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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

الباب الثاين على مفهوم طريقة التعليم، طريقة اإلنتقائية، و مفهوم  حيتوي هذا

 .مهارة الكالم

 النظريات .أ 

مكان و تبحث هذه النظريات عن التعليم اللغة العربية و طريقة التعليم و 

العالقة بني املدخل والطريقة واسرتاجتيات واالسلوب والشخصية يف تعليم اللغة 

ئية و تعليم كالم و عالقة بني الطريقة االنتقاتقائية و مهارة النو الطريقة اإل العربّية

 .اللغة العربية و مهارة الكالم

 تعليم اللغة العربية .1

 مفهوم تعليم اللغة العربية (1

. معني اىل الطالب على مادةتعليمي يقوم به املعلم  تنفيذالتعليم هو 

أنشطة تعليمية مادية معينة م هو جهد يبذله املعلم يف إنشاء ي، التعلمبعىن آخر

م اللغة األجنبية هو نشاط ي، فإن تعلفلذلك. تفضي إىل حتقيق األهداف

، حبيث يقوم الطالب الذين يقومون يقوم به املعلم على النحو األمثلتعليمي 
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، مما يساعد على حتقيق هدف جنبية معينة بأنشطة تعليمية جيدةبتدريس لغة أ

  .تعلم لغة أجنبية

إحدى لغات العامل اليت شهدت التطور  هي ، اللغة العربيةوبني ذلك

تشمل اللغة العربية يف دراسة التاريخ عائلة اللغة . االجتماعي للمجتمع والعلوم

اليت تعيش حول هنري دجلة يت تستخدمها الشعوب ، واألسرة اللغوية الالسامية

  .(الشرق األوسط)، وسهول سوريا وشبه اجلزيرة العربية والفرات

صر اللغة تعليم اللغة العربية هي تعليم من عناصر اللغة العربية و كل عن

قد بدأ تعليم اللغة العربية يف اندونسيا منذ يف طبقة   .هلا خصائص خمتلفة

اللغة العربية كعنصر   .يستمر التعليم يف مدرسة الثانوية. مدرسة االبتدائية

اخلزنة االسالمية يكتب باللغة العربية يصنع اللغة . األول يف تعليم االسالمية

 درسةتعد اللغة العربية إحدى الوسائل املهمة يف حتقيق امل  .العربية هاما لتعليم

اهم وسائل االتصال و التفاهم بني التلميذ و بيئته،  لوظائفها املتعددة الن اللغة

و هي االساس الذي تعتمد عليه تربيته من مجيع النواحى، كما يعتمد عليه كل 

                                                           
 
Acep hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 11  ), hlm. 21. 
1
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 

1112), hlm. 1 
 
 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana), hlm. 6. 
 
Ismail Suwardi Wekke,  Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Deepublish, 

1112), hlm.  1. 
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نشاط يقوم به سواء كان ذلك عن االستماع و القراءة، ام عن طريق الكالم و 

  .الكتابة

م اللغة العربية هو نشاط ي، ميكن استنباط فهم أن تعلمن التعريف أعاله

تعليمي يقوم به املعلم لتعليم اللغة العربية للطالب لتحقيق األهداف التعليمية 

 .لتعلم اللغة األجنبية

 اهداف تعليم اللغة العربية (3

بتدائية اىل متكني الطفل من يهدف تعليم اللغة من بداية املرحلة اال

ادوات املعرفة عن طريق تزويده باملهارات االساسية يف القراءة و الكتابة و 

التعبري و مساعدته على اكتساب عاداهتا الصحيحة و اجتاهاهتا السليمة، و 

التدرج يف متنية هذه املهارات على امتداد املراحل التعليمية حبيث ميل التالميذ 

ملراحل اىل مستوى لغوي ميكنه من استخدام اللغة استخداما يف هناية هذه ا

، و الكتابة و القراءة، و االستماع، مما يساعده على الكالمناجحا عن طريق 

ان ينهض بالعمل الذي خيتاره، و على ان يواصل الدراسة يف املراحل التعليمية 

تعليمي  ة هو اهدافجر، اهداف تعليم اللغد اسعر املهاعن يف كتاب 1.التالية

                                                           
 
 .22. ص ،...اللغة العربية تعليمفتح علي يونس و اصحابه،  

 
 .22-22. ص ،.،.نفس املرجع  



32 
 

بعد ان يعنّي االهداف، . اللغة يعين كل ما يكون اهداف ذلك تنفيذ التعليم

 2.يستمري اىل تعيني خطوات و اسرتاجتيات التعليمها

ة فحسب، لكنها وسيلة من هنا نرى ان اللغة العربية ليست مادة دراسي

لدراسة املواد األخرى، و إذا استطعنا أن نتصور شيئا من ظواهر العزلة 

واالنفصال بني بعض املواد الدراسية فال ميكننا ان نتصور هذا االنفصال بني 

 .اللغة و غريها من املواد الدراسية، عملية كانت أو ادبية

التنفيذ التعليم ليفهم االسالم نظرا اىل معتقد، بفهم اىل اللغة العربية يّسر 

تغيري تفكري االسالم و علوم االسالمية يّسر بعضد على قدرة اللغة . كامال

يذكر منري ان تعلم اللغة االجنبية كلغة العربية هلا اهداف كآلة   .االسالمية

   .مهارة املعينة كعلم الثاقفي

ليس بني املواد الدراسية أصعب من اللغة القومية يف حتديد الغايات 

اضا عدة يشتد املباشرة من تعليمها، الن مدرس تلك املادة عليه ان حيقق اغر 

فاللغة مهارة و فن و شعور و تعبري، و . كلها حيوية  تداخل بعضها يف بعض

 .و تثقيف عقولنافيها تتجمع خالصة التجارب البشرية للرتقية عن ارواحنا 

                                                           
2
 As'aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa ..., hlm.  1. 
 
 ibid., 
  

 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran..., hlm. 1 
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و لعل صعوبة حتديد االهداف املباشرة للغة ينبغي من جهة اهنا كمهارة 

أو فن ميكن قياسه او مالحظاته، اما كوهنا شعور و تعبري فأمر يصعب 

اخضاعه لذلك، و من جهة اخرى فان اهدفها ينبغي ان يصاغ بطريقة اجرائية 

اللغة العربية و بعض املواد حبيث ميكن قياسه او مالحظته و لكن اهداف تعليم 

االخرى تتميز بالعمومية و التجريد و التكرار و الغموض، و مع ذلك فان 

االهداف هي نطقة البداية يف العمليات التخطيطية للمنهج الدراسي، و هي 

وثيقة الصلة باحملتوى الدراسي و اسلوب تنظيمه و مستواه، كما هي وثيقة 

   .رى من طريقة تقومي ووسائل تعليميةالصلة ببقية عناصر املنهج االخ

   :يهدف تعليم اللغة العربية باملرحالة الثانوية العامة اىل ما يلي

الوسيط و املراجع، و يستطيع ان يتغلب علي يستخدم املعجم الوجيز و  .أ 

 . الصعوبات الفكرية و االسلوبية منها

ميارس انواعا من النشاط اللغوي، و يفهم يف نشاط اجلماعات االدبية وفق  .ب 

 ميوله و رغابته

مبوضوعية و )يعرب تعبريا و ظيفيا هادفا و سليما و فيه شىء من املوضوعية  .ج 

 مجاليا عن جتاربه و اهتماما بهكما يعرب تعبريا ( دقة

                                                           
 .21. ، ص(1991مكتبة النهضة املصرية، : مصري)طرق تدريس اللغة العربية و الرتبية الدينية، ابراهيم مهّمد عطا،    
  

 21. ص ،.،.نفس املرجع 
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 يقرأ القراءة اخلاطفة و يتقن النصفة و التعليق و التفسري ملا يقرأ .د 

