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 ملخص

تعليم مهارة الكالم العربي لدى طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين 
 المتوسطة اإلسالمية المتكاملة بيالمبانجان المبونج الجنوبية

 ميالني أغوستيافطري

مدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة يف شكلة مىذا البحث يأيت من 
أكد الرأي  النتيجة اجليدة.وصلت إىل عملية التعليم  أن تبُتي ،بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

السابق بعد مالحظة ومقابلة الباحثة، فحصلت منها البيان أن الطريقة  واالسًتاتيجية 
من خالل استخدام ىذه الطريقة واالسًتاتيجية  .ادلستخدمة ىي الطريقة واالسًتاتيجية ادلباشرة

اللغة على تطبيق لبيئة اأثَت توىناك  يف احملادثة باللغة العربية  أكثر نشطاسيكون الطلبة  ادلباشرة
كيف عملية هي  فث حالبحث اليت قدمتها الباحثة يف ىذا الب ةأما مشكليف كل يوم. اإللزامية 

تعليم مهارة الكالم العريب لدى طلبة الصف الثامن الباء مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة 
البحث من ىذا البحث ىو دلعرفة  اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية؟ وىدف 

تعليم مهارة الكالم العريب لدى طلبة الصف الثامن الباء مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة 
 إلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية.ا

يصف موضوع البحث شفهيا من خالل  والذي وصفي نوعيىذا البحث ىو ْتث 
ختفيض باستخدام التحليل النوعي من خالل  حتليل البياناتيف و  ادلقابلة، وادلالحظة، والوثائق.

يف أن ، ثاستنادا إىل نتائج البح. )رسم االستنتاج( البيانات وعرض البيانات وحتقيق البيانات
العريب قام ادلدرس بإعداد ختطيط تنفيذ التعليم مناسبا بادلنهج الدراسي  لكالمختطيط تعليم ا

كما رأي الباحثة أن ختطيط برنامج التعليم الذي أعّده مدرس اللغة العربية وفقا بنظرية    ٖٕٔٓ
جرى مدرس اللغة العربية عملية التعلم ، أمهارة الكالم العريبمسنور مصلح. ويف تنفيذ تعليم 

وقام ادلدرس بالتقومي باستخدام االختبارات الواردة يف ادلخطط يف برنامج تنفيذ التعليم. 
 .تقدمي السؤال واجلواب يف آخر التعليمب واالختبارات الشفهية وىي الكتاب الدراسي

 الكلمات ادلفاتيح : تعليم مهارة الكالم العريب
 

  



 

  



 

  



 

 شعار

                     

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri” (Ar-Ra’du: 11) 

  



 

 ةترمجة الباحث

يوليو  ٗٔخ يف التاري، كتيبونج المبونج اجلنوبيةقرية   يف سيت زبيدةت ولد

سوكمي سيدة و مجاين  ادلتزوج سيدمن مخس أخوات من  ثالثةالابنة  وىي ٜٜٙٔ

  .)اهلل يرحم(

 سنة ، تاصلونج أغونج ٖ احلكومية مدرسة اإلبتدائيةيف الدراسة  ةالباحث تبدأ

  ادلتوسطة مدرسة نور اذلدىيف ا دراسته توبعد ذلك استمر  .ٜٕٓٓ -ٖٕٓٓ

مدرسة االحتادية  مث واصلت دراستها يف  . ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓ سنةسوبان اإلسالمية  

  . ٕ٘ٔٓ-ٕٕٔٓ سنة  اإلسالمية وي سوالن المبونج اجلنوبية الثانوية

إىل اجلامعة وىي ّتامعة رادين  ادراسته ةاحثالب تاستمر  ٕ٘ٔٓويف السنة 

. تعليم بقسم تعليم اللغة العربيةإينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الًتبية وال

. ويف شهر أكتوبر سوكابارو المبونج اجلنوبية  قريةيف  KKN)اتبعتها الباحثة وقد 

 .جباصلانمدرسة ادلهاجرين ادلتوسطة اإلسالمية يف  PPLأجرت الباحثة  ٕٛٔٓ

 

 

  



 

 تقديركلمة شكر و 

قدر على  تة حىت النعم الكثَتة اليت أعطاه للباحثمحدا هلل عز وجل على مجيع 

تعليم مهارة الكالم العربي لدى طلبة الصف  "بادلوضوع  كتابة ىذه الرسالة العلمية

الثامن الباء بمدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالمية المتكاملة بيالمبانجان 

ىذه الرسالة العلمية إلدتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية  ." المبونج الجنوبية

والصالة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج . األوىل من كلية الًتبية والتعليم ّتامعة

والسالم على النيب الكرمي زلمد صلى اهلل عليو وسلم وىو الذي أخرج الناس من 

 الظمات إىل النور.

كثَت ادلساعدات من مجيع   ةرسالة العلمية حصلت عليها الباحثويف إدتام ىذه ال

 : جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل ةفبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثاألطراف. 

، كعميد كلية الًتبية والتعليم ّتامعة ادلاجستَت األستاذ الدكتور احلاج خَت األنوار .ٔ

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

كلية يف  كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  ادلاجستَت ،فري داودااألستاذ الدكتور س .ٕ

 .الًتبية والتعليم  ّتامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

شكرا جزيال على تقدمي  كادلشرف األول  ادلاجستَت ،ذواحلنانالدكتور  األستاذ .ٖ

 ادلدخالت والدوافع إلدتام ىذه الرسالة العلمية.



 

تقدمي دلشرف الثاين شكرا جزيال على كا  ، ادلاجستَتأمَت الدين  واألستاذ  .ٗ

 .ىذه الرسالة العلميةكتابة  االرشادات والتوجهات إلدتام

كلية طوال الدراسة يف   اللذين أعطوين علوما ومعرفة مجيع احملاضرين واحملاضرات .٘

 . الًتبية والتعليم  ّتامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

مبدرسة أصول ، ومجيع الطلبة رئيس ادلدرسة، ومدرس اللغة العربية، وادلوظفُت .ٙ

اللذين أعطوين  الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

 جراء البحث.الفرصة وادلناسبة إل

و نفس  اهلنفس اْتثهنفع يعلى أن  ةالباحث ترجالعلمية وهبذه الرسالة 

على مجيع ادلساعدة  اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء عسى اهلل أن يعطيهم. رئُتاالق

 وادلشاركة. آمُت يا رب العادلُت.

 م ٜٕٔٓمايو  ٚٔالمبونج باندر 
 ةالباحث

 
 سيت زبيدة

 ٕٖٔ٘ٔٔٓٓٔٓ 
   

 
  



 

  



 

 محتويات البحث

  أ .............................................................. صفحة ادلوضوع 

 ب ............................................................. البحث خصمل

 ج ....................................................................... افقةمو 

 د ......................................................... ناقشةتصديق جلنة ادل

 ىــ ....................................................................... شعار

 و .......................................................................إىداء

 ز ................................................................ ترمجة الباحثة

 ح ........................................................... تقديركلمةشكر و 

 ي ...........................................................  زلتويات البحث

 م ............................................................... قائمة اجلداول

 س ............................................................. قائمة ادللحقات

 الباب األول  : مقدمة

 ٔ ...................................................... توضيح ادلوضوع .أ 
 ٖ ............................................. أسباب إختيار ادلوضوع   .ب 
 ٖ ..................................................... خلفيات البحث .ج 
 ٕٔ .................................................. تركيز البحث وفرعو .د 
 ٗٔ .....................................................  مشكلة البحث .ه 



 

 ٗٔ .....................................................  أىداف البحث .و 

 ٗٔ ........................................................ ز. فوائد البحث

 ٘ٔ ....................................................... ح. منهج البحث

 

 

 النظري إلطارالباب الثاني : ا

 األطار النظري .أ 
 تعليمال تعريف .1

  ٕٚ .................................................. التعليمتعريف  . أ
  ٖٔ ................................................. مكونات التعليم . ب

 مهارة الكالم العربي .0
 ٖٗ .................................................... كالمتعريف ال .أ 

 ٖٗ ............................................. تعريف مهارة الكالم . ب
 ٖٙ ...................................... مهارة الكالم أىداف تعليمج. 

 ٖٚ .................................... األسس يف تعليم مهارة الكالم د. 
 ٖٛ ............................................  أنواع مهارة الكالمه. 
 ٜٖ ................................. اخلطوات يف عملية تعليم مهارة الكالمو. 
 ٓٗ ..................................اسًتاتيجية التعليم لتعليم مهارة الكالمز. 
 ٔٗ ............................................ طريقة تعليم مهارة الكالم ح.

  .................................................... ٕٗالدراسات السابقة. ٖ
 وصف موضوع البحثالباب الثالث  : 



 

 ٛٗ .............................................. موضوع البحث وصف .أ 
 ٛٗ ................................... تاريخ التأسيس دلدرسة أصول الدين .ٔ
 ٜٗ ............................................ حالة مدرسة أصول الدين . ب
 ٓ٘ ..................................... البعث والنظر دلدرسة أصول الدين . ج
 ٔ٘ ........................... حالة ادلرافق والتسهيالت دلدرسة أصول الدين . د

 
 

 لرابع  : نتيجة البحث وبحثهاالبابا

 ٙ٘ ....................................................... نتيجة البحث .أ 
 ٙ٘ ............................................................ البحث .ب 

 ٙ٘ ............... أصول الدينختطيط تعليم مهارة الكالم العريب مبدرسة  .ٔ
 ٘ٙ ................ تنفيذ تعليم مهارة الكالم العريب مبدرسة أصول الدين .ٕ
 ٔٚ ................. تقومي تعليم مهارة الكالم العريب مبدرسة أصول الدين .ٖ

 خالصة واقتراحات الباب الخامس  : 

 ٜٚ ............................................................  خالصة .أ 
 ٓٛ ..........................................................  اقًتاحات .ب 

 ومصادره مراجع

 الملحقات
 

 

  



 

 قائمة الملحقات

 تصديق جلنة ادلناقشة .ٔ

 رسالة البحث .ٕ

  رسالة البيان بعد عقد البحث .ٖ

 بطاقة االستشارة .ٗ

 دليل ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة مبدرسة أصول الدين .٘

 دليل ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية مبدرسة أصول الدين .ٙ

 دليل ادلقابلة مع طلبة الصف الثامن الباء مبدرسة أصول الدين .ٚ

 اعداد ختطيط التعليم دليل ادلالحظة ضلو  .ٛ

 ادلقررالتعليميدليل ادلالحظة ضلو  .ٜ

 دليل ادلقابلة ضلو تنفذ التعليم .ٓٔ

 التوثيقية  .ٔٔ

 

 

 



 

 ولاقائمة اجلد

 صفحة

 بيانات االختبار دلهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن الباء مبدرسة أصول  ٔ.ٔ جدول

 ٓٔ  ........... الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية  

 بيانات نتائج االختبار دلهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن الباء مبدرسة  ٕ.ٔجدول 

الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية للعام أصول 

 ٔٔ .............................................  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالدراسي 

 ٙٗ .............................................. الدراسات السابقة  ٔ.ٕجدول 

 أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة درسةالعدد وحالة البناء دل ٔ.ٖ جدول

 ٔ٘ .........................................   بيالمباصلان المبونج اجلنوبية 

 درسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة حالة ادلرافق والتسهيالت دل ٕ.ٖ جدول

 ٕ٘ .........................................  بيالمباصلان المبونج اجلنوبية 

 درسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة دلحالة ادلدرسُت وادلوظفُت  ٖ.ٖ جدول 



 

 ٖ٘  ..........................................  بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

 درسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية دلبيانات طلبة الصف الثامن الباء  ٗ.ٖجدول 

  ..................................... ٗ٘ ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

  

  



 

 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع . أ

لدى طلبة الصف  مهارة الكالم العريب" تعليم  موضوع ىذا البحث ىو

المبونج صلان ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمبا أصول الدينمبدرسة الثامن الباء 

 ،عن األخطاء ىف فهم االصطالحات الكثَتة  ىف ىذا ادلوضوع". ولتجنب نوبيةاجل

 : كالتايلببياهنا   ةالباحث بُتتس

 التعليم .ٔ

 والذي حيتوي على"  instruction التعليم يف اللغة اإلصلليزية ىو "

معٌت ( و teaching( و ب( التعليم )learningنشاطُت رئيسيُت، مها أ( التعلم )

التعلم الشائعة وادلعروفة مبصطالح التعليم التعليم و التعليم ىو أنشطة 

(instruction .)حقيقة التعليم، فيجب عليو أوال فهم كل جزء من حقيقة  فهمول

 التعلم والتعليم.

ادلصادر ادلبحوثة عن التعليم، ىناك التشابو بُت التعليم و  بناء على

كنتيجة ادلعاملة  ادلوقف وادلهارةو ادلعرفة،  التعلم. أن التعلم ىو عملية تغيَت سلوك



 

من التعلم  تكونيفات السابقة يمن الطالب يف بيئتو و لتكملة حاجتو. من التعر 

  ( نتيجة ادلعاملة.ٕ( تغيَت السلوك و ٔعنصرين مهمُت مها 

 مهارة الكالم .ٕ

القدرة على تبليغ األصوات والكلمات للتعبَت عن مهارة الكالم ىي 

وعلى ادلعٌت الواسع، أن الكالم ىو  األفكار، وادلشاعر واآلراء إىل ادلخاطب.

سم اجلنظام  العالمات اليت ديكن مساعها ونظرىا من خالل استخدام عضالت 

  1حاجتو.ولتكملة لتعبَت األفكار 

 اللغة العربية .ٖ

عند ادلسلمُت، واللغة العربية كلغة الدولية  لغة القرآناللغة العربية ىي 

ألن القرآن ىو الكتاب ادلقدس للمسلمُت  الثالثة بعد اللغة اإلصلليزية والفرنسية.

ياة حوادلعلومات يف ومكتوبا باللغة العربية. أن اللغة العربية ىي لغة اإلتصالية 

 2أو من خالل وسائل اإلعالم ادلطبوعة واإللكًتونية.  راليومية بشكل مباش
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 باب اختيار الموضوعاس  . ب

 ىي:اجلميل  ادلوضوعىذا  ةتسبب إىل إختيار الباحث ألشياء اليتأما ا

وىي تتعلق بإشتمال موضوع  ةعنها الباحث تادلشكالت اليت ْتث .ٔ

 ادلشكالت لعلم الًتبية.

