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ملخص الرسالة

طرؽتدريسالكبلـىوأىمأدكاتالتفاعلبُتالناسكللمعاملةبعضهمبعض.كأحد
فاسأٌفالطريقةالكبلـاجليدةمنهاالطريقة طريقةىياالنتقائيةاالنتقائيةألفرألبـو

مطابقةتعترباليتاألخرلالطريقةمجيعاعتمادخبلؿمنادلعلميستخدمهاخاصة
.للتطبيق

البح العاليةاحلكوميةاألكىلبندارالمبونج.مشكلةىذا البحثبادلدرسة ثعقدىذا
ىوىلإستخداـالطريقةاالنتقائيةيستطيعأفيرتقيمهارةالكبلـيفاللغةالعربيةلدم
ىذا أىداؼ المبونج؟. بندار األكىل احلكومية العالية بادلدرسة العاشر الصف طلبة

( ىو العاشرُالبحث الصف طلبة لدم العربية باللغة الكبلـ مهارة إرتقاء دلعرفة )
احل العالية المبونج.بادلدرسة األكىلبندار احلاؿ،لبحث كومية الباحثاستخدـىذا

كادلقابلةادلبلحظةباستخداـالبياناتمجعأسلوب.دكرتُتيفاإلجرائيالصفيبالبحث
.كالتوثيقكاالختبار

عمليةأظهرت األكؿ، تسَتسَتاباستخداـالتعليمالنتائجعليأٌف، اإلنتقائية الطريقة
كلعقدت.دكرتُتيفعقدتالطريقةاإلنتقائيةباستخداـالتعليمتنفيذحسنا.الثاين،

نتائجxِْٓدلدةلقائُتدكرة الثالث، ِْ.ٔٓاالختبارىىقبلماادلتوسطدقيقة.
كالدكرة الطريقةأفإىلالنتائجىذهتيشَت.ِٕ.ٕٔالثانيةكالدكرةْْ.ٕٔاألكىل

.العربيةكترقيةمهارةالكبلـاللغةتعليمعمليةمساعدةيففعالةاإلنتقائية



ادلفاتيح:الطريقةاإلنتقائية،مهارةالكبلـالكلمات

  



 

 ج

 

 القرار خطاب

السبلـعليككرمحةاهللكبركاتو

:أدناهادلوقعأنا
:رينديكعبدالرمحنإسم
ََُُُُِٕٕٓ:قيدرقمال
:قسمالتعليماللغةالعربيةالقسم
الًتبيةكالتعليم:الكلية

تطبيقالطريقةاإلنتقائيةلًتقيةمهارةالكبلـيفاللغةالعربيةدبوضوع"الرسالةالعلميةأف
"ىيالرسالةلدلطلبةالصفالعاشربادلدرسةالعاليةاحلكوميةاألكىلباندارالمبونج

اإلشارةسبتالذمالقسميفإالتطبيعيةأكتقليديةتكليسنفسى،اليتكتبتالعملية
سلالفاتكجودعلىدليلآخرىناؾكقتيفكافإذا.مرجعأكىامشيفكادلذكورإليو
.الكاتبعاتقعلىتقعالكاملةادلسؤكليةفإفالعملية،الرسالةىذةيف


.فهمهاؽلكنحىتالرسالةىذهقدمتكىكذا
كالسبلـعليكمكرمحةاهللكبركاتو

ََِِنوفمربٓبندارالمبونج،
الكاتب،




رينديكعبدالرمحن
ََُُُُِٕٕٓ

Materai 

 







 

 ك

 

 إهداء

اهللسبحانوكتعايل،أىديتىذهالرسالةالعلميةإيلأمياحملبوبةتويتإيلبكلالشكر
عليمجيعالدعاءكالدفاعكالتشجيعليتممىذه حرناكايتكأيبديديكركديانتو،شكرا
انةالرسالةالعلمية.شكراألختيٍتصغَتتيٍتسلسبيبلرمضانياكلطيفةسلمىعلياإلع

كوفناجحاعليكلحاؿ.أفنكالدعاءاليتأعطيتما،عسى
  



 

 ز

 

 ترجمة الباحث

،اإلبناألكؿُٓٗٗمايوِبٍترينديكعبدالرمحنيفبندارالمبونجالتاريخ

منتويتحرناكايتكديديكركديانتو.

ادلدرسةسوكارامىاإلبتدائيةاحلكوميةالثانيةبندارالمبونجكصلحيفالدراسةيبدأ

.َُِّمعهددارالسبلـكونتوركصلحيفالسنة.يستمرالدراسةيفََِٕيفالسنة

مثيدرسيفكليةالًتبيةكالتعليمجبامعةرادينإنتافاإلسبلميةاحلكوميةالمبونجتبدأيف

.َُِٔ-َُِٓادلستولاألكؿالسنةالدراسة

قسميفعضوايكوف.كخارجداخلاألنشطةسلتلفيفكطلبةكقتوطواؿ

يفاربادالطلبةالطلبةدبعهددارالسبلـكونتور.يكوفعضوااإلعبلـادلركزلكشركة

القسمالتعليماللغةالعربيةرادينإنتافاإلسبلميةاحلكوميةالمبونجكشعبةاللغةالعربية

لقسمالتعليماللغةالعربية.



ََِِنوفمربٓبندارالمبونج،



رينديكعبدالرمحن



 

 ح

 

 تقديركلمة الشكر و 

دائما،حيتمتىذهالرسالةالعلميةكىدايتورمحتوؽلنحلالذماحلمدهللعزكج

الصف لدمطلبة العربية يفاللغة الكبلـ مهارة لًتقية اإلنتقائية دبوضوعتطبيقطريقة

العاشربادلدرسةالعاليةاحلكوميةاألكىلبندارالمبونج.

مقدمة العلمية الرسالة الدرجةعليللحصوؿالشركطبعضلتوفَتكتبىذه

المبونج.احلكومٌيةاإلسبلمٌيةإنتافرادينكالتعليمجبامعةالًتبيةعلميفاألكيلاجلامعة

كلناألطراؼ،مجيعكتوجيومساعدةمنيتجزأالجزءناالعلميةالرسالةىذهإعداديعد

سيماالذلم،تقديركأعلىامتناهنمعنللتعبَتللمؤلفُتالفرصةإتاحةيفمفرطنايكوف

:أجلمن

كالتعليم .ُ الًتبية لكلية كعميدة ادلاجستَتة، ديانا نَتفا الدكتورة األستاذة فضيلة

 المبونج.احلكوميةاإلسبلميةإنتافرادينجبامعة

لكلية .ِ العربية اللغة التعليم قسم كرئيسة ادلاجستَتة أميىجرية الدكتورة فضيلة

 المبونج.احلكوميةاإلسبلميةإنتافرادينالًتبيةكالتعليمجبامعة

ّ.  ةاحلاجةالدكتورفضيلة سغاىل اليتةادلاجستَترمضاين األكيل تساعدكمشرفة

 كالتحفيز.كالتوجيواإلشرراؼعلى



 

 ط

 

التوجيودائماتقدـكمشرفةالثانيةاليتاحلاجةإرليناادلاجستَتةالدكتورةكفضيلة .ْ

 العلمية.الرسالةىذهمناالنتهاءيفكاإلرشاد

ٓ.  بندارفضيلة األكىل احلكومية العالية ادلدرسة كرئيس ادلاجستَت إقباؿ زلمد

 المبونجكمجيعاألساتيذالذينساعديندائما

سلسبيبل .ٔ صغَتتيٍت أختيٍت ركديانتو، ديديك كأيب حرناكايت تويت احملبوبة أمي

 رمضانياكلطيفةسلمىعلياإلعانةكالدعاءاليتأعطيتم

ال .ٕ التعليم أصحايبيفقسم العربية أفَُِٓلغة تريدكف ألنكم كثَتا شكرا ،

 .صداقتناتتكسرأالتكوفصديقالطلبالعلمعسى

اليتمجيع .ٖ كاحملاضرات بشكلسواءفردم،بشكلذكرىاؽلكنالاحملاضرين

 الرسالةالعلميةإعداديفساعدكاشلنمباشرغَتأكمباشر

الكاتب رجي التواضع، اىذهتفيدأفبكل .ػلتاجومنكللعلميةالرسالة

.شكرا.ادلدخبلتمنمتنوعةرلموعةالكاتبيتوقعالرسالةالعلميةىذهعيوبجلميع



ََِِنوفامبَتٓبندارالمبونج،



رينديكعبدالرمحن
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 ّٔ.................................................كقتكمكافالبحث .د
 ّٔ.......................................................أدكاتالبحث .ق
 ْٔ..................................................طريقةمجعادلعطيات .ك

 ْٔ........................................................ادلبلحظة .ُ
 ٓٔ..........................................................ادلقابلة .ِ
 ٓٔ..........................................................التوثيق .ّ
 ٓٔ.........................................................اإلختبار .ْ

 ٔٔ...............................................ادلعطياتربليلأسلوب .ز
 ٗٔ......................................مهارةالكبلـيفالنجاحمؤشرات .ح


هاوتحليلالباب الرابع. نتائج البحث 
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 ْٕ..............................................التحتيةكالبنيةادلرافق .ّ
 ٕٔ......................................................الطلبةعدد .ْ

 ٕٕ........................................................نتائجالبحث .ب
 ٖٕ......................................................قبلمادكرة .ُ

 ٖٕ...............................................ادلبلحظةاألكيل .أ
 ٕٗ................................................اإلختباراألكؿ .ب



 

 ـ

 

 ّٖ.....................................................الدكرةاألكيل .ِ
 ّٖ.........................................الدكرةاألكيلالتخطيط .أ
 ٖٓ...........................................التنفيذالدكرةاألكيل .ب
 َٗ..........................................ادلبلحظةدكرةاألكيل .ج
 ْٗ..........................................التفكَتالدكرةاألكيل .د
 ٓٗ.....................................................الدكرةالثانية .ّ

 ٓٗ.........................................التخطيطالدكرةالثانية .أ
 ٕٗ...........................................التنفيذالدكرةالثانية .ب
 َُِ.......................................ادلبلحظةالدكرةالثانية .ج
 َُٓ.........................................التفكَتالدكرةالثانية .د

 َُٕ...........................................ادلباحثةعننتائجالبحث .ج


الخامس. اإلختتامالباب 
 ُُّ...........................................................اخلبلصة .أ

 ُُْ...........................................................ادلداخلة .ب


المرجع
 المالحق

  



 

 الباب األول

 المقدمة

 توضيح الموضوع  .أ 

عنأكالنيشرحباحثأفالدعقبلبدأالباحثالشرحعنماقدحبث،

الىذهموضوعيفكاردىوما موضوعرسالة ىوالىذهالعلمية. العلمية رسالة

الصف لدمطلبة العربية اللغة يف الكبلـ مهارة لًتقية اإلنتقائية طريقة تطبيق

العاشربادلدرسةالعاليةاحلكوميةاألكىلبندارالمبونج.