يسجل حديثا او مناقشة باجياز و يستطيع تلخيصه للسامعني يستمع اىل  .ه 

التسجيالت و يتكيف مع مضموهنا، و يستعني هبا على ممارسة نشاطه 

 اللغوي 

 تكوين حبث او مقاليعد معلومات حمددة ل .و 

 يعرب عما يقرأ، و ينظم عناصر املقروء و يضيف اليها .ز 

 يكون اسئلة متدرجة حول املوضوع حبيث يتكون املوضوع باالجابة عنها .ح 

يعرب عن فاعلية النص االديب بايضاح بعض العوامل املؤثرة و ارتباطه بعصره  .ط 

 .و قائله و مدى ما حيمل من قيم و مبادئ

 2 :قسم الدين يف كتاب اسعر املهاجر، اهداف تعليم اللغة العربيةوفقا ل

 يستطيع الطالب ان يفهم القرآن و احلديث من شريعة احلكم  (أ )

يستطيع الطالب ان يفهم و يعلم الكتب الدين و التاريخ االسالم يكتب  (ب )

 عربيةباللغة ال

 العربية الب ماهر ليتكلم و االنشاء باللغةالط (ج )

 يستخدم الطالب ليساعد على قدرة اخرى (د )

                                                           
 2

 As'aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa ..., hlm.  11. 
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 .لرييب اهل اللغة العربية (ه )

 اساس تعليم اللغة العربية (2

يتعلم اللغة العربية كلغة االجنبية خيتلف بتعلم اللغة االم، لذا اساس 

عليم اللغة هو تغيري و ت. تنفيذ التعليمطريقة و مادة و  التعليم خمتلفة، بشكل

 :اساس تعليم اللغة العربية عند منري   .ارسال مهارة معينة

 اساس االولوية .أ 

اساس االولوية يعين وجب على املعلم ليفكر عن مادة اليت سيشرح قبل 

 :ح مادة التعليم يعيناساس االولوية يف شر . شرح املادة

 اإلستماع و الكالم قبل الكتابة (أ )

 اجلمل قبل الكلمات (ب )

 الكلمات اليومية قبل الكلمات الغربية (ج )

 تعليم اللغة كالناطقة (د )

  

                                                           
  

 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran..., hlm. 1. 
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 اساس الدقة  .ب 

الصد على هذا . هذا االساس تطبيق على مادة االصوات و تركيب و معىن

لغة العربية يستطيع ان يصحح على االساس يعين وجب على املعلم ال

 .خطاء الطالب

 اساس التدرخ .ج 

 .طبقة التعليم يقسم اىل مفردات و قواعد و معىن

 اساس العاطفي .د 

التعليم اجليد هو التعليم فيها عنصر الشعور، و تنفيذ التعليم ال هناك فيها 

 لذا، تنفيذ التعليم. اساس العاطفي، اضعف و يعوق على مقابلة الشرح

 . و لكن هناك شدة اهتمام. البد هناك اجلو اجلذب و املسرور

 و املتانة الصالبةاساس  .ه 

 هذا اساس هلا الفكرة ان اللغة ال مثبوت على نظري، بل تطبيقي ايضا

 طريقة التعليم .3

 مفهوم طريقة التعليمية (1

. شطة لتنفيذ التعليمحماولة جلعل الطالب يتعلمون إنشاء أن هو التعليم

 .أن تفسر بطريقة منظمة تكتمل لتحقيق األهداف الريجى لطريقة يستطيعا
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و الطريقة فيما يتعلق بأنشطة التعليم أعاله، الطريقة هي متثل املسار أ

 .التعليم املستخدمة لتحقيق أهداف

يتعلق مبفهوم طريقة التعليم، احد منهم خملص مبا جيادل بعض اخلرباء 

(Muchlis)  يف كتاب مجيل(Jamil )تنفيذ يشرح أن طريقة التعليم كوسيلة ل

بعضهم البعض يف ب النشاط املنهجي لبيئة تتكون من املعلم والطالب للتفاعل

   .التعليمىت  مير باجليد و حيصل اىل اهداف التعليم ح

ا يف اللغة العربية، تُعرف الطريقة هي اخلطوات االسرتاتيجية اليت إعداده

اذا يرتبط بالتعليم جيب أن تتحقق الطريقة يف تنفيذ التعليم، . عملللقيام 

سهولة وفعالية وميكن يقبل الدروس بالطالب للتطوير على العقلي والشخصية 

    .اجيد طالتخطي

لتعليم هي طريقة استنتاج أن طريقة ا هناك، من بعض التعاريف املذكورة

التعليم  إىل تسهيل احلصول اهدافتعليم هتدف ال مستخدمة يف تنفيذ

 .املتوقعة

  

                                                           
  

Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran : Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media), hlm. 12    
 6

 Ayatullah, "Penerapan Metode Ekletik Pada Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VI 

SDIT Anak Sholeh Mataram", dalam Jurnal Palapa 2, No.   (11  ): hlm.  21-  1. 
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 وظيفة الطريقة (3

:التايل على بينها من. أجزاء عدة إىل الطريقة وظيفة تنقسم
  
 

 خارجية زحتفي كأداة الطريقة .أ 

 فإن ،(Ulin Nuha) هنى أولني يف (Sardiman) سردمان عل الرأي

 بسبب والفعالة النشطة الدوافع هو اخلارجية التحفيزية باألدوات املقصود

املعلم  الطريقة باستخدام وثيقا ارتباطا يرتبط ما عادة ،اخلارجية التأثريات

 استخدامه ميكن ،املختلفة الطريقة استخدام. ميالتعل ر يف تنفيذأكث أو

 .خارجية حتفيز كأداة

 التدريس كمنهج الطريقة .ب 

 عن خمتلفة وقدراهتم الطالب كفائة أن نفهم أنب على املعلم جي

 إىل املعلمون حيتاج التعلم، بأنشطة القيام عند لذلك،. ببعض بعضهم

 .الظاهرة هذه ملعاجلة املناسبة الطرق استخدام

 فلوصول االهدا كوسيلة طريقة .ج 

 التوجيهي املبدأ هذا. التعليمي نشاط كل جوهر هي األهداف

 من اهلدف هذا حتقيق أجل من. موالتعل التعليم ألنشطة اجتاه مبثابة

                                                           
  

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 

Press, 11 1), hlm.      
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 االبتكار وتطوير القيام األحيان من كثري يف املعلمني على فطبعا التعليم،

طريقة  تطوير هو املعلم يستعمل اليت اجلهود أحد. التعليم أنشطة من

 لتحقيق إحدي من أداة هي الطريقة ألن وذلك. املستخدمة ليمالتع

 من سيكون الطريقة، هذه مع ذلك، إىل باإلضافة. التعليم هدف

 .املادة على الطالب إطالع كيفية األسهل

 طريقة استخدام عند االعتبار يف التالية األشياء أخذ جيب

:التعلم
  
 

 عقوهلم تطور ومستوى الطالب لطبيعة وفًقا هي املستخدمة الطريقة .1

 .حبياهتم احمليطة االجتماعية والظروف

 القواعد مثل روسالد نقل يف العامة للقواعد االنتباه املعلم يويل .3

 الواضح من املعقد، إىل البسيط من الصعب، إىل السهل من التدرجيية

 إىل املادي من وكذلك التفسري، من املزيد تتطلب اليت تلك إىل

 .التجريدي

 املعرفية اجلوانب على الطالب قدرة يف االختالفات يف النظر .2

 .والنفسية والعاطفية

                                                           
  

 M. Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi dan Media, 

(Malang: UIN-Malang Press, 1112), hlm.    
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 أن وميكن الدرس، مراحل خالل البللط مواتية حالة خيلق أن ميكن .2

