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 الباب األول

 مقدمة

ول على خلفية البحث، و مسائل البحث، و أهداف حيتوي هذا الباب األ

 .البحث، و فوائد البحث، و توضيح املصطلحات، و ترتتيب البحث

 خلفية البحث .أ 

ألن . يشكرون لنعمة اهلل يف شكل العقل، بيتّموا التعليم جيب على البشر

لى أن حيصلوا ع على البشر ، ومع املعرفة ميكنبالتعليم، سيحصل البشر على املعرفة

 11يف إندونيسيا، أقال الوقت األلزام للتعليم هو . خرة كما قال النيبواآل الدنياسعادة 

التعليم يف أي مكان  جيدميكن  التعليم ال جيد يف املدرسة فحسب، مع أن ،بل. سنة

التعليم هو عمل اساسي لتطوير قدرة الطالب  .الوقتبويف أي وقت ال يقتصر 

  .ى الكمالبربنامج التعليم حيت حيصل عل

التعليم يف اندونسيا يقسم اىل ثالثة انواع، يعين التعليم الرمسي، و غري الرمسي، 

يف كتابه ان التعليم  (Jusuf Amir Faisal)الرمسي، كما قد شرح يوسف امر فيسل  أالّ و 

  .الرمسي أالّ التقليدي يقسم اىل التعليم الرمسي، و التعليم غري الرمسي، و التعليم 
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. امج املعني جلميع الطبقة التعليمالتعليم يف املدرسة هو التعليم الرمسي الذي له الربن

مئسسة التعليم اليت تفوم التعليم الرمسي يعين روضة األطفال، مدرسة االبتداية، مدرسة 

الرمسي حيتوي على  أالّ التعليم غري الرمسي و . املتواسطة، مدرسة العالية، و اجلامعة

 .اضافية للشباب، الطالب، الوالد و غريهم. التعليم خارج املدرسة

وكذلك يف الدرس اللغة . د أن ترتبط حبالة البيئة يف التعليم الرمسيثري من املواك

ولكّن يف هذه احلالة، حتتاج اىل كثرة قدرة املعلم، و وجب على املعلم يستطيع . العربية

ألن، ذلك املكون . على اختيار الطريقة واالسرتاتيجيات والوسائل املناسبة يف التعليم

التعليم هو جهد يبذله املعلم يف . نتائج التعليم، ال سيما يف التعليمله تأثري كبري على 

  .إنشاء تعليم املادة املعينة حلصول اهداف التعليم

اللغة العربية ليست تكون .بيةمن املواد املدروس يف اندونسيا هي اللغة العر 

اذا كان الفهم على اللغة . الدروس فحسب، بل تكون طريقة ليفهم الدين مجيعا

ربية هي لغة االجنبية اللغة الع  .العربية سيكون فهما على التعليم االسالمية االخرى

يف اندونسيا، اللغة العربية ليست اللغة االوىل يف اندونسيا، الن اللغة االم يف اندونسيا 

مشكلة التعليم هي مشكلة . جيد كثرية من مشاكل يف التعليم. هي اللغة االندونسيا
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. التعليم له موقف قوي جدا يف منو وتطور روح البشر. مرتبطة مباشرة حبياة البشر

. سوف يوافق البشر حياهتم مع بيئتهم إذا كان للبشر أساس علمي وبصرية كافية

سوف يوافق البشر مع البيئة اليت . وكذلك مع العلم اللغة العربية يف مهارة الكالم

استخدام اللغة العربية يف . تستخدم اللغة العربية كلغة يومية حتتاج اىل املعرفة أيًضا

، يصبح تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم أقل من احلياة اليومية بدون التعود

الطالب . تعليمنا يعين ضعف التنفيذ التعليماحدى من مشاكل اليت تنشأ يف . لاألمث

 .يف التعليم اقل على دعا لتطوير على قدرة التفكري

فإن تعلم اللغة . التعليم ليست كافية جلميع الطالب سواء، ال سيما على ذلك

البشر ميكن أيًضا التعبري عن كل مشاعره باللغة، سواء كان . وسائل التواصلهو أحد 

يف شكل الكالم أو الكتابة، على الرغم من السلوك واإلمياءات والتعبريات تلعب دورًا 

الّلغة ليست كوسيلة اتصال فحسب، أصبحت اللغة العربية اآلن واحدة من . ايضا

 .لتعليم يف إندونيسياالدروس اليت هلا مكانة مهمة يف عامل ا

ي احدى أن اللغة العربية ه" عربيتنا"قد شرح حممد عارف مصطفى يف مفكرة 

ندونسيا، اللغة العربية هي اللغة الثاقفة االسالمية و اللغة اللغة االجنبية املهمة يف ا