من خالل تطبيق اللغة العربية اإللزامية يف ادلدارس أو ادلعاىد، ديكن أن  .ٕ

 .باللغة العربية التحدثالطلبة على يسهل 

الباء ف الثامن الصلدى طلبة  ةاليت مت تطبيقها الباحثمهارة الكالم   .ٖ

ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج  أصول الدينمبدرسة 

 .النتائج اجليدة علىمناسبة بالتعليم  واليت حصلت ىي  اجلنوبية

 ج. خلفيات البحث

أنسب اللغة العربية ىي أصوت يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم. واللغة ىي 

كما قال ابن    3زمان إىل زمان ومن جيل إىل جيل.الوسائل للحفاظ على الثقافة من 

ذلا جٍت  أن اللغة ىي أصوت يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم. وتفهم الباحثة أن للغة 

                                                             
3
Abdurochman, Bahasa arab dan netode pembelajarannya, (Bandar Lampung: AURA, 

2012), h.  



 

ثالثة العناصر الرئيسية، وىي العناصر الطبيعية، والعناصر الوظيفية االجتماعية يف 

 4م اللغة.نقل األفكار والعناصر ادلستخدمة  من قبل اجملتمع وىو كمستخد

واللغة عند أنيس فرحية كما نقل عنو أسيف ىَتماون ىي ظاىرة نفسية 

واجتماعية وثقافية تتكون من رموز رمزية صوتية وذلا ادلعٌت حىت يقدر الشخص على 

 5التواصل هبا.

"، وىذا an " ويؤخر ب "pem التعليم أصل الكلمة من " تعلم" يبدأ ب "

يدل على أن ىناك عناصر خارجية متداخلة حىت وقعت فيها عملية التعلم. حقيقة 

حدثت سلسلة من األنشطة ادلصممة اليت ديكن  ىي Brigssو  Gagneالتعلم عند 

 فيها عملية التعلم.

أن العوامل اليت  Izzoيتأثر تعلم اللغة الثانية بالعديد من العوامل،  كما رأي 

تؤثر تعلم اللغة الثانية تقسم إىل ثالثة وىي : العوامل الشخصية ) كالعمر، 

واخلصائص النفسية، وادلوقف، والدافع، واسًتاتيجية التعليم(، العوامل الظرفية 

)كالظروف، ومدخل التعليم، وخصائص ادلدرس( ، ومن ناحية اللغوية ) الفرق بُت 
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Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Press, 

2015), h. 23. 
5
Acep Hermawan, Metolologi Pembelajaran….,  h. 8-2. 



 

والتعليم ىو عملية وطريقة للتعلم، والتعليم كادلدرس يف  6ثانية(.اللغة األوىل واللغة ال

2تقدمي التسهيالت ادلستخدمة لتعلم الطالب.
  

وفقا لربونيَت ىي وصفية، أما نظرية التعليم فهو مفروضة.  نظرية التعلم

وبالتايل فإن نظرية التعلم ىي وصف عملية التعلم، أما نظرية التعليم فهي وصف 

 .و طريقة التعليم ادلثلى وقعت فيها عملية التعلماسًتاتيجية أ

أن التعليم ىو " السعي الذي  Brigssو  Gagneعلى وجو عام يشرح 

أن التعليم  Gagneيهدف إىل مساعدة الشخص الذي يتعلم". والتعريف اآلخر عند 

ىو رلموعة األنشطة اخلارجية ادلصممة لدعم حدوث عملية التعلم الداخلية. وفقا 

ادلتعلق بنظام التعليمي الوطٍت، فإن التعليم  ٖٕٓٓ سنة ٕٓللقانون األساسي رقم 

8يف بيئة التعلم.ادلصادر بُت الطالب وادلدرسُت و عامل ىو عملية الت
 

 أساستلف من لغة األم فلذلك تستخدم اللغة العربية ىي اللغة الثانية خت

قسم ت 2التعليمية اخلاصة إما الطريقة والوسائل واإلسًتاتيجية وخطوات تعليمها.

ادلهارة على استيعاب اللغة العربية حتتوي على اربع ادلهارات ىي مهارة اإلستماع، 
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Syukur Ghazali, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan pendekatan 

Komunikatif-Interaktif, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 126. 
7
Syukur Ghazali, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan pendekatan 

Komunikatif-Interaktif, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 126. 
8
 Karwono, Heni Mularsih, Belajar Dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 12-23. 
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Abdurochman, Bahasa arab...., h. 23.  



 

طويرىا واحدة من أىم ت ومن أربع ادلهارات السابقة، الكتابة.و القراءة، و الكالم، و 

قادرين على التواصل ىي مهارة الكالم،ألن مهارة الكالم ديكن أن تساعد الطلبة 

  مع األخرين بشكل صحيح وجيد.

مهارة الكالم ىي القدرة على تبليغ األصوات والكلمات للتعبَت عن 

األفكار، وادلشاعر واآلراء إىل ادلخاطب. وعلى ادلعٌت الواسع، أن الكالم ىو نظام 

لتعبَت اجلسم من العالمات اليت ديكن مساعها ونظرىا من خالل استخدام عضالت 

 .ٜ-ٛكرمي يف سورة البلد آية كما قد شرح يف القرآن ال  10.األفكار ولتكملة حاجتو

 (ٜ( َوِلَسانًا َوَشَفتَـُْتِ )َٛأََلْ صَلَْعْل لَُو َعيْـنَـُْتِ )

ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ىي إحدى من  أصول الديندرسة كانت م

حتت رعاية ادلؤسسة الًتبية اإلسالمية أصول الدين باستخدام ادلؤسسات التعليمية 

واليت هتدف ادلناىج الدراسية ادلتكاملة بُت رلاالت الدراسة يف ادلدارس أو ادلعاىد 

تشكيل اجليل القادم من األمة والدين ويتفوق يف اإلديان والتقوى والعلوم ل

 . سعةويتخلق بأخالق الكردية ولو ادلعرفة الوا والتكنولوجية
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Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran....,  h. 135.  



 

 أصول الديندرسة انطالقا من ىذه احلاالت، فًتغب الباحثة إلجراء ْتثها مب

ادلدرسة ىي ألن ىذه ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية، 

مادة وفيها ،  ادلتوفقة وذات اجلودة العالية ادلهارات اللغوية فيهاادلدرسة اليت كانت 

مدرسة أصول الدين، وأن ادلدرسُت متخرجون من م يف إضافية من خالل التعلي

 سلتلف اجلامعات العامة واخلاصة.ادلعهد احلديث والسلفي.  وبعضهم متخرجُت من 

 ٜٕٔٓيناير  ٜٕأكد الرأي السابق بعد ادلالحظة األولية ادلعقودة يف تاريخ 

واليت ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية  أصول الديندرسة مب

طالبا. ولذلك أخذت الباحثة  ٙٗتتكون من فصلُت وعددىم يف ذلك الفصل ىم 

 طالبا. ٕٕعينة البحث يف فصل واحد وىو يف الفصل الثامن الباء بعدد الطلبة 

أمحد رفيق الدين    مع السيد ةهبا الباحث تبناء على نتيجة ادلالحظة اليت قام

تعلم لديهم القدرات يف كمدرس اللغة العربية، فيعرف أن الطلبة يف تلك ادلدرسة 

العريب، ألنو يعقد تعليم اللغة العربية يف األسبوع مرتُت يوم الثالثاء مهارة الكالم 

. ْتيث ديكن للطلبة قادرون على فهم تعلم اللغة العربية من حيث االتصال واألربعاء

، لقد حفظ الطلبة ادلفردات تعليم اللغة العربيةقبل أن يبدأ  تعلم اللغة العربية. ونتائج

 وقراءة القرآن ْتيث ال يشعرون بالصعوبة يف التحدث باللغة العربية الصحيحة.



 

مهارة أن ادلدرس يطبق تعليم  ةالباحث تستنبطومن نتائج ادلالحظة السابقة، ف

باشرة، وطريقة السمعية الشفوية، والطريقة العريب باستخدام الطريقة ادلالكالم 

مهارة  مع خطوات تعليمها ادلناسبة. يقوم ادلدرس بتطبيق خطوات تعليم  اإلنتقائية

 كالتايل:الكالم العريب  

 يفتح ادلدرس الدرس بالتحية السالم .ٔ

 بتقدمي موضوع ادلواد ادلعينة.يبدأ ادلدرس الدرس  .ٕ

بدأ ادلدرس بعرض ادلواد التعليمية بشرح تعريف القواعد مث يعطى بعض ي .ٖ

 من خالل الطريقة االستنتاجية.دلستخدمة ااألمثلة. والكتب 

يرشد ادلدرس الطلبة إىل حفظ احلوار مع ترمجتها أو يطلب منهم إظهار  .ٗ

 حفظ احلوار الذي مت تدريسو يف السابق.

 للتقدم إىل األمام مع شركائهم ادلعينُت. الطلبةمن اثنُت يطلب ادلدرس  .٘

حىت صارت النتيجة كنتيجة اليومية عند  يقدم ادلدرس التقييم مباشرة .ٙ

 الطلبة.

  11.خيتتم ادلدرس عملية التعلم بقراءة احلمدلة ويؤخر بالسالم .ٚ
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Ahmad RafiqUdin, Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab, wawancara, tgl 22 januari 2012. 



 

 ِحَوارِ ى العل َتدرِيَبات

 َمْرَواْن + َلِطْيُب : السَّاَلُم َعَلْيُكم يَاُحِسُْتِ ؟

 ُحَسْيٍِت : َوَعَليُكْم السَّاَلم َوَرمجَُة اللَّو 

 َمْرَواْن : َأيُّ َمَرٍض تـَُعاين يَا ُحَسيٍُت ؟

 ُحَسْيٍِت : أَُعاين ُسَعاالً ُمْنُد َثاَلثَِة أَيَامٍ 

ْسَتسَفي ِلَفْحٍص الِطيبي ؟ 
ُ
 َلِطْيُب :  َىْل َذَىبَت ِايَل ادل

ْسَتسَفي  ُحَسْيٍِت : نـََعم، َقْد َذَىْبُت اِ 
ُ
 يَل ادل

 َلِطْيُب : َماَذا قَاَل الطَِبْيب ؟ 

ْدَرَسِة حىَتَ اَُكْوَن يفْ دَتَاٍم الصيَحةِ  ُحَسْيٍِت :
َ
 اَْمَرينْ بَِأن َأْسًَتِْيَح َوَلْن أَذَىَب ِإىَل ادل

 َعَلْيَك ِاْسًتَاَحٌة َوالَ تـَْنَسى بِتَـنَاُوِل األَْدِويَةِ َلِطْيُب :  

 ُشْكرًا َعَلى ُحْسٍِت ِإْىِتَماِمُكْم  ُحَسْيٍِت :

 َعْفًوا ِإىَل الِلَقاءِ  َمْرَواْن + َلِطْيُب :

 يفْ َعْوِن اللَّوِ  ُحَسْيٍِت :

 

 

 

 

 



 

 1.1جدول 

بمدرسة أصول الباء من ابيانات االختبار لمهارة الكالم لدى طلبة الصف الث
  المبونج الجنوبية الدين المتوسطة اإلسالمية المتكاملة بيالمبانجان

 لهجو مد محرج اسماء الطلبة الرقم
ٔ Adam Ghoni Arrosidi 68 63 71 
ٕ Andika Lintang Buana  67 63 61 
ٖ Andrean Prayoga E 60 60 63 
ٗ Angga Jati Prasetyo 61 60 63 
٘ Halim Maulana 61 61 61 
ٙ Ilham Nur Syahbani 68 63 71 
ٚ Kaela Bima Sakti S 68 63 63 
ٛ Muhammad Rizky D 67 63 71 
ٜ Reza Zuliando 68 63 73 
ٔٓ Rizky Maulidi Ilham 70 71 63 
ٔٔ Yuda Ardiansyah 71 71 61 
ٕٔ Krisma Suci Yulianti 53 61 61 
ٖٔ Dina Syifa Aulia  53 61 63 
ٔٗ Fatya Syahida 71 71 63 
ٔ٘ Jeanny Dwi Aulia 68 71 71 
ٔٙ Jihan Gina Fadilla 63 63 61 
ٔٚ Maulida Rizkiyana 71 60 63 

18 Naila Putri Maharani 71 71 71 



 

12 Ribby Olivia 53 53 61 
20 Rintan Fadillah 63 61 53 
21 Tri Rahma Ismayanti 73 71 63 
22 Hafizh Daffa 51 53 53 

 

 1.0 جدول

بمدرسة الباء من الدى طلبة الصف الثاالختبار لمهارة الكالم نتائج بيانات 
 المبونج الجنوبية  أصول الدين المتوسطة اإلسالمية المتكاملة بيالمبانجان

 0115/0116للعام الدراسي 

ا
دل

ص
د
ر
:
 
ن
ت
ا
ئ

لدى طلبة الصف الثامن الباء مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان ج االختبار دلهارة الكالم 
 المبونج اجلنوبية 

 

 معيار النتيجة:

 : جيد جدا ٓٓٔ-ٓٛ

  : جيد  ٘ٛ-ٔٚ

 ادلعايَت % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا % ٓٙ ٔٔ ٙٛ-ٓٓٔ ٔ
 جيد % ٖٓ ٜ ٔٚ-٘ٛ ٕ
 مقبول % ٓٔ ٕ ٙ٘-ٓٚ ٖ
 ناقص - - ٘٘-ٔٗ ٗ
 ناقص جدا - - ٓٗ< ٘

  %ٓٓٔ ٕٕ اجملموع



 

 : مقبول  ٓٚ-ٙ٘

  : ناقص ٘٘  -ٔٗ

 جدا : ناقص  >ٓٗ

 طالبا ٕٕلك الفصل ىم ىف ذ طلبةعدد ال أن عرفيالبيان السابق من 

الطلبة و طالبا،  ٔٔ)جيد جدا( ىم ٓٓٔ-ٙٛالطلبة الذين حيصلون على النتيجة و 

الطلبة الذين حيصلون و  .طالب ٜ)جيد( ىم  ٘ٛ-ٔٚالذين حيصلون على النتيجة 

دالة على أن تعليم مهارة وىذه ،. طالبان ٕ )مقبول(  ٓٚ-ٙ٘على النتيجة 

الكالم العريب باستخدام االسًتاتيجية والطريقة  وادلدخل سهلة عند الطلبة يف تعليم 

 اللغة العربية.

