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  الباب األول

 مقدمة

حيتوي هذا الباب األول على خلفية البحث ومسائل البحث و أهداف البحث 

  فوائد البحث و حدود البحث وتوضيح املصطلحات والدراسات السابقة وترتيب البحث

 خلفية البحث  .أ 

قرن واحد وعشرين هي تقدم يف العصر والتكنولوجيا اليت يف  تعليم تنميةإن  

املعرفة واملهارات لتكون قادرة على مواكبة العصر يف هذا العصر احلديث، تتطلب مجيعها 

ً على املنافسة الشديدة للعوملة، . أحدها هو تعلم اللغات األجنبية، وخاصة العربية بناء

احلاجة إىل تعلم اللغة العربية للطالب لتطوير املهارات اللغوية لتكون قادرة على التنافس 

ن اللغة العربية هي واحدة من اللغات الدولية اليت جيب أن يتعلمها مع البلدان األخرى ، أل

 ١.جيل األلفية

كما قال فاليت، قال حممود كامل النقعة إن مهارات التحدث يف سياق تعلم  

. اللغة األجنبية مهمة للغاية، حيث ينظر إليها يف اجلوانب الشفوية داخل اللغة نفسها

يف الواقع ، يعترب معظم . ي يف منهج تعلم اللغة األجنبيةاجلانب الناطق هو اجلانب الرئيس

                                                        
1 Muhali, Pembelajaran Inovatif Abad Ke-21. Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu 

Pendidikan: e-Saintika Volume 3 No. 2 2019 hal.26 
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ممارسي تعلم اللغات األجنبية أن مهارات التحدث هي اهلدف الرئيسي يف برنامج تعلم 

 ٢.اللغة األجنبية

ومن حيث لغتها الوظيفية هي أداة ،اللغة هي األداة األكثر أمهية بالنسبة للبشر 

تمع اتصال وربط يف التفاعل البشري اليو  مي، سواء األفراد مع األفراد، واألفراد مع ا

تمع مع دولة معينة ا تعترب شبًحا  ٣.وا يعترب بعض الطالب أن املواد العربية صعبة وحىت أ

ا ما يكون هناك كراهية للطالب ملتابعة تعلم اللغة العربية، وخاصة  ً خميًفا ، لذلك غالب

 ٤.علمها يف تعلم اللغة العربيةوهي جوانب التيتجب ت، دروس مهارة الكالم

كثري من الطالب إىل االنطباع بأن تعلم اللغة العربية أصعب من تعلم اللغات  

ولذالك جيب أن تكون هناك جهود لتعميق  لتوقع هذه الفجوة،. األجنبية األخرى

 التحديد والصدق وكذلك املثابرة والصرب، مما ال شك فيه أن إتقان اللغة العربية إىل أقصى

 .حد حيت يتمكن الطالب من دراسة املعرفة العربية وتعميقها بسهولة

                                                        
2Mahmud Kamil Al-Naqah. Ta’lim al-Lughah al-Arabiyyah Li al-Nathiqin Bi Lughat 

Ukhra: Ususuh, Mahakhiluh, Thuruq Tadrisih. Makkah al-Mukarramah: Jami‟at Um al-Qura. 
1985.hal.151   

3 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran agama dan Bahasa Arab, 
(Jakarta: PT Raharja Grafindo 1997). Hlm 187. 
4Ibid, hlm 188 
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اللغة العربية هو من بعض الدراسة الصعبة، لذلك مييل الطالب إىل أن يكونوا   

ملهارة ) احلفر(عن التعود والتدريب  دة، يف األساس درس اللغة هو أكثرأقل من سعا

  ٥.ما ينطبق على تعلم اللغةهذا . الطالب يف القراءة أو الكتابة أو التحدث

حيق لكل طالب من حيث املبدأ احلصول على فرصة لتحقيق أداء أكادميي  

ولكن، فإن الواقع اليومي واضح أن الطالب لديهم اختالفات يف القدرات الفكرية . مرض

والقدرات البدنية واخللفية العائلية والعادات وأساليب التعلم اليت تكون يف بعض األحيان 

تنتج صعوبات التعلم أيًضا عن نقاط الضعف العقلية . لة للغاية بني الطالب واآلخرينمذه

واليت يصعب التغلب عليها ) سواء تلك الناجتة عن الوالدة أو بسبب اخلربة(لدى الطالب 

من قبل الفرد املعين أو بسبب عدم االهتمام أيًضا، والرتدد، وقلة اجلهد، وقلة احلماس، 