رسالةالعلميةىي:الىذهكالنقطمنادلوضوعالذمسنبحثيف

 تطبيق .ُ

التطبيقأعماؿ،تطبيقىو(KBBI)الكبَتإندكنيسيالقاموسكفقنا

كطريقةنظريةشلارسةفعل،أٌفالتطبيقىواخلرباءلبعضكفقنابينماأكيطبَّق،

متالىترلموعةقبلمنمرغوبةكدلصلحةمعينةأىداؼوصيللتأخرلكأشياء

ُمسبقناكترتيبهااستعدادىا

 

                                                             
1https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?se

quence=5&isAllowed=y 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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 طريقةاإلنتقائية .ِ

الستخدامهاطرؽعدةبُتذبمعأكسبزجطريقةطريقةاإلنتقائيةىي

التعلمكأنشطةالعربيةاللغةتعليميف باسمأيضناالطريقةىذهتيعرؼ.

باستخداـترمجتهاؽلكنباإلندكنيسيةفرنسا،يفككذلك،"النشطةالطريقة"

مدرسُتمنالكبَتالعددإىلبسببالطريقةىذهتكوينِ.اإلنتقائيةطريقة

األخرلطريقةالمنكثَتفهناؾكاحدة،طريقةعلىفقطيعتمدكفالالذين

ىذهتشكيل،النهايةكيفةبالطللدلالعربيةاللغةمهارةربفزأفؽلكناليت

 .االنتقائيةبالطريقةتسميتوؽلكنماأكادلختلطةالطريقةكىيالطريقة

 ترقية .ّ

كارتفاع ارتقاء ىي لغة براساتياّترقية دانو رأل ترقيةكلمةبأف.

(peningkatan)كلمةمنمشتقىي’tingkat‘مستوياتعدةتعٍتكىي.

ادلتعلقللعملالًتكيجعليهايرتبطاليتادلشكبلتإصبلحيفاإلضافةكأيضنا

ْ.احملددالنشاطدبصدر

                                                             
2
َZulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali Pers,2014), 

h. 54. 
 ِٕٔ(،ص.ََِٕ)بَتكت:دارادلشرؽ،ادلنجديفاللغةكاألعبلـالطبعةالثانيةكاألربعوفلويسمعلوؼ، 1

4 Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: ARKOLA,2007), h. 618. 



ّ 
 

 
 

 ىو تطبيق أٌف ىذا، من نفهم أف كالطرؽالعملياتنستطيع

 .قبلذممنأفضلإىلجهةشيءتقدـلالنشاطجهدًتقيةلكاإلجراءات

 مهارةالكبلـ .ْ

ادلهارةيفاللغةالعربيةأربع،ألئكهممهارةاالستماعكمهارةالكبلـ

حبثالباحثعن العلمية الرسالة يفىذه الكتابة. كمهارة القراءة كمهارة

مهارةالكبلـ.

خرج الصاحلة. العربية األصوات تلفيظ ىو ىنا الكبلـ تفسَت

مهارةىذه.توصيلللغةإمجاعناأصبحتاليتسلارجاحلركؼاألصواتمن

 ٓ.االستماعرينسبيفسليببشكلييسمعدلارينسبعدةخبلؿمنالكبلـ

 أسباب اختيار الموضوع .ب 

ؽلكنحيثالتدريسطرؽعدةذبمعأفؽلكنطريقةىياالنتقائيةالطريقة .ُ

الذينةبالطلألفبسهولةمناسبةطرؽعدةزجتأفؽلالطريقةهبذهللمدرس

كىمالعاشرالصفةبطلىمالبحثأىداؼكانوا اجلدكد الذينطلبة

تتعلمالالىتعامةأكإسبلميةكانتسواءادلدارسأنواعسلتلفمنخرغلو

 .العربيةاللغةبتعلمملتعودكالعربيةاللغة
                                                             

5 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali 

Pers,2014),h. 191 
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الكلماتأكاألصواتنطقعلىالشخصقدرةىيكبلـالمهارة .ِ

عناصرأربعةكىناؾكادلشاعر،األفكارعنللتعبَتاللغةقواعدباستخداـ

أردلذلك،.الفصاحةككادلفرداتاألصواتعلم:كىي،كبلـالمهارةإلتقاف

يعرؼالباحث الصفبالطللدلكبلـالمهارةترقيةكيفيةتعلمتكأف ة

العاشربادلدرسةالعاليةاحلكوميةاألكىلبندارالمبونج.

 خلفية البحث .ج 

لتتبليغأغرادىم،ألف اإلنسافأكالقـو اليتيستخدـهبا ىيآلة اللغة

كاللغةكذلك ىيالثبلثالكائناتاليتاليفرؽأحد. كالثقافة القـو ك اللغة

كاجملتمع.اجملتمعالذمتقدـثقافتوفطبعاتقدـكجود تكوفعبلمةكمرآةللقـو

تشَتكجودرلتمعها.لذلكتارةتقاؿاللغةكادلرأةلغتو.اللغةاجليدةتستطيعأف

ٔاجملتمع.

 كياماحلاجقاؿ تاج" "اللغة يفخطبتو عنتيظهرمشساذلادلعبدا

اللغةأعلية العصرلمرئيسكىوكلماتو،من كاليتونتور،كالسبلـدارعهد

ذلكيفطلبةاليستخدمهمايوميناكلغتُتكاإلصلليزيةالعربيةاللغتُتهافيتستخدـ

 .ادلعهد
                                                             

6 Kunjana Rahadi, Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tingg,(Gelora Aksara 
Pratama,2009),hlm.1 
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توجداجملموعةىذهىف.الساميةاللغاترلموعةإىلالعربيةاللغةتنتمي

رلموعةأقدـىياألكاديةٕ.معظمهاانقرضاألكسطالشرؽيفلغاتعدة

.ادليبلدقبلََٔكََِٓبُتالرافدينأكالعرؽببلدمنطقةيفربدثتلغوية

أضلاءمجيعيفادلسلموفيستخدمهااليتالقرآفلغةأيضناىيالعربيةاللغة

الرغمعلىأيضناالعربيةاللغةتستخدـاإلسبلـيفالعبادةأشكاؿكمجيعالعامل،

الضركرممنليسأنوكما،ةالصدقمثلالعباداتمجيعيفاستخدامهاعدـمن

ذلكأشبوكماالصبلةنيةمثلالعبادةيفالعربيةاللغةاستخداـ العربيةلكن.

.حاؿبأمينفصمالاربادكاإلسبلـ

استخداـيفةبالطلقدراتتنميةىوأجنبيةلغةتعلممنالرئيسياذلدؼ

ككتابةاكبلماللغة،تلك اللغةتدريسعامليفاللغةاستخداـعلىالقدرة.

اللغةمهارة)اللغويةادلهاراتتسمى أكضحكمالغوية،مهاراتأربعىناؾ(.

:كىيموجودة،لغويةمهاراتأربعىناؾ،ادلصطفىشيف

 االستماعمهارة .ُ

 الكبلـمهارة .ِ

 مهارةالقراءة .ّ

                                                             
7 Ahmad Fuad Effendy, Sejarah Peradaban Arab & Islam (Malang: MISYKAT, 2012), h. 

57 



ٔ 
 

 
 

الكتابةمهارة .ْ

علىالقدرةأففهمن،السابقةادلذكورةاألربعاللغويةللمهاراتبالنسبة

مهارةكىياألربع،اللغويةادلهاراتخبلؿمنتتمأفغلبأجنبيةلغةاستخداـ

ادلناقشةىذهيفكلكنالكتابة،كمهارةالقراءةكمهارةكبلـالكمهارةاالستماع

.كبلـالمهارةعلىفقطالباحثسَتكز

احلياةيفاإلنسافبويقـوالذمالثايناللغومالنشاطىيكبلـالمهارة

يتعلممساعها،يتماليتاألصواتعلىبناءن.االستماعأنشطةبعدأماللغوية،

علىكبلـالمهارةتعريفيتم.كبلـاليفماىرينأخَتناكيصبحوفالنطقالبشر

راءكاآلاألفكارعنللتعبَتادلفصليةالكلماتأكاألصواتنطقعلىالقدرةأهنا

ٖ.كنقلهاعنهاكالتعبَتكادلشاعر

كبلعلافإفذلك،كمع".بَتتع"باصطبلحالكبلـرةامهككذلكيقاؿ

أفبينماالشفوية،القدرةعلىالكبلـرةامهتؤكدحيثسلتلفة،تأكيداتذلما

يتقنأفغلب،كبلـالمهارةإتقافكيفٗ.مكتوبشكليفأيضناالتعبَتيتجلى

ىنرمأكضحكما.الفصاحةككادلفرداتاألصواتعلم:كىيعناصر،ثبلثةادلرء

                                                             
8 Burhan Nurgiyantoro.Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

(Yogyakarta: BPFE 1995), h. 276. 
9 Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ. (Malang: UIN Maliki 

Press, 2011),h. 137. 



ٕ 
 

 
 

ثبلثةبيلتقيعندماكبلـاليفماىرأفيقاؿالشخصؽلكنتارغلاف،جونتور

َُ.الفصاحةككادلفرداتاألصواتعلم:كىيعناصر،

نطقعلىالشخصقدرةىيكبلـالمهارةأففهمنالسابقالرأممن

كادلشاعر،األفكارعنللتعبَتاللغةقواعداستخداـيفالكلماتأكاألصوات

كىي،كبلـالمهارةإلتقافعناصرثبلثةكىناؾ ادلفرداتكاألصواتعلم:

.الفصاحةك

طريقةكالدخلادلفهمُتدرسادلعلىغلبالعربية،اللغةتعلميف

كحقيقةاللغةحبقيقةيتعلقفيمااالفًتاضاتمنرلموعةىوادلدخل.سالبكاأل

بشكلاللغةمادةبتقدًنتتعلقشاملةخطةىيالطريقة.اللغةتدريستعلم

احملددالنهجأساسعلىمنهجيأكمنتظم يتمزلددنشاطىواألسلبك.