 عن اإلجابات عن والتعبري األسئلة على احلصول يف الطالب يشرك

 جتعل أن ميكن اليت األشياء عن واالبتعاد السابقة، واخلربات األفكار

 .امللل و يصنع الدرس عن يبتعدون الطالب

 .اإلبداعية املواقف وإثارة وحتفيزهم الطالب تركيز تعزيز .2

 .مفيًدا ونشاطًا ممتعة لعبة مثل التعلم جتعل املستخدمة يقةالطر  .2

 والعقوبات املكافآت منح مثل التعليم، بأساسيات االلتزام طريقة .2

 .شيء فعل على والقدرة والسعادة والتدريب

 الطريقة حتديد مبادئ (2

 وحتليل االحتياجات تقييم على التعليم طريقة اختيار يعتمد أن جيب

 استخدام للمدرس ميكن لذلك،. التعليم وأهداف الدراسي فصلال يف املوقف

 طريقة استخدام ميكن احلالة، هذه يف. واحد لقاء يف طريقة من أكثر

 طريقة اختيار يف املهمة املبادئ بعض أدناه التفسري يوضح. االنتقائية

.التعليم
  
 

  

                                                           
  

 Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran …, hlm. 122-122. 
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 التعلم ودوافع األهداف مبدأ .أ 

 طريقة اختيار حتديد يف الرئيسي العامل هي التعليم أهداف

 أهداف إىل باإلضافة. األهداف هذه إىل سيؤدي التعلم ألن التعلم

 العايل الدافع. يتعلمون الذين الطالب من التحفيز إىل حيتاج التعلم،

 من الدافع هذا يأيت أن ميكن. التعلم وجناح جدية على يؤثر سوف

  .و املادة التعليم املعلمني مثل الطالب خارج من أو الطالب

 الفردية والفروق النضوج مبدأ .ب 

 املعلمون حيتاج لذلك،. متنوعة تعليمية أساليب لديهم الطالب

 ومستوى الفردية لالختالفات وفًقا التعلم طرق باختيار االهتمام إىل

 .للطالب و وظائف االعضاء النفسي النضوج

 العملية واخلربة الفرص إعداد مبدأ .ج 

 توفري املعلمني على جيب الطالب، حول املتمحور للنموذج وفًقا

 جتربة الطالب إعطاء جيب. التعليم يف الفعالة للمشاركة للطالب الفرص

 .التعلم مبعىن أنفسهم املتعلمون يشعر أن ميكن حىت مباشرة
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 وظيفي مبدأ .د 

 لذلك،. تعلمه مت مما استفادة هناك كان إذا بتعلم قول ميكن

 معىن إىل الطالب قيادة على قادرة تكون اليت التعليم طرق إلختيار مهم

 .التعلم وفوائد

 السعيدة مبدأ .ه 

 جو يف التعليم يكون أن جيب. التعلم البد خيلع من ممل االنطباع

 .أيًضا النجاح يدل سعيدا سيكون الذي الشيء. لطيف

بني املدخل والطريقة واسرتاجتيات واالسلوب والشخصية يف  مكان و العالقة .2

 تعليم اللغة العربّية

تعريف املدخل والطريقة واسرتاجتيات واالسلوب والشخصية يف تعليم اللغة  .أ 

 العربّية

ذلك اصطالح هو . نوجه اصطالحا متسويا يف اعطاء املعين تعليم

اصطالح يستخدم مرارا يف اول . والطريقة واسرتاجتيات واالسلوب والشخصية

املدخل يراجع اىل . املدخل هو وجه نظرنا اىل تنفيذ التعليم. تعليم هو املدخل

 ان املدخل هو جمموعة من افرتاض متبادل (Yaumi)قال يومي  11.تنفيذ عاما

                                                           
11

 Wina Sanjaya, Andi Budiman, Paradigma Baru Mengajar, (Jakarta: Kencana, 11 1), 

hlm.   1. 
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يستطيع . مدخل هو مسّلمة يصور صفة الدروس. العالقة و احلقيقة التعليم له

ان يقال ان املدخل هو وجه نظر للمعّلم على تنفيذ التعليم، كمدخل يركز 

املدخل هو جمموعة من افرتاض له العالقة بصفة   1.اىل املعّلم و املتعّلم

املدخل املسلمة يصور خصائص املادة اليت يعلم، اي مدخل يف تعليم . التعليم

من اختيار طريقة التعليم املستخدمة للمعّلم مع  تصور نفسي و تربية

 11.الطالب

اما الطريقة هو جهد لتحقيقي االعداد املركب يف عمل حقيق ليحصل 

يقوي هذا  12.يستخدم الطريقة لتحقيق اسرتاجتيات املعني. على االهداف

ان اسرتاجتيات التعليم يستخدم بعدد  (Wina Sanjaya)بكليمة وينا سنجيا 

يف كتابه، طريقة التعليم هو سلك  (Abdul Majid)عند عبد اجمليد  12.الطرق

ليس كل الطرق مناسبة   1.اىل الطالب او كلما دروس يعلم يعطي الفهم

تعليق هذا خبصائص الطالب واملادة التعليم  .باستخدام لتحقيق اهداف تعليم

طريقة التعليم حيتوي على خطوات التعليم منها   1.والبيئة اليت هناك التعليم

                                                           
1 

Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan 

Kurikulum 11 2, (Jakarta: Kencana, 11 1), hlm.12 . 
11

 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: RemajaRosdakarya, 

11 2), hlm.  2. 
12

 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain..., 
12

 Wina Sanjaya, Andi Budiman, Paradigma Baru Mengajar..., hlm.   1. 
1 

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung:RemajaRosdakarya, 111 ), hlm.  2 .  
1 

 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain..., hlm. 121 
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يستطيع ان يقال طريقة التعليم باجرائي او تنفيذ مرتب، . اختيار طريقة تقومي

 11.سلك مرتب لعملية التعليم

علم يف تعليم، مهم الهتمام يعين فهم على ما طريقة اليت يستخدم امل

على املعلم ان ينظر  البد. اوال، يركز على الطالب. مجيع مبادئ تنفيذ التعليم

 ،خصائص، ليس هناك الطالب متساويا، ولو هناك توئام أن الطالب له

جيب على . خطأ واحدا اذا كان املعّلم يسوي بني طالب واحد بطالب آخر

 .التعلم بطريقة التعليم العمل ثانيا،. لوب تعلم الطالباملعلم ان يهتم االس

ليحصل على التعلم املسرور، وجب على املعلم ان يعطي الفرصة اىل الطالب 

 .ليعمل ما قد علم، حىت حيصل على جتربة حقيقية

ليس تنفيذ التعليم كوسيلة لنيل . ثالثا، تطوير على كفائة جمتمعية

. رابعا، تطوير الفضول و اخليال. صل ايضااملعرفة فحسب، لكن لوسيلة التوا

البد على تنفيذ التعليم يستطيع ان حيضر الفضول عند الطالب و يستطيع 

خامسا، تطوير خالقة و  . ان حيضر اخليال الطالب ليفكر حرجتا و خالقتا

البد للمعلم يستطيع ان يتطور خالقة و اخليال . كفائة حل مشكالت

  12.ة يواجهها الطالب عند التعليمالطالب ليجد االجابة عن مشكل

                                                           
11

 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, hlm. 1. 
12

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan..., hlm.  2 - 21. 
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اسرتاجتيات يف التعليم له املعىن اخلطط عن سلسلة االنشطة يصنع 

اسرتاجتيات هو سلسلة تنفيذ التعليم يتعلق  11.ليحصل اهداف التعليم املعني

بتنظيم الطالب، تنظيم املعلم، تنظيم تنفيذ التعليم، تنظيم بيئة التعليم، تنظيم 

مصادر التعليم وتقومي لنيل على التعليم الفعال مناسبة باهداف التعليم 

العمل حيتوي على استخدام الطريقة و استخدام  سرتاجتيات هوا 21.املعني

  2.يات ليحصل اىل اهداف التعليم املعنيجتيصنع اسرتا. مصادر التعليم

اسرتاجتيات يفهم جبمع اخلطط يهدي اىل جتربة التعليم كما يف العادة، 

ي على الطريقة املخطط مبطور التعليم ليساعد الطالب لنيل االهداف حيتو 

اسرتاجتيات التعليم حقيقة يتعلق خبطط تصميم يف ترتيب التعليم  21.التعليم

  22.ليحصل االهداف املعني

االسلوب التعليم هو . اسرتاجتيات التعليم له العالقة باسلوب التعليم

االسلوب هو طريقة  22.تطبيق طريقة التعليم يف الفصل اي مكان التعليم

جيب  .ة التطبيقية يف الفصلاالسلوب له الصف  2.تستخدم بتطبيق الطريقة

                                                           
11

 Wina Sanjaya, Andi Budiman, Paradigma Baru Mengajar..., hlm.   1. 
21

 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, hlm 11. 
2 

 Wina Sanjaya, Andi Budiman, Paradigma Baru Mengajar..., hlm.   1. 
21

 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain..., hlm. 121 
22

 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, hlm 11. 
22

 ibid., 
2 

 Wina Sanjaya, Andi Budiman, Paradigma Baru Mengajar..., hlm.   2. 