فضال عن صعوبات . أساسي يف التعلم. ان املهارات والعادات اللغويةوالتعب، وعدم إتق

 .يف إيصال املعلمني يف توفري مواد تعلم اللغة العربية

بناء على مسح للباحثني قمت به يف البداية، مت احلصول على معلومات مفادها  

. من العقبات أنه عند تعلم اللغة العربية وخاصة تعلم مهارة الكالم، ال تزال هناك العديد

بعض العوامل من صعبة التعليم مهارة الكالم هي عدم وجود عقلية يف التحدث باللغة 

 .العربية، وعدم إتقان املفردات، وعدم القدرة على تأليف الكلمات يف اجلمل العربية

                                                        
5 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi pengajaran bahasa Arab, (Malang: 2005) hlm. 46-47. 
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ترجع مشكلة اخنفاض كفاءة الطالب يف جمال حمار الكالم بشكل أساسي إىل  ،ولذلك

مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري م الرتيبة ووسائل تقييم التعلم اسرتاتيجية التعل

 .٦.اليت ال تدعم بعدهونودادي بليتارمؤسسا أن معهد الكمال العصري اإلسالمي كونري 

بناء على املشكالت اليت حتدث لدى الطالب حنو تعلم مهارة الكالم ، أمهية  

لدى الطالب دافع كبري واهتمام مناهج جديدة يف تعلم مهارة الكالم حبيث يكون 

ا يف استخدام . بتعلمها جيب أن يتبعه معلمو املدرسة بطريقة مربجمة ليكونوا مبدعني دائمً

يتم . أساليب واسرتاتيجيات التعلم الفعالة وميكن للمعلم أن خيلق حالة صفية مواتية وممتعة

لطالب السلسني ل. ذلك حبيث ميكن أن تتم عملية التعلم وفًقا لألهداف املتوقعة

 .والناجحني يف تعلم مهارة الكالم

ج  جملةقالت سيت زبيدة يف   من بني األساليب الفعالة املستخدمة اليوم هو 

لة مهارات بقرن واحد وعشرين/ مهارات القرن احلادي والعشرين أنه  ۲۰۱٦يف عام  ا

وذلك لتحسني  من خالل حتديث جودة التعلم،  ميكن حتقيق مهارات بقرن واحد وعشرين

، ١٣Vol ، Chemistry Education Innovationيؤكد ويان ريدهانا يف جملة  ٧كفاءة الطالب

أن الشراكة من أجل التعلم بقرن واحد وعشرين  ٢٢٥٣-٢٢٣٩صفحات  ٢٠١٩ ،١ نمرة

                                                        
6Survey peneliti di Pondok Pesantren Terpadu Alkamal pada senin,11 november 2019 pukul 

16.00 WIB 
7 Siti Zubaidah, Ketrampilan Abad ke 21: Ketrampilan yang diajarkan dalam Pembelajaran 

diambil dari Https://www.researchgate.net diakses pada selasa, 12 november 2019 pukul 17.00 WIB 

http://www.researchgate.net
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واليت تشرح تطوير رؤية التعلم مع اسم إطار عمل التعلم بقرن واحد وعشرين الذي يصف 

املهارات واملعرفة واحلياة اليت جيب أن تكون يسيطر عليها الطالب حيث توجد املواد 

واملواضيع الرئيسية حول مهارات مهارات بقرن واحد وعشرين ونتائج التعلم للطالب يف 

من الواضح أن اإلتقان يف املواد : املعىن ٨وأنظمة الدعمأيًضا القرن احلادي والعشرين 

الرئيسية واملواضيع املتعلقة مبهارات القرن واحد وعشرين والعشرين ميكن أن حيسن نتائج 

 .تعلم الطالب

مهارات بقرن واحد وعشرين هي مهارات مطلوبة لشخص ما ليتمكن من  

ليئة بالغموض كتحضري للموارد البشرية مواجهة حتديات احلياة اليت تزداد تعقيًدا وم

 .الناجحة يف احلياة والوظيفة

ج مهارات القرن احلادي والعشرين وفًقا ل بنت زبيدة،  من بني ميزات ومزايا 

أن مهارات القرن احلادي والعشرين يتم تنفيذها لتكون قادرة على جتديد جودة التعلم، 

وتشجيع التعاون والتواصل لتعديل ختصيص ومساعدة الطالب على تطوير املشاركة ، 

التعلم ، وزراعة إبداع الطالب واالبتكار يف التعلم ، واستخدام أدوات التعلم مناسب، مع 