تعليم مهارة " إىل إجراء البحث بادلوضوع  ةتاج الباحثحتمن البيان أعاله، 

الكالم العربي لدى طلبة الصف الثامن الباء بمدرسة أصول الدين المتوسطة 

 اإلسالمية المتكاملة بيالمبانجان المبونج الجنوبية".

 . تركيز البحثد

لدى الطلبة لتكون  ةث العلميو تركيز البحث ىو أكرب خط يف إدتام البح 

تعليم . تركيز ادلشكلة يف ىذا البحث ىو مالحظة وحتليل نتائج البحث أكثر توجيها



 

مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة مهارة الكالم العريب لدى طلبة الصف الثامن الباء 

 . اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

 التخطيط .ٔ

اإلسقاط عما  ىو تخطيطيانطا أن الر عند كوفمان كما نقل عنو ى

  12.ىو ادلطلوب لتحقيق األىداف ادلشروعة

 التنفيذ .ٕ

تنفيذ أو األحداث ل الويف اذلندسة، أن العملية ىي عبارة عن تسلس

ادلًتابطة واليت تعمل معا  على تغيَت ادلدخالت إىل سلرجات. ديكن إجراء 

أو الطبيعة أو اآلالت باستخدام ادلوارد  إلنسانىذا التنفيذ من قبل ا

 .ادلختلفة

 التقومي .ٖ

كما نقل عنو ذو احلنان أن   Gerald Wو   Edwind Wandtوفقا ل 

التقومي الًتبوي فهو  بينماأو العملية يف حتديد النتيجة.  تأديةالتقومي ىو ال
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Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet, ke-8, h. 1.  



 

 نتيجةاألنشطة أو العملية يف حتديد النتيجة الًتبوية ْتيث يعرف جودة أو 

  13.التقومي

 

 

 ه. مشكلة البحث

شكل من أشكال السؤال اليت جيمع الباحث جلمع  مشكلة البحث ىي

تعليم . فمشكلة البحث يف ىذا البحث ىي كيف  14.البيانات يف ميدان البحث

الكالم العريب لدى طلبة الصف الثامن الباء مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة مهارة 

 ؟اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

 و. أىداف البحث

تعليم ىدف البحث ىو دلعرفة أن على مشكالت البحث ادلذكورة،  بناءا 

الدين ادلتوسطة مهارة الكالم العريب لدى طلبة الصف الثامن الباء مبدرسة أصول 

 .اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

 ز. فوائد البحث
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 Zulhanan, Teknik Pembelajaran...., h.  121-122. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D), 

(Bandung: ALFABETA, 2012), h. 288. 



 

 أما فائدة من ىذا البحث فهي:

 الفائدة النظرية .ٔ

من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث زيادة ادلعرفة وتوسيع العلوم لتكون مادة 

 للباحث التايل.ادلعلومات 

 الفائدة التطبيقية .ٕ

 للمدرس . أ

االبتكارات اجلديدة لتكون القدوة احلسنة والقادر على ديكن تقدمي 

 تغيَت الناحية السلبية عند الطلبة.

 للطلبة  . ب

مع تدريبات احملادثة أن يساعد الطلبة على تعليم مهارة الكالم 

 األمثلة من ادلدرس.اليومية من خالل 

 ج. للمدرسة

مسامهة إجيابية دلنظمي كون نتائج ىذا البحث تمن ادلتوقع أن 

 ادلؤسسات التعليمية.

 ح. منهج البحث

 نوع البحث .1



 

وظيفة  تالبحث ىو سلسلة من األنشطة العلمية حلل ادلشكالت. كان

ىي البحث عن الشرح واإلجابة على ادلشكالت مث تقدمي الطريقة اليت ديكن البحث 

  15.استخدامها حلل ادلشكالت

على مجع  ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلدخل النوعي، والذي يؤكد

البيانات النوعية )ليست يف شكل البيانات اإلحصائية( ويف تطبيقها باستخدام 

 16التحليل النوعي. البحث ىو اخلطة العلمية حلل أو اكتشاف ادلشكالت ادلتطورة.

ختلفة. ومن ناحية حتليلو يقسم الطريقة ادلديكن تصنيف البحث من خالل 

فيما يتعلق مبشكلة  12.النوعي البحث إىل قسمُت مها البحث الكمي والبحث

ىدف البحث  البحث وىدفو، فإن الطريقة ادلستخدمة ىي طريقة نوعية ووصفية.

 ظواىروالصاحللة عن ال قيقيةالصورة ادلنهجية واحل من ىذا البحث ىو تقدمي وصف

يف  يةالوصفالبيانات والصفات ذات الصلة. أما النوعي فهو خطوات البحث إلنتاج 

 .الذي ديكن مالحظتو اإلنسان اللفظية من سلوك شكل الكتابة أو

إىل وصف اإلدراك حث الذي يهدف بالبحث النوعي والوصفي ىو منهج ال

االجتماعي الكامل والدقيق للظواىر ادلختلفة اليت حتدث يف اجملتمع كموضع البحث 

                                                             
15
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 Moh. Ainin, metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), h. 

52. 
17

Saifuddin, Metode ...., h. 5.  



 

ن الوصفي عند ناذر وىو أ 18ْتيث يتم وصف اخلصائص ومنوذج ىذه الظواىر.

يف حالة رلموعة، أو كائن، أو فيئة من األحداث الواقعية يف زمان منهج البحث 

   12احلاضر.

يشارك حيث  insightmulatinمنهج البحث النوعي يسمى بالبحث 

 مباشرة إىل ميدان البحث من دون توجيو ادلادة.الباحث 
ادلنهج عند سوغيونو أن  20

و يستخدم  (postpositivismeالنوعي ىو ادلنهج يعتمد على الفلسفة الوضعية )

مجع  أساليبة الرئيسية و الفحص حالة الكائن الطبيعي حيث الباحث ىو األد

البيانات التثليث )رلموعة( و حتليل البيانات و نتائج البحوث االستقرائي / النوعي 

  21.و الكيفي مزيد من التأكيد و ىذا يعٌت بدال من التعميمات

تعليم مهارة الكالم العريب لدى ويف ىذا البحث ستقوم الباحثة بشرح كيف 

طلبة الصف الثامن الباء مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة 

 .بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

 موضع البحث .0
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 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode, dan Prosedur, (Jakarta : 
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12
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 Elvinaro Ardianto, Metodelogi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan 

Kualitatif, (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2016), h. 60. 
21

Sugiyono, Metode Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), (Bandung: 
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أن ادلوضع عند سوغيونو ىو مكان أو كائن حيث يالحظ ويسأل الباحث 

موضع البحث يف ىذا البحث ىم رئيس  22ادلتعلقة مبتغَّتات البحث.عن األشياء 

طلبة الصف الثامن الباء مبدرسة أصول الدين ادلدرسة، ومدرس اللغة العربية، و 

 . ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

اإلجابة أو لذلك تستخدم الباحثة مصادر البيانات كادلستجيب لتقدمي 

بيانات عن متغَتات البحث. وادلستجيب ىو األشخاص ادلعينُت على تقدمي ال

اإلجابة يف عملية حتقيق البيانات. وأما ادلستجيبُت يف ىذا البحث ىم رئيس 

 .طلبة الصف الثامنادلدرسة، ومدرس اللغة العربية، و 

 مصادر البيانات .5

 أما مصادر البيانات يف ىذا البحث فهي:

 كمصدر الرئيسيمدرس اللغة العربية   (ٔ

 رئيس ادلدرسة كمصدر البيانات اإلضافية (ٕ

 طريقة جمع البيانات .4

ستخدم طريقة مجع البيانات ت ةللحصول على البيانات احملتاجة، فإن الباحث

ق بأغراض ال حتصل علىى البيانات إال بطريقة واحدة ولكنها باستخدام الطر 
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ويف ىذا البحث ادلستخدمة.  قوىكذا ديكن إظهار التعاون بُت الطر  خرى.األ

 : ىي كالتايل طرقسلتلفة جلمع البيانات. ومن ىذه الطريقة  ةستخدم الباحثت

 ادلالحظة . أ

ادلالحظة ىي طريقة مجع البيانات مع ادلالحظة ادلشاركة والتسجيل 

تستخدم ىذه الطريقة دلالحظة  23 .باعراض منهجية أو الظواىر التحقيقية

البحث للحصول على ادلعلومات وفقا دلشكالت  احلاالت الواقعية يف ميدان

24البحث.
  

داة جلمع البيانات وتستخدم كثَتا لقياس السلوك أدلالحظة ىي و ا 

..ادلواقف الصناعية وأالفردي أو عملية حدوث الشيئ يف ادلواقف الفعلية 
25

    

ال تأخذ يف ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلالحظة غَت ادلشاركة حيث  و

مجيع األنشطة ادلبحوثة. تستخدم ىذه الطريقة للحصول على الباحثة 

البيانات عن تنفيذ تعليم مهارة الكالم، أحوال ادلرافق والتسهيالت، نشاط 

 الطلبة يف تعلم مهارة الكالم.

 ادلقابلة  . ب

                                                             
23

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
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البيانات بطريقة السؤال و اجلواب  احلصول على عملية ادلقبابلة ىي 

ليت يتطلب اإلجابة عليها واحدة و ىي اعلى جهة  جسديا أو أكثر يف اثنُت

 ذلا دلقابلةنظرا إىل أساليب اعدادىا، فا 26.من األشخاص ادلعنيُت بالبحث

 :ة أقسامثالث أنواع متعددة ديكن تقسيمها إىل

 ادلقابلة احلرة (ٔ

يف ىذه ادلقابلة احلرة، يسأل الباحث عن كل شيء حرية يف حدود 

 .دلقابلةاستخدام دليل ا النطاق الدراسة دون 

 ادلقابلة ادلوجهة (ٕ

 interview guide.contraled interviewادلقابلة ادلوجهة  تسمى ب 

atau structured interview سؤالىي أنشطة ادلقابلة يف إعداد دفًت ال 

 .ادلفصل

 ادلقابلة احلرة ادلوجهة (ٖ

ىي مزيج بُت ادلقابلة احلرة وادلقابلة ادلوجهة.  وجهةادلمقابلة احلرة 

شخص جيعل ادلشكلة األساسية فحسب، ويف عملية ادلقابلة البد فإن ال
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 Elvinaro Ardianto, Metodelogi Penelitian...., h. 163.  



 

للشخص قادر على توجيو األشخاص ادلعينُت بالبحث يف حالة وجود 

  22.اإلضلراف

ادلقابلة احلرة. و ىو يسأل  ةستخدم الباحثتويف ىذا البحث 

قدمت ىذه كل شيءحرية بتقدمي التوجيهات من اإلستجواب. عن   الباحث

رئيس ادلدرسة ومدرس اللغة العربية عن تعليم مهارة الكالم، ادلقابلة إىل 

 ونشاط الطلبة يف اتباع التعليم وأحوال ادلرافق يف تعليم مهارة الكالم.

وىذا الطريقة ادلستخدمة للحصول على البيانات عن تعليم مهارة 

طلبة الصف الثامن الباء مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة الكالم العريب لدى 

 .اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

 ج. الوثائق

عن احلقائق كدليل  مجع البيانات ادلكتوبة أو ادلطبوعةالوثائق ىي 

أو  ادلوجودة عليها ادلاضية  البيانات البحث عنالوثائق ىي و مادي. 

  28.وىلم جرا والصحف واجملالت من الكتبالنصوص مثل متغَتات، 

ادلتعلقة احملتاجة و حصول على البيانات لل ادلستخدمةىذه الوثائق 

درسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية بصورة العامة عن تاريخ التأسيس دل
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، حالة ادلدرسُت والطالب والبيانات  ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

 عن إصلاز تعلم الطالب.

 

 

 موضوع البحث .3

حل  فيو عملية الدراسة للحصول علىيستخدم كان ادلموضوع البحث ىو 

درسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة يعقد ىذا البحث مب 22 .ادلشكالت

. ويف ىذا البحث ستقوم الباحثة ببحث تعليم مهارة بيالمباصلان المبونج اجلنويب

 الطرق ادلختلفة، وأن الطلبة لديهم القدرات يفالكالم يف عملية التعليم باستخدام 

مدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة مهارة الكالم وىم ساكنُت يف 

 طلبة الصف الثامن الباء. لدىثها على ْتة.وتركز الباحثة بيالمباصلان المبونج اجلنوب

 أساليب تحليل البيانات  .8

حتليل البيانات ىو عملية ترتيب البيانات وتنظيمها يف الوحدات التعليمية 

ديكن و األساسية. اذلدف الرئيسي من حتليل البيانات ىو أن تكون البيانات مفهومة 

كانت البيانات   بحث.التواصل هبا مع اآلخرين  ويتم تنفيذ حتليلها يف ميدان ال
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 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 53. 



 

تاج إىل السجل ادلفصل و التدقيق. احملصولة من ميدان البحث كثَتة، و لذلك حي

وبالتايل فإن البيانات اليت مت ختفيضها تصور على صورة واضحة وأن تسهل الباحثة 

 .جلمع البيانات التالية

بعد مجع البيانات، يقوم الباحث بتحليلها للحصول على اخلالصة 

 ادلستخدمة الختبار حقيقة الفرضية. أما خطواهتا ىي كالتايل:

 اناتختفيض البي . أ

ىي التلخيص، اخيار األشياء األساسية، وتركيز على األشياء و  

30ادلهمة، مث يبحث عن ادلوضوع و طريقة منطو و جتنب االشياء غَت مهمة. 
 

مهارة الكالم العريب لدى طلبة ىي تعليم  ةقصد الباحثتأما البيانات اليت  

الصف الثامن الباء مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة 

مبدرسة ، التسهيالت وحالة الطلبة وادلدرسُت  بيالمباصلان المبونج اجلنوبة 

 أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبة.