21 
 

طريقة  و مع ذلك االسلوب هو . على االسلوب مناسبة بطريقة و مدخل

  2.تستخدم لتطبيق الطريقة

وبالتايل، فإن الشخصية . الشخصية هي اسلوب يف تنفيذ طريقة معينة

الشخصية يف التعليم هي اساليب  (Yaumi)قال يومي  21.له صفة فردية

 22.يلهبها املعلم يف تطبيق الطريقة معينة

شخصية يف بني املدخل والطريقة واسرتاجتيات واالسلوب وال مكان و العالقة .ب 

 تعليم اللغة العربّية

االسلوب التعليم هو . اسرتاجتيات التعليم له العالقة باسلوب التعليم

اسلوب التعليم حيتوي على . تطبيق طريقة التعليم يف الفصل اي مكان التعليم

عالقة بني الطريقة باسلوب كعالقة بني اسرتاجتيات . التعريف الضيق

نصائح اي شخصية ليكمل االهداف تطبيق اسلوب التعليم ك. بشخصية

 21.املعني، له الصفة كاسلوب و بيان من اسرتاجتيات

 .جولني مرش يف كتاب سيونو يفرق اسرتاجتيات باسلوب التعليم

بر هو طريقة لرتقية التعليم االمثال للطالب و كيف يدجتيات التعليم اسرتا

                                                           
2 

 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain..., hlm. 121  
21

 Wina Sanjaya, Andi Budiman, Paradigma Baru Mengajar..., hlm.   2. 
22

 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain..., hlm. 121 
21

 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, hlm 11. 
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جهد لضمن الطالب يف  هواسلوب التعليم . انضباط الفصل و ترتيب التعليم

الفصل يعطي الفرصة التعلم مناسبة باحتياجهم، مع ذلك، ينظر ان االسلوب 

 21.التعليم مطابق بطريقة التعليم

مستوى النظري و طريقة هو يف قد ذكر قبله، ان مدخل التعليم واقع 

تكون الطريقة املستمرة من املدخل الن . عليم اللغة املتسق باملدخلخطط الت

اخلطط التعليم اللغة جييب لتطوير من النظريات تتعلق بصفة اللغة و تعليم 

  2.اللغة جييب ان يتطور من النظريات تتعلق بصفة اللغة و تعليم اللغة

 الطريقة اإلنتقائية  .2

 مفهوم طريقة اإلنتقائية (1

ينبغي ان يبذل جهد كبري و مدروس الثارة رغبة التالميذ يف الكالم و 

كما ينبغي ان نعرف . املناقشة و ميلهم للقيام بانواع االتصال الشفوي املختلفة

دة التالميذ على تنمية االساليب و الطرق اليت ينبغي االستعانة هبا يف مساع

قدراهتم يف هذا النشاط اللغوي و على جتويد مهارهتم، و القاعدة اليت حتكم 

هذه الطرق و االساليب هي ان التالميذ ال ميكنوا ان يتعاملوا الكالم دون ان 

                                                           
21

 ibid., hlm. 11-1 . 
2 

 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab..., hlm.  2- 1. 
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 هذه ستكون. أكثر أو طريقتني من توثيق هي اإلنتقائية طريقة 21.يتكلموا

 حبيث املختلفة، للطرق املعلم بإتقان مدعومة كانت إذا مثالية االنتقائية الطريقة

 بشكل تطبيقها مث التعلم الحتياجات املناسبة الطريقة اختيار للمعلم ميكن

فكرة تعليم اللغة واالدب والثقافة العربية يف عند اجيب هرموان يف م   .متناسب

اندونسيا يقول ان ظهرت هذه الطريقة هي ابتكارية معلم اللغة االجنبية 

تعطي هذه الطريقة احلرية اىل . للحصول على الفعال يف تعليم اللغة االجنبية

 22.املعلم اللغة االجنبية ليجعل الطريقة املتنوعة

و  تنوًعا أكثر التعلم جلعل توثيق هذه الطريقة يهدف التعليم، يف

 حبيث التعلم بأهداف التكيف املعلم على جيب الطرق، بني التوثيق يف. سعيدا

التوثيق . و توثيق اختيار طريقة هي الطريقة هذه  2.املواد لتقدمي مناسبة تكون

غري "املقصود هنا ليس عبارة عن توثيق من الطرق احلالية، ولكن املزيد من 

 معينة طرق يف النقص على التحليل على قادرة تعترب يعين أن كل طريقة" كتملم

 جتمع طريقة هي الطريقة هذه  2.األخرى الطرق مزايا من االستفادة خالل من

                                                           
21

 .   . ص ،...تعليم اللغة العربيةفتح علي يونس و اصحابه،  
  

 Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hlm.  11. 
22

 Ikhwan Nur Rois dan Riska Izani, "Implementasi Ath-Thariqah Al-Intiqaiyyah dalam 

Memahami Kaidah Bahasa Arab Bagi Pemula", dalam jurnal Pembelajaran Bahasa, Sastra, dan 

Budaya Arab di Indonesia, 11 1, hlm.  2 . 
2 

 Ayatullah, "Penerapan Metode Ekletik..:, hlm.   1. 
2 

 Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hlm.  1 . 
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 املواد، وطبيعة التعلم، أهداف مراعاة أساس على احلاجة حسب طرق عدة بني

طريقة االنتقائية هو طريقة يبدأ بعيوب طرق  .املعلم حالة وحىت الطالب، وقدرة

تعليم اللغة االجنبية اخرى، طريقة القواعد و الرتمجة و طريقة املباشرة و طريقة 

هذه الطريقة يعرف بطريقة اليت تأخذ النتيجة وفقا . السمعية شفوية مثال

 21.بطريقته

 ان يكون اختيار طريقة خمتلفة تستخدم هذه الطريقة االنتقاية يرجي

و ال يكون هذه الطريقة االنتقائية طريقة . التحكم و يئسس اىل اهداف التعليم

باهتمام على طريقة التعليم اللغة العربية مبزايا و عيوهبا، البد . احلرية و غري معني

الن اهداف يعني اىل اختيار و استخدام . ىل اهداف التعليميئسس ا يف اختيارها

 22.الطريقة

 اإلنتقائية طريقة استخدام خطوات (3

 ليست واحدة، قةطري يف طرق عدة بني جتمع اليت اإلنتقائية، طريقة

 أجل من حمرتفًا، مدرًسا كونك. تطبيقه خطوات معرفة دون خلط جمرد

 الستخدام اخلطوات وتطبق تعرف أن جيب التعلم، أهداف وحتقيق السالسة

 .التعلم يف تطبيقها جيب اليت األساليب

                                                           
21

 Raswan, "Pengaruh Metode Pembelajaran..., hlm.  12 
22

 Ahmad Muhtadi Anshori, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 1111), hlm.  1. 
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 معينة طريقة مزايا من باستفادة االنتقائية الطريقة هذه استخدام