و هذه اللغة تكون درسا اساسيا يف مدارس و . االتصالية تستخدم يف بالد اإلسالم

. الدروس األخرى، و تكون اللغة العربية درسا يف مدارس و اجلامعة معاهد جانب
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اللغة العربية هي لغة القرآن للعبادة، الصالة مثال، ال جيوز الصالة باللغة ااّل اللغة 

  .لذلك، التعلم بعلم اللغة العربية هاما. العربية

الدرس اللغة ال عرضة لتطوير مهارة . هذاه احلقيقة تطبيق على مجيع الدروس

البشر سيوافق نفسه ببيئة اليت . وكذلك بعلم اللغة العربية يف مهارة الكالم  .الكالم

بدون التعود باستخدام اللغة . للغة اليومية حيتاج على العلماتستخدم اللغة العربية 

. اليومية، التعليم خاصة ملهارة الكالم للطالب ال حيصل على الكاملة العربية يف

 .وكذلك يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار

وفقا للدراسة التمهيدية، يف موقع هذه الدراسة، جيد بعض الطالب الذين  

ن صعوبة يف جيدو . واجهوا مشاكل نشأت يف هذا التعليم، وقد شهد يف مادة احلوار

يلعب املعلم دورًا كثريا أمهية يف احلد من . نطق مجل قد تكون غريبة هلم باللغة العربية

هذه املشكالت ليحصل أهداف التعليم من خالل االهتمام الختيار واستخدام 

يستخدم املعلمون . االسرتاتيجيات واألساليب والنموذج يف التعليم يف هذه احلالة

فعالية، ويستخدمون أفضل الوسائل، مبا يف ذلك مدرس اللغة اجليدون طرق التدريس 

 .األجنبية
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 ألسعر املهاجر  .يف تعليم اللغة العربية، جيب أن يتقنها الطالب أربعة مهارات

يف اللغة العربية . يف كتابه، تعلم اللغة العربية حيتاج اىل فهم النظري على اربعة مهارات

 7.ارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابةتتكون مهارات من مهارة استماع و مه

مهارة الكالم هي واحدة من اربعة مهارات اللغوية اليت جيب أن يتقنها طالب اللغة 

مهارة الكالم . ، و مهارة الكتابةالعربية، إضافة على مهارة اإلستماع، مهارة القراءة

م هو الوسيلة الكال. هي احدى من مهارات اللغوية جيب حتقيقه يف تعليم اللغة العربية

 .تبادل، استخدام اللغة كوسيط هلاالرئيسية لتعزيز التفاهم املتبادل والتواصل امل

ي تعليم على مهارة الكالم يف الفصل له جوانب من االتصال ثنائي االجتاه، أ

إضافة على ذلك، جيب أن تستند أوال تدريب . املتكلم واملخطب بشكل متبادل

الكالم إىل مهالرة االستماع والنطق وإتقان املفردات والتعبريات اليت متكن الطالب أن 

امحد عزا يف كتابه يذكر ان التدريب على القراءة و الكتابة هو صلة  .يعرب أفكارهم

دور تنفيذ التعليم اللغة العربية يبداء مبهارة استماع، مث . من التدريب استماع و الكالم

   .مهارة الكالم، مث مهارة القراءة، و اآلخر مهارة الكتابة

رة الكالم هي امهية ذكر عبد الوهاب راشدى و مملوئة النعمة يف كتاهبم، ان مها

الن الكالم هو جزء من مهارة يتعلمها مدرس، لذ يعترب مهارة الكالم . مهارة يف اللغة
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و تقوى تلك الفكرة بفكرة امحد عبد اهلل   .جبزء اساسي يف تعليم اللغة االجنبية