 ُُ.اختيارىامتاليتكالطريقةللنهجكفقناالدراسي،الفصليفتنفيذه

القواعدالطريقة:منها،تطويرىامتالعربيةاللغةتعلميفطرؽعدةىناؾ

ةقيكالطرالشفوية،السمعيةكالطريقة،القراءةكطريقةادلباشرة،كالطريقةكالًتمجة،

                                                             
10 Hendry Guntur Tarigan, Bicara Sebagai Keterampilan Bahasa, (Bandung: Angkasa, 

1990), h. 3. 
11 Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’ Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab. (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 33-34. 
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يةالتحليلةقيطرالك،ةالتباينيةالتحليلةقيطرالكالتواصلية،ةقيكالطر،ئلنتقائيةال

.ةادلقارن

ئلنتقائيةيفتعليمالةقيالطرمنعددالطرؽالسابقةسيستخدـالباحث

بندارالمبونج.ُاللغةالعربيةلدلالطلبةصفالعاشرادلدرسةالعالية

كاليتفرنسايفككذلكالفعالة،بالطريقةأيضنانتقائيةاالالطريقةتعرؼ

ىذهفإفاالسم،يوحيكما.سلتلطةطرؽإىلاإلندكنيسيةباللغةترمجتهاؽلكن

يفجديدةطرؽالستخداـمعناذبميعهاكيتمطرؽعدةمعتتعاكفالطريقة

إنشاءكلكنادلدرلة،الطريقةيفالقصورأكجولتغطيةكالتعلمالتدريسعملية

احلنافالدكتورقاؿكمااألخرلللطرؽرفضناؽلثلالالطريقةىذه من،ذك

منهالكلألفمثاليةطريقةتوجدال(ُ)أنوالطريقةىذهتفًتضأخرلناحية

التعلملتبسيطاستخدامهاؽلكنقوةنقاططريقةلكل(ِ)كقوةضعفنقاط

القدؽلة،للطريقةرفضأهناعلىليسجديدةطريقةكالدةإىليينظرأفغلب(ّ)

كلاألغراض،جلميعمناسبةكاحدةطريقةتوجدال(ْ)ربسينناباعتبارىاكلكن

ٓ)التعلمبرامجمجيعكةبالطلمجيعكدرسُتادل تلبيةىوالتعلميفاألىم(
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ٔ)الطريقةاحتياجاتتلبيةكليس،ةبالطلاحتياجات درسمكليتمتع(

 ُِ.ةبالطلالحتياجاتكفقناطريقةاختياريفكاحلريةبالسلطة

ادلدرسالباحثقدمواليتادلبلحظةنتائجعلىإستنادا الصفعلى

العاشر المبونج، بندار األكىل احلكومية العالية يستخدـادلدرسأفبادلدرسة

مثبالكتابادلرفقالنصادلدرسيقرأحيثكالًتمجةالقراءةطريقةالدراسةطواؿ

.بتدكينوةبالطليقـومثيًتمجو،

أستاذنتائجعلىإستنادا إىل ادلقابلة الباحث قاـ السابقة ادلبلحظة

سيدلكمدرساللغةالعربيةبادلدرسةالعاليةاحلكوميةاألكىلبندارالمبونج.

يدرسالعلملكنادلتاحة،الطرؽمجيعبدراسةاآلفحىتقمتلقد"

ادلعلموفيكوفكأحياننا.الصفويةالسمعيةطريقةأستخدـفقطأنالذلكفقط،

النهايةكيفأقل،ادلناكراتمناألنواعىذهاستخداـفإفالقدؽلة،بالطريقةسعداء

"فقطكالًتمجةالقرعةطريقةاستخداـيتم

الصفمدرسطبقهااليتالطريقةعلىإستنادا لدمطلبة العربية اللغة

المبونج األكىلبندار احلكومية العالية بادلدرسة اختبارناالباحثأجرل،العاشر

                                                             
12 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali 

Pers,2014),h. 54. 
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يفموضحىوكماةبالطللدلالعربيةباللغةكبلـالةمهارعلىتأثَتلوكاف

:التايلاجلدكؿ

ُرسمالبياف

بنداراألكىلاحلكوميةالعاليةبادلدرسةالعاشرالصفطلبةلدمادلعطياتدلهارةالكبلـ
المبونج



0% 

68% 

8% 

24% 

0% 0% 

 تقدير الدرجات

 30-0ضعيف جدا 

 50-31ضعيف 

 60-51مقبول 

 70-61جيد 

 80-71جيد جدا 

 100-81ممتاز 
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الصفالعاشربادلدرسةالعاليةاحلكوميةالعربيةباللغةالكبلـمهارةقيمةأخذمبلحظاتنتائج:البياناتمصادر

األكىلبندارالمبونج

الكبلـمهارالسابقاجلدكؿيوضح الصفالعاشرةبلطلالعربيةباللغةة

المبونج األكىلبندار احلكومية العالية فئةيفطالبنآِبُتمنمث،بادلدرسة

َِناجحالغَتكالفئة٘(َِ)مئويةبنسبةبطبلٓيوجدعاـ،بشكلناجح

إىلكصلوافقططبلبٓىناؾأفاستنتاجؽلكن٘(.َٖ)مئويةبنسبةطالبنا

 ٘(.َِ=ََُ×ِٓ/ٓ)بنسبةادلعايَتاإلكتماؿاألدىن

تؤثراليتكاجلوانباالحتماالتمجيعالباحثعتربيالسابقالوصفمن

اليتالسابقةاألحباثعلىأيضناالباحثكيعتمد،ةبللطلالتعلمسلرجاتعلى

:كمنهماآلخرينالباحثُتمنكثَتاستخدمها

80% 

20% 

 تقدير الدرجات بنسبة المعايير اإلكتمال األدنى

 74-0غير ناجح 

 100-75ناجح 
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اللغاتكلية،األجنبيةاللغاتقسممننيساعزتوفمجعوحبث .ُ

علىالقدرةربسُت"بعنوافسيمارانجكاليةجامعة،كاآلداب

لعبةيفاالنتقائيةالطريقةخبلؿمنالعربيةباللغةالتحدث زبمُت"

ادلدرسةةبلطلِ IPAعشراحلادمالفصللطبلب"تطابقك

كنداؿ. احلكومية الدكرةيفدكرتُت،علىاالختبارإجراءمتالعالية

االجتماعيفإمجاليةنتيجةمتوسطعلىةالباحثتحصلاألكىل،

ٗٓ.ْٕقيمةمتوسطالثايناالجتماعكيفْٖ.َٕاألكؿ كيف.

متوسطيفالزيادةكبلغتدبقدارالتعلمنتائجزادتاألكىلالدكرة

كيفِ٘ٗ.ٓادلئويةالنسبةيفزيادةمعُٕ.ِٕاجتماعكلقيمة

إىلاألكؿاالجتماعمنللنتيجةالعاـادلتوسطكافالثانيةالدكرة

 ٘.ِٗ.ٓالثايناالجتماع

العلميةال .ِ تعليمدراسةقسمخوريو،لولوؾرياناأعدهتااليترسالة

بعنوافسيمارانج،حكوميةجامعةكالفنوف،اللغةقسمالعربية،اللغة

باللغةالتحدثدلهاراتالتعلمنتائجعلىاالنتقائيةاألساليبتأثَت"

صلاكيلللفصلالعربية اذلدل مناحج العالية دبدرسة العاشر

متوسطيبلغالرسالةىذهيفالبياناتربليليظهردككوحسىتفاتى.
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نفسو،الوقتكيف.َٔ.IPAِٕٔالعاشرفئةللادلنخفضةالقيمة

الفئةكىيأعلى،فئةمتوسطلديهااليتالفئةىيالتحكمفئةفإف

 َٓ.ٕٕدبتوسطIPAُاحلادلعشر الطريقةاستخداـبعدمث.

ّْ٘.ٓٓبنسبةكبلـالعلىةبالطلقدرةدرجةزادتاالنتقائية،

 .َٓ.ٕٗعندربدثدرجاتدبتوسط

اليتطريقةالتطبيقأفيفهم،السابقةادلذكورةاالستنتاجاتعلىإستنادا

العربيةباللغةكبلـالمهارةلتحسُتكافيانيكنملالسابقادلعلماستخدمها

السببذلذاالصفالعاشربادلدرسةالعاليةاحلكوميةاألكىلبندارالمبونج.ةبلطل

.العربيةباللغةكبلـالرةمهاربسُتيفادلناسبةالطريقةتطبيقيفالباحثأراد

ا يفاالنتقائيةالطريقةالباحثسيطبق،السابقةادلذكورةادلشكبلتعنبعيدن

الصفالعاشربادلدرسةالعاليةاحلكوميةاألكىلةبطللدلكبلـالمهارةربسُت

بندارالمبونج.

 تركيز البحث .د 
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البحث كبلـيفالةمهاررقيةتعلىادلشكلةىذهالباحثيركزيفىذا

بندار األكىل احلكومية العالية بادلدرسة الصفالعاشر طلبة لدم العربية اللغة

 المبونجباستخداـالطريقةاالنتقائية.



 مشكلة البحث .ه 

"ىل:التاليةادلشكبلتصياغةؽلكن،السابقةاخللفيةعلىإستنادا

إستخداـالطريقةاالنتقائيةيستطيعأفيرتقيمهارةالكبلـيفاللغةالعربيةلدم

 طلبةالصفالعاشربادلدرسةالعاليةاحلكوميةاألكىلبندارالمبونج؟"

 هدف البحث .و 

:يليكماىيبحثالىذاأىداؼفإفالبحثمشكلةمنانطبلقا

لدمطلبةالصفالعاشربادلدرسةدلعرفةإرتقاءمهارةالكبلـباللغةالعربية .ُ

 العاليةاحلكوميةاألكىلبندارالمبونج

 فائدة البحث .ز 

 نظريا .أ

الدعمعطىيأفنتقائيةاالطريقةالاستخداـأفٌالبحثىذامنرجىيي

قبلالذمللبحث من عقد قد نتائجىذامنيرجىُيذلكجبانب.
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ألعضاءمرجعكالتعليمرلاؿيفالعلميةالبصَتةإضافةيفمفيدةالبحث

مننفسوالوقتكيف.العربيةاللغةتعلمطريقةتطويريفالتدريسىيئة

 .العربيةاللغةيفكادلهاراتادلعرفةيرتقىأمعمليا،

 عمليا .ب

 للمدرس (ُ

امفيدالبحثىذا درسادليعرؼأفغلبحيث،درسُتللمجدن

للمادةكفقناةنتقائياالالطريقةباستخداـأعمقبشكلكيفهم

كفقناصحيحبشكلالعربيةباللغةكبلـالميتعليتمحبيثادلناسبة

 .ادلنشودةعليميةالتألىداؼ

 للطلبة (ِ

يفادلشاركةيفكنشاطنامحاسناأكثريكونواأفةبالطلمنرجىيي

كبلـللإتقاهنميزدادحىتالعربيةاللغةدريستيفخاصةدريسالت

 .العربيةباللغة

 للباحثُت (ّ

يتعلقفيماخاصةللباحثُتكالبصَتةادلعرفةبحثالىذاتقدـ

االنتقائيةباستخداـ العربيةباللغةكبلـالدلهارةالطريقة يأمل.
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،ادلستقبلالباحثُتمنانتباهبحثالىذانتائجذبذبأفالباحث

.كمكثفمعمقحبثإلجراء

  



 

 الباب الثانى

 اإلطار النظري

 الطريقة التعليمية .أ 
أفىو،درسُتادلكخاصةالتعلميفادلصلحةألصحابكفقناميالتعلتعدد

تكوفحبيثكالظركؼادلوقفسياؽمعتعليميإجراءكلمواءمةعلىقادرناتكوف

منكل.كملونةمتنوعةالعربيةاللغةميتعلالطريقةأفالسببىوىذا.فعالةاجلهود

ادلوادإتقافالعربيةاللغةمادةؽلكنحبيثالعاـ،اذلدؼنفسذلاطريقةالىذه

.صحيحبشكلالتعليمية

بذلك اللغةميتعليفتطبيقهاؽلكناليتطرؽالمنكثَتىناؾ،مطابقا

ردبوجودتالكلكنهاتقليدينا،اآلفحىتادلستخدـاألساسىيالطريقةىذه.العربية

ُ.االحتياجاتتلبيةعلىقادرةأهناطادلاالتعديل

القواعدالطريقة(ُ):يليماالعربيةاللغةميتعليفادلطبقةالطريقةتشمل

(ٓالقراءة)الطريقة(ْالسمعيةالشفوية)الطريقة(ّادلباشرة)الطريقة(ِكالًتمجة)

)الطريقة ٔالتواصلية الطريقة الٕ)التقابليالتحليل( الطريقة (ٖ)قارفادلتحليل(

االنتقائيةالطريقة لًتقيةاالنتقائيةالطريقةالباحثسيستخدـالبحث،ىذايف.

