، من متخرجُت ادلدارس العامة
 9يف الف  العاشر مبدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة.العربية 

يم اللغة تعل يف أنيف مدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة،  ادلالحظات اليت قام هبا الباحثواستنادا إىل 
طريقة واحدة فحسب، بل يستخدمو طريقة متنوعة، ألنو باستخدام ىذه الطريقة  ادلعلم ال يستخدمالعربية 

ادلواد على مقابلة كثر فعالية وكفاءة ويكون مجيع الطالب قادرين والتعلم أ ادلتنوعة، تفبح أنشطة التعليم
تطبيق الطريقة اإلنتقائية مبوضوع " بإجراء البحث الباحثيريد أن يقوم ، خلفية البحث السابقة ا. ومن جيد
من  ة األهلية سومبر أغونج".طالصف العاشر بمدرسة نهضة العلماء المتوستعليم اللغة العربية في في 

أكثر فعاليا وتفاعليا يف تعليم اللغة نتقائية إلطريقة االتطبيق ىذا البحث، يتوقع الباحث أن يكون خالل 
 العربية.

للعام الدراسي  IPSالعاشر  طالب الف نتائج االختبار لنف  السنة الدراسية لما يلي في
3131/3136. 

 6.6جدول 

 نتائج االختبار لنف  السنة الدراسية

 (KKM:77) ةالنتيج االسم الرقم

1 Aji Saputra 65 

2 Aldino  54 

3 Aliya Febrianti 74 

4 Bela Selfia 64 

5 Dina Nur Hidayah 77 

6 Dinda Tri Gunanti 77 

7 Dwi Reza 67 

8 Ferdi Saputra 52 

9 Fitri Noviani 56 

17 Habib Rama 46 

11 Miftakhul Mutarom 57 

12 Mila Nurhayati 67 

13 Nanang Ari Irawan 64 

14 Pegi Purnomo 72 

15 Riyan Saputra 77 

16 Rizki Maghfur 67 
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17 Sepat Dwi Rian 74 

18 Siswita 76 

19 Tutuk Nur Azizah 74 

27 Ulfi Rahmawati 77 

21 Yeni Yulinda 78 

  

 ةلتعيين المشك . د

 :ةشكلة التاليادلفتعُت الباحثة  ، بناًء على خلفية البحث السابقة

متخرج من قسم تعليم اللغة ليس درس ادلىو مدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة  مدرس اللغة العربية يفكان . 1
 يتعلم اللغة العربية يف معهد السلفي. ، ولكنوالعربية

بية ومل يتعلموا اللغة العر  من ادلدارس العامة متخرجون معظمهمألن  ، لتعلمعدم وجود دافع الطالب يف ا. 2
 .أبًدا

مدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة األىلية  م اللغة العربية يفيظيف تعل غَت مالئمة لطريقة االنتقائيةاستخدام ا. 3
 سومرب أغونج.

 

 المشكلة تحديده. 

 :ادلشكلة التالية حتديد ، حفل الباحث علىومن تعيُت ادلشكلة السابقة

 س اللغة العربيةيف در  IPSالف  العاشر  يفإجرائيا حبثًا  أجرى الباحث. 1

 م اللغة العربيةيمباشرة يف تعل ةاالنتقائي يقوم الباحث بتطبيق الطريقة. 2

 تركيز البحث وفرعهو. 

ىذا البحث ًتكز نتائج يم اللغة العربية، فتعل االنتقائية يف الطريقة تطبيق الباحث يف حتليللتسهيل 
 :الفرعي التايل على الًتكيز

للف  العاشر يف مدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة غة العربية باستخدام الطريقة االنتقائية م الليختطيط تعل. 1
 األىلية

 باستخدام الطريقة االنتقائيةم اللغة العربية يتعلتنفيذ  . 2

 .اللغة العربية تقييم تعليم. 3

 البحث مشكلةز. 

ية نتائج التعلم لدى طالب الف  ىل تطبيق الطريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية قادر على ترق
 العاشر يف مدرسة هنضة العلماء الثانوية األىلية سومرب أغونج ؟

 البحث هدفح. 
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ترقية نتائج التعلم يف تعليم اللغة العربية من خالل تطبيق الطريقة اإلنتقائية يف الف  العاشر يف  دلعرفة
 .مدرسة هنضة العلماء الثانوية األىلية سومرب أغونج

 وائد البحثفس. 

 :كالتايل  هيففوائد ىذا البحث  أما

تعليم  تعظيم يف تساعد ادلعلمُتل اوعيوهب ىاإلظهار مزايا عمليا، من خالل ىذا البحث، يأمل الباحث. 1
 .ىذه الطريقة اإلنتقائية اللغة العربية باستخدام

م اللغة يتعل يما يتعلق بطرائقكار ادلعيارية فاألف و سوف تضي  إىل ادلعرفة من خالل ىذا البحث نظريا، .2
 .العربية والتقنية يف ىذا اجملال

 الدراسات السابقة ل. 

دار  يف مدرسة ادلفردات مياالنتقائية يف تعل مبوضوع " استخدام الطريقة توفة كوسية هاتكتب  الرسالة اليت .1
لرسالة عن كيفية تبحث ىذه ا ". 3162/3162احلكمة اإلبتدائية بوروكَتتو الغربية للعام الدراسي 

دار احلكمة اإلبتدائية بوروكَتتو الغربية. يستخدم  يف مدرسةيم ادلفردات االنتقائية يف تعل استخدام الطريقة
 10. م بشكل مستمريتعلاليف عملية  عدة طرقىذا تعليم ادلفردات 

".  تعلم اللغة العربية لدى الطالب ئية على نتائجاالنتقاتأثَت الطريقة لرسالة اليت كتبها رسوان مبوضوع " ا. 2
لطالب نتائج تعلم اللغة العربية على الطريقة اإلنتقائية تأثَت  ن اذلدف من ىذه الرسالة ىو معرفةكا

 2779/2717.11ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  للعام الدراسي   الف  اخلامس يف

أكادديية  م اللغة العربية يفيتعليف  االنتقائية لطريقةاستخدام افًتي الراسي مبوضوع " كتبتها اليت   لة اجمليف . 3
أكادديية شلرضة  يف يم اللغة العربيةكيفية عملية تعلحبث عن  يف ىذه اجمللة  ". Aisyiyah Padang شلرضة "

" Aisyiyah Padang"  12.اللغة العربيةدرس مل يدرسوا معظم طالبو أن ، حيث 

ع "تأثَت التعليم اإلنتقائي على نتائج تعلم اللغة العربية لطالب أ. فجر أول الدين مبوضو اجمللة اليت كتبها. 4
كان اذلدف من ىذا البحث ىو دلعرفة أي مدى تأثَت  ادلدرسة ادلتوسطة يف معهد احلديث اجلونيدية". 