البصري يف كتاب توفيق يتكلم أّن مهارة الكالم يعترب بأمهية مهارة يف تعليم اللغة 

    .االجنبية، الن الكالم هو تطبيقية يف اللغة و هو اغراض الطالب يتعلم اللغة

أن الكالم هو إحدى املهارات " عربيتنا"وقد ذكر حممد ابراهم عطا يف مفّكرة 

وهو لغة عبارة عن األصوات املفيدة، و عند . األساسية يف تعليم اللغة و تعلمها

اهدف مهارة الكالم    .اصطالح النحاة أن الكالم هو لفظ أو مجلة مركبة و مفيدة

جيد . هي كفائة الطالب على التكلم جيد لفظيا وبطبيعة احلال باللغة اليت يتعلموهنا

ولكن حلصول كفائة على تكلم . يعين نقل الرسائل لآلخرين بطريقة مقبولة و مفهومة

لة لتعليم اللغة، ألهنا جيب هذه األنشطة ليست مسألة سه. حيتاج اىل التدريب الكايف

بيئة اللغوية للطالب، البد ان    .أن ختلق أواًل بيئة لغوية توجه الطالب يف االجتاه

 . يرتب جيدا، ألّن بيئة التعليم هلا دور هام يف التعليم

. ارسة التكلم باللغة العربية يف التعليمأكرب مشكلة يواجهوهنا هي عدم وجود مم

يف تعليم اللغة العربية، وخاصة ملهارة الكالم، تستخدم اللغة العربية للغة التمهيدي يف 
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بل، فإن تطبيق اللغة العربية كلغة التمهيدي قد تالشى واللغة األم هي . التعليم

 .املستعمل يف التعلم

املستخدمة ألن الطريقة التعليم هي جناح تنفيذ التعليم لن  خيلع عن الطريقة 

موفق . دور طريقة كبرية جدا يف التعليم. أحد العوامل اليت تلعب دوراً هامًا يف التعليم

طريقة . ام ال معلم عن اختيار الطريقة التعليم هو العوامل للنجاح املعلم يف التعليم

رة بفكرة عارف يقوى تلك الفك. التعليم هي الطريقة اليت جيب أن متر يف التعليم

جى، وجب على املعلم باستخدام يحصل نتيجة التعليم مناسبة كما ير مصطفى أن ل

يقة التعليم، الن تطبيق التعليم يتعلق بطر  اتالتعليم، اما اسرتاجتي اتاسرتاجتي

   .التعليم بطريقة التعليم اسرتاجتيات

يعرب حممد عارفني يف مفكرة . كثرية من األفكار اليت تدل على تعريف الطريقة

وغري ذلك    .ليحصل اىل اغراض التعليم يعرب أن الطريقة التعليم هي منهج سفري،

يف مفكرة استقرا، اّن الطريقة التعليم هي فّن املعلم  (Engkoswara)را قد بنّي اجنوسو 

اّن  شرحاما عند حممد افندي و اصحابه يف كتاهبم قد    .يف تقدم املادة عند التعليم
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طريقة التعليم هي تدبري يستخدم ليتفاعل بني الطالب و املعلم ليحصل اىل اغراض 

   .التعليم املعني مناسبة باملادة و الطريقة التعليم

تؤثر طريقة التعليم على التعلم، وستؤثر الطريقة األقل مزية على تعلم الطالب 

مدرس اللغة الذين يستسند مقاربة معينة، ولديه احلرية يف . الذين ليسوا جيدين أيًضا

التعليم اللغة العربية حيتاج  طريقة. إنشاء متنوعة من الطرق وفًقا حلالة وظروف التعليم

اىل الطريقة اليت تستطيع ان ختلط بطرق األخرى، ليست هناك الطريقة الكاملة التامة، 

لذلك، يستطيع املعلم ان خيلط الطرق و يستخدم . و ليست هناك الطريقة القبيحة

بدون الطريقة يف التعليم، اغراض التعليم املعني ال    .مزايا و حيّل عيوب املوجودة

 .حيصل فيه

هذه الطريقة مناسبة . احدى الطريقة اليت متكن استخدامها هي طريقة اإلنتقائية

ديد جتمع هذه الطريقة بني الع. لالستخدام يف تعليم اللغة، وخاصة اللغات األجنبية

من الطرق اليت سيتم استخدامها يف التعليم، لذلك تستخدم هذه الطريقة من مزايا 

بعض الطرق ليحّل على العيوب يف بعض الطرق، هبدف تسهيل حصول الطالب 

 .على املادة اليت قدمها املعلم
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قد بنّي توفيق يف كتابه، اّن طريقة التعليم اللغة العربية هي طريقة خيّلط طرق 