                                                             
1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya,2018),h. 197 



ُٗ 
 

 
 

احلكومية العالية بادلدرسة الصفالعاشر لدمطلبة العربية يفاللغة الكبلـ مهارة

 األكىلبندارالمبونج.

 االنتقائيةالطريقة  .ب 
اليتالطرؽمنكثَتىناؾاحلديثالعصريفاألجنبيةاللغاتميتعليف

لذلككنتيجةاآلفحىتالتطوريفكتستمرالقدؽلةالعصورمنذاستخدامهاؽلكن

البيئةأفصحيحاألجنبية،اللغاتتلكتعلممننتمكنحىتالطرؽمنكثَتصلد

ميالتعلكاسًتاتيجياتكتقنياتطريقةهباهاكميلتيتممثعمليتويفكبَتتأثَتذلا

سواءاذلدؼلكنادلختلفة،العربيةاللغةميتعلطرؽمناكثَتنكجدناكاآلف.ادلناسبة

اللغويةادلهارةرقيةتكىو كىيادلتعددةالطرؽإحدلالباحثستخدـسيكىنا.

.االنتقائيةالطريقة

 االنتقائيةالطريقةتعريف .ُ

الطرؽكعيوبمزاياجوانبمجيعمنالطريقةىذهكلدت

الطريقةفهذهاالسم،يوحيكما.مثاليةطريقةتوجدالألفاألخرل

مناسبةدرسوفادليعتربىااليتاألخرلللطرؽمكوناتعدةمنتستفيد

.ةبالطلعلىتطبيقهاكيتمكالتعلمالتدريسعمليةيف
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نح،ىنا طريقةإىلؽليلكالالتعلمطريقةاختيارسلطةادلعلمؽلي

بشأفحريصنايكوفأفأيضناادلعلمعلىغلبكلكن،معينةتعلم

،قصورأكجوأيضناهباطريقةكلألفسيطبقهااليتالطريقةسلاطر

.يستخدموهناطريقةكلمنادلعلموفيستفيدأفادلتوقعكمن

.ادلختلطةالطريقةىذهيفالستخدامها

نحىنا، إىلؽليلكالميالتعلطريقةاختيارسلطةدرسادلؽلي

حريصنايكوفأفأيضنادرسادلعلىغلبكلكنعينة،ادلميتعلالطريقة

نقصافطريقةكلألفسيطبقهااليتالطريقةسلاطربشأف أفك،ذلا

الطريقةىذهيفيستخدموهناطريقةكلمنوفدرسادليستفيد

.ادلختلطة

احلنافذكركما اخلاصة،خصائصذلاالطريقةىذهأفذك

الطريقةخصائصلتحديدالطريقة،منغَتىاعنبالطبعزبتلفكاليت

متاليتاألخرلالطريقةيفالواردةاالمتيازاتمجيعأخذكىياالنتقائية

ِ.رةاشادلبكالطريقةكالًتمجةالقوايدطريقةالامتيازمثلمسبقنا،تقدؽلها

                                                             
2 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta : Rajawali 

Press,2014),h. 54. 
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ألكفقنانفسوالوقتكيف ادلقصودفإف،حَتموافجيب

كاحد،كقتيفادلوجودةالطرؽمجيعبُتاجلمعليسىنانتقائيةباال

تعتربمعينةطريقةأفيعٍتشلا،"خليط"طابعامتبلؾباألحرلكلكن

 ّ.األخرلطريقةاليفالقصورأكجوعلىالتغلبعلىقادرة

إيفندل،ألكفقنانفسوالوقتكيف فعاد طريقةالتنشأمحد

كضعفهاقوهتانقاطذلاطريقةكلأفحقيقةمناالنتقائية كلدت.

أخرل،ناحيةمن.األخرلالسابقةطريقةالعنالرضاعدـمنطريقة

دكلةمنزبتلفموضوعيةشركطنااألجنبيةاللغاتتعليميواجوأفغلب

كأخرلزمنيةفًتةبُتكأخرل،مؤسسةبُتأخرل،إىل ىذهتشمل.

ةبالطلكظركؼادلعلمكظركؼالتدريسأىداؼادلوضوعيةالشركط

ْ.ذلكأشبوكماالتحتيةكالبنية

أمإحلاح،ذلاالطريقةىذهلعبدالرمحن،كفقنانفسوالوقتكيف

معينة،ميتعلالةقيطرالإىلاالذباهعدـيفكالسلطةاحلريةدرسادلؽلنح

اللغةتعلمتطويرةقيطرمجيعمزاياتبٍتعلىقادرنايكوفأفرجىكلكن

                                                             
3 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung : Rosda,2013),h. 

196 
4 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat,2005),h. 

71 
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ىناؾيكوفالحىتميالتعلةقيطريفالضعفنقاطكلكذبنبالعربية

ٓ.تكرار

فاس،كفقنانفسوالوقتكيف طريقةىياالنتقائيةالطريقةلبـو

اليتاألخرلالطريقةمجيعاعتمادخبلؿمنادلعلميستخدمهاخاصة

ٔ.للتطبيقرلديةتعترب

إىلالباحثخلصذكرىا،متاليتللمعاينعدةتفسَتاتمن

ينتجحيثاخلصائصنفسذلاخاصةطرؽىياالنتقائيةالطريقةأف

مسدكدةطرؽعدةبُتاجلمعخبلؿمنطابعهاالطريقةىذهعن

ادلعلموفػلددالكبالطبعكالتعلم،التعليمعمليةيفالستخدامها

الطريقةألفاستخدامها،سيتماليتالطريقةىيماتعسفيبشكل

للطرؽكادلزاياالقصورأكجوتغطيةعلىقادرةتكوفأفغلبادلستخدمة

معينةطرؽعنادلعلمُترضاعدـبسببالطريقةىذهكتنشأاألخرل،

غلعلشلالديهماحلاليُتكادلعلمُتادلوجودةادلختلفةكالظركؼكاألكقات

                                                             
5 Abdurrochman, Bahasa Arab dan Merode Pembelajarannya (Bandar Lampung : 

Aura,2017),h. 139. 
6 Abu Said Muhammad, Thuruqu At-Tadris Al-Lughoh Al-Arabiah Biwasfiha lughah 

Tsaniyah, h. 31 
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عمليةيفادلستخدمةشأهنامنطرؽعدةيتبٌتالنهايةيفادلعلم

.كالتعلمالتدريس

 االنتقائيةالطريقةخطواتتطبيق .ِ

يفتقدؽلهايتمكاليتكبلـكالاالستماعمهارةبتدريسالتدريسيبدأ

طريقةالمننوعافىناؾكعادةقصَتة،حواراتتدريسشكل

باخلطواتتدريسوؽلكنالذماحلوارادلثاؿسبيلعلىللمبتدئُت،

:التالية

مادة(قصة)زلتولعنعامةحملةدرسادلاستعداخلطوةاألكىل، (ُ

اضطراإلندكنيسيةباللغةيسمحاحلوار، ةبالطلكيستمع،إذا

 .باىتماـ

ِ)  الثانية، يستمعبينماكاملةالتعليميةادلادةدرسادليقرأاخلطوة

ادلعٌتيفهموفحىتمرة،منأكثرػلتج،فعدإذا.إليهاةبالطل

 .للمادةالعاـ

ّ)  الثالثة، يتبعهامثجبملة،ادلاديةاجلملةدرسادلينطقاخلطوة

ذلكاعتربكاإذامثرلموعات،يفمثبالكامل،يقلدكهناةبالطل
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التعليميةادلوادنطقمنيتمكنواحىتفردم،بشكلضركرينا

 .صحيحبشكل

ْ)  الرابعة، ربتوماليتخاصةادلادة،معٌتدرسادليشرحاخلطوة

كالوسائلالتقنياتسلتلفمعجديدة،عباراتأكمفرداتعلى

 .ادلناسبة

متكماأخرلمرةالتعليميةادلادةدرسادليقرأاخلطوةاخلامسة، (ٓ

الثالثةاخلطوةيف معٌتةبالطليفهمأفعسىاخلطوةذههب.