 13لطالب ادلدرسة ادلتوسطة يف معهد احلديث اجلونيدية. تعلمال التعليم اإلنتقائي على نتائج منوذج

درسة ادل م اللغة العربية يفييف تعل الطريقة االنتقائية تطبيق اجمللة اليت كتبها أمحد رفاعي مبوضوع ". 5
يف ىذه اجمللة اليت يناقش فيها كيفية تطبيق الطريقة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل كيديري". 

 14. ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل كيديري يفاالنتقائية 

                                                             
10 Tufatun kusyah, Penggunaan Metode Eklektik Dalam Pembelajaran Mufrodat Di Madrasah Ibtidaiyyah Darul 

Hikmah Bantarsoka Purwekerto Barat Tahun Pelajaran 2014/2015,  
11Raswan,  Pengaruh Metode Pembelajaran Eklektik Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa, (vol.5 No. 1, 2018) 
12Fitri alrasi,  Penggunaan Metode Eklektik (Thoriqoh Al-Intiqoiyyah) Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab Di Akper 

„Aisyiyah Padang, (volume 1, Nomor1, 2018) 
13A.Fajar Awaluddin,  pengaruh metode pembelajaran eklektik terhadap hasil belajar siswa madrasah tsanawiyah 

ma‟had hadist al-junaidiyah biru bone (volume 12, Nomer 2, 2018) 
14 Ahmad rifa’I Implementasi Thariqah Al Intiqaiyyah ( Metode Eklektik ) Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di Mts N 

Kediri 1, (volume 13, nomor 2, 2015)  
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 منهجية البحثم. 

ىذا البحث. ومنهجيات ىذا البحث لتسهيل وصًفا موجًزا  بة ىذا البحث، يقدم الباحثيف كتا
 :وىي ، 3131عام  يف ادلشروع النهائي للطالب اجلامعةادلبادئ التوجيهية لكتابة  من

 (مقدمة)األول  الباب. 1

وأىداف ومشكلة البحث وحتديد ادلشكلة  توضيح ادلوضوع وخلفية البحث حيتوي ىذا الباب على
 .الكتابة السابقة ومنهجيةالبحث وفوائد البحث والدراسات 

 (إطار نظريالثاين ) الباب. 2

 .للبحث كأساس رئيسي   لنظرياتإطار نظري ىو وص  ا              

 البحث( الثالث )وص  موضوعالباب . 3

 .عرض احلقائق وبيانات البحثحيتوي ىذا الباب على صورة عامة عن موضوع البحث و 

 الرابع )حتليل البحث(الباب . 4

 .بيانات البحث واكتشاف البحث  حتليلحيتوي على   

 تام(الباب اخلامس )االخت. 5

  . التوصياتى االستنتاجات واالقًتاحات أو األخَت عل حيتوي ىذا الباب
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 اب الثانيالب

 نظرى إطار

  

 م اللغة العربيةيتعلأ. 

 اللغة العربيةم يتعل .تعريف1

لذا مبا أن  .كمخلوقات اجتماعيةحياة الناس   ها عنتال ديكن فصل ظهرة إجتماعية اللغة ىيإن 
ري للتواصل مع األشخاص أمر ضرو وىي  الناس قد تعلموا اللغات بشكل طبيعي، وخاصة لغة األسرة ،

تطوير قدرة هبدف دلتعلمُت ثنائي االجتاه بُت ادلعلمُت وا من حوذلم. بينما التعليم ىو عملية اإلتصال
. مبعٌت ادلتعلمنفس اقتصادية جيدة يف  ، ولديهم ميزةكونوا قادرين على ادلعرفة والفهمالطالب على أن ي

للوصول إىل عينة ادلواد ادلتعليمية باستخدام النشطة يم ىو جهد يبذلو ادلعلم يف حتقيق األ، التعلآخر
 .األىداف

اللغة العربية  .عامل اليت شهدت تطور اجملتمع االجتماعي والعلوماللغة العربية إحدى لغات الوأما 
اللغوية اليت تستخدمها األمم اليت تعيش حول هنري  دراسة العائالت اللغوية السامية، وىي من العائلة يف

.دجلة وفرات والرب الرئيسي لسوريا وشبو اجلزيرة العربية )الشرق األوسط(

يم اللغة العربية ىو نشاط التعليم يقوم بو ادلعلمون ستنتاج أن تعلالديكن ا ،من التعريف أعاله 15
 .م اللغة األجنبيةيتعليم، وىي ة التعلف عملياىدألتحقيق لغة عربية لطالب لتعليم ا

لذلك ، يُسمى ادلعلمون على  .أن ادلعلم عامل مهم يف عملية تسهيل التعلم يم، يظهريف التعلو 
تناسب احتياجات م باستخدام طرق معينة يلتسهيل التعللديهم زلاولة األشخاص أي ، أهنم ميسرين

أن ادلعلم اجليد وغَتىا. تعليمية وادلرافق والبنية التحتية باألىداف والطالب وادلواد الومنها تتعلق ، الطالب
م اللغة األجنبية ، يتضمن ييف تعل. و م الفعالة يالتعل يف استخدام طريقة دائًما ىو ادلعلم الذي يسعى

يعطينا علم اللغة معلومات عن اللغة بشكل النفسي وعلم الًتبوي. ، وىي علم اللغة ثالث ختصصات
لجمع كيف يتعلم الناس شيًئا ما ، ويسمح لنا علم الًتبوي ليصف علم النفس   .ةعام وعن لغات معين

م اللغة يمناسبة لالستخدام يف الفصل لتسهيل عملية تعلواحدة بُت اللغويات وعلم النفس يف طريقة 
 .العربية

ل يف إىل النظر يف ادلبادئ األساسية كدلي يم اللغة األجنبية على وجو خاص، حيتاج ادلعلميف تعلو 
طوات اليت بجب اختاهىا ديكن أن يساعد ىذا ادلبدأ األساسي يف تبسيط اخل .م اللغة األجنبيةيأنشطة تعل

اللغة واليت تشمل ادلبادئ  ادلبادئ اليت بجب أن يعرفها معلم، يوضح براون يف التعليم. ففي ىذه احلالة
 :تشمل ادلبادئ ادلعرفية ما يلي .ادلعرفية والعاطفية واللغوية

 

                                                             
15 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2003), Hal. 2 
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 األدتتةمبدأ أ. 