ناسبة بقدرة املعلم يستخدم طريقة التعليم اللغة العربية الجتنب من ملل نافذ، و م

منها . حتتوي هذه الطريقة على أمساء خمتلفة   .التعلم، نافذ النتيجة وجب بالوصول

تسمى و . قة التوليفيةالطريقة املخرتة، و الطريقة التوفقية، والطريقة اإلذوجية، والطري

عناصرها توثيق من عناصر الطرق األخرى، مثل  الطريقة هذه الطريقة اخليارية ألن 

   .املباشرة و الطريقة القواعد و الرتمجة

ات بني بعضها ببعض واليت كثرية من الطرق يف تعليم اللغة واليت هلا اختالف

النظريات اللغة املختلفة، وأنواع خمتلفة من أوصاف اللغة واألفكار املتنوعة حول تأثر ب

لكن بالتحديد مع هذا التنوع، تأيت الطريقة . ربيةتعليم اللغات مبا يف ذلك اللغة الع

يف هذه الطرق لتصبح وسيلة متكاملة  اتاليت ميكن أن جتمع بني العيوب واالختالف

 .ومناسبة لالستخدام يف تعليم اللغة العربية

قد شرح امحد رفاعي أن بطريقة . طريقة اإلنتقائية هلا دورا هاما ملهارة الكالم

ن يعطي الطالب تدريبا، مثال تدريب التكلم باللغة االجنبية، و اإلنتقائية يستطيع ا

املادة . يستطيع ان يعمل نفسا او جمموعا بني الطالب او بني املعلم و الطالب
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التكلم ال تعني، حيرر الطالب على التكلم باللغة األجنبية، مناسبة لقدرته على 

   .املفردات

تصبح هذه الطريقة اإلنتقائية طريقة كاملة، لتكون قادرة على تكملة من 

يقوم معلم بتطبيق هذه الطريقة البد عليهم لفهم وإتقان . العيوب اىل الكمال الطريقة

. اجتازها أو اقرتهنا، ومبعرفة مزايا وعيوب كل طريقةالعديد من الطرق اليت سيتم 

. نشأت الطريقة اإلنتقائية هي ابتكار املعلم اللغة األجنبية لفعلّية التعليم اللغة األجنبية

   .تعطي هذه الطريقة أيًضا حرية هلم إلنشاء صيغة خمتلفة من الطرق

. م ايضايطريقة اإلنتقائية سواء كان بطريقة األخرى، هلا مزايا وعيوب يف التعل

الطريقة اليت تغطي العيوب املوجودة يف طرق أخرى تصبح الطريقة اليت تكمل طريقة 

عدد تعاون الطريقة، سوف . أحد العيوب هذه الطريقة هو ختصيص الوقت. أخرى

لكن، العيوب من الطريقة سيتم توفري .  تنفيذهحيتاج اىل الكثري من الوقت أيضا يف

هذه الطريقة تكون امثل اذا كان اتقان املعلم على . احلمس من املعلم يف تشرح املواد

   .تياج التعليممزايا من كل الطرق و يوافق على احاملادة، حىت يستطيع ان يأخذ 

                                                           
80

 Ahmad Rifa'i, "Implementasi Thariqah Al-Intiqoiyyah (Metode Eklektik)", dalam Jurnal 

Realita,  1, No. 8, (80 1), hlm.  32. 
8 
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88
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Skripsi S , Pendidikan Bahasa Arab, (Semarang: Perpustakaan Universitas Negeri Semarang, 
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م، و تكون مدرسا، البد ان يتقان كثرية من الطرق املوجودة متكن تستخدم يف تعلي