 .ادلوضوع

أماـاحلوارسبثيلعلىةبالطلاخلطوةالسادسة،يطلببعضمن (ٔ

 .ادلعلممنبإرشادالفصل

ٕ)  السابعة، يفالتعليميةادلوادقراءةمنهمدرسادليطلباخلطوة

كفقنافردمكبشكلرلموعاتيفهبماخلاصةادلدرسيةالكتب

 .ادلتاحللوقت
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ٖ)  السامنة، يفالتمارينبعضبأداءميالتعلنشاطينتهياخلطوة

 ٕ.ربريرمأكشفهيشكل

يوجبال،االنتقائيةالطريقةىذهكتقدًنتنفيذعمليةيف

رلردألهنا،السابقالباحثكصفهااليتاخلطواتعلىللًتكيز

ادلرادكالطرؽللمادةكفقناآلخركقتمنكستتغَتعاـكصف

االستخداماتمعيتماشىدبااالنتقائيةالطريقةيفمعهاالتعاكف

.البعضبعضهاتكملطرؽعدةتنتجهااليت

طريقةالاستخداـعلىالًتكيزأيضنادرسادلعلىيتعُتال

دخلادلمنمتنوعةرلموعةأيضناتتطلبكالتعلمعليمالتعمليةألف

 .كالتقنياتكاالسًتاتيجيات

 االنتقائيةالطريقةالطرؽادلستخدمةيف .ّ

بُتباختبلطؤىاتنشالىتخبصائصاالنتقائيةالطريقةتتميز

رسالةالىذهيف.كالتعلمعليمالتعمليةيفالىتسيستخدـطرؽعدة

                                                             
7 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin,Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional & 

Kontemporer (Jakarta : Rajawali Press, 2016),h.102-103. 
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الىتسيستخدـطرؽثبلثالباحثيستخدـالعلمية الطريقةيف

:ىيالطرؽادلرة،ىذهاالنتقائية

 الطريقةادلباشرة (ُ

بعدـادلتعلقةادلشكبلتمنكثَتظهرتعشرالتاسعالقرفيف

عدةاستخدمتاليتالعربيةاللغةميتعلنتائجعنادلعلمُترضا

ضعفعلىفعلردككافالفصحىالعربيةاللغةميلتعلطرؽ

أيضناادلباشرةالطريقةىذهظهرتكأخَتان،طريقةالىذهبعض

.القلقىذابسبب

أساسعلىتهتطورالطريقةىذهإفأفندم،ادفعأمحدكقاؿ

ميتعلبسواءىيأجنبيةلغةأكثانيةلغةميتعلعمليةأفافًتاض

يفكمكثفمباشربشكلاللغةباستخداـكىواألـ،اللغة

كالقراءةالكتابةتتطوربينماكالتحدث،كباالستماعالتواصل،

ٖ.بعدفيما

ميتعليفناجحةأهناعلىالطريقةىذهتصنيفمتالواقع،يف

السبلـدارمعهديفطويلةلفًتةتطبيقهاكمتالعربيةاللغة

                                                             
8 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat,2005) h. 

35 
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اتاحملفوظكدثةااحملكطالعةادلمثلالدركسمنكثَتيفونتورك

 .كاحلديثالتفسَتك

 الطريقةالسمعيةالشفوية (ِ

ُْٔٗعاـيفمرةألكؿالطريقةىذهبرككسنيلسوفاكتشف

يةميبلد هبدؼعلمإىلالفنربويلإىلالطريقةىذهتسعى.

ككفاءةبفعاليةاألجنبيةللغاتةبالطلإتقاف الطريقةىذه.

خبلؿمنىوأكالناإلنسافيسمعوماألفالسمعيةتسمى

إىلباالنتباهادلصحوبالتحدثكىوالشفويةمثاالستماع،

ٗ.جانبناتنحيتهاأكاللغويةالعناصر

ادلباشرة،بالطريقةكثيقةعبلقةالسمعيةالشفويةللطريقةأفكما

كالببلغةالفكريفأكفاءمدرسُتتتطلبافالطريقتُتىاتُتألف

قدالسمعيةالشفويةالطريقةأفكماالعربية،باللغةكبلـاليف

يفيتجلىللصوتكرمزأمكادلعتاد،اللغةطبيعةعلىأكد

 .كبلـالأنشطة

 احملاكاةالطريقة (ّ

                                                             
9 Abdurrochman, Bahasa Arab dan Merode Pembelajarannya (Bandar Lampung : 

Aura,2017),h. 123 
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الدراماذلكيفدباأنواع،عدةمناحملاكاةطريقةتتكوف

األقرافكتعليماألدكاركلعبالنفسيةكالدرامااالجتماعية

األلعابكزلاكاة الباحثيستخدـسوؼالرسالة،ىذهيف.

 role)األدكارلعبكىياحملاكاةأساليبمنأنواععدة

playing)األلعابكزلاكاة.

زلاكاةمنكجزءميتعلطريقةىو(role playing)األدكارلعب

أكفعليةأحداثإنشاءأكتارؼليةأحداثإلنشاءموجهة

.ادلستقبليفتظهرقدأحداث

أىداؼلتحقيقةبالطليتنافسأدكار،لعبىياللعبةزلاكاة

 .احملددةبالقواعدااللتزاـخبلؿمناأللعابخبلؿمنمعينة

 مهارة الكالم .ج 
 تعريفمهارةالكبلـ .ُ

عنللتعبَتادلفصليةالكلماتأكاألصواتنطقعلىالقدرةىوالكبلـ

الكبلـبأفنورجيانتوركغلادؿَُ.كنقلهاعنهاكالتعبَتكادلشاعرراءكاآلاألفكار

علىبناءن.االستماعبعدأماللغوية،احلياةيفالبشربويقـوثافلغومنشاط

                                                             
10 Henry Guntur tarigan, berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa, (bandung: 

angkasa, 1990), h. 15. 
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ُُ.كبلـاليفماىرينأخَتناكيصبحوفالنطقالبشريتعلمادلسموعة،األصوات

عددناتستخدـاليتكادلرئيةادلسموعةاإلشاراتمننظاـىوكبلـالأفٌقاؿيي

ىوكبلـال.مشًتكةفكرةأكفكرةكىدؼلغرضاإلنسافجسمعضبلتمن

كالنفسيةاجلسديةالعوامليستخدـالذمالبشرمالسلوؾأشكاؿمنشكل

.كاللغويةكالدالليةكالعصبية

أفىولفظيناالتواصلأككبلـالمعٌتفإفىاستويت،لسرمكفقنا

حىتفؤادالأكراءاآلأكلؤلفكاراللفظيالنقلأشكاؿمنشكلىوكبلـال

أخاديةذكركماُِ.فهمهالآلخرينؽلكن ىيكبلـالمهارةأفصربتى

ىذامعسباشيانُّ.اللفظيةأكادلنطوقةاللغةخبلؿمنالرسائللنقلمهارات

التحدثعلىالقدرةمثلكبلـالمهارةفكرةنفستاريغافيشرحالرأم،

عنهاالتعبَتأككادلشاعرراءكاآلاألفكارعنللتعبَتكوسيلةمفصليةبأصوات

.نقلهاأك

                                                             
11 Burhan Nurgiyantoro, penilaian pembelajaran bahasa berbasis kompetensi, 

(Yogyakarta: BPFE_Yogyakarta, 2010), h. 399 
12 Sri Hastuti, Buku Pegangan Kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: UPP 

IKIP Yogyakarta, 1993), h .69 
13 Sabarti Akhadiah, dkk, Bahasa Indonesia 1, (Jakarta: Depdikbud, 1993), h. 153. 
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 الكبلـأفٌعباسصاٌفقاؿ أدكاتباستخداـتواصلعمليةىو

صرحُْ.آخرإىلمصدرمنالنواياأكالرسائلنقليتمحيثالبشرمالكبلـ

أكالناسإىلاألفكارلنقلكسيلةىوكبلـالبأفالرأمبنفسحودكركساميتو

ُٓ.كفهمهااستيعاهباادلستمععلىيسهلبطريقةشفهياناجلماىَت

الكبلـمهارأفجنستنت،السابقةادلذكورةاآلراءبعضعلىإستنادا ة

راءكاآلكاألفكارالرسائلإيصاؿأكالشفوماالتصاؿأشكاؿمنشكلىي

.البشرمالكبلـأدكاتتنتجهامفصليةأصواتباستخداـلآلخرينكادلشاعر

.آخرشخصقلبأكآراءأكأفكاراآلخركفيفهمأفىوالتسليممنالغرض

الكبلـمهار يفربقيقهاادلطلوباللغويةالقدراتأنواعأحدىوة

الرئيسيةالوسيلةىوكبلـال.العربيةاللغةذلكيفدبااحلديثةباللغاتالتدريس

غلبكبالتايل،.كوسيلاللغةكاستخداـادلتبادؿكالتواصلادلتبادؿالتفاىملبناء

الكبلـعلىكالقدرةاالستماع،علىالقدرة:إىلأكالنكبلـالشلارسةتستندأف

 .كاإلتقاف،

 كبلـالدلهارةالداعمةالعوامل .ِ

                                                             
14 Saleh Abbas, Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Efektif di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Depdikbud, 2006), h. 83. 
15 Hudoro Sameto, Cara Berbicara Presentasi Audi-Visual, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2002), h. 1. 
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كقدالعربية،اللغةإتقافيفاألكؿادلعيارىيكبلـالمهارةكانت

التواصللتسهيلكذلكنفسها،اللغةكتعلماجلمهوربُتشائعناأمرناىذاأصبح

اجليدةالبيئيةالظركؼتعترب.متوفرةغَتتزاؿالاليتالعربيةاللغةتعلمكربسُت

التواصليسهلشلا،كبلـالمهارةإتقافربقيقيفالنجاحيفرئيسيانعامبلن

األجنبيةاللغاتباستخداـ اجلانبُتمناللغويةاالحتياجاتإىلبالنظر.

االذباهدعمأجلمنمراعاهتماغلبعامبلفىناؾكاخلارجي،الداخلي

كفعالة،شيقةزلادثاتإجراءعلىالقدرةكعلا،كبلـالمهارةأىداؼلتحقيق

.اللغويةغَتكالعواملاللغويةالعواملكعلا

كاستخداـاللغةأصواتنطقىيمراعاهتاغلباليتاللغويةالعوامل

غَتالعواملتشملنفسو،الوقتكيف.اجلملكتكوينالكلماتكاختيارالتنغيم

كاالنفتاحاالىتماـأككاإلثارةاذلدكءالتحدثيفالفعاليةتدعماليتاللغوية

علىعبلكةُٔ.مناقشتوتتمالذمكادلوضوعاللفظيةغَتكاإلشاراتكاأللفة

،كبلـالفعاليةلدعممراعاهتاغلباليتالعواملكموكيتمايدارأكضحذلك،

:التايلالنحوعلىكىي

 اللغةعامل (ُ

                                                             
16 Haryadi dan Zamzami, Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia, (Jakarta: 

Depdikbud, 1997), h. 61. 
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 الكبلـدقة (أ

ملإذاصحيحنايكوفكادلقاطعاللغةأصواتنطقإفييقاؿ

النطقككافالغربية،اللغاتأكاإلقليميةاللهجاتيستخدـ

مرفقغَتأككاضحنا غَتاللغةأصواتنطقيتداخلسوؼ.

كأقلبادللل،احملاكركسيشعراالتصاؿ،عمليةمعالصحيحة

اىتمامناكأقلسعادة، غَتتعترباليتاللغةأصواتنطق.

ادلنطوقةاألظلاطعنكثَتنااضلرفتإذامعيبةأكصحيحة

 .العادية

 كادلدةكادلفصلكادليلللضغطادلناسبالوضع (ب

أكثراحملادثةكادلدةكادلفاصلكالنربةالضغطمطابقةستجعل

تشويقنا ادلللإىلذلكفسيؤدممسطحنا،التسليمكافإذا.

كبلـاليفالفعاليةكعدـ علىادلقطعتركيزيكوفأفغلب.

