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 ادللخص
 

طريقة اظتباشرة من خالل الكالم  مهارةاظتعلم يف  ػتاولة 9119 هاراتتةك
. وغكتااين سيمان فونورو و انار  ة"زماني"ع يف اظتدرسة اظتتوسطة

العلوم اللغة العريية كلية الًتبية و تعليم البحث العلمي. قسم 
فونوروغو. اظتشرف  صتامعة اسإسالمية اضتكوميةابمية يالتعل

 .الدكتور اضتاج أزتد غتيب ماجستَت
 ، طريقة ادلباشرة.الكالم مهارةالكلمة األساسةة: 

كما عرفنا أن يف عملية التعليمية طبعا، ينبغي على كل مدّرس 
أن يستخدم طريقة التعليم لتكون عملية التعليمية حاصلة يف نيل أىداف 

كتااين و انار  "ةزمانيع"اظتدرسة اظتتوسطة   التعليم اظترجّوة. ىذه الفكرة دتّر يف
، كان اظتدّرس يف ىذه اظتدرسة يستخدم إحدى الطرق وغسيمان فونورو 

التعلم يعٍت طريقة اظتباشرة. هبذه الطريقة كتب على اظتدرس والطالبات أن 
يستخدمون اللغة العربية مباشرة. ال كتوز عليهم أن يستعملون اللغة األم 

   والًترتة. أو اللغة الثانية 
تطبيق  معرفة( 1: )يهدف ىذا البحث إىل إجابة األسئلة عن

 "ةزمانيع"اظتدرسة اظتتوسطة  الكالم يف ةمهار  لًتقيةالطريقة اظتباشرة 
الكالم  ةمهار  ًتقيةمعرفة ػتاولة اظتعلم ل( 9. )وغرونوكتااين سيمان فونورو 

ii 
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كتااين و انار " ةزماني"عمن خالل طريقة اظتباشرة يف اظتدرسة اظتتوسطة 
 .وغسيمان فونورو 

الباحثة نوع عتذا البحث العلمي على سبيل البحث  تإستخدام
جرآت البحث  والبحث النوعي ىو إ (Qualitative research)النوعى 

كاألصوات اظتكتوبة أو   (Descriptive data)الىت تنتج البياانت الوصفية 
بطريقة اظتقابلة باحثة . واستخدمت المن ألسنة األشخاص وطبائع اظتتأملة

والطريقة اظتالحظة والطريقة الوثيقة. أما حتليل البياانت إستعملت الباحثة 
 بتخفيض البياانت وعرض البياانت و استنتاج البياانت.

 نتائج ىذا البحث كما يلي:وأّما 
 الكالم يف ةمهار  لًتقيةتطبيق الطريقة اظتباشرة  ػتاولة اظتعّلم يفإّن   .1

 ىي تستعمل وغرونوكتااين سيمان فونورو  ة"زماني"عسطة اظتدرسة اظتتو 
اللغة العربية يف األسبوعُت بكل شهر، ألّن األسبوعُت بعدىا  
ل تستعمل اسإؾتلزية. يستخدم اظتعلم اللغة العربية من بداء الدخو 

العملية التعليمية يف  يوضح مادة وحىت اسإنتهاء من التعلم. عند
يف التحدث إىل األصدقاء فطالب للمعلم ابللغة العربية. حىت 
ومتلق اظتدّرس صّف اللغة أو اادثة  يتحدثون ابلعربية مباشرة.

 وااضرة كّل األسبوع و زايدة اظتفردات يف الّسكن.
الكالم من خالل طريقة اظتباشرة يف  ةمهار  ػتاولة اظتعلم لًتقية إنّ  .9

ىي إذا كان  وغكتااين سيمان فونورو و انار ة" زماني"عاظتدرسة اظتتوسطة 
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 حفظ اظتفرداتك  ةقباعاظتاظتعلم تستخدام الطالبات ابللغة األم فيعطي 
يوجد اظتعلم  و صنع اسإنشاء إىل عشرة خطوط. غناء ابللغة العربيةو ال

 اسإمتحان الشفوي لينظر أن نتائج ترقية مهارة الكالم بطريقة اظتباشرة.
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 الباب األول
 مقدمة

 
 البحث خلفةة. ﴿أ﴾

إّن لغة القرآن لغة العربية. كلغة القرآن أّن اللغة 
العربية عتا مكانة مهمة عند اظتسلمي. ألن القرآن صار 
مصادرا يف امتثال أو أمره واجتناب نواىيو. فلذلك إىتم 

رآن. هبذا نتكن القول أبّن اللغة تعّلم القالعلماء يف نشر 
اسإرادة يف حياة لتعبَت األفكار و  العربية ىي أفضل الوسائل

اللغة العربية اسإنسان. فلذلك كتّد اسإنسان يف تعّلم 
   1.يستعملها يف اظتواصلة يف العاملليستطيع أن 

كلغة أجنبية كانت اللغة العربية عندىا مكانة 
يسُّت. ىذا اضتال رئيسية خاصة عند اظتسلمُت اسإندون

ة لغة العربية تستخدام يف العبادة كالصالليست إال ألن ال

                                                           
، Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktifن، اناضتو ز    1

 .  3(، 9112، راجا غرافندوجاكارات: )
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وخطبة اصتمعة والدعاء وغَت ذلك ولكن قد كانت لغة 
 9.العلوم واجملتمع يف العامل
ساسية أأن يكون  يف اللغة العربيةأربع مهارات 

وىي مهارة اسإستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 
ف متنّوعة وؼتتلفة. وينبغى على الكتابة. وكّل مهارة أىدا

غوية. من اظتهارات للا لطاّلب أن يكون عتم مهارةا
مهارة الكتابة أعلى اظتهارات اللغوية. ألن األربعة، كانت 

مهارات  3الكتابة ىي النتيجة وحصيلة العقل اسإنساين.
الكالم ىي أحد من أنواع اظتهارات اللغوية اليت كتب 
حتقيقها يف تدريس اللغات اضتديثة مبا يف ذلك اللغة 

اسية لتعزيز التفاىم، العربية. الكالم ىو الوسيلة األس
    2.إتصل متبادل ابسإستخدام اللغة كوسيلة

                                                           
2

 Problematika Penerjemahan Bahasa Arab Ke ،عبد اظتونيب 

Bahasa Indonesia, dalam Al-Ar’abiyah Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 

Vol 1 No  9112,1ير ينا. 

  
، Metodologi Pengajaran  Bahasa Arabأزتد فؤاد أفندي،    3

 .11(، Misykat ،9112)مالنج: 

  .111اظترجع،  2
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مشاكل التعليم والتدريس ىي مشاكل معقدة 
حيث تؤثر عليها العديد من العوامل. واحد من العوامل 
ىو اظتعلم. اظتعلم ىو أحد مكوانت التدريس الذي يلعب 
دورا ىاما ورئيسيا، ألن ؾتاح عملية التعليم و التعليم يتم 

 2حتديده بشكل كبَت من خالل عامل اظتعلم.
حىت اآلن ىو العنصر كان اظتعلم وال يزال 

األساسي يف اظتوقف التعليمي، إذا قيس بينو وبُت 
العنصرين األخرين، اظتواد الدراسية واظتتعلم. ال شك أن 
ىناك عوامل كثَتة لنجاح العملية التعلمية، إال أن اظتعلم 

ال ينازعو أي عامل من تلك مازال يف اظترتبة األول و 
العوامل. فاظتعلم مهيمن على مناخ الفصل الدراسي، وما 

، واظتشكل ال الطالبات لتدث بداخلو، ىو ارك لدوافع ا
جتاىاهتم عن طريق أسالب التدريس اظتتنوعة، وىو العامل 
اضتاسم يف مدى فاعلية عملية التدريس، رغم مستحداثت  

وجيا اظتعاصرة من مبتكرات لوما تقدمو التكنو الًتبية، 
                                                           

جاكارات: ) Media Pembelajaran، بشَت الدين عثمان و أسنوير  5
 .1(، 9119اودتا،  ديلييا جًتا
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تيسَت العملية التعليمية برمتها. فاظتعلم ىو الذي  تبستهد
ينظيم اطتربات ويديرىا وينفيذىا يف اجتاىاألىداف اددة 

  1لكل منها، فال تستغٍت العملية التعليمية عن اظتعلم.
طريقة التدريس ىي طرقة يستخدمها اظتعلم يف إقامة 

ناء عملية  التدريس. طريقة أث الطالباتعالقات مع 
التدريس بشاىم طتلق عمليات اظتعلم والتعليم. هبذه 

ينمو العديد من أنشطة التعليم  الطريقة، ومن اظتتوقع أن
فيما يتعلق أبنشطة التدريس اظتعلم. بكلمات  لطالباتل

أخرى، خلق التفاعالت  التعليمية. وهتدف طريقة 
األجنبية من التدريس اللغة ابلطبع لتعريف اللغات 

. طريقة التدريس اصتيدة ىي الطالباتاألجنبية من قبل 
 7.الطالباتاألساليب اليت نتكن ان تعزيز أنشطة تعليم 

                                                           
ة العربية مهارات التدريس ؿتو إعداد مدرس اللغ ، الدينأوريل حبر  1
  .19-11 ،(اصتامعة اضتكومية اسإسالمية ماليكي مالنج:، )الكفء

 :Sejarah Pendidikan Islam ,،انان سوجاان و شتسول نيزار  7

Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah Sampai Indonesia (،  :جاكارات
 .19(، 9117كينجاان فرينادا غروب، 
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 ترقيةمث جهدا للتغلب على مشاكل التعلم مع 
التعلم الذي مت تنفيذه وكتري تنفيذه. طريقة التعلم  ػتاولة

ة للعثور اللغة العربية شديدة التنوع، يف جوىرىا ىو ػتاول
على البياانت الصحيحة يف تعليم اللغة العربية حبيث يتقن 

 تًتجم بشكل عام إىل أربع الطالب اللغة العربية، واليت
القراءة ة اسإستماع ومهار  ةوىي مهار  8اللغوية. ةمهار 
ركز  األربع اليت ةالكتابة. من اظتهار  ةالم ومهار الك ةومهار 

 الكالم. ة الباحث على مهار 
هتدف اظتهارات إىل دتكُت الطالب من  بشكل عام

التواصل بشكل لفظي جيد وبشكل عادل مع اللغة اليت 
سائل إىل يتعلموهنا. بشكل صحيح وطبيعي يعٍت نقل الر 

جتماعيا. ولكن ال يزال الوصول إاألخرين بطريقة مقبولة 
إىل ميتوى االتصاالت االستخباراتية يطلب أنشطة 

ليست اباألشياء  تدريب مالئمة تدعمها. األنشطة

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،أجف ىَتماوان  8

 . 11(، 9112ابندونج: رنتاجا روسداكراي، )
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السهلة لتعلم، ألنو كتب إنشاء بيئة اللغوية توجو الطالب 
  9إىل ىذا االجتاه.
يف  اأهن ةعلم الباحثتمعلم اللغة،  مقابلةمن نتائج 

فإنو من الصعب جدا أن " ةزمانيع"درسة اظتتوسطة اظت
الكالم يف كل من  ةم مهار ايكون قادرا على استخد

وابلتايل سوف ة اليومية. الفصول الدراسية ويف البيئ
  نتارسون التحدث كل يوم ابستخدام اللغة العربية. لذلك
كل يوم سيجدون صعوبة يف التحدث ابلعربية، ألهنم 
قادرون على اضتصول على الكثَت من اظتفردات. ليست 
يف اظتدرسة اظتتوسطة، لتتمكن من التحدث ابلعربية، 

ل ليلة ويدعم ىذا أيضا من الكوخ الذي يطلب منهم ك
ضتفظ اظتفردات واألماكن اليت يراتده الطالب اسإانث 

 11أعطيت غتالس اظتفردات.

                                                           

  . 131اظترجع.، 9 
يف ملحق  W/12-11/9118/11برمز نسخة اظتقابلة أنظر إىل   11
 .ىذا البحث
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اليت واجهها الباحثون  ظةومع ذلك، من اظتالح
 يواجحون اظتعلمون لتحسُت العديد من اظتشاكل اليت

الكالم. من بينهما ىو اـتفاض مستوى للطالب  اتمهار 
يف اتقان عظمة كالم، مستوى منخفض من ثقة 

سإستخدام مهارات الكالم، ألهنم غالبا ما يتم  لطالباتا
سيخرية من قبل األصدقاء عندما يتحدثون العربية وأهنم 
من خلفيات ؼتتلفة وبعضهم من ابالفعل يعرفون اللغة 

 عربية وبعضها من اظتدارس العامة.ال
للمعلمُت لتحسُت  ةواظتقابل ظةنتائج اظتالحمن 

ام الكالم أساليب مستوى كتب على اظتعلمُت استخد
للمساعدة يف حتقيق أىداف التعليم. إحدى الطريقة 

طريقة ىي  "ةزمانيع"  اظتدرسة اظتتوسطةاظتستخدمة يف
طريقة نتور. و غظتباشرة، وذلك ابستخدام كتاب من ا

ليت يستخدمها اظتعلمون يف اظتباشرة ىي إحدى الطريقة ا
قدر تكون تة كتب أن الكالم. ألنو يف ىذه الطريق ةمهار 

 مباشرة ابستخدام اللغة العربية. على التحدث الطالبات
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من خلفية البحث قدمت الباحثة البحث العلمى 
الكالم من  مهارةلتيقةة ادلعلم  حماولة" حتت اظتوضوع:

 "ةزمانةع" خالل طريقة ادلباشرة يف ادلدرسة ادلتوسطة
 .وغجيااين سةمان فونورو و انار 

 
  البحث حتديد. ﴾ب﴿

ث مواسعا إىل األخر، حددت بحلئال يكون ال
من  مهارة تطبيق ػتاولة اظتعلم يف وركزت الباحثة عن

وترقيتها يف اظتدرسة اظتتوسطة  طريقة اظتباشرة خالل
 و.غكتااين سيمان فونورو و انار "عزمانية" 
 

 أسئلة البحث. ﴾ج﴿
ثة يف خلفية البحث، الباحبناء ما ذكره 

 فمشكالت البحث تتلخص فيما أييت: 
 لًتقيةتطبيق الطريقة اظتباشرة  اولة اظتعّلم يفػت كيف .1

 "ةزمانيع"سطة اظتدرسة اظتتو  الكالم يف ةمهار 
 ؟وغفونورو  رونوكتااين سيمان
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الكالم من خالل  ةمهار  ًتقيةػتاولة اظتعلم ل كيف .9
" ةزمانيع"سطة طريقة اظتباشرة يف اظتدرسة اظتتو 

 ؟وغفونورو  كتااين سيمانو انار 
 

 أهداف البحث. ﴾د﴿
ف البحث من ىذا البحث لنسبة إىل أسئلة البحث فهداب 

 : كما أييتالعلمي  
 الكالم يف ةمهار  لًتقيةباشرة ظتعرفة تطبيق الطريقة اظت  .1

كتااين سيمان و انار  "ةزمانيع"سطة اظتدرسة اظتتو 
 .غوفونورو 

الكالم من خالل  ًتقية مهارةػتاولة اظتعلم لظتعرفة  .9
ة" زماني"ع طريقة اظتباشرة يف اظتدرسة اظتتوسطة

 .وغكتااين سيمان فونورو و انار 
 
 البحثفؤائد . ﴾ه﴿

 أما ابلنسبة لفوائد البحثية اظتتوقعة:
 ةنظريال ئدوافال .1
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ومن اظتتوقع ان يكون ىذا البحث قادرا على 
توفَت فوائد لتعليم الكنوز. خاصة حول تعلم 
الكالم. وكمرجع للعلوم وكتب دراستها يف 

 الدراسات  اظتستقبلية.   
 ةعمليئد الفواال .9

 للباحثُت   ( أ
سإثراء وأسنكمال الدراسات النظرية 
والعملية يف غتال علوم التعليم، كجهد لزايدة 

 ابلطريقة اظتباشرة.   الطالباتعمق كالم 
 اظتدرسة للمدير ( ب

نتكن استخدامها كوسيلة مرجعية 
لقياده وتوجيو اظتعلمُت يف التدريس لتحسُت 

حتقيق لم من اجل عالتعليم واظتت عمليىة
 أىداف التعلم اظتتوقعة.

 معّلملل ج( 
دراسة للمعلمُت يف اظتدرسة ك

ن سيمان وكتاايانار  "ةزمانيع" سطةاظتتو 
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و يف اختيار والتحديد األساليب. غفونورو 
وحتسُت جودة برامج التعليم من خالل طريقة 
التعليم. ومن اظتتوقع  ان يكون قادرة على 

 مهارة الكالم.  ترقية
 لطالبات د( 

من  الطالباتكن نتمن اظتتوقع ان 
ريقة اظتباشرة طزايدة إتقان الكالم من خالل 

 اليت يقدمها اظتعلم.  
 

