
1 
 

 الباب األول 

 المقدمة 

 خلفية البحث .أ 

اللغة من قاموس اللغة اإلندونيسية ان اللغة ىي نظم رمز الصوت اليت ربتاج 

اللغة ىي نظم الرمز الذي   1جهاز النطق تقليدي واإلتصال ليعّبر فكرة والشعورا.

يستخدمو صوت فئة معينة من الناس بالتوصل والتفاعل. اللغة ىي أداة التواصل 

الذي ىو أداة للتعبَت عن رغبة موجود يف قلوب األفراد إىل اآلخرين. كما قال 

مصطفي ما يلي : اللغة ىي نطق الكلمات أو استخدامها من قبل أي شخص 

 2أن ينقل معٌت أو إرادهتم.

إن اخلالصة شلا سبق اللغة نظم رمز الصوت واإلتصال ليعّب الفكرة 

والشعور. واللغة ىي أداة التواصل ادلستخدمة بالناس لتعّب مااليت يف قلوهبم. 

 واللغة أيضا نطق الكلمات الستخدمة لنقل ادلعٍت والتفاعل بُت الناس. 

للغات يف العامل كلغة تظهر اللغة العربية دبزايها العظيمة وموقعها العايل بُت ا

أجنبية عند ادلسلمُت اإلندونسيُت. ومن ادلمكن أن هبذه الظاىرة تؤثر أثرا إجيابيا 
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على أن تعليمها يكون مفتوحا بُت قلوب أصحاهبا. ولكن يف اآلخر توجد 

ظاىرة تصور على اخنفاض تعليمها وموقيعها بينهم بسبب اخنفاض رغبة الطالب 

هم فيها يؤدي إىل االخنفاض يف مهارهتم وقدرهتم يف اىل العربية. فاخنفاض شوق

 3العربية مباشرة او دوهنا خاصة يف مهارة الكالم.

واللغة كالم اهلل، كانت اللغة اللغة العربية ىي لغة القران، نا، ان كما عرف

 4العربية قيمة أديبة العالية وعجيبة لإلنس وال يستطيع الناس أن يكون مقارن هبا.

واهنا ". ن  و  ل  ق  ع  ت    م  ك  ل  ع  ا ل  ي  ب  ر  ا ع  آنً ر  ق    اه  ن  ل  ز  ن   ا ا  ن  تعاىل يف كتابو الكرمي "إ   كما قال اهلل

اما اللغة العربية ليست لغة لغة القرآن وتكون إحدى اآلت اإلتصاالت العادلية.   

ديةة، بل ىي لغة قددية اي لغة القران. الكالم من اىم الوان النشاط اللغوية احل

زبدمون الكالم اكةر من الكتابة اي  او الكبار، لذالك كان الناس يسللصاغر 

اهنم يتكلمون اكةر شلا يكتبون. مث نستطيع ان الكالم ىو الشكل الرئيسي 

لإلتصال بُت اإلنسان. ومن ىنا  فهو يعتّب اىم جزء يف شلارسة اللغة 

 واستخدامها، فممارسة الكالم من األشياء ادلهمة.

 .العربية منذ مستوى ادلدرسة االبتدائية )مدرسة االبيدية(بدأ تعليم اللغة 

أنشطة التعلم  .واستمر التعليم يف ادلدارس اإلعدادية )ادلدرسة الًتاصية( مث تصرف
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إذا كانت ىناك مشكلة على ىذا ادلستوى ، فليس ىناك الكةَت  .دون ادلتوسط

العربية مل ربظ باىتمام  من االىتمام ، ألنو من ادلفهوم على الفور أن الدروس 

 .كبَت من الطالب من ىذا ادلستوى

م اللغة العربية حىت اآلن ال تزال ي، ادلشاكل أو الصعوبات يف تعل قيقةيف احل

مةل ادلشاكل اليت ربدث يف ادلدرسة الةانوية  .ربدث بُت ادلؤسسات التعليمية

ة دبشاكل التعليم لقد مت الرد عليو من قبل ادلعلمُت الذين شعروا مباشر  .)علية(

مل يعد من ادلمكن اعتبار ىذه ادلشكلة مشكلة ديكن  .العريب على ىذا ادلستوى

ذلذا السبب  .ية(الاعتبارىا أمراً مفروغًا منو مةلما حيدث عند ادلستوى األعلى )ع

ما  .، فإن ادلشاكل ادلوجودة ستجذب االنتباه "بداًل من ذلك" على زلمل اجلد

فمن ادلالحضة،  .منخفضةمهارة الكالم  واحد منها ىو تعنيو ىذه ادلشاكل ىو

 ان بعض الطالبة يواجهون مشكالت يف التعبَت الكالمي باللغة العربية. 