املشكالت ، وتصميم أنشطة التعلم ذات الصلة / الرتكيز على التعلم القائم على املشاريع 

  ما وراء املعرفة وتطوير التعلم بالعامل احلقيقي، وزيادة مشاركة الطالب وحتفيزهم، ومتكني

                                                        
8Wayan Redhana.,Mengembangkan ketrampilan Abad ke 21 Dalam Pembelajaran Kimia, 

jurnal Inovasi Pendidikan kimia, Vol 13, No 1, 2019 halaman 2242 
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 .املتمحور حول الطالب لزيادة كفاءة الطالب 

تفرتيض الباحثة ملدخل مهارات القرن الواحد وعشرين يستطيع أن تنمية مهارة  

الطالرب وترقيتها ىف اللغة العربيةمبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي 

ر هي إحدى سالمي كونري ونودادي بليتابليتارمؤسسا أن معهد الكمال العصري اإل

 .املعاهد مبدينة بليتار

إن افرتاض الباحثني أن مهارات القرن احلادي والعشرين ستكون قادرة على  

العصري اإلسالمي كونري ونودادي " الكمال"معهد حتسني نتائج تعلم الطالب يف جمال 

هي مي كونري ونودادي بليتار معهد الكمال العصري اإلسالهي بيئة مدرسية داعمة، بليتار 

. واحدة من املدارس الداخلية يف منطقة بليتار اليت جتمع بني املناهج السلفية واحلديثة

دف إىل جعل  املدارس الداخلية اإلسالمية القائمة على اللغة العربية واللغة اإلجنليزية واليت 

الكمال الداخلية بتعليم الطالب جاهزين للقيادة واالستعداد للقيادة، حبيث تقوم مدارس 

م  م مؤهلني يف جمال الدين، كما يتقنون يف جماال الطالب وجعلهم باإلضافة إىل كو

، كمحاولة خللق البيئة ىف التكلم اليوميتستخدم الطالب اللغة العربية واإلجنليزية . الفكرية

غة العربية استكمال تعليم الل. اللغوية على أمل لديهم الطالب من مهارة الكالم جيدة

مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري جاء السنرتي الذي درس . والعديد من الربامج

معهد الكمال العصري اإلسالمي كونري من مناطق خمتلفة ، بعضها من بيئة ونودادي بليتار 
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هذا يدل على أن ثقة اجلمهور عالية يف املدير و . وحىت خارج املنطقةونودادي بليتار 

 .ولدامل" أخراج"

تطبيق تعليم مهارة " حتت العنوانفلذالك تريد الباحثة أن تكتب البحث العلمى 

الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري 

املسامهة النظرية ترجو الباحثة أن تؤيت  ". ۲۰۲۱-۲۰۲۰ونودادي بليتار للعام الدراسى 

الدخلية اليت  تتعلق مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين بتتطبيقه وممارسة تطبيق املدارس 

 .يف يف عملية حيت ميكن حتقيق هذه املشية الفخرية

  مسائل البحث .ب

  :و مسائل هذه البحث هي

تطبيق تعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين مبعهد كيف ) أ

- ۲۰۲۰الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار للعام الدراسى 

  ؟م۲۰۲١

تعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين  وحاهلا مشكالت كيف) ب 

- ۲۰۲۰مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار للعام الدراسى 

 ؟م۲۰۲١
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مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد يف تعليم الطالب كفاءة كيف   )ت

وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار للعام الدراسى 

  ؟۲۰۲١- ۲۰۲۰

  البحث  هدافأ .ج

تطبيق التعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين عرفة عملية مل ) ا

مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار للعام الدراسى 

۲۰۲۰ -۲۰۲١ 

تعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد  يفوحاهلا املشكالت  لوصف )ب

وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار للعام الدراسى 

۲۰۲۰ -۲۰۲١ 

تعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد يف الطالب كفاءة  ملعرفة) ت

وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار للعام الدراسى 

۲۰۲۰ -۲۰۲١ 

  فوائد البحث   .د

 الفائدة النظرية ) ا
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لقارئ و لزيادة معلومات ل ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث مفيدة) أ(