 .األخَتقبلأكلفظيمقطعآخر

 (االلقاء)الكلماتاختيار (ج

كدقيقناكاضحناادلستخدمةالكلماتاختياريكوفأفغلب

كانتإذاأفضلبشكلادلستمعسيفهم.مكرركغَتكمتنوعنا
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أجنبيةلغاتتتحدثكالشائعةكلماتادلستخدمةالكلمات

نشاطإىلكتشَت تعديلهاأيضناغلبذلك،إىلباإلضافة.

 (.ادلستمع)كاحملاكراحملادثةموضوعحسب

 ادلستهدفةاحملادثةدقة (د

علىالسهلمنسيجعلاحملادثةيفالفعالةاجلملاستخداـإف

احملادثةزلتوياتفهمادلستمعُت اخلصائصذلاالفعالةاجلملة.

)التالية :ُ منيتجزأالجزءكلمةكلأفأمالكماؿ،(

ِ)؛اجلملة اجلملة،عناصربُتعبلقةكجودأماالرتباط،(

اجلملمعكالعباراتللكلمات،الكلماتبُتادلثاؿسبيلعلى

االنتباهتركيز(ّ)؛كمنطقيةكاضحةعبلقةىناؾاجلملة،يف

بدايةيفأماجلملة،منأعليةاألكثراجلزءعلىالتأكيدأك

(ْ)ك؛التحدثعندالضغططريقعنهنايتهاأكاجلملة

الكلماتبتجنبأمالضركرية،غَتالكلماتعلىاحلفاظ

 .تعملالاليت

 اللغةغَتعامل (ِ

 جامدكغَتادئاذلكعقوؿادلادلوقف (أ
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اانطباعنايعطيادلتشددكغَتكاذلادئادلعقوؿادلوقف جيدن

ادلستمعانتباهغلذبأفكؽلكن منادلوقفىذاربديديتم.

ىناؾذلك،إىلباإلضافة.ادلوادكإتقافكادلكافادلوقفخبلؿ

ببطءالعصبيةزبتفيحىتادلستمرةادلمارسةإىلأيضناحاجة

.الطبيعيكادلوقفباذلدكءشعوركينشأ



 

 اآلخرالشخصإىلادلوجهةالنظرة (ب

تركيزعلىاآلخرالشخصإىلادلوجهةالنظرةستساعد

يفينظرالذمادلتحدثفإفذلك،منضدٌ.اآلخرالشخص

األسفلإىلينظرأكجانبنا،أكلؤلعلى،ينظرأككاحد،اذباه

 .ادلستمعانتباهمنسيقلل

 اآلخرينآراءالحًتاـاالستعداد (ج

كاقًتاحاتآراءذباهمنفتحموقفللمتحدثيكوفأفغلب

اآلخرينكانتقاد أيضناادلتحدثيكوفأفغلبذلك،كمع.
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مدعومنارأيوكافإذااآلخرينكإقناعرأيوعنالدفاععلىقادرنا

 .صحيحأنوكيعتقدقويةحبجج

 الصحيحةكالتعبَتاتاإلؽلاءات (د

أفكؽلكنالتحدثيفالفعاليةكالتعبَتاتاإلؽلاءاتستدعم

اإلؽلاءاتفإفلكنك(.ادلتيبسغَت)االتصاؿتشغيلإىلتؤدم

تكوفأالاألفضلمن.احملاكرانتباهستشتتادلفرطةكالتعبَتات

عليهاالتأكيديتماليتاألشياءيفمفرطةكتعبَتاهتااليدإؽلاءات

 .الرسالةفهممنادلستمعيتمكنحىتعليهاالتأكيدأك

 احلجمأكاجلهارة (ق

ادلستمعُتكعددكادلكافللحالةكفقناالصوتارتفاعضبطيتم

كالصوتيات جلميعؽلكنحبيثالصوتمستولضبطمت.

 .للصراخداعيالكلكنبوضوح،يسمعواأفادلستمعُت

 نعومةال (ك

ادلتقطعُت،كغَتبطبلقة،كبلـالغليدكفالذينادلتحدثوف

فهمادلستمعُتعلىيسهلسوؼكبَتة،بسرعةكليسوا

احملادثةزلتويات ذبنبأيضناغلبذلك،إىلباإلضافة.
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بُتذلكأسبوكماaaكooكeeاألصواتاستخداـ

 .التحدث

 ادلنطقأكالصلة (ز

مبلحظةؽلكن.منطقيةعبلقةادلنقولةلؤلفكاريكوفأفغلب

تكوفأفغلباجلملة،يفاألجزاءبُتالعبلقةخبلؿمنذلك

.بادلوضوعكمرتبطةمنطقيةاجلملةإىلاجلملة





 

 ادلوضوعمنالتمكن (ح

إف.ةالكبلـمهارلدعمكمهمرئيسيعاملىوادلوضوعإتقاف

كالثقةالشجاعةسيعززاحملادثةدلوضوعاتاجليداإلتقاف

.كبلـاليفكالطبلقة
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باللغاتكبلـالأنشطةيدعمآخرعاملىناؾ،حرماكافألسيفكفقنا

ؽلتلكهاأفغلباليتاألساسيةالعناصرىيالعواملىذهأفكىواألجنبية

:ذلكيفدبا،كبلـالأنشطةتدعماليتالعواملىذاىوُٕ.اللغةمتعلمي

الرئيسيعنصرادلفتاحىىادلفردات (أ دائمناادلرءعلىغلبلذلك.

 .ادلفرداتمنشلكنعددبأكربنفسوذبهيز

النطقشجاعة (ب نطقمنباخلوؼالشخصيشعرماغالبنا.

ىذايتكوف.بطبلقةكليستخاطئةكانتإذااجلملأكالكلمات

(.رؼكالصالنهوقواعد)الصحيحةادلنظمةالتعلمعادةمنالشعور

ادلفرداتنطقمنطبيعيبشكلاللغةتعلميتمأفغلبلذلك،

 .الصحيحةالقواعدمعترتيبهامثكالتحدث

اللغةبيئةأكاألصدقاء (ج صلاحيفحقايساعدعربيةبيئةموقع.

لكن.معوللتحدثشريكأكصديقإىلػلتاجكبلـألف.الكبلـ

.فيولغويةبيئةخلقعلىاإلنسافقدرةىوبيئةمنشيءأىم

 أنواعمهارةالكبلـ .ّ

                                                             
17 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung : Rosda,2013), h. 

215 
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بعضهممعالتحدثخبلؿمنبينهمفيمادائمناالبشرمجيعيتواصلأفغلب

البعض يفالنشاطمنأشكاؿعدةىناؾنقلها،تريداليتاحملادثةنوعمن.

أمحدكشرح.األجنبيةاللغاتتعلميفخاصةةالكبلـمهارلصقلةالكبلـمهار

ُٖ:كاآليتكىيالتعلميفكبلـالأنشطةأنواعزىدمكدرميايتالدينعرفي

 احملادثة (ُ

يفزمبلئهممعاالجتماعيالتواصلعلىاألطفاؿاحملادثاتستساعد

الفصل آراءكاحًتاـاحملادثاتكمواصلةاحملادثاتبدءاألطفاؿيتعلم.

.جيدبشكلاحملادثاتإهناءككيفيةاآلخرين





 

 احلكايةكالقصة (ِ

سردإعادةخبلؿمنةبالطلقبلمنالقصصسردأنشطةتنفيذ

أكرؤيتهاأكاختبارىامتاليتاألحداثقصصأكاألدبيةاألعماؿ

                                                             
18 Ahmad Rofi’udin dan Darmiyati Zuhdi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di 

Kelas Tinggi, (Jakarta: Depdikbud, 1999), h. 12-17. 
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اليتاخلياليةكغَتاخلياليةالقصصإىلأكالنةبالطلاستمعوالكن.مساعها

 .درسادلقدمها

 التأثَتأكادلعلوماتلنقلالتحدث (ّ

أكادلعلوماتعناإلببلغىيكبلـالمنالنوعذلذاادلختلفةاألشكاؿ

.ادلناقشةكأنشطةادلصادر،معادلقاببلتكإجراءشفهيان،ادلبلحظات

:شفهيناادلعلوماتعناإلببلغخطواتيليفيما

 ادلوضوعريااخت .ُ

 ادلقاببلتأكادلبلحظاتخبلؿمنادلعلوماتمجع .ِ

 ادلبلحظةأدلةأكدكاتاألمجع .ّ

 التقريرقدـ .ْ

 التمثيل (ْ

لعبأنشطةخبلؿمن.األدكارلعبىوالدراميالنشاطأشكاؿأحد

.اللفظيةكغَتاللفظيةاللغةاستخداـعلىةبالطلتدريبؽلكنواألدكار،

يفزمبلئهممعالتفاعلكيفيةيتعلموفةبالطلستجعلذلك،انبجب

.البعضبعضهممعاخلرباتكتبادؿالفصل
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.ةبللطلبشدةمطلوببالطبعىوالدراسيالفصليفاللغةمهاراتميتعلإف

إبداعيبشكلجذابنادرسادلبواسطةإنشاؤهيتمالذمميالتعليبدكأفغلب

بأنوعباسصاٌفكأكضح.للغايةشلتعأمرأنوكما،ةبالطلمهاراتتتطورحىت

ُٗ:كاآليتكىيالكبلـتعلمأنواعشرح

 الكبلـتقليد .ُ

القراءةدلواددىناألالفصوؿيفللتطبيقمناسبالكبلـبتقليدكبلـالميتعل

خطابأكتسجيلجهازشكليفادلستخدمةالوسائلتكوف.التمهيدية

سياقيفمادةمعدرسللممباشر يسمعهاماغالبنااليتاللغةأصواتية.

عندالصوتكنربةالكبلـكدقةةبالطلحساسيةبتدرسوؼةبالطل

.التحدث



 

 ادلبلحظاتنتائجكىػل .ِ

احمليطةكالظركؼللبيئةكفقنااألطفاؿؽلتلكهااليتكادلفرداتاللغةتطورست

بالطفل . إجراءةبالطلمنييطلبالتقنية،ىذهباستخداـميالتعليفىذا
                                                             

19 Saleh Abbas, Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Efektif di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Depdikbud, 2006), h. 85-89. 
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.الفصلأماـكإخبارىممنازذلممناألشياءإحضارطريقعنمبلحظات

اليتاألشياءأنواعاختبلؼإىلللطالباألسريةالبيئةيفاالختبلؼسيؤدم

مفرداتإىلمباشرغَتبشكليضيفأفؽلكنحبيثطالب،كلػلملها

 .اآلخرينةبالطل

 احملادثة .ّ

األطفاؿؽلتلكهاأفغلبزلادثةإجراءعندالتحدثأخبلقيات يف.