 كتابة تقرير البحث  تنظةم. ﴾و﴿
 تركيب البحث العلمي، فقسم الباحثة تقرير لتسهيل

 أبواب وىي: البحث إىل سّتة
األول : اظتقدمة، وىي حتتوي على خلفية البحث  الباب

حث وأسئلة البحث و  وحتديد الب
وفؤائد البحث، اسإطار  أىداف البحث

النظري، البحوث السابقة، منهج 
 البحث، وتنظيم كتابة تقرير البحث. 
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عن اسإطار النظري  السابقة وحوث االباب الثاين : الب
ػتاولة اظتعلم و طريقة اظتباشرة و مهارة 

 الكالم.
ر نوع البحث، حضو الباب الثالث : منهج البحث فيو 

مكان البحث، مصادر حثة، االب
ع البياانت، حتليل البياانت، اساليب رت
الباايانت، خطوات  الباايانت، فصاحة

 البحث.
الباب الرابع : يشتمل على البياانت العامة و اطتاصة 

يشتمل على البياانت العامة وىي: 
خ اتسيس اظتدرسة اظتتوسطة اتري

"عزمانية" راانوكتااين سيمان فونوروغو، 
ظتوقع اصتغر يف اظتدرسة اظتتوسطة ا

"عزمانية" راانوكتااين سيمان فونوروغو، 
الرؤية والرسالة و أىداف اظتدرسة 
اظتتوسطة "عزمانية" راانوكتااين سيمان 
فونوروغو، تنظيم منظمة اظتدرسة 
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اظتتوسطة "عزمانية" راانوكتااين سيمان 
فونوروغو، أحوال اظتدرسُت يف اظتدرسة 

نية" راانوكتااين سيمان اظتتوسطة "عزما
فونوروغو، أحوال الطالب يف اظتدرسة 
اظتتوسطة "عزمانية" راانوكتااين سيمان 

األدوات والوسائل اظتوجدة يف  فونوروغو،
اظتدرسة اظتتوسطة "عزمانية" راانوكتااين 

 سيمان فونوروغو.
يف اظتعلم  ػتاولةالباب اطتامس : حتليل البياانت عن 

طريقة من خالل مهارة الكالم تطبيق 
يف اظتدرسة اظتتوسطة "عزمانية"  اظتباشرة

و حتليل راانكتااين سيمان فونوروغو. 
مهارة قية لًت م اظتعل ػتاولةالبياانت عن 

يف اظتباشرة  طريقةالكالم من خالل 
ن كتااي" راانانيةزمعسطة "اظتتو اظتدرسة 
 و.روغسيمان فونو 
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ا البحث ،فيها النتيجة من ىذدس : اسإختتامالباب السا
  بعدىا.حات لإلصالح اواسإقًت 
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 الباب الثاين
 اإلطار النظريو  حبوث السابقة

 
 حبوث السابقة . ﴿أ﴾

من  عديدية، ىناك  الملمن بعض األعمال الع
 الدراسة مبا يلي: الدراسيات ذات الصلة عتذه

يقةة حماولة ادلعلم لت يعٍت : البحث ىذا  موضوع
ادلباشرة يف ادلدرسة ريقة مهارة الكالم من خالل ط

 ويرجع. عزمانةة" راانجيااين سةمان فونوروغوادلتوسطة "
 :كمااييل العلمي البحث اىل
 ةطالبو منبع اظتفلحة، تكتب الذى العلمي البحث .1

فونوروغو ابظتوضوع. اصتامعة اسإسالمية اضتكومية 
تعليم مهارة الكالم يف الصّف الوسطى الثاين مبعهد 

اصتامعة اسإسالمية اضتكومية فونوروغو "أوىل األبصار" 
 .9117/9118السنة الدراسية 
ماسإسًتاجتية  ( 1البحث يف البحث ىي: أسئلة 

يف الصّف الوسطى اظتستخدمة يف تعليم مهارة الكالم 

12 
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بصار" اصتامعة اسإسالمية وىل األالثاين مبعهد "أ
؟ 9117/9118اضتكومية فونوروغو السنة الدراسية 

يف تعليم مهارة الكالم يف الصّف ( ماظتشكالت 9
الوسطى الثاين مبعهد "أوىل األبصار" اصتامعة 

السنة الدراسية اسإسالمية اضتكومية فونوروغو 
 ؟9117/9118

ّن اسإسًتاتيجية أ( 1وأما نتائج البحث: 
اظتستخدمة يف تعليم مهارة الكالم يف الصّف الوسطى 
مية الثاين مبعهد "أوىل األبصار" اصتامعة اسإسال

 9117/9118اضتكومية فونوروغو السنة الدراسية 
ثَتة لكن ال يزال يف اظترحلة ىي إسًتاتيجية اطتربة اظت

اسإبتدائية، يف تطبيق ىذه اسإسًتاجتية أكثر من عناصر 
مهارة الكالم قد تتحقق ولكن كان إحدى من عنصر 
األساسّي يف تعليم مهارة الكالم الذي مل تتحقق ىو 

شًتك، يف اضتقيقة يف مرحلة اظتتوس  اسإبدال بُت اظت
اىل الطالب كما ذالك العنصور استفاح اظتقدمة 

شكل التدريبات ليكشف األسئلة ليس إجابة األسئلة 
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( اّن اظتشكالهتا ىي نقطن رغبة الطالب يف 9فقد. 
التعّلم اللغة العربية ونقص دوافع يف التعّلم و وجود 

ية وقّلة اطتوف واطتطاء يف تكّلم ابللغة العرب
 11اظتفردات.

اظتعادلة اليت وجد الباحثة يف ىذا البحث 
والفرق العلمي ىو كالقتا يستخدمان مهارة الكالم. 

البحث السابق بُت البحث  والبحث السابق ىو: 
يبحث يف تعليم مهارة الكالم إسًتاتيجية ومشكالتو 

تطبيق  الطريقة اظتباشرة لًتقية  وأما ىذا يبحث عن 
الكالم من و ػتاولة اظتعلم لًتقية مهارة  مهارة الكالم

 خالل طريقة اظتباشرة. 
و مسلم أبدأ اظتعاين، طالب كتب الذى العلمي البحث .9

دور  مية اضتكومية فونوروغو ابظتوضوعاصتامعة اسإسال

                                                           
11

تعليم مهارة الكالم يف الصّف الوسطى الثاين مبعهد منبع اظتفلحة،   
ونوروغو السنة الدراسية "أوىل األبصار" اصتامعة اسإسالمية اضتكومية ف

، البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والعلوم  9117/9118
 .9118التعليمية اصتامعة اسإسالمية اضتكومية فونوروغو، 
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ابع منّظمة اللغة ترقية مهارة الكالم لطالب فصل الر 
 و.مبعهد واىل صاعا عابر فونوروغ
كيف  (1حث ىي: أسئلة البحث يف الب

 عملية برامج اليوومية على منّظمة اللغة  مبعهد  واىل
 9117/9118و للسنة الدراسية صاعا عابر فونوروغ

م؟ ما مشكالت منّظمة اللغة يف  ترقية مهارة لطالب 
و للسنة الدراسية ابع مبعهد واىل صاعا عابر فونوروغالر 

 م؟  9117/9118
اللغة مبعهد ظتنظّمة  نّ إ( 1نتائج البحث: أما و 

واىل صاعا برامج متنّوعة مناسبا ابلنظر وأىدافها 
مطابقة أبىداف اظتنظّمة وىي لًتقية مهارة الكالم 

ع مبعهد "واىل لطالب وابطتصوص لطالب فصل الراب
من براغتها الكثَتة ىي وأّن  .وصاعا" عابر فونوروغ

إلقاء اظتفردات، تفتيش اظتذّكرة، ػتادثة  الصباح، 
ة، مشاىدة األفالم، تشجيع اللغة، إيضاف اللغ

ػتادثة صباح اصتمعة، واطتطابة، مسابقة اللغة، 
والرحلة. قد أستخدمت الربامج بطريقة وأسلوب كثَتة 
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مناسبا بربانغتها. ويرى الباحث نقص لبعض الربامج 
عند عملّيتها نظرا من النظرى اظتوجدة  مثل مل تكن 

موضوع خاص. عدم ختصيص  اضتوار على صفحة
( إّن 9عدم عملّية اظتتابعة بعد مشاىدة الفلم. الفلم، 

مشكالت منّظمة اللغة يف ترقية مهارة الكالم لطاّلب 
و  للسنة ابع مبعهد واىل صاعا عابر فونوروغالفصل الر 
م ىي إىل قسمتُت ىي  9117/9118الدراسّية 

مشكالت الداخلّية واطتارجية. أّما مشكالت 
العربية اظتختلفة ابللغة الداخلّية منها تركيب رتلة 

اسإندونيسّيا. وأكثرىا مشكلة اطتارجّية منها األسوة، 
 19والبيئة، والشجاعة، ودوافع النفس.

اظتعادلة اليت وجد الباحثة يف ىذا البحث 
والفرق العلمي ىو كالقتا يستخدمان مهارة الكالم. 

بُت البحث  والبحث السابق ىو: البحث السابق 

                                                           
12

دور منظّمة اللغة ترقية مهارة الكالم لطالب فصل مسلم أبدأ اظتعاين،  
العلمي قسم تعليم اللغة العربية كلية  ، البحثوابع مبعهد واىل صاعا عابر فونوروغالر 

  .9118، اصتامعة اسإسالمية اضتكومية فونوروغووالعلوم التعليمية الًتبية 
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لًتقية مهارة الكالم  ّظمة اللغةناظتيبحث عن كيفّية 
وأما ىذا يبحث عن  ومشكالهتا.  بعملّية اليومّية

تطبيق  الطريقة اظتباشرة لًتقية مهارة الكالم و ػتاولة 
 اظتعلم لًتقية مهارة الكالم من خالل طريقة اظتباشرة.

، طالب أزتد أوىل األلبابو كتب الذى العلمي البحث .3
ونوروغو ابظتوضوع اصتامعة اسإسالمية اضتكومية ف

األنشطة اللغوية لًتقية اظتهارة الكالم لطالب و 
طالبات معهد "سلم اعتدى" سيوالن مالراك 

 .9112/9111سى فونوروغو العام الدرا
ما أىدف أسئلة البحث يف البحث ىي:

األنشطة اللغوية لًتقية مهارة الكالم لطالب و 
طالبات معهد "سلم اعتدى" سيواالن مالراك 

؟ ما أشكال 9112/9111غو العام الدراسى فونورو 
األنشطة اللغوية لًتقية مهارة الكالم لطالب و 
طالبات معهد "سلم اعتدى" سيواالن مالراك 

؟ ما وسائل 9112/9111فونوروغو العام الدراسى 
األنشطة اللغوية لًتقية مهارة الكالم لطالب و 
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طالبات معهد "سلم اعتدى" سيواالن مالراك 
 ؟9112/9111لعام الدراسى فونوروغو ا

( إّن أىداف األنشطة 1 وأما نتائج البحث:
اللغوية لًتقية مهارة الكالم لطالب و طالبات معهد 

فونوروغو العام "سلم اعتدى" سيواالن مالراك 
ىي جعل الطالب قادرين  9111/ 9112الدراسى 

على التكالّم ابللغة العربية وفهم دروسهم وتدريبا عتم 
( إن وسائل األنشطة 9غوية وترقية عتا. للمهارة الل

اللغوية لًتقية مهارة الكالم لطالب و طالبات معهد 
فونوروغو العام الدراسى سيواالن مالراك سلم اعتدى" 

ىي  سبورة و كتيب و كراسة  9112/9111
األنشطة اللغوية ( إن أثر 3ااضرة و غتلة حائطية. 

هد "سلم لًتقية مهارة الكالم لطالب و طالبات مع
اعتدى" ىي كثَت من الطالب انلوا نتيجة ودرجة عالية 
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يف اظتعهد و خارجو و قادروا على تكلم اللغة العربية 
 13جيدا.

اظتعادلة اليت وجد الباحثة يف ىذا البحث 
والفرق العلمي ىو كالقتا يستخدمان مهارة الكالم. 

البحث السابق  بُت البحث  والبحث السابق ىو:
و وسائل و أثر األنشطة اللغوية يبحث عن أىداف 

مهارة الكالم. وأما ىذا يبحث عن  تطبيق  و  لًتقية
الكالم من خالل طريقة  ػتاولة اظتعلم لًتقية مهارة

 اظتباشرة.
 
 
 
 

                                                           
13

األنشطة اللغوية لًتقية اظتهارة الكالم لطالب و أزتد أوىل األلباب،   
طالبات معهد "سلم اعتدى" سيوالن مالراك فونوروغو العام الدراسى 

لمي  قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والعلوم ، البحث الع9112/9111
 .9111سإسالمية اضتكومية فونوروغو، التعليمية اصتامعة ا
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 اإلطار النظري . ﴾ب﴿
مهارة الكالم من خالل  يقةةادلعلم لت  حماولة .1

 طريقة ادلباشرة
 ادلعلم تعريف حماولة ( أ

باح اظتنَت لفظة كر الفيومي يف اظتصذ 
"اظتعلم" من أصل مادة )ع ل م(، علمت لو 
عالمة، ابلتشديد : وضعت لو أمارة يعرفها. 
وعّلم فالان الشيء تعليما : جعلو يتعلمو، 

فاظتعّلم يف اللغة  فالفاعل معّلم واظتفعول معّلم.
إذا : من يتخذا مهنة التعليم من لو اضتق يف 

 ؽتارسة إحدى اظتهن استقالال.
علم يف اسإصطالح : ىو الفرد واظت

النشاط   الذي يساعد اظتتعلم عن طريق 
أو اضتركي أو قتا معا على التغَت أو العقلي 



24 
 

 
 

التعديل يف السلوك أو اطتربة اصتديدة اليت مل 
 12يف خرباتو السابقة.يسبق أن مرت بو 

خبَت يف عملية التعليم والتعلم  اظتعلم
ف . وذلك أن تقدمي اظتعار وطريق التدريس

للدارسُت دور أساسي ورئيسي يف وظيفة 
اظتعلم، وينال ىذا الدور اىتماما كبَتا من 

       12واجملتمع والدولة. الدراس، وويل األمر
يف اظتدرسة ىي حتصل  اظتعلم ػتاولة

اظتعرفة على أهنا تراث ثقايف يف اظتاضي يعترب 
 يف اضتال ذلك ػتاولةكتب ليبقي عليو. مفيدا 
يتعلم الطالب عليم لطالب. مصدر الت اظتعلم

ماذا مترج من فّم اظتعلم. لكن من ذلك، اظتعلم 
مالك ػتاولة مهّم جّدا. كيف يف عملية التعليم 
، ستظل حاجة اولة اظتعلم.  فاخر رقّي تقٍت

                                                           
إعداد مدرس اللغة العربية  مهارات التدريس ؿتوأوريل حبر الدين،  12

  .11، الكفء
  .91 جع.اظتر  12
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تقٍت اظتاضي نتكن أن تسهل على البشر 
 البحث واضتصول على اظتعلومات ومعرفات.

     11.علماظت ػتاولةال نتكن أن لتل ػتل 
 

 مهارة الكالم ( ب
 مهارة الكالم تعريف (1

التحدث ابلغة ىو الكالم والنطق 
و اادثة. يف حُت أنو وفقا للغة العربية 
النحوية، كالم ىو النطق اظتنظم الذي يوفر 

وفقال أسيف  17فوائد ويتم عمدا.
ىَتماوان، مهارات التحدث ىي القدر 
على التعبَت عن أصوات التعبَت أوالكلمات 

                                                           
 Strategi Pembelajaran Berorientasi Standarوينا ساؾتااي،    11

Proses Pendidikan ،91(، 9119، )جاكارات:  كنجاان. 
17

 Teknik Pembelajaran Bahasa Arab  Interaktif ، زوضتاانن  

  .92، (9112،)جاكارات:راجا غرافيندو، فرسادا،



26 
 

 
 

للتعبَت عن األفكاراو آراء او رغبات او 
 مشاعر إىل حديث الشريك. 

ابظتعٌت الواسع، الكالم ىو نظام 
من عالمة اليت نتكن وشتاعها ورأيتها، 
منافع رتع العضلة واألنسجة العضلة 

ىو يصل األفكار  اسإنسان. اعتدف صتسم
من أجل يؤّدي حاجتو. بينما وفقال 

م ىو غتموعة ىينري غونتور اتريغان، الكال
وعلم النفس ومبحث   من العوامل الفيزايء

األعصاب وداللة وعلم اللغة بواسع. 
حبيث نتكن إعتباره األداة البشرية أقتية 

  18للمراقبة البشرية.
اظتقصود من أنشطة الكالم ىو 
نطق األصوات اللغة العربية بصحيح وفقا 

مهارة الكالم أن يكون موجود بعد للغة. 
                                                           

 Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran  ،أولُت نوىا  18

Bahasa Arab ، ،89(، 9111)يوغياكارات: ديفا فريس. 
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ع والكالم الكلمات العربية. مهارة اسإستما 
ىذه اظتهارة أن تكون ػتادثة و تبادل 

 19وحكاية و خطابة
 أهداف تعلةم الكالم (2

ومن أىم األىداف اليت كتب أن 
على حتقيقها  درسمبا فيو ال يعمل اظتنهج

خاصة يف اظترحلة  األوىل من مراحل 
 التعليم العام ما يلي :

تطوير وعي الطفل ابلكلمات  ( أ
 ت لغوية.الشفويةكوحدا

 إثراء ثروتو اللفظية الشفوية.  ( ب
 تقومي رواب  اظتعٌت عنده. ج( 
 وتركيبها. دتكينو من تشكيل اصتمل د( 

                                                           
 Metodologi dan Strategi Alternatifرضلّيو  زين الدين وأخرون،   19

Pembelajaran  Bahasa Arab  ، (، 9112: فوستكا رحلو غروف، )يوغياكرات
19. 



