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 الباب األول

 املقدمة

 

 خلفية البحث . أ

التصميم اإلمجاىّل الىت تتصل خبطوان وصول  طريقة التدريس ىي يف مرحلة  

الطريقة جزء من اجزاء  1ادلواد إجرأتية وليس ىناك متعارضان بني اخلطوات وادلناىج.

س يف لية التدريس ألن ذلا فائدة لتسهيل عملية التدريالتدريس ادلهمة دلساعدة يف ذماح عم

 تطبيق تدريس اللغة العربية.

أو منط سلوكي  يز ابلسرعة والكفاءة يف عمل معني،ادلهارة ىي أداء يتم  

و غري صويت( يتميز وادلهارة اللغوية ىو أداء لغوي ) صويت أ 2يتكرر يف مناسبات خمتلفة.

ومراعة القواعد اللغوية ادلنطوقة وادلكتوبة. ويشمل أداء  ابلسرعة، والدقة والكفاءة، والفهم،

صويت لغوي على القراءة والتعبري الشفهي والنصوص والتذوق اجلمايل. ويشمل أداء غري 

والتذوق اجلمال اخلطي وغري اخلاطي. وىذه  أبنواعهالى االستماع والكتابة صويت ع

والزمة دلن يعمل يف حقل التعليم بوجو  الزمة لكل إنسان مثقف بوجو عام، ادلهارات

 خاص.
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وىكذا ىدف تعليم اللغة العربية ىو لتطوير الكفاءة اللغوية احلرفنية يف مجيع   

ربع ادلهارات وىي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة النواحي اللغوية اليت يشمل على أ

وتسمى  3القراءة ومهارة الكتابة. وأربع ادلهارات ىي الناحية األوىل يف تعليم اللغة العربية.

ومهارة الكالم والكتابة من مهارة اللغة  ارة االستماع ومهارة القراءة دبهارة اللغة احلسية.مه

 4االنتاجية. ولكل مهارة عالقة متينة بعضهم بعض. ألهنا تنال بعالقة مرتبة ومنظمة.

مهارة اإلستماع ومهارة تتضمن عملية تدريس اللغة العربية اربع مهارات، فيها   

ينبغى على التالميذ لكفائة تلك  مهارة الكتابة. يف احلقيقة،اءة و مهارة القر الكالم و 

ة اللغوية ادلهارات. اما مهارة الكالم فهي افضل ادلهارات يف تدريس اللغة العربية، ألن كفائ

 استعمال اللغة ادلعّلمة يف لساهنم.          للغة نستطيع أن ننظر من كالمهم و عند التالميذ يف تعلم ا

مشكلة أو صعوابت يف تعلم اللغة العربية حىت اليوم اآلن ال تزال  يف احلقيقة،  

ابت . وقد استجاإلسالمي ادلعهدربدث كثرية يف ادلؤسسات التعليمية. كمشكلة ربدث يف 

من ادلعلمني الذين يشعرون  فورا ادلشكلة يف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلرحالة. مل يعد من 

. اإلسالمي ادلعهدادلمكن اعتبار ىذه ادلشكلة، كمشكلة اليت ديكن أن يفهم ببساطة عند 

لذلك من ادلشكلة القائمة سيكون الًتكيز خطرية جداي. تعريف ىذه ادلشكلة واحد منها 

 خفض ادلهارة الكالم.ىو من
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الكالم ابلعربية يتحدث ادلهارات الناطقة أن ديتلكها الطالب من أجل  ادلهارة  

وىي ترمجة اللسان عما  تطوير مهارات اللغة األجنبية، يف ىذه احلالة خاصة للغة العربية.

والكالم  5تعلمو اإلنسان من طريق االستماع والقراءة والكتابة والكالم ىو اللفظ اإلفادة.

وسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود وتدريب على الكالم بعود اإلنسان الطالقة يف التعبري 

طق وطالقة اللسان ومتثيل عن أفكاره. وأىداف تعليم الكالم ىي: تعود التالميذ إجادة الن

وتنمية الثقة ابلنفس لدى  رتيب االفكار،وت ادلنطق،وتعويد التالميذ على التفكري  ادلعاين،

  التالميذ من خالل مواجهة زمالئهم يف الفصل أو خارج ادلدرسة. 