يعرف مزايا و عيوب من كل الطرق فيستطيع ان خيلط املزايا ليحل العيوب، حىت 

 .لةو يقدم الطالب على فهم املادة بالسه

يوصى استخدام طريقة االنتقائية بناًء على أسباب متعددة، منها شعور املعلم 

علم حبرية استخدام الطريقة املناسبة للطالب وكذلك يف حتديد املواد حبيث يكون امل

قادرًا على االختيار من بني كل طريقة حيت تناسب باحتياجات طالبه واليت تناسب 

 اللغة العربية كلغة األجنبية   .نفسه حيت ميكن للحصول اهداف التعليم املطلوبة

للطالب اإلندونسيا حتتاج على الطريقة اجلّذاب لتصبح اللغة املشهور للطالب، و 

الن اذا كان الطريقة تعطي ممّل، فكانت صعبة للطالب    .اجلّذاب ليتعلم و مللكية

البد ان لذلك، للمعلم . او يشعر بامللل يف الفصل و اغراض التعليم ال حيصل فيه

التعليم لسهلة الطالب على تعلم املادة املبينة، السيما  يرتب الطريقة و اسرتاجتيات

 .على مهارة الكالم

ميكن . لن يكون التعليم دائًما وفًقا إلعداد التنفيذ دون مشاكل يف التعليم

العوامل  :تقسيم مشكلة التعليم اللغة العربية بشكل عام إىل ثالثة عوامل، وهي

عادة ما ترتبط املشكالت . اللغوية، والعوامل االجتماعية والثقافية والعوامل املنهجية
                                                           

81
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif , (Malang: UIN Maliki 

Press, 80  ), hlm.8. 
82

 Sapri, "Metode Pembelajaran Bahasa Arab..., hlm.  -2. 
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املنهجية ارتباطًا وثيًقا بعدد طرق التعليم، اليت كل بعض يتفّوق على املزايا مبالغة و 

ينفى على طرق األخرى بدون نظر اىل حقيقة الطالب و ظرف اإلجتماعية و الثقافية 

ان اللغة اليت يستخدمها الفرد يف حياته اليومية    .التعليم تلك اللغة على تنفيذ

لقضاء حاجاته و مطالبه ليست هو اللغة الثقافية اليت ميكنعا ان ترقي بعقل االنسان 

فكريا و ثقافيا، فهي لغة حديث و استماع جتري هبا حياة الناس من غري دقة او 

ست لغة قراءة و كتابة متكن الفرد من اكتساب املعرفة و االملام برتاث امته اتقان، و لي

الثقايف و االرتباط بعاملانته املعاصر، و من مث كان البد ان تكون لغة التعليم هي لغة 

 83.الثقافة و الفكر

اذا يرتبة بتعليم، طريقة هي السلك . دورا هاما بتعليم الطريقة يف وظيفتها هلا

الطريقة يتعلق بتعليم، يعين الطريقة . املستخدم املعلم ليشرح الدرس اىل الطالب

كما قد يشرح القادم ان الطريقة التعليم      .التعليمية، الن طريقة يرتكز بدور املعلم

يستطيع ان ينظر ان ذلك ارتباة من صورة االدب او  . هلا ارتباتا قويا بأغراض التعليم

الطالب وجب عليهم عندما و بعد الدرس بطريقة املستخدمة ليحصل اىل  كفاءة
                                                           

81
Ahmad Habibi, Penerapan Eclektic Method Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Menghafal Myfrodat Bahasa Arab Siswa Kelas VII Di MTs Darul Aman TegalSelagalas 

Kecamatan Sandubaya Mataram Tahun Pelajaran 80 3/80 7, Skripsi S , Pendidikan Bahasa 

Arab, (Mataram: Perpustakaan UIN Mataram, 80 7). 
83

. ، ص(1995 طباعة و النشر،دار الثقافة لل: القاهرة) ،تعليم اللغة العربية، اسسه و اجرائهفتح علي يونس و اصحابه،   
16. 