28 
 

 
 

تنمية قدرتو على تنظيم األفكار يف  ه( 
 وحدات لغوية.

 حتسُت ىجائو ونطقو. و( 
استخدامو للتعبَت القصصي  ز( 

 91اظتسلي.
 إستاتةجةة التعلم الكالم (3

تعلم الكالم نتكن ىذه إسًتاتيجية ال
العمل من خالل بعض اظتمارسات ما 

  91يسمع بشكل سليّب دتارين اسإستماع.
العامة بشأن التعلم الكالم  بعض الدليل

 وىي:
 علم الكالم نتارس الكالم.)أ( 

كتب على الطالب التعبَت عن )ب( 
 .جتارهبم

                                                           
، (واف)النشر: دار الش تدريس فنون اللغة العربيةعلي أزتد سركوي،  91

112.  

 .Teknik Pembelajaran Bahasa Arab  Interaktif ،91 ،زوضتاانن  91



29 
 

 
 

 .ؽتارسة الًتكيز)ج( 
 ال يقطع اادثة ويصّحح مرارا.)د( 
 جمدرّ )ه( 

عٌت ىذا اظتوضوع،ٍ سيكون )ح( م
الطالب اكثر ختفَتا  للتحدث إذا  
كان أصدقائهم مرتبطُت أبشياء ذو 

 99قيمة  يف حياهتم.
انشطة التحدث يف اللغة 
لديها جوانب اسإتصال يف إجتاىُت 
أي بُت اظتتحدث واظتستمع ابلتبادل. 
وابلتال كتب أن يفضل اترين حتدث 
أساس على القدرة اسإستماع 

لكالم ومهارات اظتفردات  وا

                                                           
 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan ،أخرهأبدول حاميد و   99

Metode, Strategi, Materi, dan Media( ، يوغياكارات: أوين ماالنج
   .22-23(،  9118فريس،



31 
 

 
 

والتعبَتات اليت دتكن الطالب 
 ابلتواصل ورأي وفكرهتم.

ىذا نشاط الكالم يف الواقع 
جّر وعامر يف الفصل اللغة، ابل ىو 
يف الغالب لتدث العكس.يصبح 
ىذا النشاط الكالم غَت جّر، ال 
حتفر مشاركة الطالب، اضتالة 
اصتاسّي، وأخره إستعصى، ىذا 

اظتفردات وافتاط  لتدث التوكيل
اصتملة لطالب ال يزال ػتدودا. مع 
ذلك، اظتفتاح لنجاح النشاط ىو يف 
الواقع اظتعلم. إذا كان إبمكانك 
إختيار موضوع اادثة بشكل 
صحيح وفقا ظتستوى قدرة الطالب، 
ولديهم القدرة على اسإبداع يف 
تطوير فتادج للتدريس يف غتال 
التحدث ولديها غتموعة كثَتة 
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نوعة من اسإختالفات. ابلطبع لن ومت
 93لتدث األزدحام.

ىي مهارة يف مهارة الكالم 
نطق األصوات أو الكلمات للتعبَت 
عن األفكار واآلراء واظتقاصد 
وإيصاعتا إىل اظتخاطب. بل رأى 
اترغان أن التحّدث أو التكلم ىو 
اصتمع بُت العناصر اصتسمية، 
والنفسية، واصتذرية، والداللة، 

ت بصفة واسعة لتيث أنو واللسانيا
يعترب أىّم جهاز للمراقبة 

 92اسإجتماعية.
الكالم الفن الثاين من فنون اللغة  يعد

األربعة بعد اسإستماع. وىو الًترتة اللسان 

                                                           
ماالنج: ،)  Metode Pengajaran Bahada Arab،أزتد فؤاد إيفيندي 93
 .121(، 9119ميشكات، 

24
 .99-98,ة العربية ابلطريقة اظتباشرةتدريس اللغأزتد زبيدي،   
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عما تعلمو اسإنسان عن طريق اسإستماع 
والقراءت والكتابة. وىو من العالمات اظتميزة 
لإلنسان، فليس كل صوت كالما، ألن 

و اللفظ واسإفادة. واللفظ ىو الكالم ى
الصوت اظتشتمل على بعض اضتروف، كما أن 

 92اسإفادة.
أيضا نشاط أساسي من  الكالم

أنشاطة االتصال بُت البشر، وىو الطرف  
الثاين من عملية االتصال الشفوي، وإذاكان 
اسإستماع وسيلة لتحقيق الفهم، فإن الكالم 
لية وسيلة لإلفهام. والفهم واسإفهام طرفا عم

االتصال، ويتسع اضتديث عن الكالم ليشمل 

                                                           
، )مدينة اظتنورة: اظترجع يف تدريس اللغة العربيةبراىيم دمحم عطا ، إ   92
 .129(،  جامعة القاىرة
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نطق األصوات واظتفردات واضترار والتعبَت 
 91الشفوي.

 أما النطق فيشمل كالمها أييت:
 النطق الصحيح ألصوات العربية. .1
إنتاج األصوات اظتتقاربة ؼتررجا والتفريق  .9

 بينها.
إنتاج اضتركات القصَتة والطويلة والتفريق  .3

 بينها يف اضتديث.
 دام التنغيم اظتناسب يف اضتديث.إستخ .2
السيطرة على صب  اضتروف أو  .2

  97تشكيلها.
 
 

                                                           
26

تعليم اللغة العربية  مناىج يف اظترجعرشدي أزتد و على أزتد،   
 .211-212، ،للناطقُت بلغات أخرى

سها،  ستوايهتا، تدرياظتهارات اللغوية مرشدي أزتد طعمية،  97
 .991(، 9119، )القاىرة: دار الفكر العريب، صعوابهتا
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 مفهوم الطريقة. )ج
الطريقة ىي خطة شاملة مبناسبة 
التقدمي ماّدة اللغة العربية مرّتب، حيث ال 
يكون جزء واحد متخالف للجزء األخر وكل 

 98بناء على مقاربة معُّت 
يف أنشاطة التعلم، ىناك حاجة إىل 

حبيث نتكن لتصل اظتواد بشكل جيد  طريقة
للطالبات. يف إختيار طريقة كتب على اظتعلم 
اسإىتم إىل اظتبادئ األساسية لطريقة مؤثر 
وفعال. من الطريقة اظتختارة، يف الوقت 
األخرى سيعطي اسإجتاه والدليل لتحقيق ذلك 

 99يف عملية التعلم والًتبية.

                                                           
 Metodologi dan Strategi Alternatifرضلّيو  زين الدين وأخرون،  98

Pembelajaran  Bahasa Arab  ،31. 
(. 9113 جاكرات : أمزة،، )Ilmu Pendidikan Islam، سري ميناريت  99

123. 
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متتلف تعريف طريقة التدريس 
خل والرؤى الًتبوية، فمنهم من ابختالف اظتدا

حددىا وحصرىا يف حجرة الدراسة واظتوضوع، 
م. منهم من نظر إليها بصورة أمشل وأع

فأصحاب النوع األول يرى أهنا الوسيلة اليت 
يتبعها اظتدرس لتفهيم التالميذ أي درس من 
ي الدروس، يف أي مادة من اظتواد أو و ى

أن بل اطتطة اليت يضعها اظتدرسة لنفسو ق
لى تنفيذىا يدخل حجرة الدراسة، ويعمل ع

يف تلك اضتجرة بعد دخوعتا. وتعريف آخر 
لتصرىا يف األساليب اليت يتبعها اظتدرس قي 
توصيل اظتعلومات إىل أذىاب الطالب. ىذه 
األفتاط من الطريقة حصرت وظيفة اظتعلم يف 

ن األنشطة إلقاء اظتعلومات داخل الفصل دو 
هبدا جعلت  الطالب واجاالت  األخرى، و 

 31متلقيا فق .
                                                           

ات التدريس ؿتو إعداد مدرس اللغة العربية مهار  يل حبر الدين،ر أو   31
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واضتديث عن تنظيم اتوى كتران إىل 
اضتديث عن طريقة التدريس. والطريقة، يف 
رأينا،  تعٍت اضتطة اسإرتالية الشمالة لعرض 
وترتيب مواد تعليم اللغة ابلشكل الذي لتقق 
أىدافنا الًتبوية اظتنشودة. إفتا يف تصويران مثل 

عددا من الوحدات  خي  اظتسبحة الذي ينتظم
اظتكونة عتا، ومن اظتمكن أن نتلمس ىذا 
اطتي ، الطريقة، يف معظم أشكال اسإتصال 

     31بُت اظتعلم والطالب.
 

 ادلباشرة طريقةتعريف . )د
تسمى ىذه الطريقة ابلطريقة اظتباشرةـ 
ألن اظتعلم يستخدم اللغة األجنبية )اللغة 

درس، وىو العربية( مباشرة اليت تدريسها مّدة ال

                                                                                                                     

 199 الكفء
األسس العامة ظتناىج تعليم اللغة العربية ، رشدي أزتد طعمية 31

  .32(، 9111، )القاىرة: دار الفكر العريب،إعدادىا، تطويرىا، تقونتها
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اللغة الطالبات ال تستخدمهّن. إذا كان يبُّت 
معٌت الكلمات أو اصتملة  الصعب ال نتكن 

 39إستخدامها إال مع الصور واظتعرض.
وىذه الطريقة ىي الطريقة اليت هتتم 
مبهارة الكالم. وتطّورت ىذه الطريقة بناء على 
افًتاض أن تعليم اللغة األجنبية أو اللغة الثانية  

اللغة األم وذلك من خالل استخدامها كتعليم 
اظتباثرة واظتكّثف يف االتصال. أما اظتهارات 
اظتتحصلة من ىذه الطريقة يف البداية ىي 
مهارة االستماع والكالم وبعد ذلك فتعويد 
الطالبة ابللغة اعتدف وىذا شيء البد منو مع 
التخلي من اللغة األم. أما الطريقة اليت أدات 

فهي ثالثة: الطريقة  إىل ظهور الطريقة

                                                           
)يوغياكرات:  ، Metodologi Pembelajaran bahasa arabو موان،  39

 .82(، 9111تَتاس، 
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السيكولوجية، الطريقة الصوتية، والطريقة 
 33الطبيعية.

الطريقة اظتباشرة ىي الطريقة اليت 
األولويّة يف مهارة الكالم. تظهر ىذه الطريقة  
كالتفاعل ال ينتنع عن نتائج تدريس اللغة من 
الطريقة السابقة و ؿتو والًترتة الذي النظر 

 32يعامل اللغة كلغة ميتة.
قال سيمي أن طريقة اظتباشرة أراد ف

الطالب دعوة الستخدام اللغة التعلقية، كما 
طريقة اظتباشرة  32يتعلم األطفال اللغة األمو.

اليت طورىا كارليز بَتليزي كان خبَتا يف تدريس 
. تفًتض الطريقة 19اللغة أظتانيا قبل ىذا قرن 

                                                           
33

 )فونوروغو: ،تدريس اللغة العربية ابلطلريقة اظتباشرة ،أزتد زبيدي  
 91-91 (،9111، اصتامعة اسإسالمية اضتكومية فونوروغو فريس

 Metodologi dan Strategi Alternatifرضلّيو  زين الدين وأخرون،   32

Pembelajaran  Bahasa Arab ،39. 
 Strategi Pembelajaran،إيسكاندار واسيد و دادانج سونيندار  32

Bahasa  (، ،9113ابندونج: روسداكاراي أوفسيت ،)11-29. 
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اظتباشرة أن طالب اللغة األجنبية ىم نفس 
األم، أي إستخدام اللغة بشكل تعليم اللغة 

مباشر ومكثف يف التواصل. الطالب وفقا 
عتذة الطريقة، تعلم لغة أجنبية عن طريق 

 .لكالماسإستماع وا
الطريقة اظتباشرة، دتتاز ىذه الطريقة 
ابالىتمام مبهارة الكالم، بدال من مهاريت 
القراءة والكتابة، وعدم اللجوء إىل الًترتة عند 

جنبية، مهما كانت األسباب، األتعليم اللغة 
الطالب بقواعد اللغة النظرية   وعدم تزويد

واالكتفاء بتدريبو على قوالب اللغة وتراكيبها، 
والرب  اظتباشر بُت الكلمة والشيء الذي تدل 

ااكاة واضتفظ، حىت  عليو، واستخدام أسالب
الطالب رتال كثَتة ابللغة األجنبية.  يستظهر

الطريقة: أن اىتمامها وؽتا يؤخد على ىذه 
مبهارة الكالم جعلها هتمل مهارة اللغة 
األخرى، كما أن حترنتها استعمل الًترتة يف 
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ضياع الوقت وبذل جهد  التعليم يؤدي إىل 
كثَت من اظتدرس والطالب، كما أن االعتماد 
على التدريبات النمطية دون تزويد الطالب 
بقدر من األحكام والقواعد النحوية لترم 

الب من إدراك حقيقة الًتكيب النحوي الط
والقواعد اليت حتكمو. ولعل أبرز صعوابت 
تطبيقها عدام توافر مدرسُت مبتلكون اطتربة 

  31الكافية اللتزام مبادئها.
 أسس الطريقة ادلباشرةه(  

يف اظتمارسة ىذه الطريقة نتالك عتا 
أساس معُّت، منها أسس ىذه الطريقة اظتباشرة 

 كما يلي:
م يف الفصل تستخدم اللغة العربية التعلي (1

 ابلكامل.

                                                           
اصتامعة اسإسالمية : ج، )ماالنمهارات التدريس، أوريل حبر الدين 31
  . 132، (9111، ماليكي فريس اضتكومية
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ال تدريس إال اظتفردات واصتملة الكثَت  (9
 تستخدم يف اضتياة اليومية.

تعُّت القدرة اسإتصال يف شكل سلسلة  (3
الّدرجة يتعامل ػتاورة بُت اظتعلم 
والطالبات يف الفصول الصغَتة والّدرس 

 اظتكثّفة.
 يدرس النحو بطريقة اسإستقرائي. (2
 ط التعلم اصتديدة ابلّلسان.يوّصل نقا (2
أكثر تركيزا على الكالم الصحيح وقواعد  (1

  37النحو.
 ف الطريقة ادلباشرةاأهد( و

الطريقة اظتباشرة إىل دتكن  هتدف
اللغات األجنبية  الطالب من التواصل مع 

اليت يتعلموهنا مثل مالك ىذه اللغة. لتحقيق 
ىذه القدرة إعطاء الطالب الكثَت من 

                                                           
، مالنج:  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab) فتح الرزتن، 37
 .122-122(، 9112ماداين، 
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الل عدم إستخدام اللغة األم اظتكثف. من خ
او لغة اثنية أو الًترتة، ينظر على الطالب 
ليكونوا قادرين على فهم اصتملة اظتذكورة أن 

 خصائص الطريقة اظتباشرة ىي:
اللغة يتحدث، فالكالم أحد اصتوانب اليت  (1

كتب أن تكون عتا األولية. إذا كان ىناك 
مادة يف شكل القرأة، تقدمي القرأة ألول 

  شكل شفوي. مرة يف
يف وقت مبكر الطالب إعتادوا على  (9

 التفكَت قي اللغة األجنبية اليت تعلمها.
ال تويل إىتماما لقواعد اللغة، حىت لو كان  (3

ىناك من خالل تكرار اصتملة اظتثال 
 لفظيا، ال يفسر التعريف.