 التكلم كفائة الطالب على مثال. معينة طريقة يف النقص على للتحليل

 ميكن النحوية، والقواعد القراءة نصوص فهم على الكفائة تطوير وكذلك

 باإلضافة القواعد و الرتمجة طريقة مع املباشرة الطريقة بني التعاون للمدرس

 .القراءة طريقة إىل

 اللغة داماستخ متنع واليت مباشرة، طريقة يستخدم الذي اللغة تعليم يف

 الصعب من جتعل أيًضا الطريقة هذه ولكن مزايا، له التعليم، عملية يف األم

 أو والكلمات اللغات مجيع وصف ميكن ال ألنه الفهم، على الطالب على

 ال. املرتجم كلغة األم اللغة حيتاج على يزال ال احلقيقية، بالطبيعة إظهارها

 من بدالً  النحوية، القواعد نع فصله ميكن ال اللغة تعليم أن إنكار ميكن

 .مرتب تصبح أن اللغات ستساعد و الرتمجة القواعد طريقة فإن ذلك

 ستكون والتعلم التعليم أنشطة أن االعتبار ميكن يستطيع ان يأخذ

 طريقة باستخدام واحد نشاط على تركز ولن للغاية ومتنوعة لالهتمام مثرية

 حتفز هذه التعلم أنشطة يمالتعل هذه جتعل أن املتوقع من لذلك واحدة،

 .العربية اللغة تعلم يف نشاطًا أكثر يكونوا أن على الطالب
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 هذه الستخدام استخدامها ميكن اليت اخلطوات األخرى، الطرق مثل

  يلي؛ كما هي املعلم اختذها اليت اخلطوات املثال على. مرنة الطريقة
 

 .األخرى طرق يف كما مقدمة، .أ 

 األنشطة موضوع مع اسرتخاء، قصرية حوارات شكل يف املواد توفري .ب 

 أو احلركات مع أوال شفهيا املادة هذه تقدمي مت. وتكرارا مرارا اليومية

 .الصور أو التمثيليات أو اإلشارات

 احلوار يدتقل مث احلوار، إىل لالستماع االنضباط إىل الطالب توجيه يتم .ج 

 .سلسة تصبح حىت تقدميها يتم اليت

 .متبادال أصدقائهم مع احلوار لتطبيق الطالب توجيه يتم .د 

 قراءة نصوص إعطاؤهم يتم بسالسة، تعلموها اليت احلوار تطبيق بعد .ه 

 على أمثلة املعلم يقدم ذلك، بعد. احلوارات هبذه مواضيعها ترتبط

 .متكرر بشكل الطالب يتبعها صحيح، بشكل القراءة كيفية

 اإلشارات مع أوالً  بتفسريها املعلم يقوم صعوبة، مفردات وجود حالة يف .و 

 املعلم يقوم ممكًنا، ذلك يكن مل إذا. غريها أو الصور أو اإلمياءات أو

 .الطالب لغة إىل برتمجته

                                                           
  

 Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hlm.  12. 
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 .يناقشه مث القراءة، نص يف املهمة اهلياكل من العديد املعلم يقدم .ز 

 .حمتوياهتا مناقشة مث القراءة، دراسة الطالب من املعلم يطلب .ح 

 حول أسئلة شكل يف النهائي التقييم يكون حيتاج، إذا االختتام، يف .ط 

 أو فرديًا التنفيذ يكون أن ميكن. مناقشتها متت اليت القراءة حمتوى

 الوقت، بسبب ممكًنا ذلك يكن مل إذا. والظروف للحالة وفًقا مجاعًيا،

 .وجيبة املنزيل شكل يف تقدميه للمدرس ميكن املثال، سبيل على

 طريقة االنتقائيةخصائص  (2

 1 :طريقة االنتقائية كما يايلخصائص 

 كفائة الطالب على اللغة يتدرب باستماع و الكالم و القراءة و الكتابة .أ 

تلك االنشطة ليس  تنفيذ التعليم يف الفصل يتكون من انشطة متنوعة، .ب 

تلك . حبالة املعلم والطالبله القنون املنهجي، الن االنشطة تناسب 

 إلقاء االسئلة االنشطة يعين تدريب الكالم و قراءة بصوت اجلهر و

 ألقاء املادة التعليم مبعلم يستطيع ان خيلط بتدريب القواعد و الرتمجة .ج 

يف تنفيذ  يستطيع املعلم ان يستخدم الوسائل كالسماع و البصرية .د 

 .التعليم

                                                           
 1

 Ikhwan Nur Rois dan Riska Izani, "Implementasi Ath-Thariqah Al-Intiqoiyyah dalam 

Memahami Kaidah Bahasa Arab bagi Pemula", dalam jurnal Pembelajaran Bahasa, Sastra, dan 

Budaya Arab di Indonesia, hlm.  21. 
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 نتقائيةمزايا و عيوب طريقة اال (2

 أفضل طريقة هناك ليس منها، كل وعيوب مزايا هلا طريقة، كل

 مشاكل هناك ستكون األجنبية، اللغة تعليم يف الطريقة باستخدام. وأسوأ

 حيث. االنتقائية الطريقة هذه استخدام ذلك يف مبا عليها، التحليل جيب

 ميزة يف دجمها ليتم املختلفة الطرق يف النقص بني املعلم يتعاون أن جيب

 .التعليم يف تنشأ اليت املشكالت على تتغلب

 بسهولة تكييفها وميكن مرنة طريقة االنتقائية الطريقة أن القول ميكن

 ميكن الطريقة هذه ألنه الطريقة هذه تستخدم ما غالًبا. االحتياجات مع

 مواجهة بدون التعليم أهداف لتحقيق االحتياجات مع التكيف للمعلم

 عند. التحديد وجه على واحدة طريقة استخدام ثلم خمتلفة صعوبات

 املعلمني استعداد يف مشاكل هناك ستكون ميكن الطريقة، هذه استخدام

 .الوقت ختصيص وكذلك والطالب،

:يلي كما هي االنتقائية الطريقة باستخدام اللغة تعليم مزايا
  
 

 التعليم يف اختالفات هلا أو كثرية من االنواع نشطةاأل .1

 إنصافًا أكثر األجنبية اللغات استخدام على الطالب كفائة تعترب .3

                                                           
  

 Ayatullah, "Penerapan Metode Ekletik..:, hlm.  21-  1. 
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 التعليم يف وحيوية محاسا أكثر املعلمون .2

 التعلم يف بسرعة بامللل الطالب يشعر ال .2

 نشاطًا أكثر املعلمون يكون أن طرق، عدة بني جتمع اليت الطريقة

 األنشطة من الكثري هناك سيكون الطريقة هذه يف ألنه. التعليم يف حيويةو 

 التقاط يف امللل ستسبب األنشطة من الكثري. الطالب مع كذلك. املتنوعة

 أخرى، طريقة استخدام من أكثر املطلوب الوقت سيكون. التعليمية املواد

 .حمدود العربية اللغة تعليم وقت أن الرغم على

:هي اللغة تعليم يف االنتقائية الطريقة هذه يف قصالن أن حني يف
  
 

 رغبة مع مشاكل هناك ميكن ستكون االنتقائية، الطريقة باستخدام .أ 

 .الوقت وختصيص والطالب، املعلمني

 سلسلة تنفيذ يستطيع املعلمني مجيع ال االنتقائية، الطريقة استخدام عند .ب 

 .واملتنوعة الكثرية األنشطة من

 والنشاط بالقدرة يتمتعون معلمني وجود وجب .ج 

 من بامللل يشعرون الطالب ستجعل التعلم أنشطة من الكثري أن خُيشى .د 

 .طويال وقتا يستغرق. رتابة املواد تقدمي مت إذا خاصةً  التعلم، عملية

                                                           
  

 ibid., 
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 مهارة الكالم .2

 ممفهوم الكال (1

وهو . تعلمهاالكالم هو إحدى املهرات األساسية يف نعليم اللغة و 

لغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند الصطالح النحاة أن الكالم هو لفظ 