 الباحث

يف جمل التعليم ، وخاصةً مبعهد لتزيد كنوز علمية اجلديدة وترجو الباحثة ) ب(

أن تنال  الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار، عند الباحث

االشخصية يف حتليل املشكالت اليت حتدث   .فرصة لقياس قدرا

  الفائدة التطبيقيى  )ب

  :هي هذا البحثالفائدة التطبيقىي 

 للمدرسة )أ(

  مصادراملعرفة للمدرسة يف ترقية تعليم اللغة العربية وباخلصوصزيادة ك    

 مهارة الكالم 

  للمدرس ) ب(

التعلم حبيث يكون أفضل طريقة لتحسني مفيدة كزيادة معلومات و   

 وأسهل للطالب الذين يتعلمون اللغة العربية، وخاصة التعليم مهارة الكالم

  للطالبات) ج(
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م يف تعليم   مهارة الكالمكالوسيلة ألن تساعدهن يف تنمية كفاء

عن تعليم مهارة الكالم يف زمان  بتكارإلفتكار وإو لبناء أنشطة التالمذ 

  .احلديث

للباحثة )د(  

زيادة معرفة  يل علي نتائج من األنشطة البحثية ونال الباحثة حتص

  .بداية النجاح فشل يف البحث هوجديدة كدافع لباحثني آخرين أن كل 

  للباحث القادم )ه(

ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث مفيدة للتوجيه والدليل واملواد 

 .املرجعية ملن يبحث يوم القادم ذات صلة أو مناسبة نتائج هذا البحث

.ه حدود البحث  

   حدود الموضوع) ا 

  حتدد الباحثة هذا البحث باملوضوع تطبيق التعليم مهارة الكالم

مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي    

۲۰۲١-۲۰۲۰كونري ونودادي بليتار للعام الدراسى   

حدود الموقع الوسطى) ب  
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 حتدد الباحثة خاصة يف صف االوىل الطبيعة الوسطى و صف الثالث

الطبيعة الوسطى لدى طالب مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي 

  بليتار

حدود الزمن )ج  

هذا البحث حتدد يف معهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي 

لطالب يف صف االوىل الطبيعة الوسطى  ۲۰۲١- ۲۰۲۰بليتار للعام الدراسى 

وجيري . لدى طالب مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار

 البحث من شهر يناير إىل شهر فرباير 

دةاالم ودحد) د  

يف  "غة العربيةالل "فيب االكتاب "الطباخ وما فيه" املادةالباحث حتدث 

عن تطبيق  .ستاذ حممد اصحي املعز املاجستريالذي كتبه علي األ ۶٩صفحة 

التعليم مهارة الكالم مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين مبعهد الكمال العصري 

   ۲۰۲١-۲۰۲۰ الدراسىري ونودادي بليتار للعام اإلسالمي كون

 توضيح المصطلحات.ه

ألجل اإلجتنابات واإلبتعاد عن سوء الفهم ىف فهم موضوع هذا البحث، فينبغى 

  :على الباحثة توضيح املصطلحات التالية
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 التوضيح النظرى) ا

القدرة على التعبري عن أصوات التعبري أو الكلمات للتعبري : مهارة الكالم)  أ(

 ٩آراء أو رغبات أو مشاعر جتاه الطرف املقابل عن األفكار كأفكار أو

امهارات القرن الواحد وعشرين من أجل تعرفها ) ب( جمموعة املهارات ”: بأ

والعشرين مثل مهارات التعلم  واحدمة للنجاح والعمل يف القرن الالالز 

والثقافة املعلوماتية واإلعالمية والتكنولوجية، ومهارات احلياة  واالبتكار،

مهارات القرن الواحد  تعليم مما سبق ميكن تعريف .وغري ذالك ١٠“والعمل

ا حتياجات ومتطلبات بقرن الواحد إلإعداد الطالب وفقا : وعشرين بأ

 .وعشرين عن طريق تطوير مهارات

التفكري النقدي واإلبداع يتكون من واحد و عشرين المهارات القرن  

واملعلومات وحمو األمية وحمو األمية اإلعالمية وتكنولوجيا  التواصلو والتعاون 

معرفة القراءة والكتابة واملرونة والقيادة واملبادرة واإلنتاجية واملهارات 

لكن يف هذا النقاش ، حيد الباحثون ويأخذون املهارات اليت . االجتماعية

   التواصل والقيادة :تها وهيسيتم مناقش

                                                        
9Subato nababan, Metodologi Pengajaran Bahasa,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama:1993), 

hlm. 175 
مت  ۲۰۳۰و العشرين يف رؤية اململكة مهارات القرن احلادي / https://www.new-educ.com عبد العزيز الوطبان١٠ 