ىناك إرتباط مباشر بُت اظتعنوية من خالل  (2
 العرض وحركة وتعبَت الوجو والصور وحىت

 الطبعية اضتقيقية.
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لتعزيز الطالب يف إتقان اللغات األجنبية  (2
اظتستفادة، اظتعلم يعطي دتارين متكررة مع 

 أمثلة وحتفيظ.
ظهرت ىذه الطريقة عندما لوحظ يف 
النشاط اللغوي أن الطالب نتكنهم تعلم فهم 

من  اللغة عن الطريقة اسإستماع لقدر كبَت
رب   التحدث هبا.وتعتمد ىذه الطريقة على 

كلمات اللغة اظتتعلمة وجعلها وتراكيبها 
ابألشياء واألحداذتن دون أن يستخدم اظتعلم 

 .أو الطالب لغتهم الوطنية
والطريقة اظتباشرة تبدأ بتعليم اظتفردات 
سلسلة من اصتمل تدور حول أنشطة اضتياة 
اليومية مثل اسإستيقاظ، وتناول الطعام، 

، إخل. والذىاب إىل السوق، والزايرة الطبيب
ولقد استندت ىذه الطريقة على نظرية 
أساسها أن الطالب نتكن أن يتعلم منذ البداية 
التفكَت بواسطة اللغة اظتتعلمة عن طريق رب  
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اظتوضوعات واألشياء واظتواقف واألفكار ربطاء 
مباشرا مبا يطابقها أو مباثلها من الكلمات 
واظتصطاحات وعن طريق استخذام كل 

األساليب اليت تساعد على اضتيلوالوسائل و 
  38على فتو القدرة على اسإستماع والكالم.

ظهرت ىذه الطريقة كرم فعل لطريقة النحو 
والًترتة اليت كانت تعامل اللغات كما لو  

 39كائنات ميتتة، ختلو دتامامن اضتياة.
ولقد رحب الكثَتون هبذ الطريقة 
ابعتبار أهنا تقدم أسلواب ؽتتعا وجذااب لتعليم 

األجنبية من خالل النشاط، وابعتبار أهنا  اللغة
اثبتت ؾتاحها يف ختليص الطالب من حالة 
العزوف عن تعليم اللغة األجنبية، وؽتا يعوق 

                                                           
38

طرائق تدريس اللغة العربية د كامل الناقة و رشدي أزتد طعيمية، ػتمو  
إيسيسكو: منشورات اظتنظمة اسإسالمية للقربية والعلوم والثقافة، ، )لغَت الناطقُت هبا

9113 ،73. 
مناىج تعليم اللغة العربية   يف اظترجعرشدي أزتد و على أزتد،  39

 .311(، 9111ريب،عل، )مدينة نصر: دار الفكر اللناطقُت بلغات أخرى
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قدرهتم على التحدث هبا خاصة يف اظتراحل 
 األوىل.

وبنظرة تقونتية إىل ىذه الطريقة ؾتد 
 أهنا:
تعد الدارس بشكل سريع للتعبَت عن  (1

ية يف مواقف مل تعد نفسو ابللغة األجنب
بشكل جيد لتكون ىادفة، ؽتا كتعل 
الدارس نتيل إىل تنمية طالقتو  اللغوية 
دون دقة، ونتيل إىل إدخال كثَت من 
 اظتفردات األجنبية يف تراكيب لغتو األم.

قد ال تصلح للكبار ألنو رمبا النتكن  (9
خلق ظروف تعليم اللغة القومية يف حجرة 

لب الكبَت قد  الدراسة مع الكبار، فالطا
كون ابلفعل عادات اضتديث ابلغتة 
الوطينية بشكل متتلف عن الصغَت، وىذه 
العادات حتددحتما ظروفا ؼتتلفة لتعليم 

 اللغة اظتشتهدفة.
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التراعي الفروق الفردية بُت الطالب، فعندما  (3
يطلب من الطالب يف حجرة الدراسة الرب  
بُت عبارة من اللغة اظتتعلمة واظتقف أو 

فإن الطالب الذكي القادر عاى  العك،
اسإستدالل ىو الذي يستطيع الرب  
واسإستفادة من ىذه الطريقة، أما الطالب 
األقل ذكاء فيصاب ابالرتباك واسإحباط، 

لفصل الواحد ومن ىنا ؾتد أن الطالب يف ا
ختالفا بينا يف درجة إمتتلفون فيما بينهم 

 حتصيلهم للغة.
ام بثروة ى اسإظتالتسمع بتكوين القدرة عل

لفظية واسعة إذاكان اظتواقف اظتخصص 
لتعليم اللغة ػتمودا، ابسإضافة إىل أن الًتكيز 
على استخدام اللغة األجنبية واالقتصار 
عليها وعدم اللجواء غلى غَتىا قد يؤدي 
أىل ضياع وقت طويل وذتُت، ىذا إذا كان 
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الوقت متاحا، أما مع ضيق الوقت فتصبح 
 تعقيدا.اظتشكلة أكثر سعوبة و 

فهي  تلقي أبعباء على كاىل اظتعلم، (2
اللسان،  تتطلب منو أن يكون طليقال

حىت يستطيع أن  ملما بللغة إظتاما كامال
يوضيع اظتعاين بوسائل ؼتتلفة دون 
االلتجاء الستخدام اللغة القومية 

 للطالب.
بعض التعديالت اليت أدخلت على 

الناقدة  يقة اظتباشرة، يف ضوء ىذه النظرةطر 
دخلت بعض التعديالت على ىذه الطريقة أ

 منها:
إعادة تقومي بعض دروس القواعد بطريقة  ( أ

وظيقية ابستخدام اللغة الوطينية للطالب، 
 مع االحتفاظ ابظتدخل االستنباطي.
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عمل تدريبىات كثَتة على الًتاكيب   ( ب
النحوية ابستخدام السبورة والوسائل اظتعينة 
 .األخرى، وتنظيم مسابقات بُت الطالب

استخدام اللغة الوطنية يف تقومي شروح قصَتة ج( 
لتوضيح معاين الكلمات أوالعبارات 
عندما يعجز الطالب عن فهمها بطريقة 

  21التمثيل واضتركات واسإشارات والرسوم.
من أىم مهارات التحدث اليت ينبغي 

 ما يلي:إكسبها للمتعلمُت 
 النطق الصحيح لألصوات العربية. (1
 جاورة يف اظتخرج.إنتاج األصوات اظتت (9
التمييز يف النطق بُت اضتركات الطويلة  (3

 واضتركات القصَتة.
التفريق يف اسإستخدام بُت اظتذكر  (2

 واظتؤنث.
                                                           

40
طرائق تدريس اللغة العربية ػتمود كامل الناقة و رشدي أزتد طعيمية،  
 . 71-72،  لغَت الناطقُت هبا
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 اسإجابة عن األسئلة. (2
 التعبَت عن اضتاجات يف رتلة مفيدة. (1
التعبَت عن نفس تعبَت مفهوما يف رتل  (7

 اتمة يف اظتواقف الوظيفية.
نة التفريق يف اسإستخدام بُت أزم (8

 21الفعل.
 ستخدام  طريقة ادلباشرةإ (ز 

كان بعض األشياء اسإقًتح يف إستخدام 
 ىذه الطريقة اصتديدة كما يلي:

 ال يًتجم ولكن يبُّت ابليعطي مثل.  (1
 ال يبُّت معناىا ولكن نتّثل ابضتركة.  (9
ال يكلم ابظتفردات ولكن تستخدام   (3

 اصتملة أو الكلمة.
ال يكلم الصلب، يواجو الطالب   (2

 صرب.ابل
                                                           

، )القاىرة: دار الثقافة للنشر تعليم اللغة العربية، مصطفى رسالن  21
  .118(، 9112والتوزيع، 
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يعطي الفرصة الكالم  أكثر لطالب   (2
وكذلك الّسرعة الكالم ليست سريع 
وليست بطيئ، وافق الّسرعة 

 29لطالب.
 تقسةم طريقة ادلباشرة  ( ح

ىناك ثالث طريقة تعلق على طريقة 
اظتباشرة وحىت جزء مستمر يف طريقة 

 اظتباشرة ىي:
فسية تسمى الطريقة  طريقة ن .1

 النفسية بسبب عملية التعليم على
اساس اظتالحظات اظتتعلقة جبمعيات 

 النمو العقل والفكري.
طريقة لفظية تعرف ىذه الطريقة  .9

 ابسم طريقة القويل.

                                                           
ات: )يوغياكر  ، Metodologi Pembelajaran bahasa arabو موان،  29

  .81-81(، 9111تَتاس، 
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طريقة طبيعية ىذه الطريقة ىي  .3
إستمرار للطريقة الصوتية. يسمى 
طبيعية ألن تعليم اللغة األجنبية يشبو 

يعتمد تعلم اللغة األم  لتعلم األم.
ات عادة على السلوكيات والعاد
   23اليومية اليت حتدث بشكل طبيعي.

 :ات وسلبةات الطريقة ادلباشرةة  إجياب (ط
 الطريقة اظتباشرة اتيّ إكتاب (1

وال شك أن ىذه الطريقة اظتباشرة 
تعترب خطوة يف الطريق السليم ؿتو نعليم 

كثَت من اللغات األجنبية، فقد عاصتت ال
من ذلك أهنا ركزت  عيوب الطريقة التقليدية.

اية على اصتانب الشفوي الذى كان منذالبد
مهمال يف الطريقة القدنتة فالطالب يسمع 
اللغة اصتديدة وينطق هبا منذ الدرس األول.  

                                                           
 ابندونج)، Metodologi Penelitian Bahasa Arab،يف ىَتماوانجأ 23

  .181-179(، 9112: رنتاجا روسداكاراي، 
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كذلك فان الرب  اظتباشر بُت مضمونو، 
وتوظيف اللغة اصتديدة يف مواقف طبيعية 
مالئمة يساعد الطالب على االستيعاب من 
انحية وعلى التذكر من  جهة اخرى حينما 

 يوجو مبثل ىذه اظتواقف يف اظتشتقبل.
أما ابلنسبة للقواعد، فقد جتنبت ىذه 
الطريقة اظتباشرة أسلوب التلقُت واالستقراء 
الذى كانت تعتمد عليو الطريقة القدنتة، 
وأصح تدريس القواعد يقوم على الطريقة 
االستنباطية حيث تعرض عدة أمثلة تشتمل 

مث لتاول على اظتالحظة النحوية أو الصرفية، 
الطالب مبساعدة اظتدرس استخالص 
القاعدة. كما تقدمت الطريقة اظتباشرة يف 
تدريس القواعد بتوظيفها يف مواقف طبيعية 
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يت بدال من الشروح النظرية اجملردة اليت ال تثب
 22مع األايم وال تلبث أن تتبخر.

كان بضع إكتابيات أن نتلك الطريقة 
 اظتباشرة منها:

تركيزا على مهارة  ىذه الطريقة أكثر ( أ
 الكالم ليس يف مهارة القراءة والكتابة.

 أكثر يضغة على تسمع اللغة.  ( ب
إستخدام اللغة على الوسائل التعليم أن   ( ج

 نتكن نظر.
 يهتّم طبيعّي اللغة كثَتا.  ( د
مزيد من األنشطة يف الفصل الدراسي  ( ه

 ظتساعدة أنشطة الطالبات اللغوية.
ن جعل الطالبات يشجعون على التعبَت ع ( و

 أفكارىم ابللغة العربية.

                                                           
44

اسإجتاىات اظتعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات ، دكتور دمحم إبرىيم 
.(، 1987ر العريب، ، )ملتزم الطبع والنشر، دار الفكاضتية األخرى لغَت الناطقُت هبا

21.  
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يهتّم التدريس ؿتو وضيفي من النظرية   ( ز
 النحو يستعمل مدرّج.

الطالب أشجع وطالقة يف إستخدام  ( ح
 22ة العربية.غالل

 الطريقة اظتباشرة سلبيات (9
ىناك حقيقة البد من االشارة اليها 
وىي أنو ابلرغم من وجاىة الرأى القائل 
انية بتعريض الدارس "ضتمام" من اللغة الث

وهتيئة الظروف الطبيعية لتعليم اللغة بعيدا عن 
اصتو الصناعى والتمرينات اظتصطنة، ينبغى 
اضتذر الشديد والتنُت الدقيق حىت ال يؤدى 
)زتام اللغة( اىل )اغراق( الدارس، ينبغى أن 
نتأكد أن الدارس سيصل فعل اىل اظتعٌت 
اظتطلوب يف اللغة اصتديدة بسهولة ودون 

 رتىة.وساطة من الًت 
                                                           

، مالنج: Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab) فتح الرزتن، 22
 .121(، 9112ماداين، 
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مع بساطة األسلوب الذى تعتمد 
عليو الطريقة اظتباشرة اال أهنا تتسم ابظتبالغة. 
فاظتدرس حينما يشَت اىل شيء الذى اىل يريد 
ان يوضح معناه للدراسُت فانو يفعل ذلك 
بطريقة استعراضية قائال مثال وىو يشَت اىل 

ة : أان الباب: ىذا ابب! أو  وىو يفتح النافذ
بطريقة استعراضية  . يفعل ذلكأفتح النافذة

 21قد تثَت الضحك أو السخرية.
بُت سلبيات طريقة اظتباشرة األخر  

 كما يلي:
، تدريباتألّن طريقة اظتباشرة يضغ  يف  ( أ

 فال ينظر الّنضج األفكار الطالب.
ىذه الطريقة  لتتاج اظتعلم على اظتلك  ( ب

 القدرة مرتفع و أىل يف اللغة العربية.

                                                           
46

اسإجتاىات اظتعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات ، دكتور دمحم إبرىيم  
ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العريب، )، اضتية األخرى لغَت الناطقُت هبا

1987).29.    
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 اسإختالف الشخصّية ليس كثَتا إىتّم إىل ( ج
 للطالب.

إحتاج اسإجتهاد و طاقة اسإضايّف الكثَت  ( د
 و وقت الطويل.

إذا كان عدد الطالب اكثر من اطتمسة  ( ه
 عشر شخصا، فيعلمو يصَت ال مؤثّر.

 ترك عن التعليم مهارة الكتابة. ( و
ىذه الطريقة لتتاج اظتعّلم األصلّي من  ( ز

العريّب أو اظتدارس فصيحة يف اللغة 
 27العربية.
 
 
 
 
 

                                                           
، مالنج: Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab) فتح الرزتن،  27
 .128 (،9112ماداين، 
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 الباب الثالث 
 البحث منهج

 
 البحث نهجم . ﴿أ﴾

 نوع البحثمدخل و  .1
الباحثة نوع عتذا البحث العلمي  تمإستخد

 (Qualitative research)على سبيل البحث النوعى 

والبحث النوعي ىو إجرآت البحث الىت تنتج 
كاألصوات   (Descriptive data)البياانت الوصفية 

 28شخاص وطبائع اظتتأملة.اظتكتوبة أو من ألسنة األ
إجراءات حبث كيفي، منهجو نتلك شتة 
إستقرائّي، من األسفل إىل األعلى، مل تؤخد ابلكمال 
من النظرية أو من وجهة نظر الباحث أحياان تتغَت 
البياانت البحثية يف منتصف الطريق لتعكس بشكل 
أفضل أنواع ؼتتلفة من األحباث اليت حاجة لفهم 

                                                           
)جاكرات: رنيكا  Metodologi Penelitian Pendidikan, مرغونو  28

 .31(، ۰۲13جفتا، 

27 
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ن ذلك، إسًتاتيجية رتع مشاكل البحث. فم
البياانت اظتخط  قبل البحث، حتتاج إىل تعديل 
ليوّفق نفس األسئلة اصتديدة. خالل ختليل البياانت، 
يتبع الباحثون مراحل معينة لتطوير معرفة أكثر معرفة 

 ضيال اظتوضوع الذي تتم دراستو.أكثر تف
ابستخدام ىذا البحث النوعي  ةالنظر الباحث
كسي ميليونج أن الباحثُت النوعي كما عرّب عنها ل

 وجها لوجو التفاعالت يف رتع البحث:
لبياانت كأداة رئيسة: الباحثون جبمع ا  ةالباحث ( أ

ومالحظة الفاعل أو أبنفسهم من خالل التوثيق 
 مقابلة مع اظتشاركُت.

مصادر البياانت اظتختلفة: كتمع الباحث  ( ب
البياانت من مصادر ؼتتلفة مثل مقابلة ومالحظة 
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توثيق وشتعي بصري اسإعتماد على مصدر  الو 
 29بنات واحد فق .

 
 حضور الباحثة .2

الباحثة يف البحث الكيفي مهم وىي  حضور
أدة ىامة يف رتع البياانت وأصبحت األدوات 
األخرى مساعدة. وعالمة البحث الكيفي ال نتكن 
أن يفرق من اظتالحضة، ألن الباحثة ىي اليت تقرر 

 21إجتاىات البحث.
يف اظتدرسة يف مكان البحث  ةحثاالب تحضر 
 و.غسيمان فونورو  راانوكتااين  ة"زماني"عاظتتوسطة 

أداة مهمة يف البحث النوعي.  ة ىيحثاالب تحضر 
ال نتكن فصل خصائص البحث النوعي عن 

                                                           
 Research  Design Pendekatan Metode،جون و كريسويل  29

Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran ،ارات: فوستاكا فالجار، )يوغياك
9111 ،)921. 

)ابندونج:  Metodologi Penelitian Kualitatif، لكس ج. ميليوع 21
 .177 ،(9111رماجا رسداكراي، 
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اظتالحظة التشاركية. ابل الّدور يقّرر البحث 
ة ابعتباه رتع يف ىذه اضتالة الباحث 21السيناريو.