الن امهية الكالم يعين اعطاء اجلملة املفهوم من  2 .أو مجلة مركبة و مفيدة

اللغويون ان الكالم هو اللغة، فالكالم مهارة  يقول 2 .املتكلم اىل السامع

لغوية تظهر مبكرة يف حياة الطفل وال تسبق اال باالستماع فقط، ذلك 

يعلم الكالم، ولذا فهو نتيجة لالستماع و انعكاس له، و  الذي من خالله

من خالل االستماع  الثروة اللفظية اليت تعلمها الطالبمن مث فهو حممود ب

مكتوب يعتمد على  الل القراءة بعد ان يتعلمها كما اناوال، مث من خ

الطالقة يف الكالم و على الثروة اللغوية من الكلمات و املعاىن و االفكار، 

من مث فان املهارات الضرورية للكالم الفعال هي بعض من نفس املهارات  و

   .املطلوبة للقراءة و االستماع و الكتابة الفعالة

                                                           
 2

 .112. ، ص1929، تعليم اللغة العربيّة ابراهيم مهّمد عطا، 
م مهارة الكالم ملرحلة اجلامعة لدى الطلبة قسم تعليم اللغة العربية و حلها، يف د عارف مصطفي، مشكلة تعليحممّ  22
 .29. ، ص3112، 1، 1مفكرة اللغة العربية، : مفكرة عربيتنا
 .322. ص ،...تعليم اللغة العربيةفتح علي يونس و اصحابه،  22
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الكالم هو نطق األصوات باللغة العربية بشكل صحيح وفقا 

.فة من قبل علم اللغةاملعرو خمراج  لألصوات اليت تأيت من
 6
التدريبات اليت  

 الكالم يف شكل ممارسة حول ما إجراؤها لتكون قادرة على إتقان مهارة

يقال بدون تدريب شفهي . ليب يف ممارسة االستماعاالستماع إليه بشكل س

التكلم يدل على  .مكثف، فإن إتقان اللغة العربية وفهمها يصعب حتقيقه

تطوير قدرة على اللغة . قدرة على اللغة، حيتاج قدرة على اللغة ليفهم الدنيا

 1 .ترقية االتصال ببيئة

يتم تنفيذ متارين النطق الصويت حبيث ميكن للمتعلم أن يتقن نطق 

. الصوت العريب بطالقة، سواء كانت من احلروف أو الكلمات أو اجلمل

. لذلك، عند ممارسة النطق، يتم تضمني تدريب االستماع املستقبلة تلقائيا

إن . ويةتدريبات النطق باللغة العربية هي تدريبات مهمة جدا للمهارات اللغ

صوت عنصر الكلمة الذي هو أصغر خطوة يف الكلمة له القدرة على متييز 

وبعبارة أخرى، إذا كان ال ميكن نطق كلمة وفًقا لذلك، فيمكنه تغيري . املعىن

  .املعىن

                                                           
 6

 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu'atul Nikmah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 11  ), hlm. 21. 
 1

 As'aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa..., hlm. 21 
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و هو . يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة االربعة بعد االستماع

و . ق االستماع و القراءة و الكتابةترمجة اللسان عما تعلمه االنسان عن طري

هو من العالمات املميزة لالنسان، فليس كل صوت كالم، الن الكالم هو 

و معىن هذا ان الكالم مبعىن احلقيقي هو ما يصدر عن . اللفظ و االفادة

االنسان ليعرب به عن شيء له دالله يف ذهن املتكلم و السامع، او على االقل 

 2 .يف ذهن املتكلم

 أهداف تعليم الكالم (3

و ددانج  (Iskandarwassid)اهداف تعليم الكالم عند اسكندروسيط 

   :للثانوية كمايلي (Dadang Sunendar)سنندار 

 يبلغ اخلرب( أ

 يشرتيك يف احملادثة( ب

 يبني على هويّة النفس( ج

 يقص على نتيجة استماع او القراءة( د

 تنفيذ املقابلة( ه

                                                           
 .   . ، ص...طرق تدريس اللغةاهيم مهّمد عطا، ابر    

  
 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 11 2), hlm. 12 . 
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 يلعب على الدور( و

 يبلغ الفكر يف مناقشة او اخلطابة( ز

 :هامن تعليم الكالم يتضمن عدة أشياء، من أهداف

 سهولة الكالم( أ

جيب أن يكون لدى الطالب فرصة كبرية للتدرب على التكلم حىت يتمكنوا 

 .من تطوير هذه املهارات بشكل طبيعي وسهل وسريع

 الوضوح( ب

يف هذه احلالة، يتكلم الطالب بدقة ووضوح، سواء كان من التعبري عن 

 .اجلملة

 املسؤولية( ج

ملتكلم مسؤول عن الكالم بشكل التدريب على التكلم اجليد على أن ا

مناسب، والتفكري جبدية يف موضوع الكالم، والغرض من الكالم، ومن 

 .يتكلم إليه، وكيف وضع الكالم وزمخها يف ذلك الوقت

عند امحد مهتدي انصاري يف كتابه، االهداف اخلاصة يف تعليم مادة 

 1 :احلوار يعين

                                                           
 1

 Ahmad Muhtadi Anshori, Pengajaran Bahasa Arab..., hlm. 2-1. 



22 
 

 يستطيع الطالب ان يكمل احلوار بكليمة املناسبة .1

 يستطيع الطالب ان جييب االسئلة تتعلق باحلوار .3

 يستطيع الطالب ان خيتار الكليمة املناسبة الكتمال اجلمل املعلق االصح .2

 ىيستطيع الطالب ان خيتار الكليمة له املعين الفرق من ثالثة الكليمة االخر  .2

اهداف تعليم مهارة الكالم للعام هو يستطيع ان يتصل باللسان جيدا 

باجليد هو يستطيع ان يبلغ الرسالة اىل االخرى بطريقة . باللغة اليت يتعلم

   .تقبل

 منوذج تدريب الكالم  (2

   :منوذج تدريب الكالم كما يايل

 تدريب االحتاد واهلوية( أ

يقصد هذا التدريب لتدريب عفية الطالب و سرعته يف اهلوية و التحاد معين 

 :وشكل التدريبها. الكليمة ما مسع فيها

 ة، يذكر الطالب كليمة اخرى تتعلق بتلك الكليمة يذكر املعلم الكليم (1)

                                                           
  

 Nurmasyithah Syamaun, Pembelajaran Maharah al-Kalam untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi S , Pendidikan Bahasa Arab, (Banda Aceh: 

Perpustakaan UIN Ar-Raniry), hlm. 2 1. 
 1

 Syamsuddin Asrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konsep dan Implementasinya, 

(Yogyakarta: Ombak, 11  ), hlm.  2 - 21. 
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هناك تعلق  ليمة، يذكر الطالب كليمة اخرى ليسيذكر املعلم الك (3)

 الكليمةبتلك 

 يذكر املعلم االسم، يذكر الطالب النعت تتعلق بتلك الكليمة (2)

 يذكر املعلم الفعل، يذكر الطالب الفاعل املناسبة بتلك الكليمة (2)