 ٨الساعة  ۲۰۱۹نوفمرب ۱۲الوصول إليه يوم الثالثاء 

https://www.new-educ.com
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القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وإقناع املهارات شفويا وخطيا ،  :التواصلو . ۱

والقدرة على التعبري عن اآلراء جبمل واضحة ، ونقل األوامر بوضوح ، وميكن أن حتفز 

 ١١.اآلخرين من خالل القدرة على الكالم

على جمموعة من الناس يف منظمة رمسية أو غري رمسية درة الشخص على التأثري : القيادة. ٢

  ١٢حنو حتقيق األهداف

 التوضيح التطبيقى )ب

تطبيق التعليم مهارة الكالم "توضيح االصطالحات ىف السابق، أن قصد املوضوع 

مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي 

مدخل مهارات القرن الواحد هو عالقة بني إفادة "  ۲۰۲١-۲۰۲۰بليتار للعام الدراسى 

 استخالص النتائج من بني ما يتكلمون اليت  مهارة الكالم وقدرة طالب علىوعشرين 

  .فيه

  البحوث السابقة. و

  :تناولت عن هذا املوضوع هي ما يلي إن حبوث اليت

                                                        
11 Edi prihadi,’ Pengembangan ketrampilan 4c “ Al’athifah min markazy dirosat Al-

islamiyah Passion of the Islamic studies center JPI- Rabbani., hal. 467 
12 Robbin, Stephen P , Perilaku organisasi: Konsep Kontoversi Perilaku, Jilid dua, Edisi 

Terjemahan, Prehhalindo, Indonesia hal 47 
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املفردات على مهارة  تأثري تعليم "حتت املوضوع أنيس صاحلة  تبتهاالذي ك ثالبح. ۱

تاونج سارى " داراحلكمة"ىف املعهد العصرى  الكالم لطالبات الصف الثالث

 ۲۰۱۶- ۲۰۱۵للعام الدراسى  تولونج أجونج

تعليم املفردات ىف املعهد عملية  لوصف )۱ لبحث فهواإن أعراض 

تاثري تعليم املفردات لوصف  )۲ تولونج أجونج تاونج سارى" داراحلكمة"العصرى 

تاونج " كمة داراحل"املعهد العصرى  على مهارة الكالم لطالبات الصف الثالث ىف

 سارى تولونج أجونج 

تعليم املفردات ىف معهد العصرى دار احلكمة : أما نتائج البحث هي

. كل يوم يف كل الصباح و كل املساء قالت أنيستاونج ساري تولونج أجونج جتر 

الباحثة   تستعملو قالت أنيس .لتكلم كل يوم يعطى املعلم املفردات الىت تستخدم

  ٠،٨٣٣ rxyبعد انتهاء التحليل، كان النتيجة . احلقائق ضرب العزوم لتحليلصيغتا 

هذا املعىن كان التأثري تعليم املفردات على مهارة   1,00 – 0,800وهي يقع بني

سارى تاونج " داراحلكمة "لطالبات الصف الثالث ىف املعهد العصرى  الكالم

  ١٣.أجونج ، وتأثريه بقدرة عالية تولونج

                                                        
تاونج " داراحلكمة "ىف املعهد العصرى  تأثري تعليم املفردات على مهارة الكالم لطالبات الصف الثالث ،أنيس صاحلة ١٣  

 س. ونج، صجاحلكومية تولونج أ، اجلامعة اإلسالمية   ۲۰۱۶-۲۰۱۵ للعام الدراسى سارى تولونج أجونج
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حماولة ترقية مهارة الكالم  "حتت املوضوع رافيتا مفاتيح املكرمة  البحث الذي كتبتها. ۲

الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية املوّدة الثانية  بتقنية تقدمي القصة لطالبات

 "م ۲۰۱۵-۲۰۱۶ بليتار للعام الدراسي

الوصف عن حماولة املدرسة يف ترقية تعليم مهارة ) ۱ فهو البحثإن أعراض 

الكالم بتقنية تقدمي القّصة لطالبات الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية املوّدة 

الوصف عن املشكالت حماولة املدرسة يف ترقية تعليم مهارة الكالم بتقنية  )۲ .بليتار ۱