. يف حُت أن األدوات يل البياانتالبياانت، حتل
األخرى تدعم. مثل األدوات يف شكل واثئق أخرى 
نتكن إستخدام  لدعم صحة نتائج البحوث. 

مباشرة كمقياس للنجاح لفهم اضتالة  ةحثاالب تحضر 
قيد الدرسة. وابلتال فإن اظتشاركة اظتباشرة والنشطة 
للبحثُت مع اظتخربين أو مصادر البياانت األخرى 

 ضروري للغاية.  أمر 
 

 مكان البحث .3
يف اظتدرسة تخذ الباحثة تمكان البحث الذي 

 و.غسيمان فونورو  " راانوكتاايناظتتوسطة "عزمانية
اىدات يعتمد إختيار ىذه اظتؤسسة على نتائج مش

. حصل مالحظة ومقابلة اظتواقع األولية واظتقابلة
األول وتلّقى اضتالة الفزايء اظتدرسة، بيئة اظتدرسة، 

                                                           
 . 117جع، اظتر   21
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لة الطالب، عملّية التعليم اللغة العربية، ألن ىذه حا
اظتدرسة اظتتوسطة يف التعليم  اللغة العربية إستعمل 
الكتاب من غونتور وضغ  جّدا ليستطيع نتارس 
مهارة الكالم. كّل يوٍم يف اظتعهد ليحفظ اظتفردات. 
حضر البحث يسند جّدا كيف تطبيق طريقة اظتباشرة 

 اعد تعبو مهارة الكالم.اليت إستعمل اظتدرس ليس
كان اظتدرسة اظتتوسطة زاد الفصل أىدفو 
ليستعمل إمتحان اللغة وابطنها. يف الفصل اللغة 

سوف يدّرهبم ليس   يكون اادثة وػتاضرة. وىكذا
يف الفصل ولكنهم مطالبون ابستخدام اللغة العربية 

 يف أنشطتهم اليومية.
 مصادر البةاانت .4

 
در الىت حصل مصادر البياانت ىي اظتصا

عليها الباحث من ميدان البحث.  مصادر البياانت 
 ىف ىذا البحث نوعان، قتا:
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  (Informan)اظتخرب   .أ 
اللغة يف   ىف ىذا البحث اظتدرسيقصد اظتخرب

يف اظتدرسة  شريفة واظتدرس اللغة العربية واظت اظتعهد
وكذلك الطالب يف الفصل الثاين ىف اظتتوسطة 

 و.غرو و نو سيمان ف وكتاايناظتدرسة اظتتوسطة راان
 (Dokumentasi)مكتوبة  الوثيقة . أ

يقصد ابلوثيقة ىف ىذا البحث ىو الواثئق 
والصور أو ىواش اظتدونة يف الكتاب أم غَت 

م الباحثة نتيجة اظتراجعة اإستخد 29اظتدونة.
 اظتدرسة اظتتوسطةالطالب يف الفصل الثاين ىف 

 و.غرو و نو سيمان ف راانوكتااين "عزمانية"
 

 ع البةاانتلوب مجاس .5
أىّم خطوة يف تقنيات رتع البياانت يف 
البحث، ألن الغرض الرئيسي من البحث ىو 
اضتصول على البياانت. إجراء تفنية رتع البياانت 

                                                           
 .144.،اظترجع 29
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 23عن طريق اظتقابلة واظتالحظة والواثئق والتثليس.
ألنو، ابلنسبة للباحثُت النوعيُت نتكن فهم اظتعٌت 

ل مع ىذا اظتوضوع بشكل جيد، انىيك عن التفاع
على من خالل اظتقابلة اظتتعمقة وواظتالحظة اظتشاركة 

خلفية حدوث ىذه الظواىر حتدث. يف ىذه اضتالة، 
أجرى الباحث مقابلة مع مدير اظتدرسة واظتشرفة 
واظتدرسة اللغة والدرسة اظتعامل يف الفصل الثاين 
ان اظتدرسة اظتتوسطة. مث جعل اظتالحظة يف مك

" راانوكتااين درسة اظتتوسطة "عزمانيةالبحث ىو اظت
سيمان فونوروغو. وكبياانت تبحث عن واثئق ذات 

 صلة ابلقضية قيد الدراسة. 
أن مصدر البياانت  (Lofland)عندا لوفاالند 

البياانت  وزايدةاظتهمة يف حبث كيفي ىي اظتقابلة والعمل 
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لنيل حبيث  22من واثئق اظتكتوب وما أسبهو بذلك.
بق والصحيح فاستعمل الكاتب أبنواع الكامل اظتطا

 وىي:
 طريق اظتالحظة .أ 

اظتالحظة تنقسم إىل قسمُت قتا اظتالحظة 
ابظتشاركة ومالحظة غَت اظتشاركة. اظتالحظة 
ابظتشاركة ىي يشارك الباحثة مع األنشطة اليومية 
للناس الذي يتعرضون لوحظ أو استخدامها  
كمصدر البياانت ىذ البحث, أم اظتالحظة غَت 

 22ظتشاركة مل يشارك ومراقب مستقل فق .ا
إسخدمت الباحثة طريقة للتأّمل اظتباشر على 

" عزمانية"اظتدرسة اظتتوسطة االعمال واالحوال 
 و.ن سيمان فونوروغكتاايو راان

 

                                                           
 .119.،اظترجع  22
 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, سوغيونو 22

Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D،  ،۰۰7 (،۰۲۲1)ابندوع : الفابيتا. 
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 طريقة اظتقابلة .ب 
طريقة اظتقابلة ىي العملية إدراك البياانت  

وتنقسم طريقة  56عتدف البحث أبسلوب األسئلة.
اىل قسمُت يعٌت اظتقابلة اظتنظمة واظتقابلة غَت  اظتقابلة

اظتنظمة. اما طريقة واظتقابلة غَت اظتنظمة ىي 
الباحثُت ال تستخدم اسإرشادات اظتقابلة صتمع 

 27البياانت.
إستخدمت الباحثة طريقة اظتقابلة غَت  

اظتنظمة، وىي اظتخرب الذى يعرفون ما الغرض من 
الطريقة ىو لنيل اظتقبالة. اعتدف من استحدام ىذه 

البياانت، استخدمت الباحثة اظتقابلة غَت اظتنظمة  
مع قسم إحياء اللغة العربية، استادة ىيئة اللغة 
العربية و بعض الطالب يف الفصل الثاين العلوم 

ػتاولة اظتعلم لًتقية مهارة اسإجتماعية لبحث عن 

                                                           
، Kualitatif Metode Penelitian،بن أزتد سيبٍت عفيف الدين و  21
 .11(، 911۹ستيا،  اكا ستو )بندونج: ف

 .121،اظترجع نفس27 
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قة اظتباشرة اظتدرسة اظتتوسطة الكالم من خالل طري
 " راانوكتااين سيمان فونوروغو." عزمانية

 طريقة الوثيقة .ج 
استعملت الباحثة ىذه الطريقة صتمع  

البياانت ولتحليل البحث وتفسَته وتقريره، وىذه 
الواثئق اظتكتوبة كمصدر البياانت ألهنا تفيد 

وتستعمل  28لالمتحاانت والتفسَت بل ؾتم األشياء.
ن واثئق اظتكتوبة يف ىذا البحث ظتعرفة البياانت ع

" راانوكتااين "عزمانيةسطة اظتتو اتريخ التأسيس 
 و.سيمان فونوروغ

 
 حتلةل البةاانت .6

ىذه اضتالة حتليل البياانت  الباحثةتستخدم 
النوعية. حتلبل البياانت ىي عملية البحث و تنظيم 

، والبياانت واظتيدان وغَتىا، تالبياانت من اظتقابال
خري. حىت تكون سهلة يف الفهم و اسإختبار مع األ

                                                           
 .111 ،نفس اظترجع  28
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يقوم حتليل البياانت بتنظيمها، تررتتها إىل واحدات، 
التوليف، وتنظيمها بنم ، واختبار مع امهمي 

 29وإستنباط تعترب مع األخرين.
ىف ىذا البحث إستخدمت الباحثة أسلوب 

ي حتليل وصفي كيفي على طراز حتليل البياانت ى
 ولتحليل البياانت إستخدمت 11و ىوبَتمان. ميلس

 ى:الثة طرق ويف كما يلالباحثة بث
 (1.1اصتدوال )

 
 
 
 

 

                                                           
 .332 ،نفس اظترجع  29
)جاكرات: اصتامعة  Analiais Data Kualitatif ,مايلس و ىوبَتمان  11
 .11(، 1999اندونيسيا، 

عرض 
 البياانت

 رتع
 البياانت

 ختفيض
 البياانت

 إستنتاج
 البياانت
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أما العنصر يف  حتلةل البةاانت طراز الفعال 
(intreractive model) 
 (Reduction Data) ختفيض البياانت . أ

ىي عملية إختبارية و تركيز اسإىتمام 
وتبسي  ملخص و حتويل البياانت الظاىرة ىف 
اظتيدان. ىف ىذا البحث حتصل الباحثة على 

 و اظتالحظة (interview) ت من اظتقابلةالبياان
(observation)  والوثقة  (documentasy)  

وختفيض  11اظتعقدة  واألعمال اليومية اظتدارس.
 .طريقة اظتباشرة البياانت ىف ىذا البحث ىي

 (Display Data) تعرض البياان  . ب
بعد هناية ختفيض البياانت فاطتطوة بعدىا 

انت ىف البحث عرض البياانت. اّن عرض البيا
النوعى بطريقة الصورة والبياانت مشملة 
واسإتصال بُت األشياء وما اشبهو ذلك. وعرض 
البياانت ىف البحث النوعى تغلب على طريقة  

                                                           
 .11 ،جعانفس اظتر  11
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كتابة الوصفّية. بعرض البياانت تسهل يف فهم 
ما وقع وتفظيم العمل مؤسسا على حصوول 

 19الفهم.
 (Conclusion Data) استنتاج البياانتج. 

طتطوة عرض البياانت ىي أخذ ا
اسإستنباط وسإستبداالت األول مل تبق يف اضتكم 
اذا اتت األدلة اصتديدة و األرجح يف رتع 
ل البياانت بعدىا. ولكن اذا كان اسإستنباط األو 

الصحيحة. تنسب وتتفق اباألدلة الراجحة و 
حينما رجعت الباحثة اىل ميدان البحث ورتع 

ول شتي اباسإستنباط البياانت, فااسإستنباط األ
الراجحة الصحيحة. اذا استنباط حبث نوعي 
فقد اجاب يف حتديدىا ومل تبق وتتسع حينما 

 13ذىبت الباحثة يف ميدان البحث.
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 فحص صحة البةاانت .7
ىو الصيغة مهّم جدد من  صحة البياانت

لفحص صحة  12الصيغة الصحيحة وحداقة.
 البياانت، استخدمت الباحثة طريقتُت:

 شًتاكتطويل اسإ . أ
الباحثة ىف ىذا البحث النوعى ىى 
الوسيلة نفسها. اشًتاك الباحث ػتتاج صتميع 
البياانت. ىذا اسإشًتاك ليس ىف وقت قصَت بل 

ل اسإشًتاك ىف ميدان البحث. سلتتاج اىل تطوي
وفائدة ىذا التطويل ترقيق الدرجة ألمانة 

 البياانت.
 مواظبة التأّمل . ب

د الغرض من مواظبة التأّمل اكتا 
اطتصائص والعناصر اظتناسبة ابظتسألة اظتطلوبة مث 
تركز الباحث نفسها ىف ىذه اطتصائص والعناصر 

                                                           
64
 .Metodologi Penelitian Kualitatif  ، 171 ،لكسي ج موليونج 



71 
 

 
 

ابلتفصيل. بعبارة أخرى، إذا كان تطويل اسإشًتاك 
 يعطى الغرفة، فمواظبة التأمل يعطى التعّمق.

 اظتنهج التثليثج. 
اظتنهج التثليث ىو أسلوب فحص 

خارج   البياانت الذي يستفيد شيئ آخر من
البياانت ألعراض التحقق أو مقارنة للبياانت. 
واألكثر من استخدمها ىو فحص من مصادر 

أربعة أنواع :  ينقسم منهج التثليث إىل 12أخرى.
والتثليث ، ثليث الطريقةوالت، التثليث اظتصادر

 والتثليث النظرية. ،ابلباحثة
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ىو 

ظتصادر يف البحث تثليث اظتصادر. تثليث ا
الكيفي أو النوعي أو النوعى يعٌت القيام ابظتقارنة 
يف صحة اظتعلومات والبياانت الىت حصلت عليها 

 يف أوقات متواوتة ومن أدوات ؼتتلفة.
                                                           

 Metodologi Penelitian Puantitatif, Kualitatif ،سوغيونو  12
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 خطوات البحث .8
البحث النوعي ال نتكن فصلو عن خطوات 
البحث. فخطوات البحث عتا خصائص أساسية ىي 

ذلك أن خطوات أن الباحثة كأداة البحث، فل
 البحث النوعي ختتلف حبطوات البحث ىف غَته.

 خطوات: ثالثةأما خطوات البحث ىف البحث إىل 
 خطوات حتطي  البحث . أ

 ىذه اطتطوة تنفيذ أبمور آتية:
 كتابة ختطي  البحث (1
 إختيار ميدان البحث (9
 إرادة اسإذن (3
 اشتكشاف أحوال اظتيدان (2
 إختيار اظتخرب واسإنتفاع بو (2
 حثإعداد أدوات الب (1
خطوة تنفيذ البحث، ىذه اطتطوة تنفيذ أبمور  . ب

 آتية:
 فهم ميدان البحث وإعداد النفس  (1
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 دخول اظتيدان.  (9
 اسإسًتاك ىف رتيع البياانت.  (3
 خطوة حتليل البحث . ج

فبعد أن اجتمعت البياانت كما أراد هتا 
 الباحثة بتحليلها على الطريق الوصفية النوعية.

ات البحث النوعي، او اظتنهجية إجراء
ذات اطتصائص  اسإستقرائية اليت تؤثر على خربة 
الباحث يف رتع البياانت وحتليل البياانت. 
اظتنطق الذي يتبعو الباحث ىو استقرائي، من 
الصفل إىل األعلى، ال يؤخذ كليا من نظرية او 
وجهة نظر الباحث.يف بعض األحيان تتغَت 

ضل األنواع اظتختلفة البياانت لتعكس بشكل اف
 حباث الالزمة للفهم مشاكل البحث،من األ

فمن ذلك، اسًتاتيجيات رتع البياانت اظتخط  
عتا قبل الدرارسة، حتتاج إىل تعديل لتتناسب مع 
األسئلة اصتديدة. خالل حتليل البياانت، يتبع 
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الباحثون مراحل معينة لتطوير معرفة أكثر 
  11راستو.تفصيال حول اظتوضوع الذي  تتم د
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 الباب الرابع
 عرض البةاانت

 
 عرض البةاانت ﴿أ﴾

 مةالبةاانت العا عرض .1
عرض البياانت لتتوى على عرض البياانت 
العامة لبحث اظتيدان اليت تًتكب من اضتال العام 

" راانوكتااين سيمان ظتدرسة اظتتوسطة "عزمانيةا
 .فونوروغو

" ةةادلتوسطة "عزمان ادلدرسة أتسةس اتريخ . أ
 راانوجيااين سةمان فونوروغو.
 ارساظتد ى منحداظتدرسة اظتتوسطة ىي إ

يف قرية  تقعيف فونوروغو. ىذه اظتدرسة 
راانوكتااين وانحية سيمان مديريّة فونوروغو. 

أن ورشتّيها و  9111يف عام   درسةىذه اظتأتّسس 
مؤّسس وإّما  "."اظتعهد عزمانية ظلّ يكون يف 
بيضاوي و األستاذ   ذاألستا ىو ىذه اظتدرسة

72 
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 ةرتل األستاذ سلطان و األستاذ أشياين.مونَت و 
ىي  "عزمانية"الطالب يف اظتدرسة اظتتوسطة 

 إثنتا عشرةىي  ونرسة اظتدوالسّتون، ورتل ستسة
 17ورتلة اظتشرفة ىي عشرة.

ويف  خد الّدور" أب"عزمانية تلتزم مؤّسس
 إىل تشكل جيل الشباب اسإندونسيا ااولة 

 وىي نتلك اصتيل حصية اسإسالميةفّوق الصّ تاظت
القوّي  عقدة  اسإسالميةالو  ؾتار اصتامعياسإ
وإستعداد  واألخالق الكرنتة عبادة ابسإستقامةالو 

سة العماد . نتلك اظتدرسة ستةوالصحّ  طبيعي
  واللغة والفّن والعلوم الطبيعية الطّبيعة والقرآنوىي 

"عزمانية" بعد إنتهى بٌت اظتعهد  ومستقبل بنفسو.
مّث بناء اظتدرسة اظتتوسطة "عزمانية". حىّت الطالب 
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كتب الطالب  يستطيعون تعليما يف البيئة اظتعهد.
  18مقيما يف اظتعهد.