يعتقد مبدأ األدتتة أن تعلم اللغة الفعال ىو عملية فرعية أو عتبة من الوعي دتاًما كما يتعلم 
 .أشكال اللغةالعائلية اليت تعمل تلقائًيا دون االىتمام باألطفال اللغة من أمهم أو من بيئتهم 

 م اذلادفيمبدأ التعلب. 

عامل يف التعلم جلعل الطالب ديتصون التعلم لفًتة مبدأ التعلم اذلادف بأمهية ىذا ال يعتقد
 .أطول من التعلم عن ظهر قلب

 مبدأ االختبار أو ادلكافأةج. 

 .مكافأة وعون عادلًيا لفعل شيء ما ألن فيويؤكد مبدأ الثناء أو ادلكافأة أن البشر مدف

 مبدأ الدافع الداخليد. 

حىت بجب ادلعلم أن يسعى لتحفيز الطالب  الداخلي على أنو يف عملية التعلميؤكد مبدأ الدافع 
يرغب الطالب يف التعلم بال ومليئة بالتحديات حبيث  تكون أنشطة التعليم والتعلم شلتعة ومرحية

 .احلصول على مكافآت

 مبدأ اسًتاتيجية االستثماره. 

يف  متعلم يرجع أساًسا إىل رغبتهأن صلاح الطالب يف ال قد مبدأ اسًتاتيجية االستثمار علىيعت
 .يف عملية التعلماإلسًتاتيجية استثمار وقتهم وجهدىم واىتمامهم يف عملية التعلم باستخدام 

 مبدأ أنانية اللغةو. 

 تفكَتطريقة ل، يطور الطالب أو اللغة األجنبيةثانية اللغة التعلم يف مبدأ أنانية اللغة أنو  عتقدي
 .ومشاعر جديدة وسلوكيات جديدة جديد

 لنفسمبدأ الثقة باز. 

يعد مبدأ الثقة بالنفس مبدًأ عاطفًيا مهًما جًدا لتطويره يف متعلمي اللغة ألن هناية النجاح احملقق 
 .فس حىت يتمكن الطالب من فهم ادلادةتعتمد على مبدأ الثقة بالن

 مبدأ ادلخاطرةح. 

يشَت  نشودة. افوا من استخدام اللغة ادليعد مبدأ ادلخاطرة مفيًدا لتعزيز شجاعة الطالب حىت ال خي
 .ىذا ادلبدأ إىل اعتياد الطالب على ادلخاطرة يف استخدام لغتهم دون اخلوف من ارتكاب األخطاء

 مبدأ العالقة بُت الثقافة واللغةس. 

 .ىذا ادلبدأ ىو عامل مهم بجب مراعاتو يف تدريس اللغة

 اللغةمبدأ استيعاب م. 

 .منهجية أو تدربجية يةعملية تطوير م اللغة ييف تعلأن  ىذا ادلبدأ إىل ادلبدأ الذي يعتقد يشَت

 

 االتصال مبدأل. 
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م يىذا ادلبدأ بأن اذلدف من تعلويعتقد   .مبدأ االتصال ىو أىم مبدأ يف رلموعة ادلبادئ اللغوية
 القدرة على استخدام اللغة كأداة اإلتصال.، أي للغة ىو حتقيق الكفاءة اإلتصاليةا

 مهارات اللغة العربية. 2

حىت حتصل على ادلهارات اللغوية ، معرفة اللغة العربيةالستيعاب م اللغة العربية ىو يمن تعل اذلدف
 16:ىي أربعة جوانب ، و واليت تتكون من 

   مهارة اإلستماع ( أ

قي ادلعلومات من أشخاص وتل ادلهارات اللغوية اليت ذلا طبيعية استيعابيةمثل كاالستماع   مهارة
 آخرين )ادلتحدثُت(

    القراءة مهارة ( ب

وتلقي ادلعلومات من أشخاص آخرين  ادلهارات اللغوية اليت ذلا طبيعية استيعابية مهارة القراءة ىي
 .القراءة ىي تغيَت يف شكل الكتابة إىل معٌت ىضمو العقل أو العقلالكتابة. و  يف شكل

       الكتابة مهارة ج(

شخاص آخرين الكتابة ىي مهارات اللغة العربية اليت تتميز بإنتاج أو توفَت ادلعلومات أل ارةمه
، الكتابة ىي تغيَت يف شكل األفكار أو ادلشاعر إىل )القراء( يف شكل الكتابة. يف ىذه احلالة

 .شكل من أشكال الكتابة

    مهارة الكالم ( د

نقل ادلعلومات لآلخرين ، تنتج أو تإنتاجيةادلهارات ذلا خصائص  وأما مهارة الكالم فهي
)ادلستمعُت( يف شكل أصوات اللغة )الكالم ىو عملية تغيَت شكل الصوت إىل شكل من أشكال 

 .الكالم 

 م اللغة العربيةيمستويات تعل. 3

 :، منها مستويات 3م اللغة العربية ييف تعلكان 

 ادلبتدئُت( أ

مع ىذا ادلستوى ىي: حفظ لغة العربية ، وادلواد اليت تتوافق ىو ادلستوى األول يف تعلم الادلبتدئُت 
ىذه ادلادة دلستوى ادلبتدئُت ألهنا تتضمن  ادلفردات، واحملادثة البسيطة، واإلنشاء ادلوجو. ختتار

 .واجلمل اليت تبدأ من تكوين احلروف والكلمات كتابةالأنشطة 

  