أكمباشرةزلادثاتإجراءخبلؿمناحملادثاتعلىالتدربؽلكنم،يالتعل

ؽلارسعندما.ىواتفشكليفكالبلسلكيةالسلكيةاالتصاالتكسائلمع

 .الأـأخبلقيةكانتإذامادرسادليبلحظاحملادثة،ةبالطل

 وصفال .ْ

كجودالضركرممنلذلك،.لؤلطفاؿللغايةصعبشيءقوؿعلىالقدرة

تساعدأفؽلكناصطناعيةأشياءأكالطفلحوؿأشياءشكلعلىكسائل

 .األطفاؿغلدىاماغالبنااليتأكالقريبةاألشياءكصفيفاألطفاؿ

 االستكشاؼ .ٓ

االستكشايفميالتعليستمرالوصف،تعلمبعد ميالتعلىذايف.

ادلستمعمنفعلردىناؾاالستكشايف يستخدموفأيضناةبالطليزاؿال.
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أسئلةشكليففعلردكدتوجدمثالقصص،لركايةاألشياءأكالوسائل

 .ةبالطليركيهااليتاألشياءأكبالوسائلمرتبطةتزاؿالسلتلفةأشياءحوؿ

 احلكاية .ٔ

من.هبامركاأشياءأكبومركاحدثعنأصدقائهمإخباراألطفاؿػلب

كالتنغيماإليقاععلىالتعرؼةبالطليستطيعالقصص،سردأنشطةخبلؿ

 .كبلـاليفادلستخدمةاللغةيفالدقيقةكالفركؽكاخلياؿ

 النتائجكإببلغمقابلة .ٕ

ثبلثةاألقلعلىىذاادلقابلةأسلوبباستخداـةالكبلـمهارميتعلتنفيذ

قائمةذبميعكىياجتيازىا،غلباليتادلراحلمنكثَتىناؾ.اجتماعات

.ادلقابلةنتائجكتقدًنادلقاببلتكإجراءاألسئلة





 

 اخلطابة .ٖ
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تتطلبكلكنهابطبلقة،اللغةإتقاففقطتتطلبالاخلطابةعلىالقدرة

كاذلدكءالشجاعةأيضنا بطريقةاألفكارتقدًنأيضناؽلكنوذلك،انبجب.

 .زلرجكغَتجامدغَتكموقفمنظمة

 ادلناقسة .ٗ

يفادلناقشةأنشطةتنفيذيفاألشياءمنكثَتباالىتماـإىلوفدرسادلػلتاج

مقاعدأكالدراسيةالفصوؿترتيبطريقعنالفصلظركؼكىيالفصل،

سيتماليتكادلوادةبالطلكظركؼالدائرةأكUإعداداتمعالطبلب

مناقشتها كقواعدإجراءاتنقلدرسادلعلىغلبادلناقشة،بدءقبل.

.ادلناقشة

عمليةيفكبلـالمهارةتكوف،السابقةادلذكورةاآلراءبعضعلىإستنادا

احملادثةكأنشطةالكلماتتقليدشكليفالدراسةىذهيفميالتعل تنفيذ.

يفأكفردمبشكلةبالطلقبلمنالبحثىذايفتنفيذىاسيتماليتاألنشطة

 .مساعوأكرؤيتوأكاختبارهمتحدثلتكرارأزكاج

 مهارةالكبلـعلىالتدريبظلاذج .ْ

تطويرؽلكنهااليتالطرؽإحدلاللغويةادلهاراتعلىالتدريبيعد

أعلىمستولإىلنفسهااللغويةادلهارات ،كبلـالشلارسةدلراحلبالنسبة.
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شلارسةتشبوكبلـالشلارسةبأفالقوؿؽلكناألكلية،ادلرحلةيفكبالتحديد

منمزيجكىيكتقليد،استماعمرحلةىناؾاالستماع،شلارسةيف.االستماع

إىلاالستماعسبارينهتدؼ.ةالكبلـكمهاراالستماعدلهارةاألساسيالتدريب

إىلكبلـالسبارينهتدؼبينماإليو،االستماعيتممافهمعلىقادرناتكوفأف

فيماَِ.لآلخرينالرسائلكاألفكاركراءاآلعنالتعبَتأمالتعبَت،علىالقدرة

:كبلـالشلارسةظلاذجبعضيلي

 اذلويةكربديداالجتماعيةالتنشئةسبارين .أ

ادلعاينكربطربديديفكالسرعةالتلقائيةتدريبإىلالتمرينىذايهدؼ

 .ادلسموعة

 اجلملةأظلاطعلىتدرب .ب

كىيأنواع،ّإىلالقوايدتعليمينقسم،عاـبشكل التدريب:

.التواصليكالتدريباذلادؼكالتدريبادليكانيكي





 

                                                             
20 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2004), h. 110-120 
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 احملادثةشلارسة .ج

أكاليوميةاحلياةحوؿمواضيعأساسيبشكلالتمرينىذايأخذ

.الطفلحياةمنالقريبةاألنشطة

الكبلـمهاروصيلتؽلكن ييسمعدلاادلمارساتبعضخبلؿمنة

علىيصعبمكثفة،شفهيةشلارسةبدكف.االستماعسبارينمنسليببشكل

مهارةعلىاألكليةكبلـالشلارسةتعتمد.العربيةللغةكاملإتقافربقيقةبالطل

توصيلةبللطلتتيحاليتكالعباراتادلفرداتكإتقافالنطقةكمهاراالستماع

.أفكارىمأكنواياىم

كىيمراحل،عدةلوكبلـالتدريسفإفالدين،زينرضليةكحبسب

:التايلالشرح

 .كمقدماتربياتشكليفقصَتةبعباراتيبدأ .أ

 .قصَتةعربيةمجلباستخداـأصدقائهممعللتواصلةبالطلربفيز .ب

منكمساعهااحملادثاترؤيةاألحيافمنكثَتيفةبالطلمنييطلب .ج

 ُِخارجاحلركؼ.دبدرايةعلىيكونواحىتم،يالتعلكسائلخبلؿ

                                                             
21 Roedliyah Zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2010), h. 62. 
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االستماعشلارسةكبلـالشلارسةتشبواألكلية،اخلطواتيف شلارسةيف.

ىذاكاحملاكاةاالستماعنشاط.كالتقليداالستماعمنمراحلىناؾاالستماع،

ادفعكحبسب.ةالكبلـكمهاراالستماعدلهارةاألساسيةالتمارينمنمزيجىو

:كالتايلكىي،ةالكبلـمهارعلىللتدريبظلاذجعدةىناؾأفندم،

 اذلويةربديدكشلارسةالرابطةسبرين .أ

يسمعوهنااليتاألقواؿكربديدةبالطلتلقائيةتدريبإىلالتمرينىذايهدؼ

:يليكماىيالتدريبات.بسرعةكربطها

بتلكمرتبطةأخرلكلمةةبالطلكيقوؿكاحدةكلمةدرسادليذكر (ُ

 .الكلمة

هبذهذلاعبلقةالأخرلكلمةىبالطلكيقوؿكاحدةكلمةدرسادليذكر (ِ

 .الكلمة

اامسناادلعلميذكر (ّ  .ادلناسبةالصفةةبالطلكيقوؿكاحدن

افعبلنادلعلميذكر (ْ  .ادلناسبفاعلالةبالطلكيقوؿكاحدن

ا،فعبلندرسادليذكر (ٓ بينماادلطابق،الفعلاألكؿالطالبكيذكركاحدن

 .سبامنااجلملمجيعالثالثالطالبكيقوؿمجلةالثاينالطالبييكمل
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ييطلبمثاألشياء،منأنواعأكفئاتعدةالسبورةعلىدرسادليكتب (ٔ

اامسنادرسادلذكرمثالكتابة،ذلكؽليسحبعد.تذكرىاةبالطلمن كاحدن

 .الشيءنوعةبالطلكذكر

 اجلملةأظلاطعلىسبرين .ب

تدريبكىادؼتدريبكتواصليتدريبشكليفالتدرييبالنموذجىذا

ميكانيكي ؽلكنحبيثزلدكدنااآلليةسبارينمنجزءيكوفأفغلب.

التواصلكسبارينالتواصليةشبوالتدريباتإىلالفورعلىةبالطلإحضار

 .الفعلي

 احملادثةسبرين .ج

ةبللطلاليوميةاحلياةحوؿموضوعاتأساسيبشكلالتمرينىذايتناكؿ

 .ةبالطلحياةمنالقريبةاألنشطةأك

 مهارةالكبلـمؤشر .ٓ

لغويةجوانبتتضمنمنتجةلغويةمهارةىوادلعٌتأساسيفالكبلـ

لغويةكغَت النطقىواللغوماجلانبفإفكآخركف،أخاديةلصربيتككفقنا.

غَتيشملومافإفنفسو،الوقتكيف.اجلملأكادلفرداتكاستخداـكالتنغيم

.التعبَتأكالتعبَتىواللغة
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تقييميفكتقييمتستخدـمؤشراتىيكبلـالأنشطةيفاجلوانبىذه

ِِ.كالتعبَتكالطبلقةاجلملةأككادلفرداتًتتيلالكالنطقكىي.كبلـال

 النطق (أ

النطقخصائصمنخايلكىواإلندكنيسيةيفالقياسيالنطق

القصصسردأنشطةيفاألصواتنطقعلىالتأكيدغلب.اإلقليمية

ةبالطلدلعظماللغويةاخللفيةمراعاةمع تربيةيتمعاـ،بشكلألنو.

ىيالنطقجوانب.اليوميةاحلياةيفدائرةلغاتذاتبيئةيفةبالطل

:يليكما

 الساكنالوضوحأكالعلةحرؼ (ُ

 النطقدقة (ِ

 دائرةالالنطقبُتزبلطال (ّ

 ًتتيلال (ب

سردأنشطةيفالرئيسياجلذبعاملىوللتنغيمالصحيحادلكاف

.القصصسردفعاليةيفاحملددةالعواملأحدالواقعيفكىوالقصص،

                                                             
22 Sabarti Akhadiah, Bahasa Indonesia II, (Jakarta: DEPDIKBUD, 1992), h. 154-159. 
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التجويدجوانب.إثارةأقلالتسليمكافإذاإثارةأقلالقصةستكوف

:يليكماىي

 كمنخفضعايلصوت (ُ

 ادلقطعدقةال (ِ

 قصَتاإليقاعطوؿأكنغمة (ّ

 ادلفردةكاجلملة (ج

أكالصحيحةغَتالكلماتاستخداـتصحيحإىلدرسادلػلتاج

معينةمواقفيفادلعٌتعنللتعبَتادلناسبة جبملةتبدأقصة،لبدء.