اليت جيب أن ديتلكها  ةحدثاكالم باللغة العربية ىي مهارة ادلالةمهار 

الطالب من أجل تطوير مهارات اللغة األجنبية ، ويف ىذه احلالة خاصة اللغة 

جيب أن تكون الطريقة ادلستخدمة قادرة على جعل الطالب مهتمُت  .العربية

ألنو ال يزال من النادر أن  .ىذه ىي مسؤولية ادلعلم .وسعداء يف عملية التعلم

من ىنا تّبز  .للغة العربية بتطبيق الطريقة الصحيحةتقوم بعض ادلدارس بتعليم ا
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العديد من ادلشاكل اليت تصبح العواقب، من بُت أمور أخرى: الطالب ال حيبون 

اللغة العربية ألن التعلم رتيب ، أو جيد الطالب صعوبة يف تعلم اللغة العربية ، 

 5.وخاصة التحدث بالعربية

اسية اليت تكون جزءا من تعليم يؤكد أن مهارة الكالم ىي ادلهارة األس

اللغة الةانية او األجنبية. وتكون ىذه ادلهارة استنتاجية. ألهنا تطلب على نشاط 

 التالميذ يف اإلتصال اللفظي مع اآلخرين ومع اجملتمع يف ىذا لعامل.

إن مهارة الكلم ىي ادلهارة األوىل يف تعليم اللغة العربية. وكةَت من 

سعُت يف ادلائة يري أن عملية اكتساب اللغة حيصل ادلدرسُت دبةل مخسة وت

 6الطالب من مهارة الكالم، حيث أن مهارة الكالم الة مهمة للتعبَت بُت الناس.

وقد قام ادلريب العامل "سَتستون" بالدراسات ادلدانية وكان حصوذلا أن الرتبة األةىل 

م يف الرتبة الةانية. من ادلهارات اللغوية ىي ىي مهارة اإلستماع. وأما مهارة الكال

 7واما التبة الةالةة ىي مهارة القراة والرتبة اربعة ىي مهارة الكتابة.

واما مهارة الكالم بشكل عام فيهدف إىل جعل الطالب قادرين علي 

التواصل لفظيا جيدا ومعقوال. دبعٍت جيد ومعقول يف نقل الرسالة إىل اآلخرين  
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الطالب ان يكونوا ماىرين يف التكلم  باللغة بطريقة مقبولة اجتماعيا. واذا اراد 

العربية تضرجا وتاما ان يتعلم من الناطقُت هبا او من البيئة او من احملادثة اليومية 

اليت يتكلم اىلها باللغة العربية، ألنر احملادثة اليومية ذلا دور مهم يف اكتساب 

 مهارة الكالم.

هارة الكالم. احملادثة ادثة اليومية ىي احدى من الّبنامج لتطور مزل

اليومية سواء كانت من البيئة الغوية.  واما البيئة الغوية ىي مجيع األشياء 

واألعمال ادلوجودة حوالينا ادلتعلقة باستعاب مهارة الكالم وتنميها. والبيئة اللغوية 

العربية ىي مجيع األشياء اليت تؤثر على عملية التعليم وترغب الطالب يف 

العربية وتدفعهم وتشجعهم تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية او كل استعاب اللغة 

ما يسمعو الطالب وما يشاىده من ادلؤثرات ادلهيئة واألمكنات احمليطة بو ادلتعلقة 

باللغة العربية، واليت ديكنها ان تؤثر يف جهود للحصول على النجاح يف تعليم 

الدراسة. وان البيئة اللغوية من اللغة العربية، وتشتمل ىذا لّبنامج على االحوال 

 8اىم األشياء لنجاح الطالب يف تعليم اللغة العربية.

وىذا صعب  ،ىي استعاب مهارة الكالماحملادثة اليومية ومن اىداف 

منها الوقت وبيئة التعليم وعدد  ،جدا دبشكالت تؤثرىا من خارج اجلامعة
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االستعداد للطالب. ومن غر  الطالب الذين يتكلمون اللغة العربية ومرحلة 

 .  ذلكَتخارج اجلامعة ىي  جهاز مكان التعليم وادلكتبة وادلواصالت وغ

فاكدوا  كةر  من علماء  ،كالملواما  البيئة مهمة يف استعاب مهارة ا

إما بية رمسية وإما بيئة غر   ،البيئة مهمة يف استعاب مهارة الكالم اللغة ان

استعاب مهارة الكالم. ال جيب للطالب ان  حا ذلما دور مهم يف صل  9.رمسية

ولكنهم يستطيعون ان يتعلمواىا خبارج  ،يتعلموا اللغة العربية بداخل الفصل

يكفي التعليم بداخل  ،الفصل مع حوذلم بالتحدث مع االصدقاء او اجملتمع

و ال تكفي ادلمارسة بالتحدث والتكلم باللغة  ،الفصل ساعة او ساعتُت قط

سبوع او شهر حيت سنة اال يف بيئة لغوية اليت يساعدىم يف استعاب العربية يف ا

 تلك ادلهارة.

و لكن اآلسف، أن تعليم مهارة الكالم مل حيصل على نتيجة مرجوة. و 

من سبب ذلك عدم األنشطة التعليمية اليت تساعد على استيعاب تلك ادلهارة. 

 يورثهم الضعاف يفو كذلك عدم رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية و ىذا 
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و انطلقا من ىنا ترغب الباحةة يف حبث ادلوضوع حول   11رلال مهارة الكالم.

 استخدام برنامج احملادثة اليومية يف تدريس مهارة الكالم.