87
Sri Anitah W, dkk, Strategi Pembelajaran di SD, (Tangerang Selatan: Universitas 

Terbuka, 80 2), hlm.11 0 
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شرح يف كتاهبا ان التعليم ليس التبني ت (Sri Anitah)سري انيتة    .ذلك االغراض

املادة اىل الطالب فحسب، لكن التعليم هي حماولة يف ارشد الطالب لتعلم الناجع و 

كما قال عارفني يف مفكرة سفري يبني ان طريقة هو سلك جيري به ليحصل   .فّعال

جناح التعليم متأثر  89.د على طريقة يف تنفيذ التعليم ملدرسلذا، الب. على االهداف

اضافة على ذلك وجب على املعلم مللك القدرة على . بتنفيذ التعليم تطور مبعلم

   .اختيار، و تطوير، و استخدام الطرق التعليم ليحصل على اغراض التعليم

اّما احدى الطريقة املستخدمة يف هذا التعليم هي الطريقة االنتقائية على مادة 

املهارة الكالم، هذه الطريقة الوثيقة يف تعليم مهارة الكالم مناسبة بشرح الفطري 

اىل مهارة االستماع و الراشي يف مفكرة ان طريقة االنتقائية هي طريقة التعليم يركز 

رسوان    .مهارة الكالم و مهارة الكتابة و مهارة القراءة و فهم عن تعريف معني

(Raswan)  يف مفكرة، يشرح ان العالقة بني طريقة االنتقائية و مهارة الكالم يعين يف

   .خطط التعليم، يف تعليم اللغة مثال
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 Sri Anitah W, dkk, Strategi Pembelajaran..., hlm. 18 
1 

Fitri Alrasi, "Penggunaan Metode Eklektik (Thariqah Intiqoiyyah) Terhadap 

Pembelajaran Bahasa Arab Di Akper Aisyiyah Padang", dalam Jurnal Kajian Dan Pengembangan 

Umat,  , No. , (8002): 92-91 
18

 Raswan, "Pengaruh Metode Pembelajaran Eklektik Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab 

Siswa", dalam Jurnal Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 1, No. , 

(80 2): hlm. 89- 10. 



14 
 

و  (Henry Sweet) هلا العالقة القوية هبيئة التعليم هنري سويتطريقة االنتقائية 

يف مفكرة عزيز ان الطريقة  (Sweet)قال سويت . مثال( Harold Palmer)هرال بلمري 

الطريقة على  البد يئسس. جليدة له الصفة الشاملة و نظري اىل اجلوانب املختلفةا

التدفق اللغة  الن هناك كثري من. املعرفة يتعلق مبعرفة اللغة باستفادة من املعرفة النفسية

بني  و النفسية و يف عادة خيالف بينهم، لذلك يعطى سويت االقرتح ان يأخذ احللّ 

 11.التدفق املختلف

باليتار  1ختتار الباحثة مكان البحث يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 اليومية، و الثا،ي، األول، مل يكن هناك متعودا إلستخدام اللغتني يف: بأسباب، و هي

يف هذه املدرسة قد استخدمت الطريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم، 

و الثالث، مل يوجد البحث مثل هذا فيها، و الرابع، هذا البحث يساعد املعلم على 

قة معرفة املشاكل اليت تنشأ يف التعليم اللغة العربية ملهارة الكالم باستخدام الطري

يبني و اخلامس، قد علمت اللغة العربية منذ قائم هذه املدرسة، . اإلنتقائية و حّلها

وحيرك الطالب  1113واستخدمت هذه املدرسة املنهج الدراسي برسالة التقريرية 

 .منظور مبالحظة قبل البحث السادس، جيد قدرة املعلم. مللك الفعال يف التعليم

                                                           
11

 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan, 80 8), hlm.  91- 92. 
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فق و ادوات املدرسية الكاملة حيت يقوم على السابع، تستخدم هذه املدرسة مرا

الثامن، الطالب يف هذه املدرسة ماهر . يف الفصل او يف خارج الفصل تنفيذ التعليم

على الدرس اللغة العربية و خاصة ملهارة الكالم، هذا احلال تبني يف مسابقة اخلطابة 

صل على و حت 1119اكتوبري  13-11على املستوى الناحية حيتفل يف التاريخ 

هذه املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية باليتار هي املدرسة تطبيق فيها  .الفائزة

. نظومة التعليم للفصل الدراسي وتلك املنظومة جديدة مستخدمة يف مدارس معينةم

ي مدرسة الفضلى يف ناحية الباليتار، وفيها االجناز يساعد لتقدم هذه املدرسة ه هذه

 (LLSS)سابقة بئية املدرسة الصحة ها، تكون هذه املدرسة الفائزة ملاملدرسة، من

 .وحدة الصحية وغريهم ومدرسة متثيلية

نظرا اىل املعلومات السابقة و املشاكل اليت تنشأ يف عامل التعليم، خاصة يف 

استخدام الطريقة "تعليم اللغة العربية لذلك، يهتم الباحثة بإجراء حبث باملوضوع 

يف تعليم الّلغة العربية ملهارة الكالم يف الصف السابع باملدرسة الثانوية  االنتقائية