" طة "عزمانةةاجلغريف ابدلدرسة ادلتوس ادلويقع . ب
 راانوجيااين سةمان فونوروغو

" ت اظتدرسة اظتتوسطة "عزمانيةكان
رسة اليت تقف يف راانوكتااين سيمان فونوروغو اظتد

". وتقع يف دائرة سيمان فونوروغو عزمانيةاظتعهد "
 جاوة الشرقّية مع مدينة ػتدودة:

 سيعاسارين  :  اصتانب الشمالية
 جَتوك سينج :  اصتانب اصتنوبية

 ماعونسومان :   لغربيةااصتانب 
 اتجوك :  اصتانب الشرقية

قرب ىذه اظتدرسة على صتانب الشرقية 
مية اسإسالمية فونوروغو. ىذه ابصتامعة اضتكو 

" اظتوقع ومركز ؤسسي "عزمانيةنظمتها اظت اظتدرسة
                                                           

يف اظتلحق  W/12-13/9119/19برمز  أنظر إىل نسخة اظتقابلة   18
 .ىذا البحث
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قرية راانوكتااين يف  9الشارع عزمانية الرقم يف 
 19.وانحية سيمان مديريّة فونوروغو جاوة الشرقية

ادلتوسطة  ادلدرسةو أهداف الرؤية و الرسالة  . ج
 " راانوجيااين سةمان فونوروغو. "عزمانةة

  درسةادل الرؤية  (1
تفّوق اظتاظتدرسة اظتتوسطة األحسن يطبع اصتيل "

 ."حصية اسإسالميةالصّ 
 ادلدرسة الرسالة  (2

والتدريس بنموذج بّناء ربامج التعليم التنظيم  ( أ
 مبنٍت على القيم اسإسالمية.

يبٍت الدين ربامج التعليم والتدريس التنظيم  ( ب
سالم اسإ (واظتعاملة العاقدة والعبادة -اسإنتان)

 .ابلصحيح

                                                           
يف  O/98-13/9119/12برمز  اظتالحظةأنظر إىل نسخة   19

 اظتلحق ىذا البحث
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التقوى وتعويد  ربامج أتسيسالتنظيم   ( ج
وشخصية اسإسالمية  وأخلق الكرنتة

 غبَتىا ابسإستقامة.
التوكيل القرآن  ربامج أتسيسالتنظيم  ( د

 ابلقاعدة الصحيح. )حتفيظا وتررتة(
مهارة اضتياة إستعداد ربامج التنظيم  ( ه

 خاصة مهارات اسإتصالالتقوية 
)اسإندونيسيا واسإؾتليزيّة والعربية( 

ومستقبل  ارات العلم تكنولوجيامه
ابلّنفسو ورايدة األعمال وإستعداد غَته 

الباحث وصحافة وكاتب وزعيم و 
 .موضو وطبخ ورايضةوخطاب والداعي 

اسإجتماعي ىلية األتنظيم الربامج تعويد  ( و
 واألىلية الفزايء ابسإستقامة. والبيئة

وخطة  التنميةتنظيم اضتكم منظّة خطة  ( ز
 كفاءن اظتعمول هبا.اسإسًتاتيجية نظام ال
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اضتزب على منشأة مبتنوّع  تنظيم الّتعاون ( ح
 71.عزمانية الّتطوير اظتدرسة اظتتوسطة

 هدافاأل  (3
" أىداف يف اظتدرسة اظتتوسطة "عزمانية

 كما يلي:  راانوكتااين سيمان فونوروغو
 جامع حصل متخرّج لو اسإستطاعة واسإؾتاز ( أ

العلم على الفطرة متفّوق ابلعملّية التواكل 
 .ربية الولدت
حصل متخرّج لو اسإستطاعة علوم القرآن  ( ب

 )حتفيظ القرآن وتررتة القرآن(.
حصل متخرّج لو مالك القدرة اسإستعداد  ( ج

)اسإستطاعة الثالث اللغة ىي طبيعّي 
اسإندونيسيا واسإؾتليزيّة والعربية ( مهارات 
العلم تكنولوجيا ومستقبل ابلّنفسو ورايدة 

يم والباحث األعمال وإستعداد غَته وزع

                                                           
يف اظتلحق   D/91-19/9119/11برمز  أنظر إىل نسخة الوثيقة 71
 ىذا البحث.
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وصحافة وكاتب وخطاب والداعي 
 موضو وطبخ ورايضة.

حصل متخرّج لو مالك التقّمص الوجداين  ( د
والصاضتة على حّساس اسإجتماعي 

 .اسإجتماعي
 حصل متخرّج لو مالك موقف العادة اضتياة  ( ه

 الصّحة والصّحة الفزايء.
اظتوقف و العادات  حصل متخرّج لو مالك ( و

 71.الصحية و اصتسدية
" منظمة ادلدرسة ادلتوسطة "عزمانةة تركةب . د

 راانوجيااين سةمان فونوروغو.
منظمة يف اظتدرسة اظتتوسطة "عزمانية"  

وليكون واضحا  راانوكتااين سيمان فونوروغو.
 79ستوضع ابصتدول األيت:

 
                                                           

يف اظتلحق   D/91-19/9119/11 برمز أنظر إىل نسخة الوثيقة  71
 ىذا البحث.
يف اظتلحق  D/18-19/9119/12برمز  ثيقة أنظر إىل نسخة الو   79
 .ىذا البحث
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 (9.1)اصتدوال 
 راانوكتااين سيمان  درسة اظتتوسطة عزمانيةمنظمة اظت تركيب

 فونوروغو
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" راانوجيااين ادلدرسة ادلتوسطة "عزمانةةيف  ل ادلدرسنيأحوا ه.
 .سةمان فونوروغو

عن أحوال اظتدرسُت يف اظتدرسة اظتتوسطة  
ضحا "عزمانية" راانوكتااين سيمان فونوروغو. وليكون وا

 73ستوضع بلجدول األتى:
 (9.9)اصتدوال 

سيمان  أحوال اظتدرسُت يف اظتدرسة اظتتوسطة "عزمانية" راانوكتااين
 فونوروغو

                                                           
يف اظتلحق  D/91-19/9119/13برمز  أنظر إىل نسخة الوثيقة  73
 ىذا البحث.

 تعلةم األخر ةةساالدر  ادلواد اإلسم ريقم
أسيف رتل  1  

 الدين
 ًتبية الدينال

 اسإسالمية
 عامل يف القانون اسإسالمي

و  تعليم اظتواطنةال نور األمسة 9
 اللغة اصتاوية

 مل يف الًتبية اظتواطنةاع

  األدابمل يف اع اللغة اسإندونسيا ىيٍت نوراييت 3
يكا ريفي كارت 2

 ساري
 مل يف الًتبية اع اللغة اسإؾتليزاي

 عامل يف الًتبية الّرايضيات الرايضيات إران ميغاوايت 2
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 رسكا نوفيا 1
 رزتاوايت

 عامل األحياء علم الًتبية الطبعيية

سري  7
 ىانداايين

علم الًتبية 
 اسإجتماعية

 عامل اصتغرافيا

 الًتبية البدنّية ال ىَتو فراستيو 8
 ّحةراّيضية الص

 عامل يف الًتبية اسإسالمية

رزتة هللا  9
 أوكي

 روىرجو

 القانون اسإسالمي عامل يف  مهارات ثقافة الفن

تري ولن  11
 ساري

تكنولوجيا 
 اظتعلومات

 واسإتصاالت

- 

سييت راشيدة  11
 أفيايت

 عامل يف الًتبية اسإسالمية اللغة العربية

أوكا سوانر  19
إحسن 
 أضيتما

 ستَتماج اللغة العربية
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" ل الطالب  يف ادلدرسة ادلتوسطة "عزمانةةحواأ . ه
 راانوجيااين سةمان فونوروغو

يف اظتدرسة اظتتوسطة الطالبات عدد 
ىو ستسة   "عزمانية" راانوكتااين سيمان فونوروغو

وستون طالبا من رتيع النساء. وليكون واضحا 
 72ستوضع بلجدول األتى:

 (9.3)اصتدوال 
 "عزمانية"سة اظتتوسطة وال الطالب  يف اظتدر حأ

 راانوكتااين سيمان فونوروغو 
 الطالباتعدد  الفصل
 92 السابع
 98 السامن
 19 التاسع
 12 رتلة

 

                                                           
يف اظتلحق  D/91-19/9119/11برمز  أنظر إىل نسخة الوثيقة  72
 ىذا البحث.
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 .فونوروغوراانوجيااين سةمان " ة التعلةم يف ادلدرسة ادلتوسطة "عزمانةةأنشط . ز
ن سيمان راانوكتااي" ظتدرسة اظتتوسطة "عزمانيةا يف الفصل الثامن اصتدوال التدريس 

 72فونوروغو.
 ( 9.2)اصتدوال 

 فونوروغوراانوكتااين سيمان  "عزمانية"طة التعليم يف اظتدرسة اظتتوسطة أنش
 الةوم الويقت الس اعة
 السبت اجلمعة اخلامس األربع الثالث اإلسنني  
1 17:31-

18:11 
 اللغة التوحيد

 العربية 
 )النحو(

اللغة 
 اسإندونسيا

 ة الًتبي اللغة اسإؾتليزاي
مية الدين اسإسال

 (لتاريخ اسإسالم)ا

 الرايضيات

 الرايضيات الًتبية  اللغة اسإؾتليزاياللغة  اللغة  التوحيد-18:11 9

                                                           
 يف اظتلحق ىذا البحث.  D/18-13/9119/12برمز  أنظر إىل نسخة الوثيقة 72

81 
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 العربية 18:21
 )النحو(

الدين اسإسالمية  اسإندونسيا
 (التاريخ اسإسالم)

3 18:21-
19:91 

 الّضحى الّضحى الّضحى الّضحى الّضحى الّضحى

2 19:91-
11:11 

علم الًتبية 
 الطبيعي

 الًتبية
 اظتواطنة 

الًتبية  علم  الّرايضيات
 اسإجتماعية

تكنولوجيا  اللغة اسإندونسيا
 اظتعلومات

 واسإتصاالت
2 11:11-

11:21 
علم الًتبية 

 الطبيعي
 الًتبية 
 اظتواطنة

علم الًتبية  الّرايضيات
 اسإجتماعية

تكنولوجيا  اللغة اسإندونسيا
 اظتعلومات

 واسإتصاالت
 11:21-

11:11 
 إسًتاحة إسًتاحة إسًتاحة إسًتاحة إسًتاحة إسًتاحة

1 11:11-
11:21 

علم   
الًتبية 

 اللغة 
العربية 

اللغة 
 اسإؾتليزاي

الًتبية الدين 
 اسإسالمية

 علم 
 الًتبية الطبيعي

موسيقى/ 
 موضو/ التصميم

87 
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 (افوظات) )اظتطالعة( اسإجتماعية
7 11:21-

19:91 
علم الًتبية 

 تماعيةاسإج
 الًتبية 
الدين 

اسإسالمية 
 (اضتديث)

اللغة 
 اسإؾتليزاي

اللعة العربية 
 (اسإنشاء)

 علم 
 الًتبية الطبيعي

موسيقى/ 
 موضو/ التصميم

 19:91-
12:11 

اسإسًتاحة/
الصالة/ 
 أتكل

ا/اسإسًتاحة
لصالة/ 
 أتكل

 اسإسًتاحة/
الصالة/ 
 أتكل

 اسإسًتاحة/
 الصالة/ أتكل

 اسإسًتاحة/
 أتكللصالة/ ا

 اسإسًتاحة/
 الصالة/ أتكل

8 12:11-
12:31 

الفنون  الطبح الفقو
الثقافية 
 واظتهارات

اللغة العربية 
 )الصرف(

 ااضرة النساء

9 12:31-
12:11 

الفنون  الطبح الفقو
الثقافية 
 واظتهارات

اللغة العربية 
 )تدريس اللغة(

 ااضرة النساء

88 
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 12:11-
12:31 

 عصر عصر عصر عصر عصر عصر

11 12:31-
11:11 

اللغة 
 اصتاوية

 الكّشافة دافع عن نفسو اطتّ /القراءة الّسباحة الطبح

11 11:11-
11:31 

 الكّشافة دافع عن نفسو اطتّ /القراءة الّسباحة الطبح 

89 
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ادلوجودة يف ادلدرسة ادلتوسطة  األدوات والوسائل . ح
 .راانوجيااين سةمان فونوروغو" "عزمانةة

وجودة يف اظتدرسة اظت األدوات والوسائلعن  
راانوكتااين سيمان " اظتتوسطة "عزمانية

 71وليكون واضحا ستوضع بلجدول األتى:.فونوروغو
 (9.2اصتدوال )

 ل اظتوجودة يف اظتدرسة اظتتوسطة "عزمانية" األدوات والوسائ
 فونوروغو راانوكتااين سيمان 

 عدد حالة إسم الريقم
 12 جيد الكرسي الطالبات 1
 12 جيد لباتاظتكتب الطا 9
 3 جيد الكرسي اظتدرس 3
 3 جيد اظتكتب اظتدرس 2
 18 جيد خزانة 2
 1 جيد لوح الطويل 1
 3 جيد الشبورة 7
 2 جيد اظتزبلة 8
 1 جيد مكان غسل اليدين 9

                                                           
يف اظتلحق   D/91-19/9119/17برمز  إىل نسخة الوثيقةأنظر  71
  ىذا البحث
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 عدد حالة إسم الريقم
 1 جيد ساعة اضتائ  11
 9 جيد صندوق اسإتصال 11
 1 جيد لوحة اسإحصائية 19
 1 جيد لوحة اسإعالانت 13
 3 جيد سوباضت 12
 1 جيد وحدة الصحة اظتدرسة 12
 1 جيد معمل الطبيعي 11
 1 جيد غرفة الرئيس 17
 19 جيد غرفة اظتدارس 18
 1 جيد اظتعبد 19
 1 جيد غرفة اظتنظمة الطالبات 91
 11 جيد اظترحاض 91
 1 جيد ؼتزن 99
 1 جيد غرفة دوران 93
 1 جيد مكان اظتلعب/ رايضة 92
 1 جيد اظتقصف 92
 1 جيد مكان األوقف 91
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 ةالبةاانت اخلاص .2
ػتاولة اظتعلم توى على اصة حتعرض البياانت اطت

باشرة اظتدرسة لًتقية مهارة الكالم من خالل طريقة اظت
 .راانوكتااين سيمان فونوروغو "انيةزماظتتوسطة "ع

تطبةق الطريقة حماولة ادلعلم يف عرض البةاانت  . أ
ادلدرسة  م يفالكال ةمهار  لتيقةةادلباشرة 

رونوجيااين سةمان  "ةزمانةع"ادلتوسطة 
 .وغفونورو 

لذي يستعمل يف اظتدرسة اظتتوسطة الّنظام ا
اظتدرسة األساس على معهد ىو ّنظام  "عزمانية"

لغة إستعمل ال لطالباتوكذالك على ا اضتديث.
 الطالباتب على األجنبية يف النشاط كل يوم. جت
لزية. ا العربية واسإؾتإستعمل اللغتُت األجنبيتُت قت
غة العربية كل أسبوعُت للتطبيق الذي يستعملونو بل

اللغة اسإؾتلزية. عندما يكون  وأسبوعُت تستعملن
الوقت الّلزم الستعمل اللغة العربية مباشرة 
يطبقوهنا. سواء عند الكالم مع األصدقاء او 
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اظتدارس عليهم الكالم اللغة العربية. وىكذا سوف 
 ستعمل اللغة ابظتباشرة.ون على إيعتاد

ة يستخدم اظتباشر  يف تطبيق ىذه الطريقة
على التحدث ابللغة  الذي ينهض اعتّمة الطالبات

العربية. للتعلم يف الفصل الدراسي يستخدم اظتعلم 
اللغة العربية من بداء الدخول وحىت اسإنتهاء من 

العملية التعليمية للمعلم يف  يوضح مادة عندالتعلم. 
األصدقاء عربية. حىت يف التحدث إىل ابللغة ال

اظتفردات اليت   ابلعربية مباشرة. طالبات حتدثهنّ ف
يستعملهّن ال تزال سهلة.حينما يكون  طالب 
واحد على خطاء يف النطق، فيصحح الصاديق 

 77األخر. أحياان يصحح اظتعلمو.
يف ىذه اظتدرسة، بطلب منهم ان يكونوا 

العربية. بال  قادرين على إستعمل إّتصال ابللغة
إذا أحدىم خطاء يف  شّك إذا األخطاء يف النطق.

                                                           
يف اظتلحق  O/19-19/9119/19برمز  مالحظة أنظر إىل ننسخة  77
 ىذا البحث.
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. يف الثكنة ىم فيصحح الصاديق األخرالنطق، 
 أيضا مطالبون إبستعمل اللغة العربية مباشرة.