 اط اجلملتدريب امن( ب

 وفائدة وتواصال يعمل باللسان يعمل هذا التدريب حبفر، بشكل ميكانكية

 تدريب احملادثة( ج

يف هذا التعليم . باملوضوع عن احلياة اليومية الطالب هذا تدريب احملادثة

ليس هناك اجلوانب اللغة فحسب، بل . يعلم كثرية من التحيات و غريهم

 مياءات ولغة اجلسد و سلوك احملادثةاجلوانب االجتماعية كاالخالق واال

 تقدمي القصة( د

، بل من له الوظيفة لتقدمي القصة هو حمنة ميكن التقدمي القصة انشطة مسرورة

 لذلك، وجب على املعلم ان يساعد. صالن ليس هناك الصور ما سيق

 الطالب ليجد املوضوع املناسب

 مناقشة( ه
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ناقشة الفصل اجملمعتان و هناك عدد من منهجية مناقشة املستخدمة، كم

 مناقشة لوحة

 املقابلة( و

املقابلة يفعل . تستطيع ان تكون املقابلة اسرتاجتيات ليعلم مهارة الكالم

 .باصدقاء و املعلم

 مهارة الكالمو  بيةتعليم اللغة العر طريقة االنتقائية و عالقة ال .2

ة كآلة اي تنظر الطريقة تعليم اللغة العربية هي طريقة التعليم تتجه اىل اللغ

اللغة العربية كآلة التواصل يف احلياة، حيت اساس التعليم اللغة العربية هو كفائة 

تعليم اللغة االجنبية يف املدرسة  2 .الطاب على فهم الكالم يف اللغة العربية

اللغة . الرمسية وغري الرمسية حيتاج اىل الطريقة التعليم املناسبة باهداف التعليم اللغة

تعلم اللغة العربية كلغة  2 .العربية هي اللغة األجنبية تنشرها كبريا يف دائرة وبالد

األم، لذا، اساس التعليم خيتلف ايضا، من الطريقة  األجنبية خيتلف بتعّلم اللغة

والوسائل وتنفيذ التعليم يف مهارات اللغوية يعين مهارة االستماع والكالم والقراءة 

   .والكتابة

                                                           
 2

 Andri Fajriwati Tadjuddin, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, dalam jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab: Al-Maraji'.  , No.  : (11 1), hlm.21. 
 2

 ibid., hlm. 1 . 
  

 ibid., hlm. 1 . 
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تتعلق بطريقة املوصى هبا لالستخدام، ترتبط هذه الطريقة ارتباطا وثيقا 

اجيد ليحّل . قة تستخدم هلا مزايا و عيوبكل الطري. بأهداف املواد و التعليم

املشكالت بفهم على الطريقة املتنوعة لتعليم، حيت الطريقة تستطيع ان حيل 

الطريقة االنتقائية هي    .املشكالت بساعد الطريقة البديلة اي طريقة االنتقائية

اىل تعليم اللغة العربية من املهارات اللغوية األربعة، مهارة االستماع طريقة هتدف 

القواعد او االساليب )والكالم، والقراءة والكتابة ومن علوم اللغة العربية الوظيفية 

 1 (.النحوية واملفردات واحلوار او القراءة وغريها

قد حدث اجلدال من هيئة . كانت كثرية من طريقة التعليم اللغة االجنبية

بعض منهم يفضل احدى الطريقة بتعبري املزايا، و يف ذلك . يف هذه القسم

هناك اربعة طريقة تعليم اللغة االجنبية، . الوقت يعرب على عيوب طريقة االخرى

رتمجة وطريقة املباشرة وطريقة السمعية الشفوية وطريقة اي طريقة القواعد وال

 2 .االنتقائية

تطبيق طريقة االنتقائية يفعل بتقدمي مصادر التعليم اللغة العربية يف الفصل 

اشرة و طريقة القواعد والرتمجة مثال، مع ان يستخدم بطرق خمتلفة، طريقة املب

                                                           
  

 Ismail Suwardi Wekke, Model Pembelajaran Bahasa..., hlm.  2 
 1

 22. ، ص(111۲باتوسنكار فريس،  جامعة : باتوسنكار) ،طرق تعليم اللغة العربية عبد احلليم حنفى، 
 2

 Muhammad Ali Al-Khuli, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Royyan Press, 

11  ), hlm.  . 
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لذلك، هذه الطريقة خملوطة من عناصر . طريقة القراءة يف حال تعليم اللغة ايضا

يفضل تنفيذ التعليم على مهارة . يف طريقة املباشرة و طريقة القواعد والرتمجة

 1 .الكالم، كتابة والقراءة و فهم على معرفة معينة

استخدام طريقة االنتقائية يف تعليم اللغة االجنبية هو استفادة مزايا طرق 

الطالب ان يتدرب على  كما يف املثال قصد. اخرى ليحل العيوب طريقة واحدة

مهارة الكالم و فهم على نصح القراءة و قواعد، فيستطيع ان خيلط طريقة 

 11.املباشرة بطريقة القواعد والرتمجة وطريقة القراءة

  1:بعض االعتبارات يف تقومي طريقة االنتقائية

 اهداف (1

 اهداف يف كل تعليم هلا االلوان على الطريقة املستخدمة

 كفائة املعلم (3

يفهم على املادة هلا  اذا كان املعلم. فعال تطبيق الطريقة تأثر بكفائة املعلمال

و مشكلة االخرى يعين استخدم الطريقة السهولة . املعين قد انتهي املشكلة

                                                           
 1

 ibid., hlm.  2 . 
11

 ibid., 
1 

 Anwar Abdur Rohman, "Pengajaran Bahasa Arab dengan Metode Eklektik", dalam 

jurnal Adabiyah,   , No.  , (11  ), hlm.  1. 
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على تبيني املادة اذا كان الفهم  املعلم املادة التعليم له السهولةيفهم . والفعالة

 على املادة والطريقة فيوجه املشكلتان  اذا كان املعلم ال يفهم. على الطريقة

 الطالب (2

كل النفس له الكفائة، الذكاء، اخلصائص االجتماعية و االقتصادية، و 

 .العمور املختلف

 احلاالت و الظروف (2

ظروف البناء و املدرسة والفصول، و حال املعلم و  احلاالت و الظروف هي

 الطالب يف تنفيذ التعليم

 الوسائل (2

لوسائل واملرافيق السهولة على تبيني املعرفة، ترقية اهتمام الطالب و يساعد ا

 .حيصل على حافز التعليم

 الوقت (2

اذا  . يف اختيار و تعيني الطريقة املستخدمة البد ان يهتم على الوقت املعني

كان الوقت املعني يكفي لتطبيق الطريقة و حيصل على اهداف التعليم، 

 .طريقةفاستطيع ان تستخدم تلك ال
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يشرح أن الطريقة املستخدمة  (Ubadah)عند حممد نور امسوي يف مفكرة ابدة 

وهذه . يف تعليم اللغة العربية هي الطريقة االنتقائية يف مدخل نظرية وحدة

عند احم شهري يف مفكرة  11.اللغة العربية معلمة الطريقة يستخدم بعدد

الطالب يستطيع ان استقراء استخدم الطريقة االنتقائية ال يزال افضل الن 

 12.يفهم اللغة العربية

 

 البحوث السابقة  .ب 

ائية تأثير طريقة االنتق" ، حتت العنوانرينا لؤلؤ خريية البحث الذي كتبته

الكالم باللغة العربية في فصل العاشر  على مخرجات التعلم من مهاراة

 تي للعام الدراسيالمدرسة الثانوية منهج الهدى نجاجل دكوهسيتي فا

كانت نتائج هذه الدراسة هي . العلمي جبامعة والية سيمارانج البحث ،"2102

حتديد التغيريات يف قدرات الطالب على التكلم بعد استخدام طريقة االنتقائية مع 

   .طريقة التواصل يف مهارة الكالم باللغة العربية للصف العاشر ماجستري

                                                           
11

 Ubadah, "Metode Pembelajaran Bahasa Arab yang Efektif untuk Meningkatkan 

Kemampuan Bercakap Mahasiswa FTIK IAIN" dalam ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, 2. No. 