                                                             
16 Azhar Arsyad, Bahasa Arab…,8 
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 ادلتوسطُت ( ب

فهذا يعٍت أن لديهم بعض الفهم للغة العربية ومهمة ادلعلم ، ندما يكون الطالب يف ىذا ادلستوىع
عندما يكون الطالب يف ىذا ادلستوى ىي أن ادلعلم يعزز ادلواد اليت حصل عليها الطالب ، حىت 

 .يتمكنوا من إتقان ادلادة

 ادلتقدمُت  (ج

عادة ما .  رد اللغة العربية ادلناسبة ذلم تعٍت اإلنشاء احل، يتقن الطالب مواويف ىذا ادلستوى
 .فيها مهارة وإبداعية من الكاتب ألنادلرحلة العالية على مستوى هلك يستخدم 

 م اللغة العربيةيعناصر تعل. 4

 :عناصر بجب معرفتها ، وىي ثالثة اللغة العربية تعليم يف 

 األصوات ( أ

كل عام تعليم األصوات على شالغرض من . و جًدا امهمكان استيعاب األصوات يف تعليم اللغة 
يف شكل نطق  وأ،  شكل التعرف على األصوات وفهمهايفىو استيعاب مجيع النظام الصويت 

نظام  شكل األصوات الصامتة والصائتة، وحيتوياإلضافة إىل فعاليا. بواستخدام أصوات اللغة 
وعالوة على هلك، فإن الكالم  17على مستوى طول الصوت، النرب والتنغيم وغَت هلك.الصوت 
من خالل  ، ألنواألجنبيةاللغات م يلبدء تعلتعليم الكالم مهما الكتابة حىت يكون أول من 

 .الصحيح لنطقتظهر جوانب الصوت ويشرح الطريقة عن ا، الكالم

 ادلفردات ب(

تسليم الرسائل اللغوية من ادلستخدمُت أن يكونوا قادرين على اختيار ادلفردات الصحيحة يتطلب 
يتم حتديد الفهم الصحيح للرسائل ادلنقولة من خالل  .وادلناسبة للتعبَت عن ادلعٌت الذي يريدونو

 .اللغة واالستخدام السليم للمفردات ادلستخدمة يف احملادثة

 القواعد ج(

ًتتيب الكلمات يف تأليف بىذه ادلادة تتعلق ألن  .عن اللغة  ينفصلعنصر مهم ال دالقواع
. تغيَت شكل الكلمات يف اللغة العربيةباإلضافة إىل هلك، تتعلق القواعد أيًضا ب .والكلمات

فهم واستخدام تشكيل الكلمات والعبارات ال على شكل عام ىي تشمل القواعدتعليم أىداف و 
 .واجلمل

  

                                                             
17 Abdul Wahab Rosyid, Media Pembelajaran Bahasa Ara, (Malang: UIN Malang Press,2009) Hal. 53 
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 ي المدرسة الثانويةاللغة العربية ف. 5

 ثانويةتعريف اللغة العربية يف ادلدرسة ال .أ

)األفكار  هماللغة العربية ىي اجلمل اليت يستخدمها العرب للتعبَت عن أىدافيقول غاليُت أن 
18(.وادلشاعر

ف ادلواق جيو وتطوير وتعزيز القدرات وإثارةاللغة العربية ىي مادة موجهة لتشجيع وتو و  .
ىي قدرة الشخص على  يةاالستيعاب . فالقدرةإنتاجية اإلبجابية جتاه اللغة العربية استيعابية كانت أو

 وسيلةالإلنتاجية ىي القدرة على استخدام اللغة كالقدرة ا. و فهم كالم اآلخرين وفهم القراءة
 و م القرآن واحلديث لفهجانب إبجايب اإلتصالية  شفهية كانت أو حتريرية. كانت للمهارات اللغوية 

 19.الكتب باللغة العربية ادلتعلقة باإلسالم للطالب غَت العرب

 أىداف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية   ب. 

العربية ، هارات ادلأربع  وحتريرية، واليت تتكون من شفهية لى التواصل باللغة العربيةتنمية القدرة ع. 0
 وىي االستماع والكالم والقراءة والكتابة.

جنبية اليت تعترب أداة التعلم الرئيسية ، خاصة غات األالوعي بأمهية اللغة العربية كإحدى اللنشر . 1
لتعلم دراسة التعاليم اإلسالمية ، وتنمية فهم العالقة بُت اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق 

وبالتايل من ادلتوقع أن يكون لدى الطالب نظرة ثاقبة عرب الثقافات وإشراك التنوع  .الثقافية
 20.الثقايف 

 لغة العربية يف ادلدرسة الثانويةلم الينطاق تعج. 

موضوعات اذلوية الذاتية ، وادلرافق  الثانوية درسة ادلاللغة العربية يف  شمل نطاق تعليم ي
مهارات يف تعلم اللغة  4ويف ادلادة  .، واالنضباطعامة ، واحلياة األسرية، واذلواية، وادلهنةادلدرسية ال

 العربية.

 م اللغة العربيةيمبادئ تعل د. 

 مبدأ األولوية. 0

 :ادلدرسة الثانوية ىو كما يلي م اللغة العربية يفييف تعلومن مبدأ األلوية 

                  .تعليم، واالستماع والتحدث قبل الكتابة( 0

 تعليم اجلملة قبل الكلمة ( 1

استخدم كلمات مألوفة يف احلياة اليومية قبل تدريس اللغة حسب ادلتحدثُت باللغة ( 2
                 .العربية

    

                                                             
18 Ulin Nuha, Metodologi Super efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2012) Hal. 31 
19 Bukhori, Tekni-Teknik Data Evaluasi Pendidikan, (Bandung: jemars: 1993), Hal 178. 
20 Keputusan Menteri Agama No 165, Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mta Pelajaran PAI dan Bahasa Arab. 