 البيانات عرض  . ب

 عرض البيانات من البيانات تكون اخلطوة التالية ىيفيض التخبعد 

البيانات، تسهيل الباحثة لفهم ما حدث. أن عرض  عرض خالل من
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باستخدام النص السردي واخلريطة والرسوم  يف البحث النوعي البيانات

  31.البيانية

يتم تنفيذ عرض البيانات يف شكل بيان موجز وخريطة وعالقة بُت و 

تعليم مهارة الكالم العريب  ادلخططات وما أشبو ذلك دلعرفة كيفالفيئات و 

مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية  لدى طلبة الصف الثامن الباء

ة ستخدم الباحثتويف ىذا البحث  .ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبة

والوثائق للحصول ، وادلقابلة، عرض البيانات من خالل طريقة ادلالحظة

باستخدام الطريقة ادلباشرة وطريقة ادلدرس على فهم تعليم اللغة العربية 

 القواعد والًتمجة.

 حتقيق البيانات أو رسم االستنتاج ج.

 رسم االستنتاج ىي البيانات النوعية يف حتليل ثالثةاخلطوة ال

، مؤقت ال يزال ىو االستنتاج األول كما رأي ميلث وىيربمان أن. قيوالتحق

وأن تتغَت البيانات إذا َل تكن ىناك دليلة صاحلة ، وال شك، غامض

مدعوما على مجع البيانات. لكن إذا كان االستنتاج األول مدعوما بأدلة 
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صاحلة عندما يعود الباحث إىل ميدان البحث مرة ثانية جلمع البيانات. 

  32.فاالستنتاجات اليت عرضو الباحث ىي استنتاجات موثوقة

، من خالل طريقة ادلالحظةالبيانات  ةالباحث اصل عليهحتمث 

مهارة  وتشمل البيانات على فهم ادلدرس يف تعليم والوثائق. وادلقابلة، 

باستخدام الطريقة لوصف بعد مجع البيانات حللتها الباحثة . الكالم العريب

برسم االستنتاج من  ةقوم الباحثأو تفسَت البيانات الواردة. وبالتايل فت

 .البيانات اخلاصة إىل البيانات العامة

 التثليث  .5

. تهاودقالبيانات التثليث ىو التحقق عن طريق إعادة الفحص لًتقية صحة 

يتم تنفيذ التثليث من و بفحص البيانات لًتقية البيانات الصاحلة.  ةالباحثت أجر 

 :خالل ثالث خطوات ىي

 تثليث ادلصادر ( أ

من خالل ىذا التثليث فيمكن للباحث ْتث وحصول على 

 األخرى أكثر من مصادر واحدة.ادلعلومات 

 تثليث التقنيات  ( ب
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سلتلفة، إذا مت إجراء تثليث  تقنيةبتثليث التقنيات ديكن فحص 

أن جيب ولتثليث التقنيات واحدة فحسب وىي ادلقابلة،  تقنيةادلصادر ب

إدارة  أثناءادلدرس  راقبةمن خالل مالتقنيات األخرى  استخدام يكون لو 

 .التعلم يف الصف الدراسي

 

 

 تثليث الزمان ج(

تثليث الزمن ىو نشاط الباحث يف التحقق من األوقات أو الفرص 

اخلصة األوىل إىل من ادلدرس  عليمادلختلفة. ويف ىذه احلالة يالحظ الباحث ت

ادلتاحة  دلناسبةوا اخلصة األخَتة. من خالل مالحظة ادلدرس يف أوقات سلتلفة

إدارة يف ادلدرس ، من ادلتوقع أن يتم العثور على قدرة الصف الدراسييف 

 التعليم.

ىو التقنية للتحقق من صالحية البيانات الشائعة يف البحث التثليث 

النوعي. التثليث أكثر استخداما للفحص البيانات من خالل ادلصادر 



 

 ذلا القدرة على تذكَت تقنيةذه الىو  على احلقائقيعتمد اآلخرى. ألن شاىره 

 33 وتفاصيلها. البيانات، وموثوقيتها، دقة
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 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 اإلطار النظري . أ

 تعريف التعليم .1

 تعريف التعليم . أ

 يف كتابو بادلوضوع " Hamzah B. Unoكما نقل عنو   Degengعند 

Perencanaan Pembelajaran  التعليم ىو جهد لتعليم الطالب. كان يف " أن

التعليم ىناك األنشطة يف اختيار وحتديد وتطوير الطريقة للوصول إىل نتيجة 

التعلم ادلطلوبة. يعتمد اختيار ىذه الطريقة وحتديدىا وتطويرىا على حالة التعليم، 

 .من خطة التعليماألساس وىذه األنشطة ىي 

أن العوامل  Izzoكما رأي تعلم اللغة الثانية بالعديد من العوامل،   يتأثر 

العمر، ك  اليت تؤثر تعلم اللغة الثانية تقسم إىل ثالثة وىي : العوامل الشخصية )

الدافع، واسًتاتيجية التعليم(، العوامل الظرفية و ادلوقف، و اخلصائص النفسية، و 

ومن ناحية اللغوية ) الفرق خصائص ادلدرس( ، و مدخل التعليم، و لظروف، )كا



 

عملية وطريقة للتعلم، والتعليم  والتعليم ىو  34بُت اللغة األوىل واللغة الثانية(.

 35كادلدرس يف تقدمي التسهيالت ادلستخدمة لتعلم الطالب.

يف كتابو  MKDPوبينما رأي مضافَت كما نقل عنو فريق التطوير 

" ىناك أربعة أمناط التعليم وىي  Kurikulum dan Pembelajaran بادلوضوع "

 لتايل:كا

مع الطالب من دون استخدام األدوات أو  لمعلمل ةأمناط التعليمي (ٔ

على  ةيف شكل الدعائم. تعتمد ىذه أمناط التعليميمواد الدراسية ادل

 ادلادة وتقدديها إىل الطالب لفظيا. سُتقدرة ادلدرس يف حت

، مت ةىذه أمناط التعليمي األمناط )ادلدرس+األدوات( مع الطالب. ويف (ٕ

تقدمي ادلساعدة على ادلدرس بادلواد ادلختلفة يف شرح وإرسال الرسائل 

 اجملردة.

ىي نظرىا  ةاألمناط )ادلدرس+الوسائل( مع الطالب. ىذه أمناط التعليمي (ٖ

إىل زلدودية ادلدرس. ديكن استخدام ادلدرس بعض وسائل التعليم  
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PELAJAR, 2015), h.13.  



 

ك فإن ىذه األمناط ىي أمناط ولذلكمصادر التعلم بدال من ادلدرس. 

 .من التعليم ادلتناوب بُت ادلدرس والوسائل يف التفاعل مع الطالب

 أمناط الوسائل مع الطالب وىي استخدام الوسائل أو ادلادة التعليمية. (ٗ

بناء على أمناط التعليمي ادلذكورة أعاله، فإن تعليم الطالب ليس فقط 

. الكثَت من العالجعليهم تقدمي يعلمهم، ألن تعليم الطالب الناجح فيجب 

ودور ادلدرس يف التعليم ليس كادلعلم فحسب، ولكن جيب أن يكون لو أدوار 

 متعددة يف التعليم. 

كان للتعليم خطة حقيقية أو تصميم كجهد لتعليم الطالب. ولذلك ال 

يتفاعل الطالب مع ادلدرس كمصادر التعلم فحسب، ولكنهم يتفاعلون مع 

لتحقيق األىداف ادلطلوبة. وىكذا يقرر التعليم  التعليمية ادلستخدمةمجيع ادلوارد 

االىتمام ب " كيف تعليم الطالب" وليس على " ما يتعلمو الطالب". ويؤكد 

التعليم على كيفية حتقيق األىداف، ولتحقيق األىداف فيجب عليو أن يعرف  

ب التفاعالت بُت كيفية تنظيم التعليم، وكيفية تسليم زلتوى ادلادة وكيفية ترتي

ومن ناحية األخرى، التعليم ىو   36.ادلصادر احلالية إلجل العمل على األمثل
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 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta, PT Bumi Aksara: 2011), cet ke-2, h.. 2-

3. 



 

التطوير من مصطلحات التعلم والتعليم اليت ديكننا مناقشتها. التعليم ىو جهد 

 يقوم بو ادلدرس أو ادلعلم لتعليم الطالب. 

يف كتابو  MKDPكما نقل عنو فريق التطوير   Adams & Dickyعند 

" أن دور ادلدرس ىو واسع والذي Kurikulum dan Pembelajaran بادلوضوع "

 على: تويحي

 ادلدرس كادلعلم  . أ

 ادلدرس كادلشرف   . ب

 ج. ادلدرس كالعلماء 

 د. ادلدرس كالشخص 

جيب على ادلدرس أن يعمل كمحرك ألنشطة التعلم عن طريق تشجيع 

وتطوير ادلادة التعليمية، الطالب، وتسهيل التعلم، وتنظيم الفصل الدراسي، 

  32.وتقييم برنامج عملية نتائج التعلم، ومالحظة أنشطة الطالب وماأشبو ذلك

 يملمكونات التع . ب
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Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum & Pembelajaran, (Jakarta, 

PT RajaGrafindo Persada: 2012), cet ke-2, h. 128-130. 



 

أما اخلصائص اآلخرى من التعليم فهي تتعلق مبكونات التعليم. ويشمل 

التعليم اليت  ظروفوتنظيم بيئة التعلم خللق ها التفاعل على طريقة التعليم ووسائل

 .دتكن من حتقيق األىداف ادلخططة

 أىداف التعليم (ٔ

عملية التعليم ىي من ىداف األلتحديد كانت األداة الرئيسية 

ديكن لذلك احتياجات الطالب وادلادة التعليمية وادلدرسُت أنفسهم. 

  38.حتديد ما حتقيقو وتطويره وتقديرهللطالب 

 ادلادة التعليمية (ٕ

نية يف نظام التعليمي، ومن اىي ادلكونات الثأن ادلادة التعليمية 

معُت، فكانت ادلادة ىي أساس عملية التعليم أي غالبا ما ناحية سياق 

حدثت فيها عملية تسليم ادلادة. واذلدف الرئيسي من التعليم ىو إتقان 

(. بوجود ىذه احلاالت، فهناك subject cntered teachungادلادة التعليمية )

ن ادلادة من قبل ادلدرس. ينبغي على ادلدرس فهم زلتويات احلاجة إىل إتقا

 32ادلادة بالدقة والصحيحة، ألن دور ادلدرس كمصدر التعلم.
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Ida  Bagus Putrayasa, Landasan Pembelajaran, (Singaraja: Undiksha Press, 2013), h. 26-22. 
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Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2013), cet, ke-5 h. 205. 



 

 

 

 الطريقة (ٖ

ن الطريقة عند عبد الرمحن وىي تقنية التعليم يف تسليم ادلواد أ   

والطريقة وفقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت  الدراسية أثناء عملية التعليم.

 طريقة منهجية لتسهيل تنفيذ األنشطة يف حتقيق األىداف ادلقررة.ىي 
40 

طة ادلنهجية من أول اخلأما الطريقة عند عزيز فخر الرازي فهي و 

التعليم إىل آخره فيما يتعلق بتنفيذ تعليم مهارة الكالم يف الفصل 

  41الدراسي من خالل االعتماد على ادلدخل احملدد.

تتعلق الطريقة باخلطوات اليت سيستخدمها ادلدرس يف تقدمي ادلادة 

التعليمية. قبل تنفيذ التعليم، جيب على ادلدرس حتديد الطريقة ادلستخدمة. 

 أن الطريقة ادلستخدمة وفقا خلصائص ادلواد والطالب و أىدافها. 
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Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: AURA, 2012), 

h. 20.  
41

Aziz Fachurrozi & Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing Tradisional & Kontemporer, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 3. 



 

ولذلك أن وظيفة ادلدرس ىي فهم الطريقة وخصائص ادلواد 

فها، ويقدره أيضا على حتديد الطريقة ادلناسبة يف تقدمي والطالب و أىدا

.ادلادة عند التعليم.
42

  

 االسًتاتيجية (ٗ

االسًتاتيجية ىي ادلكونات لديها وظيفة يف حتديد النجاح. من 

ىداف التعليم. ولذلك أخالل تطبيق االسًتاتيجية ادلناسبة، ديكن حتقيق 

عملية  إجراءيف  ىار ادو أو  االسًتاتيجيةائف جيب على كل ادلدرس فهم وظ

 .التعليم

 التقومي (٘

التقومي ىو العنصر األخَت يف عملية التعليم. ال يعمل التقومي على 

صلاح الطالب يف عملية التعليم فحسب، بل ىو أيضا كجزاء العمل معرفة 

 ضعفنظر إىل  للمدرس يف إدارة الفصل الدراسي. من خالل التقومي ديكن

عند زين العارفُت كما نقل  43.استخدام ادلكونات ادلختلفة من نظام التعليم
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 Heru Kurniawan, Pembelajaran Kreatif, (Jakarta: Kencana 2015), h.62.  
43

Wina Sanjaya, Kurikulum dan..., h. 206.  



 

عنو ذو احلنان أن التقومي ىو عملية منهجية مستمرة يف حتديد نوعية 

 44.النتيجة وفقا دلعيار معُت

االىتمام من البيان ادلذكور أعاله، فيعرف أن ادلدرس جيب 

ادلدرس مبكونات التعليم سيكون ، إذا ال يهتم عديدة مبكونات التعليم مرة 

 الدرس غَت ناجح.

 مهارة الكالم العربي .0

 تعريف الكالم . أ

أحد ادلهارات " والكالم speaking is language يرى علماء اللغة أن "

عند تاريغان كما نقل  45ة األطفال يبدأ من مهارة اإلستماع.اللغوية ادلتطورة يف حيا

البدنية، والنفسية، والعصبية، العوامل  منعنو أسيف ىرماوان أن الكالم ىو مزيج 

والداللية، واللغوية، اليت ديكن اعتبارىا من أىم األدوات البشرية للسيطرة 

   اإلجتماعية.
46

 

رأي أمحد فؤاد أفندي، ىناك األسس اليت جيب االىتمام هبا يف مهارة 

 الكالم ىي كالتايل: 
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Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 121 
45

Hendri Guntur Taringan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1281), h. 3.  
46

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

Offset, 2002), h. 135. 



 

 مهارة اإلستماع .ٔ

 مهارة الكالم .ٕ

 استخدام ادلفردات .ٖ

 وىناك معايَت النتيجة يف أنشطة الكالم كما يلي:

 ، حتتوي على :اجلوانب اللغوية (ٔ

 النطق . أ

 التنسيب . ب

 ج. اللهجة واإليقاع

 د. استخدام الكلمات

 ه. اختيار العبارات

 و. ترتيب اجلمل

 ز. التنوع

 اجلوانب غَت اللغوية، حتتوي على : (ٕ

 فصاحةال . أ

 ادةاستيعاب ادل . ب

 ج. ادلهارة



 

 ادلنطق د.