 "م 1119/1111للعام الدراسي  (BLITAR)اإلسالمية احلكومية الثانية باليتار 
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 مسائل البحث .ب 

كيف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم باستخدام الطريقة اإلنتقائية يف الصف  .1

ثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية باليتار للعام الدراسي السابع باملدرسة ال

 م؟1119/1111

اللغة العربية ملهارة الكالم باستخدام الطريقة اإلنتقائية يف  تعليم ا احلصول علىم .1

الصف السابع باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية باليتار للعام الدراسي 

 م؟1119/1111

 

 أغراض البحث .ج 

الصف الكالم باستخدام الطريقة االنتقائية يف  ملهارة م اللغة العربية يلوصف تعل .1

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية باليتار للعام الدراسي  درسةالسابع بامل

 م1119/1111

اللغة العربية ملهارة الكالم باستخدام الطريقة تعليم  حلصول علىا لوصف .1

الثانية باليتار  درسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةاإلنتقائية يف الصف السابع بامل

 م1119/1111للعام الدراسي 
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 فوائد البحث .د 

 النظري فوائد (1

 على القدرة حتسني حول املعرفة من الكثرية البحث هذا قدمي ،بالنسبة للباحة .أ 

 .نتقائيةاإل بطريقة العربية باللغة تكلمال

 امفيد البحث هذا يكون أن يرجى املتوقع نم التعليمية، ملؤسسات بالنسبة .ب 

 املشكالت وتقييم العربية باللغة لتكلما على قدرهتا لتحسني التعليمية كمرجع

 .مناسبة مبا جيد يف البحث التعليمية املؤسسات يف

 البحث هذا يكون أن املتوقع من العليا، الدراسات اجلامعي حرملل بالنسبة .ج 

 .مكالمهارة ال على تركز اليت اللغة لتطوير العلمية

 البحث هذا يكون يرجى أن املتوقع من املستقبلني، للباحثني بالنسبة .د 

 هذا يكون أن املتوقع ومن البحث، من مزيد إلجراء أولية وخطوات معلومات

 عصر يف العربية باللغة التحدث على القدرة بأن للقراء اعتبار مبثابة البحث

 .وممارستها فهمها يصعب مسألة دتع ومل للغاية ضروري أمر كهذا

 جمموعة عن عبارة البحث هذا يكون أنيرجى   املتوقع من للمجتمع، بالنسبة .ه 

 حبث إجراء يف يرغبون الذين للطالب مرجع أو تعليمي كمصدر ومرجع

 .مماثلة
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 فوائد التطبيقي (1

 ،جونججامعة االسالمية احلكومية تولونج ا ذلك يف مبا لألكادميينيبالنسبة  .أ 

 شكل يف مراجع و واملعلومات املعرفة هذا البحث نتائج تقدم أن املتوقع من

 .علمية قراءة

 .اللغة تطوير جمال يف العلمية الكنوز إىل باإلضافة .ب 

 القدرة أن األطراف قادرا على مجيع البحث هذا يكون أن يرجى املتوقع من .ج 

 .لغاوية بيئة يف اةللحي ضروري دور هلا العربية باللغة التكلم على

 

 توضيح المصطلحات .ه 

 النظريالتوضيح  (1

مهارة يتكون التوضيح النظري على حبث عن الطريقة و الطريقة االنتقائية و 

  الكالم
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 طريقة .أ 

 هنج على يعتمد منهجي برتتيب بأكملها املادة لتقدمي خطة هي الطريقة

ان طريقة التدريس هي الوسيلة اليت عن  يبني عمر عامر يف كتابه 12.معني

    .طريقها يتمكن املعلم من ايصال املعلومة اىل املتعلم علما

 يةإلنتقائا طريقة .ب 

طريقة    .أكثر أو طريقتني من توثيقو  يةاالختيار  طريقة هي االنتقائية الطريقة

علم يستخدم التعليم اللغة العربية هي طريقة خيّلط طرق نافذ، و مناسبة بقدرة امل

طريقة التعليم اللغة العربية الجتنب من ملل التعلم، نافذ النتيجة وجب 

   .بالوصول

  