(Jakarta: Depag, 2014) Hal. 47 
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 مبدأ التصحيحية. 1

، لى النقدعلى إجراء تصحيحات وتعويد الطالب عمدرس اللغة العربية قادرًا بجب أن يكون 
 :يف األمور التالية خاصة

 ( التصحيح يف تعليم األصوات1

 ( التصحيح يف تعليم النحو2
 ( التصحيح قي تعليم الصرف3

 ادلبدأ ادلتدرج. 2

 يف ادلدرسة الثانوية مبادئ متدرجة يف عملية تعلم اللغة العربية 3يوجد  

دلعروف بالفعل إىل ، من ادلستوى العادلي إىل التفاصيل، من اإىل اجملرد ( التحول من ادلعقد1
 .اجملهول

     .سابقا وادلواد اليت سيتم تدريسها ادلقبلدلواد امبحوثة عالقة بُت اال ( وجود2

       .ىناك زيادة يف وزن تدريس السابق مع ادلقبل ( 2

 تعريف الطريقةب. 

، وبعبارة لةاألىداف احملصو لتسهيل تنفيذ األنشطة يف حتقيق  العمل ادلنهجيتعٍت طريقة الطريقة لغة 
 .أخرى الطريقة ىي خطوات عامة فيما يتعلق بتطبيق نظريات معينة على ادلناىج احلالية

فإن الطريقة ، مبعٌت آخر . عينةادلدخل ادلافًتاضات  طريقة عبارة عن تصميم وكلها تعتمد علىالو 
 21 .على أساس ادلدخل ادلعُت اللغة بطريقة منهجية ىي خطة شاملة تتعلق بعرض

ديكن قبوذلا أو  د بالطريقة ىو األساليب ادلعممة جيًدا حىت، فإن ادلقصو  Hebert Biston وفًقا لـ
 .ى قدم ادلساواة يف شلارسة التعليمتنفيذىا عل

أجل الوصول إىل ىدف سلكو من يريد الشخص أن ي بينما الطريقة عند زلمود يونس أهنا سبيل
فيمكن القول أن الطريقة وبالتايل  . يف اجلوانب العلمية وغَتىالشركة أو البيئة التجارية، و ، سواء يف بيئة امعُت
 22ة.تسلسل عمل منظم ومنهجي من أجل حتقيق األىداف ادلخططمبعٌت 

عترب الطريقة طريقة منظمة يف ، ت، ويف القاموس اإلندونيسي الكبَتيف اللغة العربيةتسمى "الطريقة" 
إليصال ادلواد  أن دير هبا ادلعلم بجب "الطريقة" ىي كيفية فهم أننديكن . و جيًدا لتحقيق ىدف ما التفكَت

 .األىداف من أجل حتقيق

 :م وىييئ طريقة التعلمباد
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بأن البشر يولدون بإمكانيات فطرية معينة وبأهنم قادرون على التطور بنشاط مع يؤسس على الرأي 
على أكثر تأكيدا أو  .مبادئ التعلم النشط للطالبعلى  والتعلم . وىذا بجب أن تعتمد عملية التعليمبيئتهم

 .ية التعلم وليس على عملية التعليمعمل

التعبَت عن أنفسهم من بحرية لديهم البشر التعليم على خصائص اجملتمع ادلدين، وىو تعتمد طريقة 
الطالب رلموعة من ادلعرفة أن ديتلك حيث  الكفاءات، يمتعل على مبدأ ميطريقة التعل. وتؤسس اخلوف

يم تعل بعض طرائقمن بُت ية. و ميىداف التعلحسب ادلعايَت أو األوادلهارات وادلواقف واألفكار وتطبيقها 
ىي و  يف مدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة ادلستخدمة الشائعة مي، فإن عملية التعلاللغة العربية يف إندونيسيا

 . الطريقة االنتقائية

 الطريقة االنتقائيةتعريف . 1

، بجمع بُت مجيع طريقة التعليم ادلوجودة وليس  .الطريقة االنتقائية طريقة مركبة أو سلتلطةتسمى 
أن كل طريقة ذلا على الرغم  .مييف أنشطة التعل مواحتياجاهت الطالب ظروفدم الطريقة ادلالئمة ليستخولكنو 

اجات وظروف الطالب وخصائص لكن بجب أن تتكيف مع احتيو ديكن درلها مزايا وعيوب، إال أنو ال 
عينة من ادل ةقيطر عيوب اللتغلب على استخدام مزايا الطريقة ديكن امن خالل  .وحىت ظروف ادلعلم ادلادة

 .أجل حتقيق نتائج التعلم كما ىو متوقع

لغة العربية من خالل طرق م الي، وكيفية تقدمي مواد تعلىي اجلمع أو االندماج الطريقة االنتقائيةإن 
أن تكون  23.يم على مهارة الكالم والقراءة والكتابة وفهم التعريفات ادلعينةعملية التعلأن تؤكد حبيث  سلتلفة، 

حىت يستطيع أن  .ادلختلفة ةقيللطر  الكايف دلعلمية إها كانت مدعومة بإتقان االطريقة االنتقائية طريقة مثال
مج التدريسي وتكييفو مع احتياجات الربنا عيوب كل طريقةالطريقة الصحيحة واالستفادة من  ادلعلم خيتار

 .الذي يواجهو ادلعلم

رغبة ادلعلم" إها كان اختيار رلموعة  ن ناحية أخرى ، أن تكون الطريقة االنتقائية طريقة "حسبوم
تياجاهتم على أساس "الطريقة األسهل رغبة ادلعلم دون النظر إىل ظروف الطالب واحاليت تعتمد على  الطيقة
 .ديكن تنفيذه إال من جانب واحدال  ُت ىذه الطريقةوبجب التأكيد على أن اجلمع ب.  للمعلم

 عترب مناسبة لظروف الطالب كموضوعتاليت اجلمع بُت عدة طرق  تطبيقها، ديكن للمعلميف و 

، بل يستخدم أيًضا الطريقة واحدة فحسبوسوف للمعلم حّر يف تعليمو ألنو ال يستخدم طريقة  التعليم. 
 .ادلدرلة

م اللغة العربية الذي بجمع بُت يبالطريقة االنتقائية ىو أسلوب تعل وىكذا ديكن االستنتاج أن ادلراد
اللغة يف  ألن منها والطريقة ادلباشرة وطريقة االستماع وطريقة نطقها يف جزء ال يتجزأ والًتمجة طريقة القواعد
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الطريقة وبدون  والكالم والقراءة والكتابة  االستماعوىي ادلهارات اللغوية،  4م فصلها من العربية لن يت
 .يتقنها الطالب ادلهارات اللغويةاإلنتقائية ال ديكن جلميع 