إىلالتوصلكيتمالقصةزلتوياتىناؾتكوفأفغلبمثافتتاحية،

:يليكماىيادلفرداتىذهجوانب.بنهايةكتنتهيخاسبة

 ادلفرداترلموع (ُ

 كاختتاـبلصةكخكزلتولافتتاحيةمجلىناؾ (ِ

 ادلتبادؿالتماسك (ّ

 احلفظ (د

ادلستمعُتعلىالسهلمنستجعلكبلـاليفالشخصطبلقةإف

:يليكماىياحلفظجوانب.احملادثةزلتولفهم
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 الفصاحة (ُ

 الًتتيب (ِ

 تيقاؿاليتاألشياءمبلءمة (ّ

 التعبَت (ق

تعملأفؽلكنألهناالقصصسردفعاليةالوجوتعبَتاتتدعمأفؽلكن

إحيائهاأكالقصةتوضيحعلى كالتعبَتاتاإلؽلاءاتتدعمأفؽلكن.

:يليماالتعبَتجانبيشمل.القصصسردفعاليةالصحيحة

 ركةاجلسمأكاإلؽلاءات (ُ

 الوجوتعابَت (ِ

ذلاـإلا (ّ

 الصلةذات السابق البحث  .د 
 االنتقائية الطريقة ىذه ملالبحثالذليستخدـ حبثها، لذلكيكنكثَتا

ىذهيفالباحثسيستخدمهااليتالطريقةباستخداـالبحثنتائجالباحثيأخذ

.ةادلهارنفسعلىكالًتكيزاالنتقائيةالطريقة

اللغاتكليةاألجنبية،اللغاتقسممنءساالنعزةأعدتوالبحثأكالن،

باللغةالتحدثعلىالقدرةربسُت"بعنوافسيمارانجاحلكوميةامعةاجلكالفنوف،
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عشراحلادمالفصليف"شريككزبمُتلعبةيفاالنتقائيةالطريقةخبلؿمنالعربية

IPA ِالبحثبلطل ىذا استخدـ كنداؿ. اإلسبلمية العالية ادلدرسة التقييماتة

تحصلاألكىل،الدكرةيفدكرتُت،يفإجراؤىامتاليتاالختباريةكغَتاالختبارية

االجتماعكيفْٖ.َٕاألكؿاالجتماعيفاإلمجاليةالنتيجةمتوسطعلىةالباحث

كلقيمةمتوسطزادالتعلمنتائجاألكىلالدكرةيف.ٗٓ.ْٕدرجةمتوسطالثاين

العاـادلتوسطكافالثانيةالدكرةكيف،ِ٘ٗ.ٓبنسبةزيادةمعُٕ.ِٕاجتماع

٘.ِٗ.ٓالثايناالجتماعإىلاألكؿاالجتماعمنللنتيجة

قسمكالعربيةاللغةتعليمدراسةقسم،خَتيةلولوؾرياناأعدتوالبحثثانينا،

علىاالنتقائيةاألساليبتأثَت"بعنوافسيمارانج،حكوميةجامعةكالفنوف،اللغة

مناحجالعاشرالصفةبلطلالعربيةباللغةكبلـالةدلهارالتعلمسلرجات دبدرسة

اطلفاضعلىيدؿىذااألطركحةبياناتربليلاذلدلصلاكيلدككوحسيىتباتى.

التحكمفئةبينما،َٔ.ٕٔأم،IPAَِلفصلاحلادلعشرالفئةقيمةمتوسط

دبتوسطُ IPAلفصلالعاشرالفئةكىيأعلى،فئةمتوسطلديهااليتالفئةىي

ّْ٘.ٓٓبنسبةةبالطللدلةالكبلـمهارقيمةزادتاالنتقائية،الطريقة.َٓ.ٕٕ

.َٓ.ٕٗربدثدرجاتدبتوسط
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لًتقيةادلباشرةطريقةالتطبيق"بعنوافعليأمحدكتبهاالرسالةالعلميةثالثنا،

بادلدرسةادلتوسطةاإلسبلميةالثامنالصفةبطللدلالعربيةاللغةيفةالكبلـمهار

 الدراسة للسنة المبونج باندار الثانية بحثالىذاـ.َُِْ-َُِّاحلكومية

العربيةاللغةيفةالكبلـمهارلًتقيةكوسيلةةادلباشرطريقةاليستخدـحبثعنعبارة

باندارالثامنالصفةبطللدل الثانية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطة بادلدرسة

ونج.المب

العلميةرابعنا، أسلوبتطبيق"بعنوافمارديانيتآيكامجعتهااليتالرسالة

بادلدرسةاإلبتدائيةBلدلالطلبةالصفاخلامسكاإلتقافادلفرداتترقيةيفاحلفر

ترقيةعلىالرسالةالعلميةىذهيفالدراسةتركزاحلكوميةالسادسةباندارالمبونج.

كإتقاهناادلفردات لعبتقنياتتطبيقأفنستنتجأفؽلكنالدراسةنتائجمن.

بادلدرسةاإلبتدائيةاحلكوميةاخلامسالصفةبطللدلةالكبلـمهارًتقيةلاألدكار

،َْ٘بنسبةالبحثقبلمااختبارنتيجةدبتوسطيرتقىالسادسةباندارالمبونج

٘.َٗإىلزاد.الثانيةالدكرة،ٕ٘ٓإىلالقيمةمتوسطارتفعاألكىلالدكرةيف

احملاكاةالطريقةتطبيق"بعنوافعيزاأدمإعدادمنالرسالةالعلميةخامسان،

ةالصفالرابعبادلدرسةمشارؾاألنوارالرابعبانداربالطللدلاالستماعةمهارًتقيةل
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 العلميةىذهالمبونج". باستخداـتعليميةذبربةتقدـدراسةعنعبارةالرسالة

.معينةمهاراتأكمبادئأكمفاىيملفهمكعليةمواقف

تشابوأكجوىناؾ،السابقةادلذكورةاخلمسةالرسالةالعلميةمواضعبُتمن

العلميةمع اليتطريقةالمنبعضاستخداـكىي،باحثالهباقاـاليتالرسالة

الكبلـمهارترقيةكنتقائيةاالطريقةالعلىباحثالسيطبقها ة فإفذلك،كمع.

طريقةيستخدـالباحثالأفأمسلتلف،الرسالةالعلميةىذهيفالطريقةاستخداـ

 .كاحدةتعلمطريقةيفدرلهاسيتمطرؽثبلثكلكنفقط،كاحدة

 المرجع اإلجرائى .ه 
مرجعيعملحيثللعمل،مرجعإىلحاجةىناؾجراءالصفياإلحبثيف

اإلجراءمرجعكػلتومالبحث،عمليةسينفذكفالذينللمقٌيمُتكدليلاإلجراء

كالتعلمالتدريسأنشطةخطواتعلى سيستخدمهااليتاخلطواتيليفيما.

:زلاكاةكطرؽشفهيةكمسعيةمباشرةطرؽعلىربتومإنتقائيةةقيبطرالباحث

أكالفصليفمتكمادعاءبالميالتعلعمليةتبدأاألكىل،ادلرحلة .ُ

 .ادلدرسة

بشكلدرسادلسيقدمهااليتادلوادلتخيلمدعوكفةبالطلالثانية،ادلرحلة .ِ

 .بالتفصيلكليسعاـ
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شكليفاالفتتاحيةالتعليميةادلادةبتقدًندرسادليقـو،الثالثةادلرحلة .ّ

األـاللغةذبنبجداادلهمكمنالتعليميةادلادةيفمؤثرةمهمةمفردات

 )طريقةمباشرة(.ادلفرداتفهمعمليةيف

مفرداتشكلعلىالتعليميةادلادةلتكرارةبالطليدعا،الرابعةادلرحلة .ْ

)طريقةادليطبقهاكماالدراميةكاإلشاراتاحلركاتمعشفهية درس

 مباشرةكمسعيةشفوية(

مثالتعليميةادلوادحبواراتاالىتماـإىلةبالطلتوجواخلامسة،ادلرحلة .ٓ

 )طريقةمسعيةشفوية(تقليدىا

باستخداـالتعليميةادلوادتطبيقكيفيةةبالطلغلسد،سادسةالادلرحلة .ٔ

طريقةمسعيةشفوية)الغناءأكالدراماأكاأللعابزلاكاةمثلشلتعةطرؽ

 (زلاكاةك

مثلشلتعةبطرؽالتعليميةادلوادلتطبيقةبالطلتوجو،بعةالساادلرحلة .ٕ

 (زلاكاةطريقة)الغناءأكالدراماأكاأللعابزلاكاة

بعضإدخاؿيفدرسادليبدأادلمتعة،ادلرحلةانتهاءبعدالثامنة،ادلرحلة .ٖ

حسبيناقشهامثالتعليمية،ادلادةيفادلهمةاللغويةالًتاكيبأكالقواعد

 .ادلللتسببأالكػلاكؿاحلاجة
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علىهنائيبتقييمميكالتعلالتدريسعمليةدرسادليغلقالتاسعة،ادلرحلة .ٗ

تدريسهايتماليتالدركسحوؿادلناسبةادلادةتكرارأكأسئلةشكل

 .رلموعاتيفأكفردمبشكلالتنفيذكؽلكن

علمينا،مدخبلنالباحثاستخدـادلرة،ىذهالتعلمكأنشطةالتعليمعمليةيف

كاالستدالؿكاحملاكلةكالسؤاؿادلبلحظةكىيأساسيةأنشطةٓعلىػلتومكالذم

.كالتواصل

 ادلبلحظة .ُ

درسادليقدمهاكموادمفرداتشكليفالكتابةيكرركفأكةبالطليقرأ .أ

 )طريقةمباشرةكمسعيةشفوية(

 ة)طريقةمباشرةكمسعيةشفوية(بالطلكينتبوكادلواد،ادلفرداتدرسادليقرأ .ب

 السؤاؿ .ِ

األـلغتهماستخداـبعدـةبالطلكغليبهمالكلماتمعٌتعنةبالطلاسأؿ .أ

 )طريقةمباشرة(

 احملاكلة .ّ

األلعابزلاكاةمثلشلتعةطرؽباستخداـالتعليميةادلادةطالبكليطبق .أ

 (زلاكاةطريقة)درسادلبتوجيوالغناءأكالدراماأك
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 االستدالؿ .ْ

 .رلموعاتعدةإىلالفصلينقسم .أ

ادلعلمقدمهااليتادلادةمناجلديدةادلفرداتمعٌتعنرلموعةكلتبحث .ب

 )طريقةمباشرة(معناىايفالعربيةاللغةاستخداـاستمرارمع

 (زلاكاةطريقة)درسادليدرسهااليتادلادةرلموعةكلسبارس .ج

 التواصل .ٓ

 (زلاكاةطريقة)بسيطبتمرينرلموعةكلتقـو .أ

.ادلناقشةنتائجدرسكادلةبالطليؤكد .ب
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