                                                           
12

 M. Subana, dkk, Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 

8000), hlm. 80. 
11

 .18. ، صطرائق التدريس العامةعمر عامر،   
13

Diah Rahmawati As'ari, Strategi Dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-

Malang Press), hlm.   2. 
17

 Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI...,  hlm 12. 
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 مهارة الكالم .ج 

 الكلمات أو املفاصل أصوات عن التعبري على القدرة هي الكالم مهارة

 12.آخر لشخص مشاعر أو شعور أو آراءرأي،  شكل يف األفكار عن للتعبري

مهارة تتبع مهارة يشرح يف كتابه ان مهارة الكالم هي  حممد علي اخلويل

   .يستمع، مث حياول البدء بالكالم طالبلفا. االستماع زمنيا

 التوضيح التطبيقي (1

استخدام الطريقة االنتقائية يف "املوضوع  فإن الباحثة،إضافة على رأي 

االسالمية  الثانويةع مبدرسة تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم يف الصف الساب

هي دراسة أجريت ، "م 1119/1111احلكومية الثانية باليتار للعام الدراسي 

، واملشاكل الناشئة يف التعليم، واجلهود املعلم مهارة الكالمم يملعرفة كيفية تعل

 طريقة باستخدام مهارة الكالم ميتعل يف تنشأ اليت املشاكل على لتحليلل

باليتار، و نتيجة التعليم  املتواسطة االسالمية احلكومية الثانية رسةمد يف االنتقائية

 .املهارة الكالم بطريقة االنتقائية

  

                                                           
12

Ahmad Fuad Mahmud Ilyan, Al-Maharat al-Luhghawiyyah: Mahiyatuha wa Tharaiq 

Tadrisiha. Dar al-Muslim Li al-Nasyr wa al-Tauzi', Riyadh, hlm.98. 
  

 .  . ، ص(دار الفالح للنشر و التوزيع :االردن) مدخل إىل علم اللغة،حممد علي اخلويل،   
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 ترتيب البحث .و 

و أما ترتيب البحث يف هذا البحث العلمي مخسة ابواب، و تكون كل باب 

 :من مباحث كما يلى

 ث، اهداف املقدمة حيتوي على خلفية البحث، مسائل البح: الباب األول  

 .البحث، فوائد البحث، توضيح املصطلحات، و ترتيب البحث                

 النظريات، حيتوي على مفهوم طريقة التعليم، مفهوم طريقة : الباب الثا،ي  

 .االنتقائية، و مفهوم معارة الكالم                

 ور البحث، منهج البحث، حيتوي على مدخل و نوع البحث، حض: الباب الثالث  

 مكان البحث، مصادر البيانات، طريقة مجع البيانات، طريقة حتليل                    

 . البيانات، تفتيش صحة البيانات                 

 نتائج البحث، حيتوي على تقدمي اللمحة عن احوال مكان البحث، : الباب الرابع   

 بياناتتقدمي البيانات و حتليل ال                 

 . االختتام، حيتوى على االختتام، و اخلالصة، و االقراحات: الباب اخلامس 

وفقا اىل وضوح االعلى يعرف ان باب االول عن املقدمة يتكون من تبيان 

واسئلة البحث اليت حتديد  خلفية البحث حيتوي على اسباب اختيار املوضوع

و . ت وترتيب البحثالبحث واهداف البحث وفوائد البحث وتوضيح املصطلحا
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من النظريات حيتوي على فهم وتبيان النظريات  النظريات يتكون عن باب الثا،ي

باب الثالث عن املنهج البحث يتكون من املدخل و نوع البحث . تتعلق بالبحث

طريقة حتليل ر البيانات وطريقة مجع البيانات وحضور الباحثة ومكان البحث ومصاد

باب الرابع يتكون من نتيجة البحث اليت تبيني . ياناتالبيانات و تفتيش صحة الب

النتيجة او احلصول من البحث يف مكان البحث حيتوي على تقدمي الوثائق و حال 

باب اخلامس عن االختتام حيتوي على االختتام و يتكون من . مكان البحث

 .اخلالصة واالقرتاحات
 