 :يف تعلم اللغة العربية تدريسهابجب  ادلهارات فيما يلي تعريفات من أربع 

أو ادلتكلم ينطق هبا  ةفهم كل كلمة ومجلىي قدرة الشخص على استيعاب أو  االستماع مهارة
األصوات  نتظمة وادلستمرة لالستماع إىل اختالفمن خالل ادلمارسة ادلادلهارة حتقيق ىذه . و وسائل معينة

   واجليدة.  الصحيحة حسب سلارج احلروف والعناصر األخرىاألصوات وعناصر 

ات ادلفصلية للتعبَت عن األفكار مىي القدرة على التعبَت عن األصوات أو الكلومهارة الكالم 
ىو نظام من العالمات اليت ديكن مساعها  إىل ادلتكلم. الكالم مبعٌت أوسع،راء أو رغبات أو مشاعر واآل

ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من العضالت واألنسجة العضلية يف جسم اإلنسان لنقل األفكار من أجل تلبية 
وطبيعي  اجيد الطالب من التواصل لفظًيا و إىل دتكُت رة الكالم. وعلى شكل عام هتدف مهااحتياجاهتم

 .باللغة اليت يتعلموهنا

. يف القلب اأو ىضمه ابقراءهت ادلكتوبةرموز وفهم زلتوى ال دتييز ي القدرة علىى  مهارة القراءة 
عالقة  جد فيوحىت يو ، يف حقيقتها عملية اإلتصال بُت القارئ والكاتب من خالل النص ما يكتبونوالقراءة و 

 .لغة الشفهية واللغة التحريريةمعرفية مباشرة بُت ال

من اجلوانب البسيطة مثل كتابة  ىي القدرة على وصف أو التعبَت عّما يف األفكار الكتابة مهارة
الكتابة يف دروس اللغة العربية ديكن أن تنقسم إىل  مهارة .  والكلمات إىل اجلوانب ادلعقدة ، أي التأليف

 24ىي اإلمالء، واخلط واإلنشاء.ئات ثالث ف

 الطريقة االنتقائية . خلفية إنشاء2

. ومن ناحية أخرى،  م السابقةيالتعل شأت ىذه الطريقة االنتقائية من عدم اقناع ادلعلم عن طرائقن
، وتشمل ىذه سلتلفة من دولة إىل دول أخرى وضوعيةوشروط م لو مشكالتاللغة العربية  كان تعليم

 .وظروف البنية التحتية وغَتىاالطالب على أىداف التعلم وظروف ادلعلم و الشروط ادلوضوعية 

يم اللغة العربية مع جوىر طرائق عملية تعل إبداع ادلعلم لتفعيل إن نشأة ىذه الطريقة االنتقائية ىي
 .الحتياجات الطالبالتعليم ادلتنوع وفقا إنشاء  يف  حريةم اللغة العربية ومنح ادلعلمُتيتعل

 للطريقة االنتقائية لمفهوم األساسي. ا3

ذلذه الطريقة  ، وادلفهوم األساسياليت ظهرت من قبلمكملة للطريقة ىذه الطريقة االنتقائية كانت 
 :ىي

 تخدم يف تعليم اللغات األجنبيةىي تسية ذلا مزايا يف التعليم و م اللغة العربيق تعلائكل طريقة من طر  .أ
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، ديكن استخدامها من مزايا ىذه الطريقة .ذلا مزايا وعيوب ، فكل طريقة توجد طريقة مثاليةال .ب
 .لتبسيط أنشطة التعلم

ىذه الطريقة كلها، مع إها جت ة. ض سلتلفاغر أو  ةمنطقيكل طريقة ذلا خلفيات وخصائص وأسس ج.  
 .متبادالفسيصبح تعاونًا مثالًيا 

 م اللغات األجنبيةيال توجد طريقة تناسب أىداف الطالب وادلعلمُت وأىداف تعلد. 

 يم، وليست تكمل الطريقة.احتياجات التعليم ىو االىتمام وتناسب من التعل اذلدف .ه

يف اختيار الطريقة اليت سيستخدمها  وفًقا الحتياجات الطالب يف تعلم اللغة  لكل ادلعلم حّر و. 
 25.العربية

أن تكون الطريقة االنتقائية طريقة مثالية إها كانت مدعومة بإتقان ادلعلم الكايف للطريقة 
وتكييفو مع  حىت يستطيع أن خيتار ادلعلم الطريقة الصحيحة واالستفادة من عيوب كل طريقة .ادلختلفة

 .يواجهو ادلعلم احتياجات الربنامج التدريسي الذي

ديكن أن تكون الطريقة االنتقائية طريقة مؤقتة أو طريقة "حسب الرغبة" إها كان وبالعكس، 
يف  أسهل، أو الطريقة اليت يكون ادلعلم  يعتمد على هوق ادلعلمىو فقط م يالتعلمجع طريقة االختيار يف 

الطريقة واعلم أن  .ن نتائج التعلم، فستكون النتيجة عدم اليقُت بشأاحلال ىذا إها حيدث . ستخدامهاا
لمستوى مناسب لبُت ىذه الطريقة االنتقائية . أن اجلمع من خالل نفس الطريقة إالديكن مجعها االنتقائية 

 .الفٍت أو التشغيلي

 خطوات استخدام الطريقة االنتقائية. 4

فمثاًل اخلطوات مثل الطرق األخرى ، فإن اخلطوات ادلستخدمة يف استخدام ىذه الطريقة مرنة ، 
 :اليت اختذىا ادلعلم ىي كما يلي

 .م األخرىيالتعلكما يف طرائق  ،ادلقدمة أ.

 تقّدم . بشكل متكرر حسب ادلوضوع وجزةادلقصَتة و الوارات احليف شكل الدراسية ادة ادلتقدمي ب. 
 .ىذه ادلادة أواًل شفهًيا مع احلركات أو اإلدياءات أو التمثيالت الدرامية أو الصور

 .بسالسة تماع إىل ىذه احلوارات مث يقلدىالالس يوجو ادلتعلمج. 