 اإلسالمي احلكمة ادلعهددوىان و  السلفي اإلسالمي بستان ادلتعلمني  ادلعهد  

سرعات ابلتار ىي واحدة من ادلؤسسات التعليمية ربت رعاية وزارة الدينية  السلفي

بستان  ادلعهدكثر تركيزا على ادلواضيع الدينية والعربية على وجو اخلصوص. الدروس أ

سرعات ابلتار مها  السلفي اإلسالمي  احلكمة ادلعهدىان و و دو  السلفي اإلسالمي ادلتعلمني

ديلك اخللفيات خمفض ادلستخدمة الطريقة يف عملية التعلم. كما نعرف يف تعلم اللغة العربية 

سية، حيث بعد التعلم من الطالب يتوقع أن يكون قادرا على ىناك الكفاءات األسا

التحدث ابلعربية بشكل صحيح. ولكن واقع الطالب يف استخدام اللغة العربية يف ادلتوسط 

اليت يواجهها عدد من التالميذ الذين لديهم القليل من االىتمام. حىت أن التالميذ أقل 

 قدرة على التحدث ابللغة العربية.
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4 
 

 اول تطوير تعليم اللغة العربية وتطبيقكثري من ادلؤسسة الًتبوية اليت رب  واآلن  

بشكل التقليدي وشكل العصري وتبدا من  على طالهبم أبنواع الطريقة ة الكالمادلهار 

 ادلرحلة اإلبتدائية حىت ادلرحلة العالية. 

ادلعاىد  ىمن إحد اإلسالمي السلفي دووىان بستان ادلتعلمني وادلعهد  

. وادلنهج ادلستعمل يف ذلك ادلعهد ىو "كلية ادلعلمني اإلسالمية" مثل بليتاريف  فيسلال

ادلرحلة الثانوية. ويشهر ادلعهد ادلعهد احلديث اليت تساوي بًتبية يف ادلرحلة ادلتواسطة و 

د على ابلبيئة اللغوية. وعملية تعليم اللغة العربية تعضاإلسالمي السلفي بستان ادلتعلمني 

، وتعليم اخلط، وأنشطة اخلطابة، وإعطاء ادلفردات األربعة أيضا مثل احملادثة، ادلهارات

تعمل تلك األنشطة لتطوير الطالب على وتعليم النحو والصرف. و  ،واحملفوظات واإلنشاء،

 مهارة اللغة العربية.

على  كالمال ةادلهار  طبيقومن ادلعهد األخر الذي يتطور تعليم اللغة العربية لت  

ل ىذا ادلعهد منهج . وقد استعمسرعات بليتاراإلسالمي السلفي  احلكمة ىو ادلعهدطالبو 

حىت أكثر ادلادة التعليمية ىي ابللغة العربية. وتشهر ادلادة التعليمية بكتب  ادلعهد السلفي،

اإلسالمي السلفي طريقة متنوعة لًتقية مهارة طالبو لقدرة احلكمة  .ويستعمل ادلعهد الًتاث

بية مثل طريقة احملافظة وادلشاورة وسوامها. ويضغط ىذا ادلعهد على تعليم النحو اللغة العر 

 والصرف مثل األساس لتعلم اللغة العربية.

وخيتار الباحث مكانني من ادلؤسسة الًتبوية اإلسالمية مثل مكان أداء   

البحث بسبب أهنما من ادلعهدين اإلسالمني ادلختلفني من نواحي مدخلهما. ادلعهد 
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الذي يشهر ابلبيئة اللغوية وادلنهج  بليتاريف  السلفيمن إحد ادلعاىد  ستان ادلتعلمنيب

من أقدم ادلعهد  اإلسالمي السلفي احلكمة ادلستعمل ىو كلية ادلعلمني اإلسالمية. وادلعهد

 الذي يستعمل منهج ادلعهد السلفي ويشهر بتعلم كتب الًتاث. بليتارالسلفي  يف 

 

 مسائل البحث  . ب

 اإلسالمي بستان ادلتعلمني ادلعهدكيف تصميم الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم يف  .1

 الذمكاابن سرعات بلتار؟   السلفي اإلسالمي  احلكمة ادلعهدداووىان و  السلفي

 اإلسالميبستان ادلتعلمني  ادلعهدالطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم يف  طبيقكيف ت .2

 الذمكاابن سرعات بلتار؟ السلفي اإلسالمي احلكمة ادلعهدو داووىان  السلفي

 بستان ادلتعلمني ادلعهدالطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم يف  طبيقمن ت قييمكيف الت .3

الذمكاابن سرعات  السلفي اإلسالمي احلكمة ادلعهدداووىان و  السلفي اإلسالمي

 بلتار؟

 

 أهدف البحث  . ج

 اإلسالمي بستان ادلتعلمني ادلعهديقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم يف دلعرفة تصميم الطر  .1

 الذمكاابن سرعات بلتار؟  السلفي اإلسالمي احلكمة ادلعهدداووىان و  السلفي
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 اإلسالمي بستان ادلتعلمني ادلعهددلعرفة تطبيق الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم يف  .2

 الذمكاابن سرعات بلتار؟ السلفي اإلسالمي احلكمة ادلعهدداووىان و  السلفي

 بستان ادلتعلمني ادلعهدمن تطبيق الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم يف  قييمدلعرفة الت .3

الذمكاابن سرعات  السلفي اإلسالمي احلكمة ادلعهدداووىان و  السلفي اإلسالمي

 بلتار؟  

 

 فوائد البحث  . د

 الفائدة النظرية  .1

حث هبذا البحث العلمي مفيدة لتنمية ادلعلومة، وأفضل منها لتكثري يرجو البا

نظرايت تدريس اللغة العربية اليت تتعلق لًتقية مهارة الكالم ابستحدام الطريقة ادلباشرة. 