) ۳.بليتار ۱القّصة لطالبات الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية املوّدة  تقدمي

تقدمي  الوصف عن حلّ املشكالت حماولة املدرسة يف ترقية تعليم مها رة الكالم بتقنية

  .بليتار ۱القّصة طالبات الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية املوّدة 

حماولة املدرسة يف ترقية تعليم مهارة الكالم بتقنية تقدمي : أما نتائج البحث هي

بليتار تشمل على ثالث  ۲القصة لطالبات الصف الثامن باملدرسة اإلسالمية املوّدة 

 يف عملية تعليمها، اخلطوة األوىل وهي املقدمة يف هذه اخلطوة إعطاء املدرسة خطوة

وهي أنشطة التعليم وتشمل على التحية و تسأل عن حال الطالبات، واخلطوة الثانية 

املدرسة وسيلة التعليم وهي  إعطاء املفردات و بيان القصة و يف البيان القصة تستخدم

املدرسة التمثيلية يف تعليمها و تقدمي  عادة لزيادة فهم الطالبات تستخدمو الصورة 

تقومي إعطاء املدرسة األسئلة عن القصة و إعطاء  القصة، اخلطوة الثالثة هي التقومي، ويف
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أمامشكالت حماولة املدرسة يف ترقية تعليم مهارة الكالم . الوظيفة حلفظ نص القصة

نقصان فهم الطالبات عن )  ۱ :لطالبات الصف الثامن منها  بتقنية تقدمي القصة

سة  رن بالنعاس حني هناك الطالبات االئي يشع)  ۲  حمتويات القّصة بعد شرحها املدرّ

نقصان الفهم عن قواعد )  ۶.صعب الطالبات يف حفظ نص القصة) ۳.عملية التعليم

  ١٤اللغة العربية وهي علم النحو

تطبيق وظيفة حمركي  "حتت املوضوع  أفريزال نور علي شاه فوترا البحث الذي كتبته .۳

الكمال كونري وونودادي اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم باملعهد اإلسالمي العصري 

  بليتار

  :أما نتائج البحث هي

ملعرفة مشكالت تطبيق وظيفة حمركي اللغة لرتقية ) ۱ البحث فهوإن أعراض 

ملعرفة ) ۲.مهارة الكالم باملعهد اإلسالمي العصري الكمال كونري وونودادي بليتار

مشكالت تطبيق وظيفة حمركي اللغة لرتقية مهارة الكالم باملعهد اإلسالمي العصري 

 الكمال كونري وونودادي بليتار 

                                                        
الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية املوّدة الثانية بليتار للعام  حماولة ترقية مهارة الكالم بتقنية تقدمي القصة لطالبات ،رافيتا مفاتيح املكرمة١٤

 س. نج، صو ج م ، اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أ ۲۰۱۵-۲۰۱۶ الدراسي
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إبتكارات معلم اللغة  "صحة السعادة أمشي حتت املوضوع اأرنا ن البحث الذي كتبتها .۶

العربية يف تعليم مهارة الكالم لصف السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية رادين فاكو 

 "م ٢٠٢٠ /٢٠١٩للعام الدراس (Trenggalek) ترجناليك 

إبتكارات معلم اللغة العربية يف استخدام الوصف ) ۱ البحث فهوإن أعراض  

السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية رادين فاكو الطريقة يف تعليم مهارة الكالم لصف 

إبتكارات معلم اللغة العربية يف استخدام الوسائل يف تعليم الوصف ) ۲ .ترجناليك

  مهارة الكالم لصف السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية رادين فاكو ترجناليك

دام أن إبتكارات املعلم اللغة العربية يف استخ) ۱: أما نتائج البحث هي

الطريقة تعليمية يف تعليم املهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة اإلسلمية رادين فاكو 

ترجناليك هو استخدام طريقة مباشرة بالصور اجلذابة واملثرية لإلهتمام كوسيلة مساعدة 

مرئية يف تعليم املهارة الكالم لطالب يكونوا متحمسني و نشطني يف عملية التعليم و 

أن إبتكارات ) ۲.  الطالب عن اجلملة و احلوار باللغة العربية جيداخاصة يف التعبري

املعلم اللغة العربية يف استخدام الوسائل يف تعليم املهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة 

اإلسلمية رادين فاكو ترجناليك هو استحدمي املعلم الوسائل التعليمية متنويعة يف تعليم 