ة العربية حبيث نتكنهم إستعمل إّتصال اللغ
توىّل الكثَتة  ابظتباشرة. أوتوماتك  جتب عليهنّ 

 على اظتفردات العربية.
وكيل اظتفردات العربية، تدريبهم على يف التّ 

ردات العربية يف اليوم الواحد، حفظ العديد من اظتف
 لتغضد تعلمهّن يف الًتكية اللغة العربية. تعطيهنّ 

كل ليلة. كل إنتهى صالة   التعلم  يف اظتعهدي
ن لديهم أنشاط فصل اللغة. ذلك الفصل العشاء أ

 ظتستوى فصل الصباحها.اللغة تناسب 
يفي، واحد اظتشرفة اللغة قال يطلب وقال د

إستعمل اللغة أينما ومىت. وال يزال  الطالباتمن 
يرون اللغة اسإستعملة من  الطالبات تتابعهنّ ينظر 
اظتستوى  توى. من ىنا نتكن القول، إذا كاناظتس

و الشخص الذي يصبح اظتشرفة مثاال األعلى ا
مث سيقلدوهنا أيضا. من ىنا   على إستعمل كالم
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ر أن اظتشرفة اللغة ليس يرشدىم لطالقة مهارة ينظ
 78الكالم. بل ىي مثاال مهارة الكالم ابظتباشرة.

إحدى الكتب اليت تستعمل ىذه اظتدرسة 
األستاذ  قابلة اظتنتيجة ىو كتاب غنتور، كما 

 األوكا: 
اظتواد اظتستخدمة يف ىذه اظتدرسة اظتتوسطة "

كن عزمانية ىي كتاب من معهد غنتور ولكن ال نت
إذا كان . طالباتيعطي اظتعّلم ليف كتاب كامل 

تسخدام الكتاب مادة واحدة يف  معهد غنتور
ة مرّ ولكن إذا ىذه اظتدرسة مل تنتهي  وقت واحد.

أن يكون مرّة واحدة يف الثالثة واحدة، فيمكن 
 79."مرّة

                                                           
يف اظتلحق  W/93-19/9119/13أنظر إىل نسخة مقابلة  برمز   78

 ىذا البحث.               
اظتلحق  يف W/12-13/9119/12 برمز  أنظر إىل نسخة مقالبة 79
 ىذا البحث.
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الكالم تقام النشاط دروس مهارة  لتطبيق
دون بشكل معُّت أيخ ليلة. كل ليلةاللغة كل 

مواد يف  وس اللغة، يف يوم اسإسنُت أعطاؤىنّ در 
س اللغة. يف يوم شكل اظتفردات و اادثة من مدر 

اظتادة اليت  أعطيتها  الثالاثء أمر عتّن أن دتارس
عل صت بق. يوم األربعاء أمر عتنّ اظتعلمة يف اليوم السا

اادثة  اادثة. يوم اطتميس أمر عتّن أن دتارس
صتمعة ىذا النشاط ىو مشاركة مع اظتصنوع. يوم ا

مدرس اللغة اظتتعلقة مبشاكلهم يف إستعمل مهارة 
الكالم. يوم السبت نشاط ىي ااضرة اليت تقام 
التجّمع فرقا. يوم األحد ىي العطلة. لنشاط 
ااضرة إنضمام يقام  كل يوم السبت الّيل يف 

 81األخر الشهر.
لفصل خصوصها يف يف عملية التعليمية ا

إستخدام اللغة  الطالباتب فصل الثمانية جتال
                                                           

يف اظتلحق  W/93-19/9119/13برمز ة مقابل أنظر إىل نسخة 81
 ىذا البحث.
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العربية ابظتباشرة على اظتدرسو أو الطالبو. بيعتاد يف 
الفصل سوف تستمّر يف اضتصول على  الطالبات

مراقبة من مدرسة لغة مباشرة. وبذلك إكتشف 
عند إستخدام  لطالباتا ةاظتعلم على دّق صعب

ّي، العربية مباشرة.  ويف الفصل الدراسي يصَت عمل
 ألن ظهور الفصل قد خلق مثل بيئة اللغة.

الذي يدعم مهارة الكالم  يف معهدالنشاط 
 يف عزمانية ومنها:

 نشاط ااضرة. (1
ىي  واحد منهم النشاط يف عزمانية

ااضرة، ىذه النشاط أسبوعّية لتهذيب 
واظتهّم مع التوكيل اللغة  الطالباتالنفس 

مبباشرة العربية. يف ىذه النشاط يسأل للكالم 
أمام أصدقاءىم. ىذه النشاط أيضا اظترشد 
على اظتعلم اللغة و اظتشرفة اللغة و اظتشرفة 
التخفظ. بدأ اظتشاط الفصل السادسة حىت 
الفصل الثمانية يف كل الشهر واحدا. ومث لكل 
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أسبوعها ينقسم الفرقة  الصغَت كل فصال.كل 
واحد الفصل ينقسم يف الفرقُت. ىذه النشاط 

  اظتشرفة اللغة.مبرشد أىل
 النشاط فصل اللغة يف ليلة يوما. (9

ىذا النشاط ىو النشاط يومية الذي 
يوجد  كل بعد العشاء. وينبغي ىذا النشاط 
ىو النشاط اادثة. كل يوما متتلف الطريقة 
 يفعلى قّدم اظتادهتا. وىذا النشاط أنفجر 

ظتشرفة اللغة. يف اظتعهد اليت ترشد للمدرسة أو ا
عطي اظتادة الطالب كاظتفردات سنُت تاليوم إسإ

من يوم الثالاثء   و اادثة من  اظتدرسة اللغة.
أيمر ؽتارسهم اظتادة ما يعطي اظتدرس يف يوما 
قبلو. يف يوم األرابع أيمر ليصنع الكلمة  

امس أتمرىّن ظتمارسة اادثة. يف يوم اطت
يف يوم اصتمعة  .اادثة اليت تصنع عليهنّ 

ّل اظتسئلة مبدرسة معّلق بقدرة نشاطها ىي ح
ارة الكالم. يف ىذا يوم أن يفصحهّن اظته
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دائما يف  الصعوبة على اظتشكالت عليهنّ 
األسبوع. يف يوم السبت ىو نشاطو ااضرة 
اليت أنفجر كل الفرقة. يف كل الفصول ينقسم 
يصَت فرقُت. يف يوم األحد ىي العطلة. 
يوم لنشاط ااضرة إنضمام أنفجر يف كل 

 السبت ليال يف أخر الشهر.
 السكننشاط الزايدة اظتفردات يف  (3

الذي يرشد  السكنلّزايدة اظتفردات يف 
مع اظتشرفة اللغة. بل اليت  السكنعلى اظترشد 

يف  السكنيف سبورة أعضاء  اظتفرداتكتب ت
اجملال اللغة. يف ىذا النشاط إستعمال الثالث 
لك مرّات يف األسبوع كتب عليهم خافظا. بذ

. اظتفردات جديد ظتّا يعرفهنّ  هنّ لكالطالبات دت
بل ىي اسإنتخاب اظتفردات مناسب ابلطبقة 

 .الطالباتالقدرة 
تطبيق الطريقة اظتباشرة يف ىذه اظتدرسة 
اظتتوسطة عزمانية  جيدة أيضا، كان ملك اظتعّلم 
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كما اظتقابلة   .الطالباتىدف لًتقية مهارة الكالم 
 األستاذ أوكا:مع 

ان اعتدف ىنا ىو بُت الصّف السابع و إذا ك"
إذا كان الصّف السابع على األقل الثامن والتاسع. 

ن إذا كان الصّف الثام .نتكنهم تكلم ابللغة العربية
إذا كان الصّف  يف األمكان العامة. ؿتن تعليمهنّ 

التاسع نعطي نظرة على اظتدينة ىنا، أحياان نعطي 
 81"ارستها.فيديو خارج البالد مثّ تكرارىا وؽت

اعتدف اظترجّوة يف تطبيق مهارة الكالم لتحقيق 
 الطالباتاظتعّلم فيجب أن يكون ىناك ابلّتعادل من 

كما   بتوىّل اللغة العربية وؽتارسة.مستمّر يسعى 
 89اظتقابلة مع سلوى أشيفا:

    "تعّلم مع األصدقاء الذين يستطيعون."

                                                           
يف اظتلحق ىذا  13/9119-13/12برمز نسخة مقابلة أنظر إىل  81

 البحث.
82

يف اظتلحق ىذا  19/9119-11/98 برمز نسخة مقابلةأنظر إىل  
 البحث.
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م الكال ةمهار  تيقةةحماولة ادلعلم لعرض البةاانت  . ب
من خالل طريقة ادلباشرة يف ادلدرسة ادلتوسطة 

 .وغجيااين سةمان فونورو و انار " ةزمانة"ع
فرباير الساعة  93يف يوم السبت التاريخ 

السابع والنصف. من حتصل اظتالحظة الباحث جتد 
ة ااضرة. ىذا الربانمج أيضا ان تكون أنشط

بطالقة اللغة العربية. ألنو ىذا   الطالباتعضده لت
الطالب على التحدث أمام  سوف يعتاد  لربانمجاب

إبستعمل اللغة العربية مباشرة. وىكذا   أصدقائهنّ 
ان  يعتادون على إستعمل اللغة العربية مباشرة. بعد

رة، كانت ىناك مشرفة برز رتيع اظتشاركُت يف ااض
اظتدخل  اللغة اليت صححت. ويعطي اسإقًتاح

عطي اسإقًتاح، رة القادنتة. حُت يلتحسُت ااض
ىي اللغة العربية.  اللغة الذي تستعمل اظتشرفة
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من اضتماس لًتقية على الكثَت  وبكذا سيحصلنّ 
 83.مهارات الكالمهنّ 

يف عملية التعلم، ينصح حينما يف الفصل، 
بشدة على إستعمل اادثة العربية  الطالبات
. ينظر من نتائج اظتالحظة أن اللغة اليت مباشرة

ع اللغة العربية بطالقة. ونتكن يستخدموهنا م
للتحدث مع أيضا فهم ما يقولو اظتعلم.   طالباتلل

اللغة العربية مباشرة. من  أصدقاء واألخر يستعملنّ 
 مقابلة األستاذ أوكا:

للمهارة الكالم، إذا كتب الفصل الثامن "
ة مبباشرة. ومدرسهّن أيضا لإلستعمل اللغة العربي

رة، بعد ذلك يفهم اللغة العربية مباش يستعملنّ 
 ".لطالباتا

من بُت اظتعلم لًتقية مهارة الكالم ىي 
ويكون سعداء للقدرة اللغة  طالباتتعطي خافر لل

                                                           
 اظتلحق يف O/93-19/9119/13 برمز  أنظر إىل نسخة مالحظة 83
 ىذا البحث.
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اليومية.  إستخدام اللغة العربية يف حياهتنّ  يف
وكانت عقد غتموعة دراسة صغَتة، كانت السبعة 

كما اظتقابلة األستاذ   اليت قيمة جيدة. طالباتال
 األوكا: 
، كان ىناك سبعة أشخاص  أصنع الفرقةلقد "
جيدة، وكان لكّل طفل أربعة أصدقاء  قيمتهنّ كانت 

سبعة  الصّف الثامن. طالباتمن ذتانية وعشرون عدد 
درسا  أعطي، كّل ليلة أشخاص علموا أصدقائهنّ 

، على الرغم من قائهنّ سبعة أشخاص ألصدالوشرح 
إىل على األقل وصلت  أن النتائج ليست جيدة ولكن

   ".اظتيعار
 كما نتيحة اظتقابلة األستاذ أوكا:

للصّف الثامن شعروا يف البداية أن تعّلم اللغة  "
كان صعبا ومنضبطا.  إذا األن نستخدم عواقب مثل 

و صنع اسإنشاء  غناء ابللغة العربيةالو  حفظ اظتفردات
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إىل عشرة خطوط. بسبب شكاوي الوالدين، ال 
  82".يشعر ابلراحة يشتكي الوالدان يف الواقع عندما

يف ترقية ىذه مهارة الكالم مثبت من نتائج 
اسإمتحان  الذي يوجد اظتعلم. يف ىذا اسإمتحان 

كن على تطبيقها أن نت الباتالشفوي يتطلب من الط
مباشرة. ستكون النتائج يف قيمة اظتعلم اللغة العربية. 

. من الطالباتمن ىذه النتائج سينظر كم ترقية 
بداء من الفهم والطالقة والتوكيل اسإمتحان قيمة 
على القدرة اظتفردات فيمكن  الطالباتاظتفردات. أكثر 

أكثر التوكيل يف مهارة الكالم. بكذا سيكون 
 أسهل يف إستعمل مهارة الكالم. الطالبات

                                                           
يف اظتلحق  W/12-13/9119/12 برمز أنظر إىل نسخة مقابلة  82
  ىذا البحث.
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 الباب اخلامس
 حتلةل البةاانت

 
 تحتلةل البةاان  ﴿أ﴾

لطريقة طبةق ات ت عن حماولة ادلعل م يفحتلةل البةاان .1
ادلدرسة ادلتوسطة  الكالم يف ةمهار  لتيقةةادلباشرة 

 .وغرونوجيااين سةمان فونورو  "ةزمانةع"
اظتعلم مهيمن على مناخ الفصل الدراسي، وما 
لتدث بداخلو، ىو ارك لدوافع الطالب، واظتشكل 
ال جتاىاهتم عن طريق أسالب التدريس اظتتنوعة، وىو 

عملية التدريس، رغم  العامل اضتاسم يف مدى فاعلية
مستحداثت  الًتبية، وما تقدمو التكنولوجيا اظتعاصرة 
من مبتكرات تبستهد تيسَت العملية التعليمية برمتها. 
فاظتعلم ىو الذي ينظيم اطتربات ويديرىا وينفيذىا يف 
اجتاىاألىداف اددة لكل منها، فال تستغٍت العملية 

 التعليمية عن اظتعلم

112 
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، ىناك حاجة إىل طريقة يف أنشاطة التعلم
حبيث نتكن لتصل اظتواد بشكل جيد للطالبات. يف 
إختيار طريقة كتب على اظتعلم اسإىتم إىل اظتبادئ 
األساسية لطريقة مؤثر وفعال. من الطريقة اظتختارة، 
يف الوقت األخرى سيعطي اسإجتاه والدليل لتحقيق 

األساليب اظتختلفة  82ذلك يف عملية التعلم والًتبية.
اليت يطبقها اظتعلم بطريقة إبكاري واحد منها 
ابستخدام الطريقة اظتباشرة. إختيار ىذه الطريقة ىو 

 مناسبة صتمع اظتهارات وخاصة مهارة الكالم.
تؤكد جوارية دىالن على أهنا تسمى الطريقة 
اظتباشرة ألن اظتعلم يستخدم لغة األجنبية مباشرة عند 

ىذه الطريقة ال  شرح اظتواد يف عملية التعلم. لذلك
  81يستخدم اللغة األم عند التعلم التفاعلي اظتباشر.

كما يف الصف الثامن اظتعلم عند شرح اظتواد مباشرة 
أيضا فهمو.  ألن الصف  الطالباتابللغة العربية، مث 

                                                           
 .Ilmu Pendidikan Islam، 123، سري ميناريت  82
 .Teknik Pembelajaran Interaktif ،37، نضتاانو ز 81 
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الثامن ملك األساس الذي يعطي يف الصف 
السادس. لذلك عليهم ظتمارسة اللغة والتعود عليها 

 خارجو.داخل الفصل و 
أحوال اطتلفية أن تكون اللغة األجنبية 
اظتستخدامة يف ىذه اظتدرسة ىي قامو اظتعهد. ألن 
ىذه اظتدرسة قام يف اظتعهد. ومتلق اصتيل اطتيايل الذي 
يريد اجملتمع. ابظتستخدام اللغة العربية كل يوم، ىم 
سوف يعتاد اضتدث يف أمام العام. ابستخدام اللغة 

 87اللغة العربية  ىي اللغة الدويل.العربية أيضا. ألن 
كان بعض األشياء اسإقًتح يف إستخدام ىذه 

 الطريقة اصتديدة كما يلي:
 ال يًتجم ولكن يبُّت ابليعطي مثل. . أ
 ال يبُّت معناىا ولكن نتّثل ابضتركة. . ب
ال يكلم ابظتفردات ولكن تستخدام اصتملة  . ج

 أو الكلمة.
                                                           

يف اظتلحق  W/13-19/9119/19برمز أنظر إىل نسخة اظتقابلة   87
 .ىذا البحث
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 ال يكلم الصلب، يواجو الطالب ابلصرب. . د
الفرصة الكالم  أكثر لطالب  يعطي  . ه

وكذلك الّسرعة الكالم ليست سريع 
 88وليست بطيئ، وافق الّسرعة لطالب.