سوى ذلك يرجو الباحث هبذا البحث العلمي لزايدة ادلراجع والواثئق يف اجلامعة 

 تولونج أجونج. السلفي

 

 طبقيةالفائدة الت .2

  للباحث ( أ

يرجي نتائج البحث أن تكون زايدة الفكرة وادلعارف اليت يرجو الباحث 

بستان  ادلعهدتتكون يف تكوين ادلهارات اللغوية من تعليم اللغة العربية عند الطالب يف 
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 الذمكاابن السلفي اإلسالمي احلكمة ادلعهددوىان و  السلفي اإلسالميادلتعلمني 

 .سرعات ابلتار

  للمعهد  ( ب

لتقرير ادلنهج الدراسي  للمعهديرجو الباحث هبذا البحث العلمي مفيدة 

لتقدمها وكذالك خاصة مركز اللغة ليكون طريقة منط لكتابة ادلادة اللغوية ادلناسبة حبالة 

 .اإلسالمي للمعهد، خاصة ادلعهدشخص واحتياجو يف زمان حاضر جلمع 

 

 ج( للمعلمني 

لعلمي مفيدة للمعلمني ابتكارا ومصدرا لدخول يرجو الباحث هبذا البحث ا

يف عملية تعليمهم لتقدمب ادلادة اللغة العربية مناسبة بكوهنم ابستخدام الطريقة ادلباشرة 

 ليكون التالميذ عملّيا و فّعلّيا لًتقية مهارة الكالم.

 

 د( للباحث القادم

حث القادم يرجو الباحث هبذا البحث العلمي مفيدة أن يكون طريقة منط للبا

 دلالحظة متعمقة او لإلنبات لكى زايدة إكتشاف البحوث العلمية اجلديدة.
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 توضيح املصطلحات . ه

يوضح الباحث فيما يلى ادلصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان ىذا   

 فعالية استخدام الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم )دراسة متعددة"البحث ربت ادلوضوع 

 اإلسالمي احلكمة معهدداووىان و  السلفي اإلسالمي بستان ادلتعلمني معهديف  عادلواض

". وقبل أن يبحث الباحث عن صلب ادلوضوع فمن الذمكاابن سرعات بلتار( السلفي

 ادلستحسن هبا أن يوضح ما حيتوي على موضوع ىذا البحث العلمي من اجلملة اآلتية:

 التوضيح النظري .1

  الطريقة ادلباشرة . أ

الطريقة ادلباشرة ىي إحدى الطريقة من طرق تدريس اللغة العربية.    

الطريقة ادلباشرة تتم هبا تعليم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة اليت تعلم الفرد هبا لغتو 

تعلم اللغة العربية صورة دماثلة لتعليم اللغة األوىل، يتعلم التالميذ اللغة عن  6األوىل.

سم ا يطلق عليها من أمساء أي بني اإلمريق الربط ادلباشر بني األشياء و ط

 وادلسمى. 

اذا، استخدام الطريقة ادلباشرة ىو عملية التدريس دلادة اللغة   

ابختيار الباحث إىل أن يستخدم الطريقة ابلطريقة ادلباشرة. الًتكيز ىذه  العربية

                                                           
(، 1986: جامعة ام القرى، رشدى أمحد طعيمة، ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى اجلزء األول، )مكة ادلكرمة6

 .363ص. 
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الطريقة ىي التالميذ امهار ليستخدمون اللغة االجنبية اليت لتعلمهم، ليست امهار 

 عن اللغة االجنبية اليت لتعلمهم.

 

 مهارة الكالم . ب

مهارة الكالم احد من مهارات اللغوية. مهارة الكالم ىي كفائة   

  7عبري عن األصوات الكلمات الفكرة وارأي و اإلرادة و الشعور إىل ادلخاطب.ت

 

 التوضيح التطبيقي .2

بنسبة توضيح ادلصطلحات يف السابق، أن قصد ادلوضوع "فعالية   

 تخدام الطريقة ادلباشرة يف درس اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم )دراسة متعددةاس

 احلكمة معهدداووىان و  السلفي اإلسالمي  بستان ادلتعلمني عهدميف  ادلواضع

الذمكاابن سرعات بلتار(" ىو عملية التدريس دلادة اللغة  السلفي اإلسالمي

 احلكمة ادلعهدداووىان و  السلفي اإلسالمي بستان ادلتعلمني ادلعهدالعربية لتالميذ 

الذمكاابن سرعات بلتار ابستخدام الطريقة ادلباشرة لًتقية   السلفي اإلسالمي

 كفائتهم يف كالم ابللغة العربية.