 الشجاعةه. 

 و. الرشاقة

 ز. احلرفية

  42ح. التعاون.

 تعريف مهارة الكالمب. 

 48(، وىو القول أو النطق.al-kalamالكالم يف اإلصطالح من اللغة العربية )

والكالم ىو نطق األصوات العربية نطقا سليما ْتيث خترج ىذه األصوات من 

سلارجها ادلتعارف عليها لدى علماء اللغة. بينما مهارة الكالم ىي التحدث 

  42باستمرار دون تكرار نفس ادلفردات باستخدام عبارة الصوت.

اط يشرح علي أمحد مدكور أن مهارة الكالم أو التحدث من أىم ألوان النش

اللغوي للكبار والصغار على السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف 

حياهتم. أي أهنم يتكلمون أكثر شلا يكتبون، ومن ىنا ديكن اعتبار الكالم ىو 
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Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: MISYAKAT Malang, 

2012), h. 48.  
48

Indy G Khakim, Kamus Cerdas Pengetahuan Islam, (Blora: Pustaka Kaona, 2008), h. 82.  
49

Abd. Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 2012), h. 112. 



 

الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان. وعلى ذلك يعترب الكالم أىم 

  50جزء يف شلارسة اللغوية واستخدامها.

مهارة الكالم ىي القدرة على تبليغ األصوات والكلمات للتعبَت عن 

األفكار، وادلشاعر واآلراء إىل ادلخاطب. وعلى ادلعٌت الواسع، أن الكالم ىو نظام 

لتعبَت اجلسم من العالمات اليت ديكن مساعها ونظرىا من خالل استخدام عضالت 

  51.األفكار ولتكملة حاجتو

، نستنبط أن مهارة الكالم من إحدى ادلهارات السابقةمن بعض اآلراء 

اللغوية ديكن إتقاهنا يف تعليم اللغة احلديثة وىي اللغة العربية، والكالم ىو أداة 

 رئيسية لتعزيز التفاىم والتوصل ادلتبادل باستخدام اللغة كوسيلتها.

 ج. أىداف تعليم مهارة الكالم

الطالب على احملادثة مع األخرين رة اذلدف يف تعليم مهارة الكالم ىو قد

وفهم مقال ادلتكلم. وباإلضافة إىل ذلك ىناك األىداف األخرى يف تعليم مهارة 

 الكالم وىي كالتايل :

 تعويد الطالب على احملادثة باللغة الفصيحة ( أ

 تعويد الطالب على ترتيب اجلمل ترتيبا صحيحا وواضحا ( ب
                                                             
50

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 112.  
51

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran...., h. 135.  



 

اللغة  إىل مث ترتيبها ج( تعويد الطالب على اختيار الكلمات واجلمل،

  52واىتمام باستخدام الكلمات يف زللها.الصحيحة 

 وبالتفصيل ىناك األىداف يف تعليم مهارة الكالم وىي كما يلي :

 أن ينطق ادلتعلمون أصوات اللغة العربية ( أ

 األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبةأن ينطق   ( ب

 يعرّب عن أفكاره مستخدما بالصيغ النحوية ادلناسبةأن ج( 

يعرّب عن أفكاره مستخدما بالنظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة أن د( 

 يف لغة الكالم

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت و ه( 

 التأنيث ودتييز العدد واحلال ونظام الفعل 

بط أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومًتاو( 

 لفًتات زمنية مقبولة

 د. األسس في تعليم مهارة الكالم

 جيب على ادلدرس لو قدرة عالية يف مهارة الكالم .ٔ

 بُت لغتُت )لغة ادلتعلم واللغة العربية(بصوت شلاثل أن يبدأ  .ٕ
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Ulin Nuha, Metodelogi Super...., h. 100.  



 

جيب على ادلؤلف وادلدرس اىتمام مبراحل تعليم مهارة الكالم واليت تبدأ من  .ٖ

 واحدة أو كلمتُت وىلم جرااأللفاظ السهلة وفيها كلمة 

 أن يبدأ بادلمفردات السهلة .ٗ

 الًتكيز على أجزاء مهارة الكالم التايل : .٘
53

  

 طريقة تلفيظ األصوات وسلارجها سلرجا صحيحا   (ٔ

 التفريق بُت تلفيظ احلركة الطويلة والقصَتة  (ٕ

 التعبَت عن اآلراء بطريقة صحيحة مع اىتمام القواعد  (ٖ

 تدريب الطالب على طريقة تؤخر الكالم الصحيح  (ٗ

 ه. أنواع مهارة الكالم

 احملادثة . أ

احملادثة ىي طريقة عرض درس اللغة العربية من خالل احملادثة مع ادلدرس 

 والطالب والعكس بالعكس.

 التعبَت الشفهية  . ب

ادلمارسة يف صناعة اإلنشاء شفهيا واليت هتدف إىل التعبَت الشفهية ىي 

  54قدرة الطالب على تعبَت أرائهم ومشاعرىم.تطوير 
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Abd Wahab Rosyidi & Mamluatul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar PEMBELAJARAN 

BAHASA ARAB, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 20-21.  



 

 و. الخطوات في عملية تعليم مهارة الكالم

 ىناك بعض اخلطوات ديكن استخدمها ادلدرس يف تعليم مهارة الكالم منها:

 مرحلة ادلبتدئ

 بدأ ادلدرس على تدريب الكالم بإعطاء األسئلة السهلة (ٔ

 الكلمة، وتقدمي الرأياألمر إىل الطالب على تلفيظ الكلمة، وترتيب  (ٕ

 قدم ادلدرس األسئلة والطالب وجب على إجابة السؤال (ٖ

يطلب ادلدرس من الطالب على إجابة األسئلة الشفهية ْتفظ احملادثة أو  (ٗ

 إجابة األسئلة ادلتعلقة مبادة اليت قرأىا الطالب

 مرحلة ادلتوسط

 تعليم الكالم بالتمثيل (ٔ

 على الطالب وقعتاحملادثة عن الوقائع اليت  (ٕ

 ادلذياع و احلكاية عن األخبار اليت مسعوىا من التلفاز  (ٖ

 

 مرحلة ادلتقدم

 الكالم دريبادلادة لت علماختار ادل (ٔ
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Ahmad Izzan, Metodelogi Pembelajaran, (Bandung: Humaniora, 2013), h. 146.  



 

 بيومية الطالب وادلتعلقة ادلادة ادلختارة البد أن تكون اجلذابية (ٕ

السماحة على الطالب باختيار ادلادة أو أكثر حىت اختار الطالب ادلادة اليت  (ٖ

  55شاء.فهم مبا  

 ز. استراتيجية التعليم لتعليم مهارة الكالم

 ىناك بعض االسًتاتيجيات ديكن استخدمها ادلدرس يف تعليم مهارة الكالم منها :

 االسًتاتيجية ادلباشرة (ٔ

تقدمي احلكاية يف اللغة على هتدف ىذه االسًتاتيجية إىل تدريب الطالب 

 والوسائل ادلستخدمة ىي وسائل الصورة ادلتوقعة. العربية شفويا كان أو كتابيا.

 Jigsawاسًتاتيجية  (ٕ

من خالل توزيعها  القراءةديكن استخدام ىذه االسًتاتيجية لفهم زلتوى 

 إىل بعض األجزاء الصغَتة.

 اسًتاتيجية فرقة ادلناقشة (ٖ

. يقسم الصف small group presentionىذه االسًتاتيجية تسمى ب 

ولكل رلموعة يعمل الواجبات اليت قدمها ادلدرس مث  صغَتة.ة الإىل بعض اجملموع

 القيام بعرض نتائجها.

                                                             
55

 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul  Ni’mah, Memahami Konsep...., h.23. 



 

ىي االسًتاتيجة ادلباشرة واالسًتاتيجية ادلستخدمة يف مدرسة أصول الدين 

حيث يقدر الطالب على تقدمي القصة ادلوجودة يف الصور باستخدام اللغة العربية 

 شفويا كان أو كتابيا.

 مهارة الكالمح. طريقة تعليم 

 ىناك الطرق ادلطورة يف التعليم وىي :

 النحو والًتمجةطريقة  ( أ

تؤكد ىذه الطريقة على لستخدام النحو )القواعد( وشلارسة الًتمجة من 

ىذه الطريقة ىي الطريقة الشائعة ادلستخدمة يف  اللغة األم إىل اللغة ادلنشودة.

 التعليم إما يف ادلدارس، أو ادلعاىد والكليات.

 الطريقة ادلباشرة  ( ب

 باستخدام اللغة العربية بادلباشرةالطريقة ادلباشرة ىي عملية تعليم اللغة 

من خالل االستماه والكالم، وديكن تطوير مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة 

العربية. لذلك جيب على الطالب تعويد التفكَت وشلارسة اللغة ادلنشودة 

تؤكد ىذه الطريقة على تدريب  56ام اللغة األم.)األجنبية( وجتنب عن استخد

 احملادثة بُت ادلدرس والطالب باستمرار باستخدام اللغة العربية.
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Zulhannan,Teknik Pembelajaran...., h. 36. 



 

ىناك خطوات يف عرض مواد اللغة العربية باستخدام الطريقة ادلباشرة 

 وىي كالتايل :

يبدأ ادلدرس بعرض ادلواد شفهيا، ويلفظ كلمة واحدة مع إشارة  ( أ

 الصور.

التدريب على تقدمي السؤال واجلواب باستخدام كلمة االستفهام   ( ب

صعوبة الدروس "ما، ىل، أين( وما أشبو ذلك ومناسبا مبستوى 

 بالكلمات ادلقدمة. تتعلقو 

ج( يطلب من الطالب فتح النصوص، وادلدرس يقدم أمثلة القراءة 

 الصحيحة ويأمر الطالب بقراءة متبادال.

تقدمي اإلجابة على السؤال أو التدريبات إجابة د( واألنشطة التالية، 

 شفهية

 ه( القواعد ادلقدمة بطريقة استنتاجية وفقا دلستوى الطالب

  دفع الطالب على احملادثة بالشجاعةو(  ي

 

 

 ج( طريقة السمعية الشفوية



 

من خالل طريقة السمعية الشفوية، ديكن أن منارس طريقة التعليم 

ىي النطق يتكون من أصوات اللغة اليت مساعها  اللغة ادلناسبة ْتقيقة اللغة، ألن

 بعد التحدث هبا.

ىناك خطوات يف عرض مواد اللغة العربية باستخدام طريقة السمعية 

 الشفوية وىي كالتايل:

عرض احلوار أو القراءة القصَتة عن طريق قراءة ادلدرس قراءة عديدة،  .ٔ

 والطالب يستمعون دون النص.

 تقليد قراءة ادلدرستقليد و حفظ احلوار أو القراءة القصَتة مع تقنية  .ٕ

عرض أمناط اجلملة الواردة يف احلوار أو القراءة القصَتة اليت يعتربىا   .ٖ

ادلدرس قراءة صعبة، ألن فيها الًتاكيب أو العبارات الصعبة. ويتم 

 ىذه األنشطة من خالل تقنية التدريبات.

القراءة القصَتة اليت مت حفظها أمام الفصل ديارس الطالب احلوار أو  .ٗ

 متبادال.

تكوين اجلمل األخرى وادلناسبة بأمناط اجلملة ادلقدمة من قبل  .٘

 ادلدرس

 



 

 

 الطريقة اإلتصالية د(

ىذه الطريقة تطورىا  أتبد الطريقة اإلتصالية معروفة بادلدخل اإلتصايل.

يف عام  ادلملكة ادلتحدةتغيَتات يف تقليد تعليم اللغة يف العديد من المع 

ٜٔٙٓ. 

 الدراسات السابقة  .5

ىناك بعض الدراسات السابقة ادلتعلقة مبهارة الكالم العربية. ومن الدراسات 

 ادلتعلقة هبذا البحث ىي:

 0.1جدول 
 الدراسات السابقة

 النتيجة االختالف التشابو الدراسات السابقة الرقم

 ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓربيعة األدوية ،  ٔ

مشكالت مهارة الكالم بعنوان " 

العريب لدى طلبة قسم تعليم اللغة 

العربية كلية الًتبية والتعليم ّتامعة 

سونان كاليجاغا اإلسالمية 

نوع البحث 

 النوعي

طريقة تعليم 

 مهارة الكالم

تؤكد عملية التعليم 

على ادلشكالت 

ادلتعلقة مبهارة الكالم 

 لدى الطلبة

 



 

  "ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓاحلكومية  

 ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓجحياين،  ليلينا ٕ

بعنوان " ترقية مهارة الكالم من 

خالل وسائل األفالم وتعليم اللغة 

العربية مبدرسة احملمدية ادلتوسطة 

ديفوك سليمان   ٕاإلسالمية 

 ".ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالدراسي   للعام

 

 

البيان عن 

 مهارة الكالم

 

نوع البحث 

اإلجرائي 

للصف 

 الدراسي

عملية تعليم مهارة 

دام الكالم باستخ

 وسائل األفالم

 

 

 

  



 

 الباب الثالث

 وصف موضوع البحث

 وصف موضوع البحث . أ

تاريخ التأسيس لمدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالمية المتكاملة  .1

 بيالمبانجان المبونج الجنوبية

دلدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة يف عام ا أسست ىذه

ىذه ادلدرسة حتت رعاية الدكتور احلاج أمحد رفيق، ادلاجستَت، وكرئيس ،. ٕٔٓٓ

دلدرسة أصول اأما بالنسبة للمدرسُت وادلوظفُت يف يوانطا سهر ادلدرسة ىو السيد 

 : كالتايل الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

 ٔ:   مدرس الفيزياء (ٔ

 ٔ:   مدرس التاريخ الثقايف (ٕ

 ٔ:  مدرس عقيدة األخالق (ٖ

 ٔ:   مدرس اللغة العربية  (ٗ

 ٔ:  مدرس اللغة اإلصلليزية (٘

 ٔ:  مدرس القرآن واحلديث  (ٙ

 ٔ:   مدرس الرياضة  (ٚ



 

 ٔ:  مدرس الًتبية ادلواطنة  (ٛ

 ٔ:  مدرس علم االجتماعي (ٜ

حالة مدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالمية المتكاملة بيالمبانجان  . ب

 المبونج الجنوبية

 اجلغرايف وحالة ادلدرسةموقع  ( أ

دلدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان ا تقع ىذه

المبونج  بيالمباصلانقرية  ٗرقم  سومطرى سيمبانجيف الشارع  المبونج اجلنوبية

،. موقع ىذه ادلدرسة يف زلل اسًتاتيجي، ألنو ٕٜٖ٘٘بالرمز الربيدي اجلنوبية 

 بيالمباصلانباكوىيٍت الذي ديكن الوصول إليو من إجتاه يقع على حافة الشارع 

دلدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ويف اليوم كانت ا المبونج اجلنوبية.