( مل يوجد احد يبحث يف ىذا 1واما اسباب إختيار ادلوضوع فهي : )

مهمة دلساعدة الطالب ( ان برنامج احملادثة اليومية 2ادلوضوع يف ىذه ادلدرسة. )

 ( يسهل الطالب لتعليم ادلهارة الكالم.3يف استيعاب مهارة الكالم. )

و يف احلقيقة، كةَت من معاىد وادلدارس الذي تستخدم برنامج احملادثة  

جونبانج لقسم  4اليومية باللغة العربية، وادلدرسة الةناوية اإلسالمية احلكومية 

 يقوم بتطبيق برنامج احملادثة اليومية فيها. الدينية ىي احد من ادلدارس اليت

لقسم علوم  4الباحةة ىذه ادلدرسة الةانوية اإلسالمية احلكومية  تإختار  

سة دبزاياة ر ألن ىذه ادلد، اوال ث العلميةن موضوع البحيف جونبانج أل الدينية

أن ىذه ادلدرسة مكاهنا ، ثانيار بالتعليم اللغة العربية اجليدة. الكةَت. منها مشهو 

، يف تلك ادلدرسة  لقسم علوم الدينية قد استخدام الّبنامج ثالةاإسًتاتيجيا. 

 احملادثة باللغة العربية او اإلصلليزية يف األنشطة اليومية واألنشطة التعليمية .

 

                                                           
يف تعليم مهارة الكالم بادلدرسة الةناوية اإلسالمية احلكومية األوىل ( Silen Wayأمحد نور خالص ومفتحة الرمحة، تطبيق الطريقة الصامتة ) 11
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 تحديد البحث .ب 

الةانوية اراد الباحةة ان يبحث عن احملادثة اليومية باللغة العربية يف مدرسة  

لصف العاشر يف  يف قسم علوم الدينية يف جونبانج 4اإلسالمية احلكومية 

 ر. اما الطالب جديدة او فصل العاش2121/ 2119تدريس مهارة الكالم 

ىي  سلتلفة و متنوعة، منها ىي الطالب اجلديدة اليت ال تعرف وال تفهم عن 

مة او ال يوجد فيها درس اللغة اللغة العربية بتمام. وىي اليت زبرج من ادلدرسة العا

رسة دالعربية، وهنا الطالب اليت تعرف وتفهم اللغة العربية قليال وىي زبرج من ادل

اإلسالمية او اليت يف مدرستها يوجد درس اللغة العربية. فاحملادثة اليومية ربتاج 

 الستعاب مهاة كالمها.

 البحث أسئلة .ج 

ث فيما سبق، فإن  حدد اعتمادا على خلفية البحث الذي شرحها الباح

 :مشكالت ىذا البحث كما يلي

دريس مهارة الكالم كيف عمليات تطبيق برنامج احملادثة اليومية يف ت .1

 يف جونبانج. 4درسة الةانوية اإلسالمية احلكومية ادللصف العاشر بطالب ال

ما مشكالت يف تطبيق برنامج احملادثة اليومية يف تدريس مهارة الكالم   .2

 يف جونبانج. 4درسة الةانوية اإلسالمية احلكومية ادلالعاشر بلصف طالب ال
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هارة يق برنامج احملادثة اليومية يف تدريس مكيف حل ادلشكالت يف تطب .3

يف  4درسة الةانوية اإلسالمية احلكومية ادللصف العاشر بطالب الالكالم 

 جونبانج ؟

 اهداف البحث .د 

مهارة الكالم  الوصف عن تطبيق برنامج زلادثة اليومية يف تدريس .1

درسة الةانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة يف ادللصف العاشر بطالب ال

 جونبانج. 

ف مشكالت يف تطبيق برنامج زلادثة اليومية يف تدريس مهارة الوص .2

درسة الةانوية اإلسالمية احلكومية ادللصف العاشر بطالب االكالم ل

 الرابعة يف جونبانج.

تطبيق برنامج احملادثة اليومية يف تدريس  ادلشكالت يف  الوصف عن حلر  .3

درسة الةانوية اإلسالمية ادللصف العاشر بطالب امهارة الكالم ل

 يف جونبانج. 4احلكومية 

 أهمية البحث .ه 

 أألمهية النظرية  .1
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دلعرفة تطبيق برنامج ادلاحادثة اليومية يف تعليم مهارة الكالم يف 

 التعليم.ومدافعة الطالب يف  تدريس اللغة العربية

 األمهية التطبيقية .2

الم باللغة بإستخدام برنامج احملادثة اليومية يف تدريس مهارة الك

وليتمكن مهارة الكالم وال يعسرون يف تكلم  العربية سيسهل الطالرب

 ب يستطيعون احملادثة باللغة العربية جيدة. باللغة العربية. مث جيعل الطالر 

اخلة يف ت وفر  السياسات لوزارة الشعور الدينية: أن يكون مد .أ 

 التعليمية، وخاصة يف تعلم اللغة العربية جلميع ادلدرسة احلالية. 

للجامعة: أن يكون مداخلة كمرجع للباحةُت قسم اللغة العربية    .ب 

 يف ادلستقبل.