من بني الوسائل . وهي الوسائل البصرية. م املهارة الكالماللغة العربية خصاة يف تعلي

حبيث . البصرية املستخدمة هي وسائل الصور، وسائل النجوم امللونة ووسائل األلغاز
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ميكن أن يساعد املعلم على إيصال املواد للطالب وميكن الطالب فهم املواد اليت 

ال يشعرون بامللل، و يستطيع الطالب يصبحون متحمسني، . يدرسها املعلم جيدا

ا الطالب يف التحدث باللغة العربية  .ولديهم احلافز ليكونوا أكثر نشاًط

 
اذ البحث  املوضوع  اإلسم والسنة   اإلرتباط 

تأثري تعليم املفردات على مهارة   ۲۰۱۵ أنيس صاحلة
ىف  الكالم لطالبات الصف الثالث

تاونج " داراحلكمة "املعهد العصرى 
للعام الدراسى  سارى تولونج أجونج

۲۰۱۵-۲۰۱۶ 
  

بني هذه البحث والبحث العالقة 
يبحث : اليت ستقوم بيه الباحثة هي

يسمي القيام و  عن املهارة الكالم
ببعض البحوث يف املعهاد علي 

  أساس اللغوية 

حماولة ترقية مهارة الكالم بتقنية تقدمي   ۲۰۱۵ رافيتا مفاتيح املكرمة
الصف الثامن  القصة لطالبات

درسة املتوسطة اإلسالمية املوّدة بامل
-۲۰۱۶ الثانية بليتار للعام الدراسي

  م ۲۰۱۵

هذه البحث والبحث بني العالقة 
هذا  اليت ستقوم بيه الباحثة هي يف

 البحث يسمي يبحث عن تعليم
 .ية مهارة الكالمتنمل الكالم مهارة

استخدام لبحث الكمي يف هذا 
البحث أما رافيتا مفاتيح املكرمة 

 .البحث الكمي
  

تطبيق وظيفة حمركي اللغة العربية "  ٢٠۱٧ أفريزال نور علي شاه فوترا
لرتقية مهارة الكالم باملعهد اإلسالمي 
العصري الكمال كونري وونودادي 

  بليتار
  

العالقة بني هذه البحث والبحث 
يبحث  :اليت ستقوم بيه الباحثة هي

و    الكالم مهارة عن تعليم
باستخدام يستعمله الباحث 

ويبحث ع املكا   البحث النوعي
 الواحدة
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 /٢٠١٩صحة السعادة أمشياأرنا ن

  م٢٠٢٠
إبتكارات معلم اللغة العربية يف تعليم 
مهارة الكالم لصف السابع باملدرسة 

ة اإلسالمية رادين فاكو املتوسط
 للعام (Trenggalek) ترجناليك
  م٢٠٢٠/ ٢٠١٩الدراس 

والبحث العالقة بني هذه البحث 
يبحث  :اليت ستقوم بيه الباحثة هي

    الكالم مهارة عن تعليم
  

  

 ترتيب البحث .ح

ترتب البحث ىف هذا البحث العلم ينقسم إىل ثالة أجزاء الرئيسة، هي اجلزء األول 

  .واجلزء النص واجلزء األخري

خلفية البحث ومسائل البحث و : املقدمة حيث تشمل فيها  :  الباب األول

البحث و فوائد البحث و حدود البحث وتوضيح أهداف 

  املصطلحات والدراسات السابقة وترتيب البحث

مهارات القرن الواحد  مفهوم مهارة: النظريات حيث تشمل فيها  :  الباب الثاىن

  .مهارة الكالم، مفهوم وعشرين

تصميم البحث، ومدخله، : بحث حيث تتكون فيهاطريقة ال  :  الباب الثالث

وحتليل ومكانه، وحضور الباحثة، ومصادر حقائق، وطريق مجعها، 

 .مجع احلقائق
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تقدمي البحث، نتائج البحث، التقدمي نتائج البحث ويشتميل :   الباب الرابع

  .وحتليل البحث

  .االفرتاحات) ۲(اخلالصة، ) ۱(االختتام حيتوى على :   الباب اخلامس

تطبيق التعليم مهارة الكالم  "باملوضوع  عن النفس هكذا ترتيب البحث العلمى

مبدخل مهارات القرن الواحد وعشرين مبعهد الكمال العصري اإلسالمي كونري ونودادي 

 " ۲۰۲١- ۲۰۲۰بليتار للعام الدراسى 

  