وأنو منوذج وادلدرس ادلتميز.  أمحد رفيق، ادلاجستَتيرأسها الدكتور احلاج  ادلتكاملة

  ىكتار. ٖذلذه ادلدرسة أرض موقوفة بوسع 

كانت حالة البيئة حول ادلدرسة مواتية، على الرغم من أن موقع ادلدرسة 

قريب من األسواق والشوارع، وىناك العديد من ادلركبات لكنو ال يعوق عملية 

التعليم والتعلم يف تلك ادلدرسة. يقع بناء ادلدرسة يف موقع منزل ادلدرسة، أن بيئة 



 

دلدرسُت ورئيس ادلدرسة والطلبة ادلدرسة منتظمة ومنضبطة، حيث التفاعل بُت ا

 . لدعم عملية التعليم والتعلمالعاطفي جيد جدا. وىذا ألن وجود ادلدخل 

 ادلرافق ادلادية  ( ب

 ثالث سلربات أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملةذلذه ادلدرسة كان 

وغرفة ادلدرسُت وغرفة رئيس ادلدرسة، ومكتبة واحدة وغرفة اإلدارة وثالث 

 للتعلم.غرف 

مدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالمية المتكاملة ل النظر والبعث ج.

  بيالمبانجان المبونج الجنوبية

دلدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان المبونج النظر 

 "." أن تكون مدرسة إسالمية متفوقة ومؤىلة اجلنوبية

 أما البعث ذلذه ادلدرسة فهي:

واالىتمام بالنظافة والعلوم، حتقيق اإلديان، واإلتقان، وأخالق الكردية،  . أ

 والوعي باحلياة الصحية وادلفيدة للمجتمع.

 تطوير العلوم، وادلعرفة، والقدرة، واخلربة، وريادة األعمال.  . ب

حتقيق حالة التعلم والبيئة ادلواتية، وادلتناغمة، والتنافسية، والشفافة،  ج.

 ضعة.وادلهنية، واخلا



 

 أسس احلواس اخلمسة وشعار ادلعهدد. تفريق وتسقيم 

مدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالمية ل حالة المرافق والتسهيالتد.

 المتكاملة بيالمبانجان المبونج الجنوبية

دلدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية تسهيالت ادلرافق والكانت حالة 

 :ديكن نظرىا إىل اجلدول التايل اجلنوبيةادلتكاملة بيالمباصلان المبونج 

 5.1جدول 
 لمدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالميةالعدد وحالة البناء 

 المتكاملة بيالمبانجان المبونج الجنوبية 

No Jenis Bangunan 

Jumlah Ruangan Menurut 

Kondisi 

Status 

Kepemi-

likan 
1)

 

Total 

Luas 

Bangunan 

(m
2
) 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1.  Ruang Kelas  7 0 0 0 1   

2. 
 Ruang Kepala 

Madrasah  
1 0 0 0 1   

3.  Ruang Guru  1 0 0 0 1   

4.  Ruang Tata Usaha  1 0 0 0 1   

5. 
 Laboratorium 

Fisika  
0 0 0 0     

6. 
 Laboratorium 

Kimia  
0 0 0 0     

2. 
 Laboratorium 

Biologi  
1 0 0 0 1    

8. 
 Laboratorium 

Komputer  
1 0 0 0 1   

2. 
 Laboratorium 

Bahasa  
1 0 0 0 1    

10.  Laboratorium PAI  0 0 0 0     



 

11. 
 Ruang 

Perpustakaan  
1 0 0 0 1   

12.  Ruang UKS  1 0 0 0 1   

13. 
 Ruang 

Keterampilan  
1 0 0 0     

14.  Ruang Kesenian  1 0 0 0 1   

15.  Toilet Guru  2 0 0 0 1   

16.  Toilet Siswa  2 0 0 0 1   

12. 
 Ruang Bimbingan 

Konseling (BK)  
1 0 0 0 1   

18. 
 Gedung Serba 

Guna (Aula)  
1 0 0 0 1   

12.  Ruang OSIS  1 0 0 0 1   

20.  Ruang Pramuka  0 0 0 0     

21.  Masjid/Mushola  1 0 0 0 1   

22. 
 Gedung/Ruang 

Olahraga  
1 0 0 1     

23. 
 Rumah Dinas 

Guru  
1 0 0 0 1    

24. 
 Kamar Asrama 

Siswa (Putra)  
3 0 0 0 3    

25. 
 Kamar Asrama 

Siswi (Putri)  
6 0 0 0 6    

26.  Pos Satpam  1 0 0 0  1   

22.  Kantin  1 0 0 0 1   

 

 5.0 جدول 
 لمدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالمية  حالة المرافق والتسهيالت

 المتكاملة بيالمبانجان المبونج الجنوبية

No Jenis Sarpras 

Jumlah Sarpras 

Menurut 

Kondisi 

Jumlah 

Ideal 

Sarpras 

Status 

Kepemilikan 
1)

 
Baik Rusak 

1.  Kursi Siswa  132 20 152 1 

2.  Meja Siswa  85 15 100 1 

3.  Loker Siswa  0 0 30 1 

4.  Kursi Guru di Ruang Kelas  2 0 2 1 



 

5.  Meja Guru di Ruang Kelas  4 3 2 1 

6.  Papan Tulis  5 2 2 1 

2.  Lemari di Ruang Kelas  4 3 2 1 

8. 
 Komputer/Laptop di Lab. 

Komputer  
10 0 40 1 

2.  Lab Bahasa 1 
 

1 1 

10.  Alat Peraga PAI  0 0 0   

11.  Alat Peraga Fisika  0 0 1   

12.  Alat Peraga Biologi  1 0 1 1  

13.  Alat Peraga Kimia  0 0 1   

14.  Bola Sepak  3 0 5 1 

15.  Bola Voli  3 0 5 1 

16.  Bola Basket  2 0 5 1 

12. 
 Meja Pingpong (Tenis 

Meja)  
3 0 3 1 

18.  Lapangan Sepakbola/Futsal  0 0 1 1 

12.  Lapangan Bulutangkis  1 0 1 1 

20.  Lapangan Basket  1 0 1 1 

21.  Lapangan Bola Voli  1 0 1 1 

 

 5.5 جدول 
 لمدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالميةحالة المدرسين والموظفين 

 المتكاملة بيالمبانجان المبونج الجنوبية

No Nama Guru Tempat Lahir Mulai 

Bekerja Di 

Madrasah 

Jabatan 

1 Sahriwantoni, S.pd.I Penengahan, 18 

maret 1285 

2005 KAMAD 

2 Dr. KH. Ahmad Rafiq Udin, 

S.Ag., MSI 

Belambangan, 6 

juli 1221 

2001 WAKA 

3 Hj. Wawat Sukmawati, S E., 

MM 

Lebak, 28 

februari 1228 

2001 Guru 

4 Safaruddin, S.Pd.I Jakarta, 12 juli 

1283 

2002 Guru 

5 Nur Halimah, S.Pd.I Way kalam, 21 

November 1286 

2006 Guru 



 

6 Amas Masruroh, S.Pd.I Cipanas, 5 

november 1220 

2008 Guru 

2 Urfi Mawadda Way lahu, 4 

November 1284 

2013 Guru 

8 Tri Novita Sari, S.Pd.I Belambangan 18 

November 1223 

2013 Guru 

2 Ani Mulyani Lebak, 1 

November 1224 

2014 Guru 

10 Tri Wahyu Wulandari Bangun Rejo, 11 

Januari 1226 

2014 Guru 

11 Devi Damayanti Pulau subesi, 1 

Oktober 1225 

2014 Guru 

12 Ahmad Malik Suak, 12 April 

1226 

2015 Guru 

13 Adi Sholehuddin Sidiq, S.Sos  - 2016 Guru 

14 Hamidun, S.Sos - 2016 Guru 

15 Lailatul Bisriyah, S. Ag - 2016 Guru 

16 Nela Indry, S. Pd - 2016 Guru 

12 Nuril Hanifah, S.Pd Pujo Dadi, 20 

januari 1223 

2016 Bendahar

a 

18 Dwi Rizki Setia Putri, SH - 2016 Guru 

12 Umi Farida  Suak, 30 April 

1222 

2015 Staf TU 

 

 5.4جدول 

 مدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالميةبالثامن الباء  بيانات الطلبة الصف
 0116/0117للعام الدراسي  المتكاملة بيالمبانجان المبونج الجنوبية

 اسماء الطلبة الرقم
1 Adam Ghoni Arrosyid 

0 Andika Lintang Buana 

5 Andrean Prayoga Ervano 

4 Angga Jati Prasetyo 

3 Halim Maulana 



 

8 Ilham Nur Syahbani 

5 Kaela Bima Sakti Samalo 

6 Muhammad Rizky Diana 

7 Reza Zulyando 

11 Rizky Maulidi Ikhsan 

11 Yuda Andriyansyah 

10 Krisma Suci Yuliati 

15 Dina Syifa Auliya 

14 Fatiya Syahida 

13 Jeanny Dwi Aulia 

18 Jihan Gina Fadilla 

15 Maulida Rizkiyana 

16 Naila Putri Maharani 

17 Ribby Olivia 

01 Rintan Fadillah 

01 Tri Rahma Ismayanti 

00 Hafizh Daffa 

 

 

 

 



 

المتكاملة  مدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالميةل ترتيب المنظمة
 بيالمبانجان المبونج الجنوبية
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Nur Halimah 

Kepala pengelola 

lab  

 

Adi Sholuhuddin 

Sidiq, S.Sos 

Guru Pb/  Bk  

Dwi Rizky Setia 

Putri, SH 

Kepala pengelola 

perpus 
Tri Novita Sari, S.Pd.I 

Wali Kelas 

Dewan Guru 

 

Siswa 



 

 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 نتيجة البحث . أ

بوصف نتيجة البحث احملصولة من ميدان  ةقوم الباحثتويف ىذا البحث 

البحث واليت تتكون من ختطيط التعليم، وتنفيذ التعليم والتقومي. فيما يلي ىو 

مهارة الكالم عن تعليم  ةالبيانات من نتيجة ادلقابلة، وادلالحظة، والوثائق وفهم الباحث

أصول الدين مبدرسة الثامن الذي أجره مدرس اللغة العربية لطلبة الصف العريب 

لنصف السنة الدراسية  نوبيةالمبونج اجلادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بيالمباصلان 

 :ما يليك ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ  للعام الدراسي

مهارة الكالم العربي بمدرسة أصول الدين المتوسطة  تخطيط تعليم . 1

 اإلسالمية المتكاملة بيالمبانجان المبونج الجنوبية

نتيجة ادلقابلة وادلالحظة والوثائق فيعرف منها أن ختطيط برنامج انطالقا من 

مدرس اللغة أجرى يتكون من عدة ختطيط الربنامج الذي مهارة الكالم العريب تعليم 

ذكره . وىذا كما ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالسنة الدراسية للعام الدراسي  العربية لنصف

 . وىو يقول أن:ةعند ادلقابلة مع الباحثكمدير ادلعهد   مدرس اللغة العربية



 

أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة المبونج "مجيع ادلدرسُت مبدرسة 

نفيذ التعليم، ، جيب عليهم ترتيب عدة ختطيط الربنامج منها إعداد خطة تاجلنوبية

  52("prosemادلقرر التعليمي، وإعداد الربامج السنوي والربامج ادلرحلي )و 

ومستندا  مجيع ادلدرسُت ختطيط برنامج التعليم وفقا للدروس ادلدروسة أعدّ 

ادلقرر التعليمي،  وإعداد ادلدرس ختطيط برنامج التعليم يف أول السنة الدراسية،  على 

ادلدرسة ختطيط برنامج التعليم فقط يف أول كل السنة الدراسية.  من  ألن تطلب

وبعد أن يتم ادلدرس ختطيط برنامج التعليم، مث فحصو أوال من خالل نائب ادلنهج 

ذه البيانات ى. و يتم مجعو بعد ذلكالتوقيع من رئيس ادلدرسة مث طلب الدراسي قبل 

 ويقول: ة يف نفس اليوم.لباحثعند ادلقابلة مع اساىريونطا السيد عرضها ىي اليت 

" مجيع ادلدرسُت فيجب عليهم  ترتيب ختطيط برنامج التعليم مث فحصو أوال 

قبل طلب التوقيع من رئيس ادلدرسة ولعملية مجعها يف أول السنة الدراسية والبد 

فيما يلي  58للمدرس أيضا  إعداد ختطيط برنامج التعليم الستكمال إدارة ادلدرسُت ".

 عن عدة ختطيط برنامج التعليم الذي مت إعداده مدرس اللغة العربية. ىو البيان

 
                                                             

 ٜأمحد رفيق الدين، مدرس اللغة العربية مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة، نتيجة مقابلة الباحثة،  ٚ٘
 ٜٕٔٓأبريل 

 ٜٕٔٓأبريل  ٜمبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة، نتيجة مقابلة الباحثة، شهرونطاين، رئيس ادلدرسة   .2
 

 



 

 المقرر التعليمي . أ

قد مت  مدرس اللغة العربيةأن الوثائق، نتيجة ادلالحظة و بناء على 

مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة  ادلقرر التعليمي إعداد

. كان إعداد ادلقرر التعليمي وفقا للمناىج الدراسية المبونج اجلنوبية

اللغة العربية عند ادلقابلة مدرس ادلستخدمة يف تلك ادلدرسة. وىذا كما قال 

قبل أن إعداد ادلقرر التعليمي وفقا للمناىج الدراسية ادلقررة من  ةمع الباحث

ا . وديكن أيضا استخدام ىذٖٕٔٓوىي استخدام ادلنهج الدراسي  ادلدرسة

مستندا إىل ذلك ادلنهج  ادلقرر التعليمي لًتتيب خطة تنفيذ التعليم

      52الدراسي.