 للمدرسة: أن يكون مداخلة و معلومات تعليمية عن تطبيق   .ج 

 يف استعاب مهارة الكالم. يوميةال لّبنامج احملادثةا

: أن يكون نتائج ىذا البحث سهما يف أمر عن تطبيق سللمدر    .د 

كإحدى الطريقة يف تعليم مهارة الكالم حىت يًتقي   ادثة اليوميةاحمل

 اصلاز تعلم التالميذ.
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للتالميذ: أن يكون نتيجة البحث مساعدة إىل ربسُت قدرة   .ه 

 وصحيحا. الطالب على التحدث يف اللغة العربية جيدا

أن يكون ىذا البحث مبتدأ مهما يف  ةة: يرجو الباحةللباحة  .و 

 ةةحمعلم,  وكي يكون البا ةمساعدة وزيادة حينما يكون الباحة

 ىرا  وقاد را يف ىذه ادلهنة.ام

 توضيح المصطلحات .و 

  مقاصد َتتفس لسهولة البحث واإلجتناب عن األخطاء يف الفهم او يف 

ادلصطلحات ادلوجودة يف ىذا البحث باإلستدراك الذىنية  ةادلوضوع, فيبُت الباحة

 والعملية كما يلى:

 التوضيح النظرية .1

–تطبيًقا  -يطبِّق -لفظ تطبيق ىو مصدر من الفظ "ط ب ق : ىوتطبيق 1.1

فهو مطبِّق وادلفعوت مطب ق. تطبيق ىو استخدام ادلهارات  -تطبيقةً 

وادلعارف اجلديدة يف ىذا اجملال. ومن ىذا ادلنطلق  ديكن يؤخذ القول 

"تطبيق" لتنفيذ او استخدام ادلهارات ادلعرفة اجلديدة إىل شيئ احلقول لغرض 

 او اغراض زلددة. 



12 
 

الزمة جلعل الطالب قادرين ىي يتحدث يقصد ادلهارات ال : مهارة الكالم 1.2

وىي  11على التواصل بشكل جيد ومعقول لفظيا مع اللغة اليت يتعلمون.

دبعٌت ان الكالم دبعناه احلقيقي ىو مايصدر عن اإلنسان ليعّبه عن شيء لو 

داللة يف ذىن ادلتكلم وادلستمع، أو على األقل يف ذىن ادلتكلم. والكالم 

ة يف سلتلف مراحبا حيث ديارس التالميذ وسيلة رئيسية يف العملية التعليمي

 12فيها الكالم من خالل احلوار وادلناقشة.

القدرة على التعبَت عن أصوات التعبَت أو الكلمات  يى :احملادثة اليومية  1.3

للتعبَت عن األفكار أو ربسُت اآلراء والرغبات أو ادلشاعر إىل الشركاء الذين 

زلادثة أو نظامك الذي  يى احملادثةيتحدثون. يف نظام غذائي أوسع ، فإن 

ديكن مساعو ورؤيتو يستخدم عدًدا من العضالت واألنسجة العضلية جلسم 

ىنا زلادثة اليومية   13.اإلنسان لتوصيل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم

ىي احملادثة اليت ينفذىا الطالب وادلعلمون. تتم ىذه احملادثة يف األنشطة 

 غة العربية.اليومية باستخدام الل

 . التوضيح التطبيقيي2

                                                           
11

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.  (Bandung: PT. Rosda Karya 

,2011). Hal.130 
12

 121(، ص. 1991)القاىرة : مكتبة النهضة ادلصرية، تدريس اللغة العربية العربية والًتبية الدينية.طرق إبراىيم زلمد عطا.   
13

 http://belajar.dedeyahya.web.id/2012109/keterampilan-bebicara-

muhadasahmeningkatkan-siswa-belajar-bahasa-arab.html diakses padatanggal 03 Desember 2019 

jam 20:15 WIB   

http://belajar.dedeyahya.web.id/2012/09/keterampilan-bebicara-muhadasahmeningkatkan-siswa-belajar-bahasa-arab.html
http://belajar.dedeyahya.web.id/2012/09/keterampilan-bebicara-muhadasahmeningkatkan-siswa-belajar-bahasa-arab.html
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برنامج احملادثة اليومية يف تدريس مهارة  العملي يف تطبيق التوضيحأما 

الكالم يف الصف العاشر بادلدرسة اإلسالمية الةانوية اإلسالمية احلكومية الرابعة 

الوصف عن عمليات ادلدرسة يف تطبيق برنامج احملادثة اليومية و ىو  يف جونبانج

ايضا الوصف عن ادلشكالت يف تطبيق برنامج احملادثة اليومية وكيف حل 

 ادلشكالت يف تطبيق برنامج احملادثة اليومية. 

 السابقة بحوثال .ز 

مخسة بوحوث ادلتقربات هبذا البحث من ناحية ادلوضوع  ةالباحة تأخذ

 لبحث. و ىذه اخلمسة كما يلي:ىداف ااألأو 

ربت  (Ahmad Sony Syamsudin)أمحد سوين مشس الدين الذي كتبو  بحثال .1

لتحسُت الكفاءة يف التحدث باللغة العربية احملادثة اليومية  "تطبيق منوذج ادلوضوع

ركز البحث  14.رلالنج 11 دبدرسة الةناوية اإلسالمية حلكومية 11يف الفصل 

 زلادثة اليومية. ومهارة الكلم  على زيادة مشسودين سوينالذي أجراه أمحد 

( كيف عمليات التطبيق منوذج زلادثة اليومية لتحسُت 1مسائل ىذا البحث )

دبدرسة الةانوية  اإلسالمية  11الكفاءة يف التحدث باللغة العربية لطالب الصف 

لطالب رلالنج؟ )ب( كيف ربسُت مهارة الكالم باللغة العربية  11احلكومية 
                                                           

14
 Ahmad Sony Syamsudin, Penerapan Model Muhadasah Yaumiyah Untuk Meningkatkan 

Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Kelas 10 MAN 01 Kota Magelang, (Magelang: Skripsi Tidak 

Diterbitkan, 2013 
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رلالنج بعد  يطبق منوذج  11دبدرسة الةانوية  اإلسالمية احلكومية  11الصف 

دبدرسة  11احملادثة اليومية؟ )ج( كيف اإلستجابة ورغبة الدرس لطالب الصف 

رلالنج على التدريس مهارة الكالم  بتطبيق  11الةانوية  اإلسالمية احلكومية 

 منوذج زلادثة اليومية ؟. 