 .لتطبيق ىذه احلوارات مع األصدقاء بدورىميوجو ادلتعلم د. 

يعطي ادلعلم نص القراءة اليت  كانت مادهتا تتعلق باحلوار.  بعد أن يقدر ادلتعلم على تطبيق احلوار، ه.
 .بشكل متكرر الصحيحة ويتبعها ادلتعلمة قراءة احلوار اجليدة و ادلعلم كيفي مث  ديثل

. اإلشارات أو احلركات أو الصور أو غَتىا، ديكن أن يستخدم ادلعلم صعبةالفردات إها وجدت ادلو. 

 .يقوم ادلعلم بًتمجتو إىل اللغة األمإن مل ينجح ، ف
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 .حسب احلاجة همة يف نص احلوار، مث يبحث عنهايقدم ادلعلم بعض الًتاكيب اللغوية ادلز. 

 .لدراسة القراءة مث يناقش زلتواىا أو ادلتعلم الطالب يأمر ادلعلمح. 

ادلبحوثة سابقا. ديكن أن يكون  سئلة حول زلتويات احلوارتقييم هنائي يف شكل األتام تخيف االس. 
 26.فرديًا أو مجاعًيا حسب احلالة والظروف هتنفيذ

 وعيوبها  الطريقة االنتقائيةمزايا . 5

 :م اللغة العربيةيمزايا الطريقة االنتقائية عند استخدامها يف تعلفيما 

 م أكثر تنوًعا وإثارة لالىتماميالتعل واعلأن بجديكن للمدرسُت  أ. 

 أقل جاهبيةية ميبيئة التعلالالفروق الفردية ومواد  ديكن حّل ادلشكالت عنب. 

 يف تدريس ادلهارات اللغويةأكثر ثقة ومقنعة  درسونأن يكون ادل ج. 

 يف التعلمديكن أن يشجع نشاط الطالب د. 

 أن يقدم ادلدرسون  ادلادة بسرعةديكن ه. 

 ديكن للمدرسُت إضفاء احليوية على جو التعلم والتعليم يف الفصل الدراسيو. 

 لتعلموعدم ادللل عندما يشاركون يف أنشطة ا يشعر الطالب باحلماسةز. 

 27.التعلممزيدا من الًتكيز على الطالب  أن بجعل ادلدرسونح. 

قة، خاصة يف تعليم اللغة العربية استخدام أي طري. وقد هكرنا سابقًا أنو ال توجد طريقة أفضل 
 .يف استخدام ىذه الطريقة االنتقائية ماك  بجب التغلب عليها مشكلة اليت سوف تواجهها

استخدام ىذه  ومن ادلتنوعة.  األنشطة التعليمية رلموعة من ميع ادلعلمُت قادرون على تنفيذجلليس 
إىل ادللل يف عادًة ما تؤدي األنشطة الكثَتة يطلب ادلعلم أن يقدر على أداء كل شيئ ما. الطريقة االنتقائية 

يم التعل الوقت ادلطلوب ىو أكثر نسبًيا من استخدام طرائق ا. رتيب ادلواد التعلم، خاصًة إها كان عرض
بعض ادلدارس اليت إال ، ة يف ادلدارس يف إندونيسيا زلدودختصيص الوقت لدروس اللغة العربي ، فأّمااألخرى

 28.تويل اىتماًما خاًصا لدروس اللغة العربية

 نتائج التعلمج. 

 نتائج التعلمتعريف . 1

ات سواء من تغيَت السلوك أو تغيَت الجهد يقوم هبا شخص ما للحصول على  التعلم ىو
29. ، كنتيجة خلرباتو يف التفاعالت البيئيةجديدة نتائج

عملي وىو عنصر أساسي يف تنفيذ نشاط والتعلم   
لطالب يف ىداف التعليمية يعتمد على عملية تعلم ا، وىذا يعٍت أن صلاح حتقيق األأنواع مستويات التعليم
ن والعادات والتصورات ، بل يشمل التكوييقتصر التعلم على دراسة ادلواد فحسبال  .ادلدرسة والبيئة احمليطة
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وىكذا ، يقال إن الشخص  .وادللذات أو االىتمامات يف التكيف االجتماعي وسلتلف ادلهارات األخرى
 .تغيَت يف نفسو بسبب ادلمارسة واخلربة من خالل التفاعل مع بيئتوحيدث اليتعلم عندما 

 :87ية سللوقات كما يقول اهلل تعاىل يف سورة النحل اآل يف احلقيقةكان البشر 

اٰ ِتُكْم اَل تـَْعَلُمْوَن َشْيـٰ بُطُْوِن اُمَّو ٰ ُه َاْخَرَجُكْم مِّنْ ٰ َواللّ  وََّجَعَل َلُكُم السَّْمَع َوااْلَْبَصاَر  ٰ ًً
َدَة ٰ َوااْلَفْـ  (11) َلَعلَُّكْم َتْشُكُرْونَ  ٰ ًِ

يستخدم ادلعلم  .اليت ديتلكها الطالب بعد تلقي خرباهتم التعليميةفهي الكفاءات التعلم  وأما نتائج
األىداف التعليمية. وديكن حتقيقو عندما يفهم الطالب التعلم مع نتائج التعلم كمقياس أو معيار يف حتقيق 

أنو يقسم نتائج التعلم إىل ثالثة، ىي: )أ( ادلهارات  Howard Kingsleyعند   .السلوك ضلو األفضلتغيَت 
يول. يظهر ىذا الرأي نتيجة التغيَتات من مجيع عملية فهم ، )ج( ادلواقف وادل، )ب( ادلعرفة والوالعادات

 .التعلمنتائج 

لعملية واالعًتاف ائج التعلم ىي التقييم النهائي من استنتاج أن نتال، ديكن ابناًء على التعريف أعاله
تائج تحقيق نلألن نتائج التعلم تشارك الشخصية الفردية متكرر، وسيتم ختزينو لفًتة طويلة، الذي مت تنفيذه 

 .عملالطريقة التفكَت وتنتج سلوك  تغَت أفضل حىت

دعومة ببيانات موضوعية وكافية حول ادلعلومات حتتاج إىل ادل، تعليم ادلعلمدلعرفة مدى صلاح 
. التعلم ىي جزء من أىداف التعلم اليت بجب حتقيقها فنتائج ؤشرات تغيَت السلوك وشخصية الطالب. م
 :ىيفئات،  5 نتائج التعلم إىل Gegne يقسمو 

 ادلعلومات الشفهيةأ. 