تتكون مكونات ادلقرر التعليمِت اليت مت مجعها مدرس اللغة العربية 

مؤشرات حتقيق و الكفاءة األساسية، و الكفاءة الرئيسية، و من اذلوية، 

ختصيص الوقت و لتقييم، و أنشطة التعليم، او ادلادة التعليمية، و الكفاءات، 

ادلقرر التعليمي كادلصدر لًتتيب ادلدرس  وادلوارد التعليمية. وديكن استخدام 

 خطة تنفيذ التعليم.
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 (RPP) خطة تنفيذ التعليم  . ب

مع مدرس اللغة العربية  ةهبا الباحث تبناء على نتيجة ادلقابلة اليت قام

فيعرف ،  مبونج اجلنوبيةمبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة ال

منها أن ادلدرس قام بًتتيب خطة تنفيذ التعليم لنصف السنة الدراسية للعام 

من  يكون إعداد خطة تنفيذ التعليم مصدرا أن . ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ الدراسي

تنفيذ التعليم، مث تطوير خطة تنفيذ التعليم وفقا للمقرر التعليمي. مصادر 

ىو يقوم مجيع ادلدرسُت بًتتيب ختطيط  وىذا البيان كما قال رئيس ادلدرسة

  60.برنامج التعليم اخلاص هبم واليت يتم تطويره من خالل ادلقرر التعليمي

كانت خطة تنفيذ التعليم ىي كتخطيط أنشطة التعليم، ويشرح فيو 

مناسبا للمقرر التعليمي وال يقوم  لو  مدرس اللغة العربية جيب أن يكون

خطة تنفيذ يوجد دليل  فيذ التعليم، ولكنبإعداد خطة تن بنفسو ادلدرس

 .مواد ادلدروسةالتعليم ْتيث يقوم ادلدرس بنسخها وتغيَتىا وفقا لل

استنادا إىل نتيجة الوثائق وادلالحظة، يبُت أن مدرس اللغة العربية قام 

(. تتكون مكونات ادلقرر التعليمِت RPPبًتتيب برنامج خطة تنفيذ التعليم )

لغة العربية من اذلوية، الكفاءة الرئيسية، الكفاءة اليت مجعها مدرس ال
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األساسية، أىداف التعليم، ادلادة التعليمية، خطوات التعليم، ادلوارد 

 التعليمية، التقييم وادلؤشرات.

 اذلوية ( أ

خطة ادلخططة من قبل مدرس اللغة العربية يف كانت اذلوية 

الفصل/ادلستوى، ادلادة تنفيذ التعليم ىي أمساء ادلدرسة، الدرس، 

 .التعليمية وختصيص الوقت

 التعليم الرئيسي  ( ب

خطة تنفيذ التعليم اليت مت إعدادىا مدرس اللغة جلميع  كان

مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة المبونج  العربية

 .التعليم الرئيسيأن يقدم فيها  جيب  ،اجلنوبية

 ج( التعليم األساسي

كان جلميع خطة تنفيذ التعليم اليت مت إعدادىا مدرس اللغة   

العربية مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة المبونج 

 ألساسي.التعليم اأن يقدم فيها  جيب  ،اجلنوبية

 

 د( أىداف التعليم



 

ع ادلدرسُت تقدمي أىداف التعليم اليت سيحصل جيب على مجي

 .نفيذ التعليمخطة تعليها الطالب يف 

 دراسيةه( ادلواد ال

خطة يف مجيع  دراسيةفالبد دلدرس اللغة العربية تقدمي ادلواد ال

 إلجراء التعليم يف الفصل الدراسي. تنفيذ التعليم

 ِلِحَوارِ اى ِ عل َتدرِيَبا ت

 َمْرَواْن + َلِطْيُب : السَّاَلُم َعَلْيُكم يَاُحِسُْتِ ؟

 ُحَسْيٍِت : َوَعَليُكْم السَّاَلم َوَرمجَُة اللَّو 

 َمْرَواْن : َأيُّ َمَرٍض تـَُعاين يَا ُحَسيٍُت ؟

 ُحَسْيٍِت : أَُعاين ُسَعاالً ُمْنُد َثاَلثَِة أَيَامٍ 

ْسَتسَفي ِلَفْحٍص الِطيبي ؟ 
ُ
 َلِطْيُب :  َىْل َذَىبَت ِايَل ادل

ْسَتسَفي  ُحَسْيٍِت : نـََعم، َقْد َذَىْبُت اِ 
ُ
 يَل ادل

 َلِطْيُب : َماَذا قَاَل الطَِبْيب ؟ 

ْدَرَسِة حىَتَ اَُكْوَن يفْ دَتَاٍم  ُحَسْيٍِت :
َ
اَْمَرينْ بَِأن َأْسًَتِْيَح َوَلْن أَذَىَب ِإىَل ادل

 الصيَحةِ 

 َعَلْيَك ِاْسًتَاَحٌة َوالَ تـَْنَسى بِتَـنَاُوِل األَْدِويَةِ َلِطْيُب :  



 

 ُشْكرًا َعَلى ُحْسٍِت ِإْىِتَماِمُكْم  ُحَسْيٍِت :

 َعْفًوا ِإىَل الِلَقاءِ  َمْرَواْن + َلِطْيُب :

 يفْ َعْوِن اللَّوِ  ُحَسْيٍِت :

 طريقة التعليم و(

جيب على مدرس اللغة العربية تقدمي الطريقة ادلستخدمة عند 

ادلدرس . أن الطريقة اليت يستخدمها خطة تنفيذ التعليمالتعليم يف مجيع 

، طريقة لعب األدوار، طريقة باشرةىي الطريقة ادلتنوعة منها طريقة ادل

 القواعد والًتمجة، طريقة السمعية والشفوية والطريقة االتصالية.

 ز( خطوات التعليم

جيب على مدرس اللغة العربية تقدمي خطوات التعليم اليت أجرىا 

واألنشطة األساسية ادلدرس والطالب. تبدأ خطوات التعليم من ادلقدمة، 

 خطوات تعليم  مهارة الكالم العريب  ىي كالتايل : إىل التقومي )االختتام(.

 يفتح ادلدرس الدرس بالتحية السالم. ٔ

 يبدأ ادلدرس الدرس بتقدمي موضوع ادلواد ادلعينة.. ٕ

يبدأ ادلدرس بعرض ادلواد التعليمية بشرح تعريف القواعد مث يعطى . ٖ

 والكتب ادلستخدمة من خالل الطريقة االستنتاجية.بعض األمثلة. 



 

يرشد ادلدرس الطلبة إىل حفظ احلوار مع ترمجتها أو يطلب منهم . ٗ

 إظهار حفظ احلوار الذي مت تدريسو يف السابق.

 يطلب ادلدرس اثنُت من الطلبة للتقدم إىل األمام مع شركائهم ادلعينُت.. ٘

صارت النتيجة كنتيجة اليومية عند يقدم ادلدرس التقييم مباشرة حىت . ٙ

 الطلبة.

   61خيتتم ادلدرس عملية التعلم بقراءة احلمدلة ويؤخر بالسالم.. ٚ

 ادلوارد التعليمية  ( ح

جيب على مدرس اللغة العربية تقدمي ادلوارد التعليمية يف مجيع خطة 

تنفيذ التعليم. استنادا إىل نتيجة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية، أن ادلوارد 

التعليمية ادلستخدمة ىي الكتاب الدراسي لدرس اللغة العربية ادلنهج 

درسة دلساعدة ، ويستخدم ادلدرس وسائل التعليم الواردة يف تلك ادلٖٕٔٓ

" استخدم ىو  ذكره مدرس اللغة العربية عملية التعليم. وىذا البيان كما 

يف عملية التعليم. ٖٕٔٓالكتاب الدراسي لدرس اللغة العربية ادلنهج 
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 ٜٕٔٓأبريل 



 

واستخدم الوسائل الواردة وادلهيئة من ادلدرسة. أما األدوات ادلستخدمة 

  62."السبورة وادلقالةو ن، الكرتو و عند التعليم فهي قاموس اللغة العربية،  

 م( ادلؤشرات

ويف مجيع خطة تنفيذ التعليم، جيب على مدرس اللغة العربية تقدمي 

 بعض ادلؤاشرات اليت  حتققها الطالب بعد إجراء عملية التعليم.

 س( التقييم

يف مجيع خطة تنفيذ قام مدرس اللغة العربية بتضمُت دليل التقييم 

. ىاومعايَت  االتقييم ىناك أنواع من التقييم وأدواهت دليلالتعليم. كان يف 

. "أن التقييم بعديالعملي إىل الو  لقبليتتكون خطوات التقييم من التقييم ا

الذي استخدمو ادلدرس ىو تقدمي االختبار يف أخر التعليم. ىذه 

االختبارات ىي االختبار ادلقايل واالختبارات الواردة يف الكتاب الدراسي 

 63.السؤال واجلواب شفوياوتقدمي 
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بمدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالمية مهارة الكالم العربي تعليم تنفيذ . 0

 المتكاملة المبونج الجنوبية

بُت الطالب مع بيئتهم كتغيَت السلوك إىل أحسن  عاملالتعليم ىو عملية الت

اإلجتاه. وىناك العوامل اليت تؤثر على التعليم منها العوامل الداخلية والعوامل 

 تناولل التعليم  ىي تنظيم بيئةرئيسية يف التعليم  ائفللمدرس وظ اخلارجية. كان

 .تغيَت السلوك لدى الطالب

تعليم ة وادلالحظة وفهم الباحثة يف تنفيذ فيما يلي ىو البيان عن نتيجة ادلقابل

العريب مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة المبونج مهارة الكالم 

 .ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓآلخر السنة للعام الدراسي  اجلنوبية

تعليم بناء على نتيجة ادلقابلة وادلالحظة اليت أجرهتا الباحثة، فيعرف أن تنفيذ 

مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة المبونج العريب مهارة الكالم 

والطالب ليس فقط يتعلمون قد مت استخدمو منوذج التعليم يف سلترب اللغة،  اجلنوبية

ألن ادلدرسة دتلك ادلرافق اخلاصة دلخترب اللغة. وقد استخدم  داخل الصف الدراسي،

 : و رئيس ادلدرسة كالتايل، كما قالٖٕٔٓتعليم اللغة العربية ادلنهج الدراسي 

مهارة الكالم العريب قد مت استخدمو منوذج التعليم يف تعليم "ولعملية تنفيذ 

سلترب اللغة، والطالب ليس فقط يتعلمون  داخل الصف الدراسي ألن ادلدرسة دتلك 



 

. وهبذه احلاالت ديكن للمدرس أن يفكر نفسو حىت صار ادلرافق اخلاصة دلخترب اللغة

باستخدام ادلنهج الدراسي مهارة الكالم العريب التعليم كما يف ادلخترب ودلنهج تعليم 

ٕٖٓٔ".64  

استنادا إىل نتيجة ادلقابلة وادلالحظة اليت أجرهتا الباحثة، فيعرف منها أن 

اإلسالمية ادلتكاملة المبونج مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة مدرس اللغة العربية 

مت تنفيذ تعليم مهارة الكالم من خالل اخلطوات ادلناسبة ىي ادلقدمة  اجلنوبية

واألنشطة األساسية والتقومي. أما خطوات تنفيذ تعليم مهارة الكالم العريب فهي اليت 

مت إعداده يف خطة تنفيذ التعليم. ويف ىذه ادلناسبة ستعرض الباحثة عن خطة تنفيذ 

 التعليم اليت حصلت عليها من نتيجة ادلالحظة.

 ادلقدمة . أ

قبل لتقدير والتشجيع. أنشطة اب درساستنادا إىل نتيجة ادلالحظة، قام ادل

أن يبدأ الدرس يقول ادلدرس بالتحية السالم والدعاء باجلماعة مث يفحص 

استعداد الطالب بقراءة كشف الغياب وينظر إىل ترتيب جلوسهم، ويقوم 

ادلدرس بإعادة الدرس ادلاضي قبل الدراسة. يقدم ادلدرس فائدة من ادلادة 

بياء لتشجيع ادلدروسة. ويف بعض األحيان  يقدم ادلدرس أيضا قصة عن األن
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أما اخلطوات ادلستخدمة  65الطالب ولًتكيز اىتمامهم على ما تسلمو ادلدرس.

 يف ادلقدمة فهي على النحو التايل:

 يفتح ادلدرس الدرس بالتحية السالم. ٔ

 يبدأ ادلدرس الدرس بتقدمي موضوع ادلواد ادلعينة.. ٕ

مث يعطى يبدأ ادلدرس بعرض ادلواد التعليمية بشرح تعريف القواعد . ٖ

 بعض األمثلة. والكتب ادلستخدمة من خالل الطريقة االستنتاجية.

يرشد ادلدرس الطلبة إىل حفظ احلوار مع ترمجتها أو يطلب منهم . ٗ

 إظهار حفظ احلوار الذي مت تدريسو يف السابق.

يطلب ادلدرس اثنُت من الطلبة للتقدم إىل األمام مع شركائهم . ٘

 ادلعينُت.

التقييم مباشرة حىت صارت النتيجة كنتيجة اليومية عند يقدم ادلدرس . ٙ

 الطلبة.

  66خيتتم ادلدرس عملية التعلم بقراءة احلمدلة ويؤخر بالسالم.. ٚ

 ختطيط األنشطة . ب
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 ٜٕٔٓينايَت

 



 

ادلادة تسليم التخطيط يف  يلقي ومن نتيجة ادلالحظة يعرف أن ادلدرس

ادلدرس بعض ادلادة ادلبحوثة يف ذلك  بُتاألساسي. مث يلنشاط ادلبحوثة يف ا

 اليوم. 

 األساسيةاألنشطة  ج.

ادلدرس موضوع  ادلادة ادلبحوثة وىي ادلادة  عطيويف ىذه األنشطة، ي

يفتح الطالب كتبهم ويرون ، مث مصدر التعليمالواردة يف الكتاب الدراسي ك

يشرح ادلدرس ادلادة من خالل القراءة وبالتايل ف. ويكتبوهنا وحيفظوهنا  اتاحلوار 

ويأمر الطالب بالتقدم إىل األمام دلمارسة مرة واحدة والطالب يقلدون مجاعة 

 ادلواد ادلدروسة.