ث الذي أجراه أمحد سوين مشس الدين زيادة يف الدورة من نتائج البحاما 

من بيانات االختبار اليت قام هبا ، والبيانات اليت مت  .إىل الدورة الةانية 1الدورة 

طالبا يف الدورة  34احلصول عليها الزيادات ، وىي قيمة متوسط الدرجات من 

ادة يف ديكن مالحظة أن ىناك زي .85.95ىو  2ويف دورة  79.61ىو  1

 مادة يف تدريس.نتائج التعلم من ادلوضوعات البحةية من كل 

البحث الذي كتبتو بديعة احلسٌت ربت ادلوضوع "استخدام طريقة احلوار يف  .2

مهارة الكالم لدى الطالب ادلدرسة إمام غزيل ادلتوسطة اإلسالمية فاصلروجو 

ومسائل البحث  2116/2117.15رجوتنجان تولونج اجونج للعام الدراسي 

ىي )أ( كيف عملية استخدام طريقة احلوار يف مهارة الكالم لدى الطالب 

ادلدرسة إمام غزيل ادلتوسطة اإلسالمية فاصلروجو رجوتنجان تولونج اجونج؟ 

                                                           
استخدام طريقة احلوار يف مهارة الكالم لدى الطالب ادلدرسة إمام غزيل ادلتوسطة اإلسالمية فاصلروجو رجوتنجان تولونج اجونج ، بديعة احلسٌت 15
 م، )ملخص( 2116/2117للعام الدراسي 
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)ب( كيف مزايا ونقصان استخدام طريقة احلوار يف مهارة الكالم لدى الطالب 

 صلروجو رجوتنجان تولونج اجونج ؟.ادلدرسة إمام غزيل ادلتوسطة اإلسالمية فا

(  عملية استخدام طريقة احلوار يف مهارة 1اما نتائج ىذا البحث ىي )

الكالم لدى الطالب ادلدرسة إمام غزيل ادلتوسطة اإلسالمية فاصلروجو 

رجوتنجان تولونج اجونج. يف اول، فتح ادلدرس بالسالم والدعاء وسأل من 

ص احلوار إىل الطالب يف الصف السابع، الحيضر يف اليوم، ادلدرس يقسم ن

ادلدرس يقرأ احلوار بالكالم اجليد والصحيح مث اعطى ادلدرس ادلفردات ادلتعلقة 

باحلوار عن أسريت، يسأل ادلدرس عن ادلفردات يف احلوار ععن أسريت. مث سأل 

ادلدر اىل الطالب إللقاء احلوار أمام الفصل نفرين، يقرء ادلدرس نص احلوار مرة 

خرى ليذكر الطالب الكلمات يف احلوار. أعطى ادلدرس الوظيفة للطالب ا

( واما ادلزايا من ىذه الطريقة ىي يستطيع الطالب أن 2وبعد سلرم ادلدرس. )

يتكلمون احلوار امام الفصل حيت يقدروا وسشجعو امام الفصل، ىناك غَت 

األصدقاء فضال يف لتقدم. تدريب بكالم اللغة العربية وتعلرم اإلتصال اجليد إىل 

تكلم اللغة العربية. مث نقصان إعطاء مةال احلوار األصلي العريبر ونقصان رغبة 

 الطالب يف تكلم احلوار الصعوبة قراء النص العريب. 
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البحث الذي كتبو أفريزال نور عاىل شاه فوترا ربت ادلوضووع تطبيق وظيفة زلركي  .3

ومسائل البحث  16لغصري اإلسالمي.اللغة لًتقية مهارة الكالم بادلعهد الكمال ا

( كيف تطبيق وظيفة زلركي اللغة لًتقية مهارة الكالم بادلعهد الكمال 1ىي )

( كيف مشكالت تطبيق وظيفة زلركي اللغة لًتقية مهارة 2العصري اإلسالمي؟ )

(كيف حالت تطبيق وظيفة 3الكالم بادلعهد الكمال العصري اإلسالمي؟ )