 . (11  ), hlm.    . 
12

 ibid., hlm.  2  
  

Riana Luluk Khoiriyah, Pengaruh Metode Ekletik Terhadap Keterampilan Berbicara 

Bahasa Arab Siswa Kelas X MA Manhajul Huda Ngagel Dukuhseti Pati, dalam  Journal of Arabic 

Learning and Teaching  , No.   (11 1): hlm.  -1. 
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طبيق طريقة االنتقائي في ترقية ت"بعنوان البحث الذي كتبه امحد حبييب 

حفظ المفردات اللغة العربية في الصف السابع في دار إمان القدرة على 

 تيجال سيالجاالس، مقاطعة ساندوبايا، السنة األكاديمية لمطرم

، البحث العلمي يف جامعة ماترام 3112الدراسي  للعام ،"2102/2102

هج االنتقائي جيًدا وفًقا ملفاهيم نتائج هذه الدراسة يف تطبيق املن. اإلسالمية

العائق . وخطوات الطريقة االنتقائية املصممة وفًقا لقدرات واحتياجات الطالب

األساسي الذي يشعر به الطالب يف حفظ املفردات يرجع إىل الظروف النفسية 

يساعد دور هذه الطريقة املعلم يف جعل الطالب أكثر . واالجتماعية للطالب

   .ا لتعلم اللغة العربيةاهتماًما ومحاسً 

استخدام طريقة االنتقائية في "البحث الذي كتبته تفة كسية، حتت العنوان 

تعليم مفردات في مدرسة اإلبتدارية دار الحكمة بنترسوكا الغربية في السنة 

، البحث العلمي يف معهد 3112الدراسي  للعام "2102/2102األكاديمية 

الطريقة تشري نتائج هذه الدراسة استخدام . روكريتو الدولة اإلسالمية للدينبو 

انتقائية يف تعليم املفردات يف مدرسة االبتدائية دار احلكمة يستخدم أربعة طريقة، 

                                                           
  

 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 11  /11 1, Skripsi S , Pendidikan Bahasa 

Arab, (Mataram: Perpustakaan UIN Mataram, 11 1). 
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باستخدام هذه الطرق األربع . مبا يف ذلك طريقة القراءة والغناء واحلفظ والكتابة

ماس يف عملية التعلم ممتع للغاية، لذلك ال يتم حفظ الطالب بسهولة أكرب، واحل

   .يشعر الطالب بامللل بسرعة ولديهم محاس كبري للتعلم

 اتالطريقة االنتقائية في مهار "البحث الذي كتبته عملية صاحلة بعنوان 

سالمية كارانجانيار بوربالينججا تعليم اللغة العربية في مدرسة المتواسطة اال

، يف أطروحة يف معهد 3112  عاميف "2102/2102 السنة األكاديمية

اللغة  ت نتائج هذه الدراسة إىل أن معلمةخلص. بوروكريتو الدولة اإلسالمية للدين

طريقة انتقائية الستماع الطالب، وتقليد  ة يف الصف السابع قد استخدمتالعربي

   .ما قاله املعلم وكتابة ما قاله املعلم، مث فعل ذلك مرارًا وتكرارًا

طريقة االنطقائية في التعليم عن "وان البحث الذي كتبته أطع فطرية بعن

في مدرسة اإلحسان الثانوية في طريق االنشاء في الصف الحادي عشر 

نتائج هذه الدراسة تطبيق طريقة االنتقائية يف التعليم  ".2102 جومبانج في عام

أي يفتح باستخدام طريقة احملاضرة، .  التعليمسيكون متفوقا من حيث الفن يف
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 Tufatun Kusiyah, Penggunaan Metode Eklektik Dalam Pembelajaran Mufrodat Di 
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 Amalia Sholiha, Metode Eklektik Dalam Keterampilan Kitabah Pembelajaran Bahasa 

Arab Di MTs Negeri Karanganyar Purbalingga Tahun Pelajaran 11 2/11  , Skripsi S , 

Pendidikan Bahasa Arab, (Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto, 11  ). 
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التعليمية، وتدريبات تشبه  االنتقائية واأللعاب ستخدام طريقةوشرح القواعد با

    .التواصل، و املشراحية

 منرة اسم الباحث البحث الفرق

هذا البحث يبحث عن 

اما  ري الطريقة االنتقاءيةتأث

يف حبثي تنفيذ التعليم يف 

 . فصل

 نتيجةثري طريقة االنتقائية على تأ

الكالم باللغة العربية  مهارة التعلم من

يف فصل العاشر املدرسة الثانوية منهج 

ام اهلدى جناجل دكوهسيت فايت للع

 3113الدراسي 

 1 رينا لؤلؤ خريية

هذا البحث يبحث عن 

ترقية حفظ املفردات وليس 

 يف تعليم مهارة الكالم

تطبيق طريقة االنتقائي يف ترقية القدرة 

على حفظ املفردات اللغة العربية يف 

الصف السابع يف دار إمان تيجال 

سيالجاالس، مقاطعة ساندوبايا، 

 للعامالسنة األكادميية 

    /     

 3 امحد حبييب

                                                           
  

العالية " إحسنية"نشاء يف الفصل إحدى عشر مبدرسة الطريقة اإلتنتقائية يف تعليم اإلأطع فطرية،  
 (م3113. م.غ. جامعة سونن امفيل اإلسالمية احلكومية، البحث العامي: سورابيا) ،(دراسة وصفية)جومبانج 
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هذا البحث يبحث عن 

تعليم املفردات فحسبة 

وليس يف مجيع املواد تعليم 

مهارة الكالم خاصة 

 .لتدريبها

استخدام طريقة االنتقائية يف تعليم 

مفردات يف مدرسة اإلبتدارية دار 

 السنة الغربية يف احلكمة بنرتسوكا

 3112/3112األكادميية 

 2 تفة كسية

ث يبحث عن هذا البح

مجيع مهارات اللغوية 

باستخدام الطريقة 

االنتقائية، و اما حبثي 

يبحث عن مهارة الكالم 

 فحسبه

تعليم  اتالطريقة االنتقائية يف مهار 

اللغة العربية يف مدرسة املتواسطة 

االسالمية كاراجنانيار بوربالينججا 

 3112/3112السنة األكادميية 

 2 عملية صاحلة

عن يبحث هذا البحث 

مهارة الكتابة يف اإلنشاء 

 وليس يف مهارة الكالم

طريقة االنطقائية يف التعليم عن طريق 

االنشاء يف الصف احلادي عشر يف 

مدرسة اإلحسان الثانوية يف جومبانج 

 3113يف عام 

 2 أطع فطرية

 البحث يف مفصلة تكن مل السابقة البحوث أن حقيقة من ةالباحث ستفيدت

يف تلك حبوث السابقة  .وحمافظة استماع بطريقة العربية باللغة االستماع عملية حول
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سيقوم الباحثة هذه البحث  لذلك،. مل يوجد تطبيق طريقة االنتقائية ملهارة الكالم

 يف الصف استخدام الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم"بعنوان 

سي للعام الدرا (BLITAR) الثانية باليتار االسالمية احلكومية مبدرسة الثانوية السابع

 "م 3119/3131

الفرق ذلك البحث بالبحث الذي جتري الباحثة من جهة موضوع البحث 

كما يف البحث األول يبحث عن . وطريقة مجع البيانات للبحث ومتغريات املؤثرة

يف . هتاثري تأثري الطريقة االنتقائية على نتائج التعليم مهارة الكالم ويهدف اىل معرفة 

البحث الثاين يهدف البحث اىل ترقية حفظ املفردات وليس يف خطوات تطبيق 

ويف البحث الثالث، يبحث عن املفردات فحسبه . الطريقة االنتقاية ملهارة الكالم

يف البحث الرابع يبحث عن مجيع املهارات اللغوية، اما . وليس يف كل تنفيذ التعليم

ويف البحث اآلخر هناك . ة ملهارة الكالم فحسبهالبحث الذي جتري الباحثة خاص

 .فرق يف مهارة الكتابة ومهارة الكالم
 