 د. تطبيق اسًتاتيجية وطريقة التعليم

كان تطبيق اسًتاتيجية وطريقة التعليم يؤثر على الطالب، وجيب على 

الفعالة واجلذابة وال تسبب إىل ادللل. ومن مدرس اللغة العربية اختيار الطريقة 

مدرسة أصول الدين ادلتوسطة يف  نتيجة ادلالحظة اليت قامت هبا الباحثة أن

الطريقة  الطريقة ادلباشرة،و يستخدم ادلدرس اإلسالمية ادلتكاملة المبونج اجلنوبية

 عملية التعليم. أثناء ، وطريقة الًتمجةاالتصالية

 



 

 

 لميه. تطبيق ادلدخل الع

انطالقا من نتيجة ادلالحظة يبُت أن ادلدرس يقدم الفرصة إىل الطالب 

للقراءة ويقدم السؤال مث يشَت أحد منهم للقيام باإلجابة على السؤال من 

ادلدرس. وباإلضافة إىل ذلك، يقدمو التدريبات كادلرافق اليت يستخدمها الطالب 

 حىت قدرون على إجابة السؤال.

 استخدام مصادر التعلم/وسائل التعليم و.

من  أن الوسائل ادلستخدمة ةالباحث وجدتاستنادا إىل نتيجة ادلالحظة 

السبورة و ادلقالة، كمثل   ىي كأداة إليصال ادلادة عند التعليم قبل ادلدرس

األدوات ادلدرسية مثل  ملوالكتاب الدراسي. ويف حُت يأمر ادلدرس الطالب حل

مثل السبورة، ادلقالة، كالوسائل الواردة   مادلدرس ىو" استخدبُت الكراسة. كما 

..القاموس والكرتون"
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 ز. إشراك الطالب يف اتباع التعليم

ومن مالحظة الباحثة أن ادلدرس قام بإشراك الطالب يف اتباع التعليم. 

يطلب ادلدرس من أحد الطالب ليكتبون على السبورة والطالب اآلخرين يكتبون 
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يف  حىت ال يوجد التعليم التعاوين أو منوذج التعليم اآلخرى. و على كراستهم

على تعبَت حىت يقدر الطالب يقوم ادلدرس بالتعليم التعاوين  بعض األحيان

 .آرائهم مع اآلخرين

 ح. استخدام اللغة الصحيحة عند التعليم

مدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية كان مدرس اللغة العربية يف 

ىو مدرس صارم ويف أثناء بيان ادلادة بصوت عال  المبونج اجلنوبيةادلتكاملة 

وصريح، ىذه احلاالت تسبب الطالب قادرين على إتقان اللغة العربية. قد 

استخدم ادلدرس اللغة الصحيحة وفحصو التعليم الذي يشَت إىل اختيار إجراءات 

 التعليم باحلرية وفقا خلصائص الطالب.

 يم. إجراء التقييم األصل

ويف ىذا احلال، يقوم ادلدرس بتقييم ادلواقف من خالل مالحظة الطالب 

يف الفصل الدراسي وتقدمي السؤال حول ادلواد لتقييم معرفة الطالب يف عملية 

 التعليم.

 س. االختتام

قام ادلدرس بالتفكَت عن طريق مطالبة الطالب بعمل الواجبات كمواد 

من ادلواد ادلدروسة. مث يشجع  دتاما بورتوفوليو ويستنتج الطالب استنتاجات



 

الطالب من خالل إظهار الطرق اليت ديكن أن حتسن دوافع التعلم لدى 

الطالب. يعطى ادلدرس تقييما بالسؤال واجلواب عن ادلواد اليت يتم تدريسها، ويف 

القادرين على  أما الطالب، الشفهيبعض األحيان يقوم ادلدرس بتقدمي السؤال 

ن ادلدرس جيوز عليهم اخلروج أوال. واألخَت خيتتم ادلدرس الدرس إجابة السؤال م

 بالتحية السالم.

تقويم تعليم مهارة الكالم العربي بمدرسة أصول الدين المتوسطة اإلسالمية . 5

 المتكاملة المبونج الجنوبية

التقييم من ادلدرس ىو التقومي، ويف ىذا البحث قام مدرس اللغة العربية 

استنادا  . مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة المبونج اجلنوبيةبالتقومي 

إىل نتيجة ادلالحظة والوثائق أن مدرس اللغة العربية قام بعملية التقومي يف شكل 

 تقدميكذلك ب ٖٕٔٓالواجبات واالختبار ادلقايل يف الكتاب الدراسي للمنهج 

 .السؤال واجلواب شفويا

س اللغة العربية " أن التقييم الذي استخدمو ادلدرس ىو كما قد شرحو مدر 

تقدمي االختبارات يف آخر التعليم يف شكل الواجبات واالختبار ادلقايل يف الكتاب 

  68وبتقدمي السؤال واجلواب شفويا". ٖٕٔٓالدراسي للمنهج 
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 البحث . ب

حتليل البيانات كنتيجة ادلقابلة وادلالحظة  ةعرض الباحثتويف ىذا البحث 

مبدرسة أصول الدين  اْتثه ةمن ميدان البحث. بعد أن يتم الباحثاحملصولة  الوثائق و 

عليها البيانات من نتيجة  تحصلف، ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة المبونج اجلنوبية

قوم تادلقابلة وادلالحظة والوثائق وادلصادر ادلستخدمة لفحص دقة البيانات وصحتها. و 

 .اّتمع البيانات وفقا دلشكالت البحث واحتياجاهت ةالباحث

، يتبُت ٜٕٔٓأبريل  ٜبناء على نتيجة ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة يف التاريخ 

أن يف تلك ادلدرسة يعقد تعليم مهارة الكالم العريب يوم الثالثاء يف الساعة السابعة 

سيدرسها الطالب ىي  والربع إىل الساعة الثامنة مخسة وأربعون دقيقة. وادلادة اليت

 .ٖٕٔٓادلادة الواردة يف الكتاب الدراسي للمنهج 

ىي القدرة على تبليغ األصوات والكلمات للتعبَت عن األفكار، مهارة الكالم 

وادلشاعر واآلراء إىل ادلخاطب. وعلى ادلعٌت الواسع، أن الكالم ىو نظام من 

لتعبَت اجلسم ضالت العالمات اليت ديكن مساعها ونظرىا من خالل استخدام ع

  62.األفكار ولتكملة حاجتو
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أما الًتكيز الفرعي يف تعليم اللغة العربية من ىذا البحث فهو التخطيط 

 والتنفيذ والتقومي.

تعليم مهارة الكالم العريب مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة ختطيط . ٔ

 اإلسالمية ادلتكاملة المبونج اجلنوبية

ترتيب فيجب عليو التعليم يف الفصل الدراسي،  أن يتم ادلدرسقبل 

يكون ختطيط برنامج التعليم تصميما ألنشطة اليت أن ختطيط برنامج التعليم. 

أجره ادلدرس يف الفصل الدراسي. أن يناسب ادلدرس ختطيط برنامج التعليم 

أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة  مع ادلنهج الدراسي ادلقرر مبدرسة

مج نا. أن ختطيط برنامج التعليم الذي أعّده ادلدرس ىو الرب  ونج اجلنوبيةالمب

ادلقرر التعليمي وخطة تنفيذ التعليم اليت تشمل و مج ادلرحلي، ناالرب و السنوي، 

طريقة و أىداف التعليم، و الكفاءة األساسية، و الكفاءة الرئيسية، و على اذلوية، 

  ىا.التقييم ومعايَت و ادلؤشرات، و ادلوارد التعليمية، و خطوات التعليم، و التعليم، 

أن  ةالباحث تاستنادا إىل البيانات من نتيجة ادلقابلة والوثائق، فاستنبط

مبدرسة أصول الدين  ختطيط برنامج التعليم الذي أعّده مدرس اللغة العربية

ح.  مسنور مصلبنظرية  وفقا ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة المبونج اجلنوبية

عند مسنور مصلح أن ختطيط التعليم جيب أن تليب عدة أشياء لتحقيق القدرة 



 

20على إعداد خطة تنفيذ التعليم باستخدام ادلؤشرات ادلتعددة يف تقييمها.
  

نتيجة ادلقابلة فاستنبط الباحث أن مدرس اللغة العربية لو إبداعية يف  ومن

  21إعداد خطة تنفيذ التعليم.

مهارة الكالم العريب مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية تنفيذ تعليم . ٕ

 ادلتكاملة المبونج اجلنوبية

واخلطوة التالية ىي عملية تنفيذ التعليم، ىذه العملية ىي شكل من 

مل اادلدرس يف الفصل الدراسي. ادلدرس ىو الع اأشكال األنشطة اليت أجرى

 تب. ويف األبواب ادلاضية قاماذلام يف التأثَت على نتائج التعلم لدى الطال

بعرض البيانات احملصولة من ميدان البحث يف شكل بيانات ادلالحظة  ةالباحث

بتحليل البيانات من نتيجة البحث  ةقوم الباحثتوالوثائق. ويف ىذا البحث س

 .مسنور مصلح عن مؤشرات تنفيذ التعليم ةباستخدام نظري

ادلدرس أثناء تنفيذ عملية ىناك عدة مؤشرات اليت البد أن يتقن 

مسنور مصلح. ومن ىذه ادلؤشرات ىي ادلقدمة )اإلدراك،  التعليم وفقا لنظرية

مفهوم التعليم، وأنشطة التعلم(، األنشطة األساسية )إتقان ادلادة، تطبيق 
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اسًتاتيجية التعليم وادلدخل العلمي، استخدام وسائل التعليم، مشاركة 

تقييم احلقيقي، استخدام اللغة اجليدة الطالب يف التعليم، تنفيذ ال

  22والصحيحة(، مث االختتام.

تعليم مهارة اخلطوات ادلستخدمة يف ومن نتيجة ادلالحظة ىناك 

 على النحو التايل:ىي و الكالم العريب 

 يفتح ادلدرس الدرس بالتحية السالم. ٔ

 يبدأ ادلدرس الدرس بتقدمي موضوع ادلواد ادلعينة.. ٕ

بعرض ادلواد التعليمية بشرح تعريف القواعد مث يعطى يبدأ ادلدرس . ٖ

 بعض األمثلة. والكتب ادلستخدمة من خالل الطريقة االستنتاجية.

إىل حفظ احلوار مع ترمجتها أو يطلب منهم  بيرشد ادلدرس الطال. ٗ

 إظهار حفظ احلوار الذي مت تدريسو يف السابق.

ألمام مع شركائهم يطلب ادلدرس اثنُت من الطلبة للتقدم إىل ا.  ٘

 ادلعينُت.

يقدم ادلدرس التقييم مباشرة حىت صارت النتيجة كنتيجة اليومية عند . ٙ

 الطلبة.
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  23.خيتتم ادلدرس عملية التعلم بقراءة احلمدلة ويؤخر بالسالم. ٚ

تقومي تعليم مهارة الكالم العريب مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية . ٖ

 وبيةادلتكاملة المبونج اجلن

قدرة  جيب أن يكون ادلدرس لو، ختطيط وتنفيذ التعليمباإلضافة إىل 

التقييم الذي استخدمو ادلدرس يف عملية التعليم ىو و التقومي. إعطاء على 

لقياس فهم الطالب يف التعلم. ومن نتيجة ادلالحظة، قام ادلدرس التقومي 

مث تقدمي السؤال  بالتقييم باستخدام االختبارات الواردة يف الكتاب الدراسي

 .واجلواب شفويا يف آخر التعليم

استنادا إىل نتيجة ادلالحظة أن التقومي مناسب باألىداف ادلقررة يف 

(، حيث يعّد ادلدرس أدوات التقومي. ويف تنفيذ RPPخطة تنفيذ التعليم )

التقومي، استخدم ادلدرس االختبارات أو السؤال الواردة يف الكتاب الدراسي 

الطلبة عن بعد مقابلة الباحثة مع  أكد البيان السابقلدرس اللغة العربية. 

 .ادلادة والتقومي
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 الباب الخامس

 واقتراحات استنتاجات

 استنتاجات . أ

البحث ادلوجز يف و  البحث اليت قامت هبا الباحثةنتيجة حتليل و بناءا على 

تعليم مهارة الكالم كيف  ىذا البحث ىي من، فمشكلة البحث األبواب ادلاضية

ادلتكاملة مبدرسة أصول الدين ادلتوسطة اإلسالمية ب العريب لدى طلبة الصف الثامن 

أما تركيز البحث فهو التخطيط، والتنفيذ والتقومي. ويف  ؟بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

ْتيث أن  واالسًتاتيجية ادلباشرة ادلباشرة ختطيط تنفيذ التعليم حيتوي على الطريقة

وقام ادلدرس بتنفيذ عملية  يكون الطلبة فهما دقيقا وحيصلون على النتيجة ادلرضية.

ناسبا بتخطيط تنفيذ التعليم. كان التقومي يف تعليم مهارة الكالم من خالل التعليم م

تقدمي األسئلة الواردة يف الكتاب ادلدرسي، وقبل أن يعود الطلبة الزم عليهم بصنع 

واليت جيب فيها  كمثل البيئة يف ادلعهد   األسئلة حول احملاورة العربية. والبيئة ادلدرسية

 . يكون الطلبة أكثر ذكاء يف اللغة العربيةحىت التحدث باللغة العربية

 اقتراحات  . ب



 

استنادا إىل النتيجة احملصولة بعد البحث، ىناك األشياء ديكن أن تقدمها 

 :التالية اقًتاحات كمدخالت ةالباحث

 للمدرسة. ٔ

تقدمي االىتمام مبهارة الكالم العريب ومجيع ادلدرسُت ادلدرسة رئيس ل البد

لتحقيق لدى الطلبة وترقية التوجيو يف تنفيذ طريقة التعليم اليت استخدمها ادلدرس 

 عملية التعليم جيدة.

 للمدرس . ٕ

ادلستخدمة لو اىتمام متعدد باألشياء جيب على مدرس اللغة العربية 

اإلسالمية ادلتكاملة مدرسة أصول الدين ادلتوسطة لدعم عملية التعليم 

 .بيالمباصلان المبونج اجلنوبية

 للطلبة .ٖ

جيب أن يدرك الطلبة بأن ادلواد العربية ىي درس مهم وجيب أن يدرسها 

 ويتقنها يف ادلدرسة خاصة لدرس مهارة الكالم  ْتيث يكون لديهم معرفة كافية.
 

  



 

 