 الكالم بادلعهد الكمال الغصري اإلسالمي؟.  زلركي اللغة لًتقية مهارة

 اإلسالمي العصري الكمال بادلعهد اللغة زلرك تطيبقنتائج ىذه البحث ىي 

 أيات 6 يشتمل 21 فصل التقٍت الباب يف السنوية ادلشاورة يف نظمو كما

 يتواجو اللغة زلرك )2 ( أيات 4 يشتمل 22 وفصل إيات 6 يشتمل 21وفصل

وتنقسم مشكالت زلرك اللغة لًتقية مهارة الكالم إىل   .ادلشكالت من كةَتا

ادلشكالت اللغوية وغَت اللغوية. فاللغوية تظهر يف األصوات وادلفردات والقواعد 

النحوية أوالصرفيةوالًتاكيب، واما غَت اللغوية فًتتبط بدوافع الطالب يف إستخدام 

ليمية وكفاءة ادلدرس وطرق اللغة العربية للمحادثة العربية وتعليمها والوسائل التع

التدريس وفرصة الدراسة والبيئة وغَتىا. وخيتلف الصعوبات زلرك اللغة لًتقية 

( يقوم 3مهارة الكالم تبعا لسن الدراس والبيئة اليت يعيش فيها أثناء تعلمو اللغة )
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 ، )ملخص(فوترا، تطبيق وظيفة زلركي اللغة لًتقية مهارة الكالم بادلعهد الكمال الغصري اإلسالميأفريزال نور عاىل شاه  
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دبر ادلدبر ادلركزي برنامج التقريرية لتقومي السٍت ويقوم ادلدبر ادلركزي يتبعها مجع ادل

 ادلركزي ولتنسيق ادلدبر ادلركزي ودبر الفرقة اليومية.

ربت ادلوضوع تطبيق  (Fifin Nur Fadilah)فيفين نور فضيلة البحث الذي كتبتو  .4

طريقة السمعية الشفوية يف تعليم الكالم على تالميذ الصف الةامن يف مدرسة 

ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج جبل ساري سومّب مجفول تولونج أجونج 

ومسائل البحث ىي )أ( كيف تطبيق  2113/2114.17للعام الدراسي 

ف الةامن يف مدرسة ادلتوسطة السمعية الشفوية يف تعليم الكالم على تالميذ الص

اإلسالمية سلطان أجونج ؟، )ب( ما ىي العوامل ادلساعدة والعوامل العائلة يف 

تطبيق طريقة السمعية الشفوية يف تعليم الكالم على تالميذ الصف الةامن يف 

 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج؟.

فردات  أوال مث اتبع أما نتائج ىذا البحث فهي : األوىل قرأ ادلدارس ادل

التالميذ بادلرار. مث يأمر التالميذ ليحفظ تلك ادلفردات، الةانية بعد انتهاء 

األنشطة ادلوضوعات فتبدأ إىل ادلواد األخرى، يعٍت ادلواد احلوار. قراءة ادلدرس 

ذلك احلوار أو القراءة مرات عديدة والتالميذ يستمعون قراءة ادلعلم من دون 

. أما العوامل العائقة ىي التايل : األوىل ادلدرسُت، ىو أحيانا النظر  إىل النص
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طريقة السمعية الشفوية يف تعليم الكالم على تالميذ الصف الةامن يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج فيفُت نور فضيلة، تطبيق طريقة  
 م، )ملحص( 2113/2114للعام الدراسي جبل ساري سومّب مجفول تولونج أجونج 
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نقص ادلعرفة على الطريقة مناسبة وصعوبة يف اتصال ادلواد، الةانية ضيق الوقت، 

 الةالةة الصناديق احملدودة لوسائل التدريس.

ربت   (Muhammad Arif Mustofa)محمد عارف مصطفىالبحث الذي كتبو  .5

ادلوضوع تطبيق إسًتاتيجيات تعليم مهارة الكالم يف ادلعهد العصرى دار احلكمة 

ومسائل ىذا البحث ىو  2114.18تاوانج ساري تولونج أجونج للعام الدراسي 

)أ( كيف تطبيق إسًتاتيجيات تعليم مهارة الكالم يف ادلعهد العصرى دار احلكمة 

؟ )ب( ماادلشكالت يف 2114تاوانج ساري تولونج أجونج للعام الدراسي 

تطبيق إسًتاتيجيات تعليم مهارة الكالم يف ادلعهد العصرى دار احلكمة تاوانج 

؟ )ج( كيف زلاوالت ادلدرس يف 2114ساري تولونج أجونج للعام الدراسي 

حلر ادلشالت يف تطبيق إسًتاتيجيات تعليم مهارة الكالم يف ادلعهد العصرى دار 

 ؟.2114نج أجونج للعام الدراسي احلكمة تاوانج ساري تولو 

واما نتائج ىذا البحث إسًتاتيجات تعليم مهارة الكالم ىي بالطريقة 

اعطاء ادلفردات يف الصباح والعشي استخدام الطالب العربية كل وقت مث احملادثة 

حفظ احلوار العريب. وأسباب بعض ادلشكالت اليت تستخدم للطالب يف ادلعهد 

لغة الرمسية كما يلى ألهنم ناقصون رغبة عناللغة العربية، العصري ليس تستخدم بال
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تطبيق إسًتاتيجيات تعليم مهارة الكالم يف ادلعهد العصرى دار احلكمة تاوانج ساري تولونج أجونج للعام الدراسي زلمد عارف مصطفى،  
 م، )ملخص( 2114
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ناقص التوكيل عن ادلفردات، التكرار راجع اىل البيت وناقص حث لتعليم اللغة 

العربية. واحملاوالت ادلدرس يف حل ادلشكالت يف اسًتاتيجبات تعليم اللغة العربية 

اجلملة من ادلفردات، أوجد لًتقية مهارة الكالم ىي باطريقة احملادثة اليومية، صنع 

واتبعو الطالب يف انشاط اللغة العربية مةل احملاضرة، الشعر جددل اللغة العربية 

 وغَت ذالك.