 التفكَتيةهارات ادلب. 

 االسًتاتيجيات ادلعرفيةج. 

 قفاو ادلد. 

 القياديةهارات ادله. 

 التعلم أنواع نتائج. 2

 ، منها : رلاالت نتائج التعلم يف ثالثبنيامُت بلوم كان يف نظام التعليم الوطٍت يصنف 

تعلم الفكري ويتكون من ستة جوانب ىي ادلعرفة والفهم والتطبيق ال جملال ادلعريف فيما يتعلق بنتائجاأ. 
 .والتحليل والًتكيب والتقييم

أو  ، واإلجابةوانب، وىي القبولاجملال العاطفي مع ادلواقف والقيم اليت تتكون من مخسة جب. 
 .، والتقييم ، والتنظيم ، واالستيعاباإلستجابة
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واليت تتكون من عدة جوانب، ىي التمثيل الفردي ومهارة م بنتائج التعل اجملال النفسي ىو يتعلقج. 
قيقة، وحركة ادلهارات ، والقدرات ادلتناغمة أو الداحلركات االنعكاسية، ومهارات احلركة األساسية

 .، واحلركات التعبَتية والتفسَتيةادلعقدة

التعلم وتطوير  التعلم الثالثة ادلذكورة من أجل صياغة أىداف لذلك بجب أن يعرف ادلعلم نتائج
 30.أدوات التقييم

 العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم. 3

ىذه تشمل . وعلى وجو عام، العديد من العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم لدى الطالب يوجد
العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم  ، فإنكما يرى سالمتو   .العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية على العوامل

 :ىي

، واليت تشمل العوامل اجلسدية توي عليها األفراد الذين يتعلمونالعوامل الداخلية ىي العوامل اليت حي .أ
، ىب، والدوافع، والنضج، واالستعداد(ية )الذكاء، واالنتباه، واالىتمامات، وادلواوالعوامل النفس

 .وعوامل اإلرىاق )اجلسدية والروحية أو النفسية(

دلتعلمُت الفرديُت الذين يتعلمون، مبا يف هلك: عوامل األسرة، خارج ا العواملالعوامل اخلارجية ىي  .ب
  .وعوامل بيئة اجملتمع، وعوامل ادلدرسة

 نموذج اإلجراءد. 

 :ىي كما يليالبحث اإلجرائي للصف الدراسي و  يفمنوهج اإلجراء أنواع 

  يتشخيصالبحث اإلجراء ال. 0

يف ىذه  . ىو البحث يهدف إىل توجيو الباحث ضلو العمل يالتشخيص بالبحث اإلجراء ادلقصود 
، إها حاول على سبيل ادلثال .احلالة يشخص الباحث ويدخل يف احلالة الواردة يف بيئة البحث

 .الفصل يف زاعات وادلشاجرات والصراعات بُت الطالب يف ادلدرسة أوالباحث التعامل مع الن

 اإلجراء التشاركي البحث . 1

بجب أن تشارك  تشاركيا، إها كان الشخص الذي سيقوم بتنفيذ حبثويقال البحث أنو حبثا إجرائيا و 
بعد هلك يقوم الباحث و  .تقريرال مباشرة يف عملية البحث من البداية وحىت نتيجة البحث يف شكل

تنفيذ البحث ديكن  . نتائج البحثبتقرير البيانات وينتهي  مبراقبة البيانات وعيوهبا ومجعها، مث حيلل
ىنا يُطلب من الباحث أن السابقة. و يف ادلدارس كما يف ادلثال الوارد يف النقطة اإلجراء التشاركي 

 .ستمر من بداية البحث إىل هنايتوادلباشر و بادل فيو يشارك

 التجرييبحث اإلجراء الب. 2

                                                             
30 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung, Rosda Karya, 2004), Hal. 22 
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جراء ويفتح ما مت إصلازه و عندما حياول الباحث إىل تنفيذ اإلالتجرييب ىالبحث اإلجراء   ادلقصود من
، هتتم عملية الباحث حبفظ السجالت وجتميع خربة . ومن حيث ادلبدأدث أثناء العملحيوما 

 .الباحث يف عملو اليومي

 التجريبيةالبحوث . 3

تقنيات أو المن خالل زلاولة تطبيق ينفذ البحث اإلجرائي عندما بية تسمى البحوث التجري
البحث اإلجرائي،  من خالل تطبيقأنشطة التعليم والتعلم.  ختلفة بفعالية وكفاءة يفادلسًتاتيجيات الا

 التعليمية. ىدافلتحقيق األالطريقة  فعالية من حتديد من ادلتوقع أن يتمكن الباحث

يريد  ألن إلجراء التشاركي، استخدام منوهج البحث اباحث ويف ىذا البحث اختار ال
 . على عملية وصلاح الطالب يف دراسة الدروس مدى تأثَت ىذه الطريقة االنتقائيةأن يعرف  الباحث

 فرضية اإلجراءه. 

أكثر عند مولياسا فإن الفرضية ىي إجابة مؤقتة للمشكلة ادلطروحة، كإجراء بديل يعترب 
 31. البحث اإلجرائي للصف الدراسي من خاللشكلة ادلختارة حلّل ادل ادلالءمة

اجلملة اإلستفهامية. مشكلة البحث يف تعترب ، حيث الفرضية ىي إجابة مؤقتة على مشكلة البحث
ستند إىل احلقائق التجريبية احملصولة ، وال تإىل النظريات هات الصلةستند يقال مؤقًتا ألن اإلجابات ادلقدمة ت

 .شكلة البحثدل أّن الفرضية كإجابة نظرية  تعترب لذلك .خالل مجع البيانات

ومن النظريات ادلوصوفة، فإن الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم إليصال ادلواد ىي تؤثر على نتائج 
 التعلم لدى الطالب. 

 

                                                             
31  E. Mulyasa, Praktik Penelitian Tindakan Kelas, (PT. Rosada Karya, 2009), hal.63 
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