  ول النظام اظتستخدم يفلت أنلباحثة ختلص ا
درسة ىي نظام اظت عزمانية اظتدرسة اظتتوسطةىذه 

 الطالباتطلب األساس معهد اضتديث. وبكذا ت
م. جدول للمستخدم اللغة األجنبية يف النشاط كل يو 

النشاط يف ىذه اظتدرسة ىي يوم كامل ولكن ال 
رتيعا الساعة الدرس، من بعض الساعة أن يكون 
النشاط الروتيٍت ألنو وقفا  لغرض اظتدرسة ىو إنشاء 

 .مدرسة مثالية تقوم على اظتدرسة األساس اظتعهد
انلت الباحثة اخبارّي ان تطبيق ىذه الطريقة 

ستخدام يف اظتدرسة اظتباشرة ىي طريقة مناسبة لإل
اظتتوسطة عزمانية، ألن اظتعلم والطالبات يطلبون أبن 

                                                           
)يوغياكرات:  ، Metodologi Pembelajaran bahasa arab و موان، 88

  .81-81(، 9111تَتاس، 
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يكونوا قادرين على التواصل ابللغة العربية مباشرة مثل 
 مالك ىذه اللغة. 
سإتقان تطلنّب اظتهارة الكالم  طالباتيف تطبيق 

والبيئة اللغوية اظتساعد. يف  اظتفردات ونتالك الرغبة 
ابلنيابة مع اللغة اسإؾتليزيّة  تطبيق مهارة الكالم ىذا

يعٍت أسبوعُت مطلوبة سإستخدام اللغة اسإؾتليزية 
ستخدام اللغة العربية. لتطبيق وأسبوعُت مطلوبة سإ

اللغة العربية ال نتارسون فق  يف  الطالبات ىذه
يصنعهم  صل. بل ىي اظتعهد، ألن كل السكنالف

فة غر لوحة اللغة ىناك أن يكون اجملال اللغة ومشرفة لل
ليس أنو يف    .يصَت مشرفة اللغة حينما يف الّسكن

لغة ملء ابظتفردات.  غتلة اضتائ  ىناك أيظا لوحة
على الكثَت من  الطالبات صللذلك سوف حت

 89اظتفردات.

                                                           
يف اظتلحق  W/93-19/9119/13برمز أنظر إىل نسخة اظتقابلة  89
  ىذا البحث.
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من ىنا رائت الباحثة أن جتب الطالبات 
تستخدمهّن اللغة العربية مباشرة إما يف الفصل أو 

مهّن متعلق اظتادة أما يف الفصل كالخارج الفصل. 
الدراسي وأما يف اطتارج الفصل كالمهّن متعلق اللغة 

   اليت تستخدام كل يوم.  
يف الفصل، يستخدم اظتعلم اللغة  يف تطبيق

 الطالباتمث  العربية مباشرة يف شرح اظتادة الدرس.
أيضا تطبيق مهارة الكالم. عندما خطأ النطق 

بعض األحيان لى اظتباشرة أنو يف ظتفردات اظتعلم ع
على اظتفردات الصحيحة. الطالبات طلب أيضا من ت

تطبيق مهارة الكالم أيضا من خالل أنشطة يف 
اظتعهد. يف ىذا النشاط اظتعهد كان النشاط اللغة كل 

 91شد بو اظتعلم اللغة ومشرفة اللغة.ليلة ير 
تطبيق طريقة  أن من ىذه البيان الباحثة

اادثة   اظتدّرس أوشاط اللغة يستعمل نال اظتباشرة ىي
                                                           

يف اظتلحق  O/91-19/9119/19 برمز مالحظة ةأنظر إىل نسخ 91
  ىذا البحث
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ظتمارسة  كسعى عن تطبيق مهارة الكالم و ااضرة
و زايدة اظتفردات يف  مهارة الكالم يف األمكان العامة

يف تطبيق يف الفصل، يستخدم اظتعلم اللغة . السكن
مث الطالبات  العربية مباشرة يف شرح اظتادة الدرس.

 ىي ااضرة على بل أيضا تطبيق مهارة الكالم.
مرات. بذلك اضتماسهم  طبهّن جتب أن دتارسنّ خ
 طالقة يف الكالم كلما ترقي. ل

 
 ةمهار  تيقةةل ت عن حماولة ادلعل محتلةل البةاان .9

الكالم من خالل طريقة ادلباشرة يف ادلدرسة 
 .وغجيااين سةمان فونورو و انار " ةزمانة"عادلتوسطة 

القدرة لرّكب الكلمات جيدة و واضحة عتا 
ى حياة اسإنسان. سواء للتعبَت عن أتثَت كبَت عل

أفكاره أو تلبية إحتياجاتو. الكالم ابللغة أجنبية ىو 
مهارة أساسية ىي ىدف بعض أىداف تدريس 
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اللغة. كما يتكالم ىو وسيلة للتواصل مع 
 91اآلخرين.

كتب الفصل الثامن لإلستعمل اللغة العربية 
مبباشرة. ومدرسهّن أيضا يستعملّن اللغة العربية 

شرة، بعد ذلك يفهم الطالبات. من بُت اظتعلم مبا
لًتقية مهارة الكالم ىي تعطي خافر للطالبات للقدرة 
اللغة ويكون سعداء يف إستخدام اللغة العربية يف 

 99حياهتّن اليومية.
ترقية مهارة الكالم يف  من ىنا رائت الباحثة أن

ىذه اظتدرسة عضد ان يكون النظام اظتدرسة  على 
يف األنشطة مبعهد كل يوم أن يكون  أساس اظتعهد.

ػتادثة ومطالعة  أنشطة اليت تدعم مهارة الكالم كما
 وختفظ اظتفردات.

                                                           
 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan، وأخرون ديمعبد اضت 91

Metode, Strategi, Materi, dan Media ، 29. 

يف اظتلحق  W/12-13/9119/12 برمز أنظر إىل نسخة مقابلة  99
 ىذا البحث.
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ظهر الطريقة اظتباشرة ىو ردفعل على الضعيف 
الًترتة ملك إفًتاض أن القواعد -يف الطريقة النحوية

اللغة من الفلسفة واظتنطيق. حىت أن تعلم اللغة أي 
للغة العربية نتكن أن يقوى شيئ مبا يف ذلك تعلم ا

القدرة على التفكَت اظتنطقي وحل اظتشكالت ويقوى 
من نشاط ىذه ااضرة  ىي تدعم جدا  93اضتفظ.

هتذيب النفس إليهّن تقوى اضتفظ وفهمهّن  طالباتل
ابلطريقة اظتباشرة أمام على اللغة العربية. ألهنم نتارس 

شرفة سًتشدون مبعلم ومشرفة اللغة ومأصدقائهّن  وت
 92التحفظ.

من ىنا رائت الباحثة أن ىذه الطريقة اظتباشرة 
ال تستخدام الًترتة يف الكالم ولكن تستخدام 

                                                           
 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan، وأخرون ديمعبد اضت 93

Metode, Strategi, Materi, dan Media ،  ،32-31.   
يف اظتلحق  W/93-19/9119/19برمز أنظر إىل نسخة الوثيقة  92
  ىذا البحث
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مباشرة ابللغة العربية. وكذالك تعتاد على الطالبات 
   أمام أصدقائهّن. ؽتارسة اللغة 

النشاط ىذه اظتهارة يف اضتقيقة كتّر جدا، 
الّصلب ولكن على العكث حدث وىو اضتالة يصَت 

ويف النهاية إستعصى. لتدث ىذا بسبب التوكيل من 
. لطالبات الالّئي ىّن قليلنّ اظتفردات وأفتاط اصتملة 

اظتعلم اللغة العربية ال نتالك أىلية مواصالت عملّي. 
أقل الشجاع للتعبَت مواصالت خوفا  الطالباتحىت 

  92من اطتطأ.
اللغة اظتستخدمة يف ىذه اظتدرسة موافق ابللغة 

لذلك اللغة اظتستخدمة   ظتستخدمة يف اللغة اظتعهد.ا
للمعهد ىي داعم يف ترقية اظتهارات اللغوية وخاصة 
العربية. يف إستخدام ىذه اللغة العربية يف الفصل 
الطالبات مطالبة سإستخدامها. وكذالك خارج 
الفصل سواء داخل اظتعهد أو خارج اظتعهد الذي 

أيضا  الطالباتيتعلق ابألنشطة اليومية يطلب من 
                                                           

   .Teknik Pembelajaran Interaktif .92-91، نضتاانو ز   92
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التكالم ابللغة العربية بطالقة. ومع ذلك اليزال يوجد 
علم العائقو . إذا كان من اظتلطالباتالعائق من اظتعلم وا
عادة  أقلو  الطالباتوالعائق من  ىو أقلو جتدد اظتعلم

العوامل اسإخرى  رغبة الطالبة لتعلم اللغة العربية.
لبيئة. لًتقية وايعضده ترقّية  مهارة الكالم ىي سائل 

كتب اظتعلم أن متلق  لتعلم اللغة العربيةالطالبات  رغبة
. ويريد لتعلم اللغة العربيةالطالبات  رغبةبينهض شيئ 

الطالبات ظتمارسها كما يعطي اظتعلم اظتلعب قي خارج 
ينعش األفكار حىت الطالبات ال مّلو. ألّن الفصل ل

علم ومّث يستخدام اظت اظتدرسة دتلك الساعة الصلد.
حكاية و سائل  كفيديو و اظتفردات يف الشكل 

   91ملعب الذي جتديد لطالبات ال مّلو.
كانت من بياانت اظتقابالت أجراىا ابحثة مع 

أقلو جتدد اظتعلم أن العائق لًتقية مهارة الكالم ىي 
عادة  أقلو رغبة الطالبة  الطالباتوالعائق من  اظتعلم

                                                           
يف اظتلحق  W/12-13/9119/12برمز أنظر إىل نسخة اظتقابلة  91
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اظتعلم اظتلعب قي وكذلك يعطي  لتعلم اللغة العربية.
 خارج الفصل لينعش األفكار حىت الطالبات ال مّلو.
تعلم إفًتاض الطريقة اظتباشرة ىي أن عملية 

اللغة العربية ىي نفس اللغة األم. وىذا يعٍت أن 
إستخدام اللغة كتب أن يكون مباشرا ومكثفا يف 
التواصل من خالل اسإستمتاع  والكالم. على أن 

ير  يف وقت بة يوجد التطو مهارة القرأة والكتا
على التفكَت  لطالباتعتاد ااألخرى. لذلك كتب أن ت

وؽتارسة اللغة اظتستهدفة. وينبغي جتّنب إستخدام 
وكذلك أنشطة ااضرة  97اللغة األم إىل حد ؽتكن.

مبا يف ذلك األنشطة اليت تدعم مهارة الكالم. ألن 
إبستخدام اللغة  أمام أصدقائهم الطالباتحطب 

  98بية مباشرة.العر 

                                                           
 .Teknik Pembelajaran Interaktif ،31، نضتاانو ز  97
لحق يف اظت W/93-19/9119/19برمز أنظر إىل نسخة الوثيقة   98
 ىذا البحث



117 
 

 
 

يوجد اظتعلم النشاط  من ىنا رائت الباحثة أن
الذي يدعم ترقية مهارة الكالم ااضرة  ألّن تعليم 
الطالبات الكالم أمام األصدقائي ابللغة العربية. أبن 

م جتعل الطالبات لكالتكون النشاط ؽتارسة ا
    الشجاعة الكالم أمام العامة  أو ؽتارسة كل يوم. 

هارة الكالم إىتّم ػتتوايت واظتعٌت يف يف تعلم م
توصل التوصية شفواي. أشكل ؼتتلفة وطرق نتكن 
إستحدامها. وافق الطبقة التوكيل على القدرة اللغوية 

. نتكن أن يشمل شكل تعلم لطالباتاليت نتلك 
 99الكالم إستخدام اللغة الشفوي مع صعب متنوعة.

عامل األخرى اظتهّم لتيي على النشاط الكالم 
والتأثّر ال متاف اطتطاء. ألن الطالبات ىو الشجاعة 

ذلك، يعطي اظتدرس كتب أن يوجد اضتّث إىل 
للشجاع الكالم على الرغم ابضتطر اطتطاء.   الطالبات

                                                           
 Media Pemnelajaran Bahasa Arab، عبد الواىب راشيدي 99

 .11-12(. 9119مالنج: أوين فريس، )
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ضغ  أن متاف اطتطاء ىي الطالبات وينبغي إىل 
 111األخطاء الكبَت جدا.

لتدفع الطالبات تستعمل مهارة الكالم دائما، 
و الغناء  حفظ اظتفرداتعاقبة ىي ال يعطي اظتعلم
 و صنع اسإنشاء إىل عشرة خطوط. ابللغة العربية

العاقبة إىل الطالبات اليت ال تستخدام  اظتعلميعطي 
 111اللغة العربية أو تستخدام اللغة األم.
 العاقبة اليت تعطي إىل من ىنا رائت الباحثة أنّ 

الطالبات، حبيث ال تستخدام الطالبات اللغة األم. 
 ن يف  اظتدرسة اظتتوسطة عومانية ال كتوز مستخدامأل

اللغة األم سواء يف عملية التعليم أو يف األنشطة 
 اليومية.

ارة الكالم يف اظتهختليص الباحثة أن ترقية 
خصوصا يف الفصل  اظتدرسة اظتتوسطة "عزمانية"

الثمانية، يستخدام اظتدرس طريقة اظتباشرة مثل 
                                                           

 .Metode Pengajaran Bahasa Arab  ،121، أزتد فؤاد إيفندي  111

يف اظتلحق  W/12-13/9119/12برمز أنظر إىل نسخة اظتقابلة  111
  ىذا البحث
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. مثل اعتدف من اسإصالح من الطاريقات قبلو
القدرة اضتدث ابللغة  طالباتالطريقة اظتباشرة ك

األجنبية اليت تعليمها كما دتلك ىذه اللغة. ألن ذلك 
يعّودىم كتب تفكَت ابللغة األجنبية.  فأما ليبلغ 
إستخدام كلهم اللغة األم و اللغة الثاين اسإزالة  مع  
كلهم. بل عنصر اللغة يف ىذه الطريقة ال غابر 

ماىر  ةمام، بسبب ضغ  نواتو ىي كيف الطالباسإىت
إستحدام اللغة األجنبية اليت تعليم ليس ماىر حول 

اللغة ال غَت يعطي  اللغة  األجنبية اليت تعليم. قواعد
دام ابللسان، ليس كيفية لتافظ ابضتال و إستخ

 119القواعد.

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيف ىرماوان،  119

Arab  ،177.   
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 الباب السادسة
 اإلختتام

 
 اخلالصة ﴿أ﴾

اولة الباحثة يف ػتوفقا بنتيجة البحث استخلصت 
ة يف اظتدرسة اظتتوسطة اظتعلم لًتقية مهارة الكالم بطريقة اظتباشر 

 كما يلي:راانوكتااين سيمان   عزمانية
 ةمهار  لًتقيةتطبيق الطريقة اظتباشرة  ػتاولة اظتعّلم يف نّ إ .1

رونوكتااين سيمان  ة"زماني"عاظتدرسة اظتتوسطة  الكالم يف
عربية يف األسبوعُت بكل اللغة ال ىي تستعمل وغفونورو 

اسإؾتلزية.  تستعملشهر، ألّن األسبوعُت بعدىا  
يستخدم اظتعلم اللغة العربية من بداء الدخول وحىت 

 العملية التعليميةيف  يوضح مادة عنداسإنتهاء من التعلم. 
األصدقاء للمعلم ابللغة العربية. حىت يف التحدث إىل 

س صّف لق اظتدرّ مت. يتحدثون ابلعربية مباشرة فطالبات
اظتفردات رة كّل األسبوع و زايدة اللغة أو اادثة وااض

 . يف الّسكن

191 
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الكالم من خالل طريقة  ةمهار  ػتاولة اظتعلم لًتقية إنّ  .9
كتااين سيمان و انار ة" زماني"عاظتباشرة يف اظتدرسة اظتتوسطة 

إذا كان تستخدام الطالبات ابللغة األم  ىي وغفونورو 
غناء ابللغة و ال حفظ اظتفرداتك  ةقبعاظتا اظتعلم فيعطي
يوجد اظتعلم  و صنع اسإنشاء إىل عشرة خطوط. العربية

اسإمتحان الشفوي لينظر أن نتائج ترقية مهارة الكالم 
 بطريقة اظتباشرة.

 اإليقتاحات  . أ
 تتعلق الىت سائلاظت رتيع الباحثة وفهمت عرفت وقد

اظتباشرة يف اظتدرسة ة ااولة اظتعلم لًتقية مهارة الكالم بطريق
 فالباحثة، راانوكتااين سيمان فونوروغو "يةزمانع"اظتتوسطة 

  :يىو  حات،قًتااال تقّدم
كونوا الطالبات لتّث على ضتكثر ن يأينبغي على اظتعّلم  .1

 واثيقُت يف اللغة العربية
لًتقية التعليم نتلك خطوات  أن سةينبغي على اظتدر  .9

  مهارة الكالم.
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ثر نشاطا يف تعلم كون أكأن ت تالطالباينبغي على  .3
لغة طاء يف الكالم ابلاطت واافأن ال مت اللغة العربية.

 .عربيةال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

 
 

 يقائمة ادلراجع
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