ربت ادلوضوع تطبيق تدريس اللغة العربية  إلمامةااستحابّاالبحث الذي كتبتو  .6

لًتقية مهارة الكالم يف معهد اجلامعة باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج 

( كيف ربطيط 1ومسائل البحث ىي ) 19م.2116/2117للعام الدراسي 

تدريس اللغة العربية يف معهد اجلامعة باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج 

كيف تطبيق تدريس اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم  يف معهد اجلامعة   (2؟. )

( كيف تقومي تدريس اللغة العربية 3باجلامعة اإسالمية احلكومية تولونج أجونج؟ )

لًتقية مهارة الكالم يف معهد اجلامعة باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج 

 أجونج؟.

( زبطيط تدريس اللغة العربية ىو يتكون من األنشطة 1واما نتائج البحث )

( وتطبيق تدريس 2يف معهد اجلامعة منها اإلعداد للتعليم والتنفيذ لو واإلختتام )
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معة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج للعام الدراسي تطبيق تدريس اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم يف معهد اجلامعة باجلاإستحاباإلمامة،  
 ،)ملخص(م2116/2117
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( 3اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لتحقيق البيئة اللغوية يف معهد اجلامعة )

رة الكالم تقوديا ومها التقومي اليومي والتقومي وتقومي تدريس اللغة العربية لًتقية مها

ادلرحليت ومشكالت وحلها يف تدريس اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم ىي 

 ادلشكالت اللغؤية وغَت اللغوية وحلها ىو يوجد البيئة اللغوية. 

 1ىذه البحوث السابقة من الباحةون بشكل جدوال و.

 رقم
ماء الباحثين األس

 وموضع البحث
 الشبه

 الفرق
 هذا البحث البحوث السابقة

أمحد سوين مشس  .1
 الدين.

احملادثة  تطبيق منوذج"
لتحسُت الكفاءة اليومية 

يف التحدث باللغة 
 11العربية يف الفصل 

دبدرسة الةناوية 
اإلسالمية احلكومية 

 رلالنج".

يبحث البحث  .1
عن احملادثة اليومية 
باللغة العربية يف 

 الفصل العاشر.
 
 

 

مكان ىذا  .1
البحث يف 

ادلدرسة الةانوية 
اإلسالمية 
احلكومية 

 رلالنج.
البحث عمل  .2

 الفصل
طريقة مجع  .3

احلقائق: ذبرييب 
 وغَت ذبرييب

مكان ىذا البحث  .1
يف ادلدرسة الةانوية  
اإلسالمية احلكومية 

جونبانج لقسم  4
 علوم الدين

 البحث الكيفي. .2
طريقة مجع  .3

 احلقائق:
 ادلالحظة-
 ادلقابلة-
  الوثيقة-

 بديعة احلسٌت. .2
 احلوار طريقة استخدام

 لدى الكالم مهارة يف
 إمام ادلدرسة طالب
 ادلتوسرطة الغزايل

مستويات  يف ىذا  .1
البحث عن مهارة 

 الكالم
البحث الكيفي   .2

 الوصفي

مكان ىذا  .1
ادلدرسة  البحث يف
إمام غزايل 
ادلتوسطة 

اإلسالمية 

مكان ىذا البحث  .1
يف ادلدرسة  الةانوية 
اإلسالمية احلكومية 

 جونبانج. 4
طريقة ربليل  .2
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 رقم
ماء الباحثين األس

 وموضع البحث
 الشبه

 الفرق
 هذا البحث البحوث السابقة

 فاصلرجو اإلسالمية
 تولونج رجوتاصلان

 الدراسي للعام أجونج
 م 2117/ 2116

طريقة مجع  .3
 احلقائق:

 ادلالحظة -
 ادلقابلة -
 الوثيقة -

فاصلروجو 
رجوتاصلان تولونج 

 اجونج .
طريقة ربليل  .2

 احلقائق:

الطريقة  -
 اإلستقرائية

الطريقة  -
 القياسية

 ائق:احلق
 تنقيص احلقائق -
 تقدمي احلقائق -
استخالص  -

 احلقائق

افريزال نور على شاه  .3
 فوترا.

"تطبيق وظيفة زلركي 
اللغة لًتقية مهارة 
الكالم بادلعهد الكمال 

 العصري اإلسالمي".

يبحث البحث  .1
عن تدريس  
 مهارة الكالم 

مدخل الكيفي  .2
ونوع البحث 

 الوصفي.
طريقة مجع  .3

 احلقائق:
 ادلالحظة -
 ادلقابلة -
 الوثيقة -

مكان ىذا  .1
ادلعهد البحث يف 

الكمال العصري 
 اإلسالمي بليتار.

 

مكان ىذا البحث  .1
يف ادلدرسة  الةانوية 
اإلسالمية احلكومية 

 جونبانج. 4
 

 فيفُت نور فضيلة  .4
تطبيق طريقة السمعية "

الشفوية يف تعليم 
الكالم على تالميذ 
الصف الةامن يف 

يبحث البحث  .1
عن تدريس مهارة 

 الكالم.
البحث الكيفي  .2

 الوصفي

ىذا البحث يأبر  .1
عن طريقة مسعية 
شفوية يف التعليم 

الكالملتالميذ 
 .الصف الةامن

ىذا البحث عن  .1
تطبيق برنامج 

احملادثة اليومية يف 
تدريس مهارة 

الكالم لتالميذ 
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 رقم
ماء الباحثين األس

 وموضع البحث
 الشبه

 الفرق
 هذا البحث البحوث السابقة

مدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية سلطان 
أجونج جبل ساري 
سومّب مجفول تولونج 
أجونج للعام الدراسي 

2113/2114." 

طريقة مجع  .3
 احلقائق :

 ادلالحظة -
 ادلقابلة -
 الوثيقة -

 
 

مكان البحث يف  .2
ادلدرسة ادلتوسطة 

اإلسالمية سلطان 
أجونج جبل 

ساري سومّب 
مجفول تولونج 

 أجونج.

 الصف العاشر.
مكان البحث يف  .2

ادلدرسة اإلسالمية 
 4احلكومية

 جونبانج. 

 زلمد عارف مصطفى .5

إسًتاتيجيات "تطبيق 
تعليم مهارة الكالم يف 

ادلعهد العصرى دار 
احلكمة تاوانج ساري 
تولونج أجونج للعام 

 الدراسي".

البحث الكيفي  .1
 الوصفي

طريقة مجع  .2
 احلقائق :

 ادلالحظة -
 ادلقابلة -
 الوثيقة -

 

البحث يبحث  .1
عن تطبيق 

إسًتاتيجيات 
تعليم مهارة 

 الكالم.
مكان البحث يف  .2

ادلعهد دار 
تاوانج احلكمة 

ساري تولونج 
 أجونج.
 

البحث يبحث عن  .1
عن تطبيق برنامج 
احملادثة اليومية يف 

تدريس مهارة 
 الكالم

مكان البحث يف  .2
ادلدرسة اإلسالمية 

 4احلكومية
 جونبانج.

 إستحاباإلمامة 6
" تطبيق تدريس اللغة 

العربية لًتقية مهارة 
الكالم يف معهد 
اجلامعة باجلامعة 

اإلسالمية احلكومية 
تولونج أجونج للعام 

البحث الكيفي  .1
 الوصفي.

طريقة مجع  .2
 احلقائق:

 ادلالحظة -
 ادلقابلة -
 الوثيقة -

يبحث البحث  .1
عن تدريس مهارة 
اللغة العربية لًتقية 

 مهارة الكالم.
ث يف مكان البح .2

ادلعهد اجلامعو 
باجلامعة 

يبحث البحث عن  .1
زلادثة اليومية يف 

تدريس مهارة 
 الكالم.

مكان البحث يف  .2
ادلدرسة اإلسالمية 

 4احلكومية 
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 رقم
ماء الباحثين األس

 وموضع البحث
 الشبه

 الفرق
 هذا البحث البحوث السابقة

اإلسالمية  الدراسي"
احلكومية تولونج 

 أجونج.

 جونبانج.

 

الطريقة اليت تستخدم إىل البحوث السابقة أن ىذا البحث خيتلف يف نظرا 

والبيئة واألنشطة اليومية و أما ىذا البحث يركز يف استخدام الطريقة  ،يف التعليم

 لتتحسيت ادلهارة.

 البحث ترتيب .ح 

يف  ذلا ان يسهل  حىت العلمي البحث وضع يف الًتتيب تقدمي للباحةة البد

 فهو العلمي البحث ىذا يف البحث ترتيب أما و . زلتويات فهم يف و كتاهبا

 :مايلي

 ادلشرف، وتصديق ادلوضوع، وموافقة على صفحة حيتوي األول، و القسم .1

الفكرة  و الشكر، كلمة الشعار، و و ,االىداء و ,ادلناقشة رللس

 ت.ادلعلقا فهرس، و التجريدية، و

 :على حيتوي و ,الرئيسي لقسما .2
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ربديد  (2البحث، و ) خلفية (1تشتمل: ) حيث األول: مقدمة الباب

( امهية 5) و البحث، ربديد (4) و البحث، اسئلة (3) البحث، و

( 8) و السابقة، الدراسات (7) و ادلصطلحات، توضيح ( 6البحث، و)

 .البحث تنظيم

 الةاين: الباب

 برنامج احملادثة اليومية .أ 

( برنامج احملادثة 3( احملادثة اليومية، )2تعريف الّبنامج، ) (1)

 اليومية

 مهارة الكالم .ب 

 ( مهارة الكالم3( الكالم، )2ادلهارة،  ) (1)

 احملادثة اليومية وتعليم مهارة الكالم.برنامج  .ج 

( 2و ) البحث، تصميم (1) يشتمل حيث البحث منهج الةالث: الباب

 الباحث، و حضور (5) البحث،و مكان ( 3البحث،و) مدخل

ربليل  ( طريقة8) و احلقائق، مجع طريقة (7البحث ،و ) (مصادر6)

 .احلقائق صحة تفتيش و ,احلقائق
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 البحث، و زلل أحوال عن حملة تشتمل و البحث ائجنت تقدم الرابع:  الباب

 .ربليلها و البحث من احملصولة احلقائق تقدم

 :على حيتوي و ,النهائي القسم . 3

 .االقًتاحات و التلخيص على تشمل حيث اخلاسبة اخلامس: الباب

 

 

 

 