 

 
                                                           

7
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 155.  
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 البحوث السابقة . و

كان ىذا البحث العلمي دراسة مكتبية، وبنسبو إىل ذالك فالبد للباحث أن   

قبل وكانت الباحث قد رأت البحث العلمي الذي يتعلق حبثو  يدرس الكتب او ادلراجع من

هبذا ادلوضوع السابق. و يسجل الباحث يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة هبدف 

عرض خريطة الدراسات يف ىذا ادلوضوع وإبراز النقاط ادلميزة بني ىذا البحث و ما سبقة 

 من الدراسات، كما يلى:

عالية استخدام الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم يف فصل الثامن دمحم رجال رزقى، "ف .1

   2313.8ماس سيدوارجو"،  دبعهد

لحة، "تنمية مهارة الكالم بطريقة مسعية الشفوية )حبث إجرأتى الصفى يف سيت مص .2

  2313.9اإلبرىيمى غاليس ابذمكالن("،  السلفي اإلسالمي ادلعهد

 ادلعهدكسرايتني، "تطوير ادلواد التعليمية لتنمية مهارة الكالم )حبث تطريرى يف  .3

          2313.13جاوى الشرقية("، -ابسروان-احلكومية ابذميل السلفيادلتوسطة 

دمحم اسكاندر زولكارنني، "تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تدريس اللغة العربية لطالب  .4

فابيالن مونكيد ماجيالنج"، يف ادلعهد  السلفيادلتوسطة  ادلعهدالفصل السابع يف 

2333.11 

                                                           
8
Muhammad Rijal Rizqi, Efektifitas Penggunaan Metode Langsung Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Maharah Kalam di Pon Pes Mas Sidoarjo,(UIN Surabaya, 2013).  
9
Siti Maslihah, Meningkatkan Maharah Kalam Dengan Metode Menirukan Bunyi Lisan (Studi 

Tindakan Kelas di Madrasah Aliyah Negeri Galis Bangkalan, (UIN Surabaya, 2013).  
10

Kasriatin, Pengembangan Bahan Ajar Maharah Kalam (Studi Evolusioner di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Bangil-Pasuruan-Jawa Timur, (UIN Surabaya, 2013). 
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باشرة لًتقية مهارة الكالم لتالميذ الفصل العاشر دمحم فكري عزيز، "استخدام الطريقة ادل .5

  2314.12اخلريية كوندانج جلى ماالنج"،  اإلسالمي ادلعهديف 

مواقع البحث يف البحث االن تكرير البحث من البحث السابق لكن  

 ابدلدخل ادلختلف.

الفرق كما يف اجلدول و  اما توضيح بني دراسة السابقة من حيث ادلضمون 

 األتية:

 رقم اسم الباحث ادلوضوع ادلضمون الفرق

ريّكز يف فعالية يرّكز الباحث يف البحث السابق ف

استخدام الطريقة ادلباشرة، اما البحث اآلن فريّكز 

الباجث يف تصميم تدريس اللغة العربية وتطبيقو 

وتقييمو ابستخدام الطريقة ادلباشرة يف درس اللغة 

العربية لًتقية مهارة الكالم، وشخص البحث يف 

البحث السابق التالميذ يف فصل الثامن دبعهد 

ا شخص البحث اآلن ماس سيدوارجو، ام

 اإلسالمي  بستان ادلتعلمني ادلعهدفلتالميذ يف 

ادلضمون يف ىذا 

البحث العلم يركز 

يف الكفاءة لًتقية 

مهارة الكالم يف 

 السلفيادلعهد 

فعالية استخدام 

الطريقة ادلباشرة 

 لًتقية مهارة

الكالم يف فصل 

 الثامن دبعهد

 ماس سيدوارجو

دمحم رجال 

 رزقى
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Muhammad Iskandar Zulkarnain, Penerapan Metode Langsung dalam Pengajaran Bahasa Arab 

bagi Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Pondok Pabelan Mungkid Magelang, (IAIN 

Yogjakarta, 2003). 
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Muhammad Fikri Aziz, Penggunaan Metode Langsung untuk Meningkatkan Ketrampilan 

Berbicara Siswa Kelas X di MA Al-Khoiriyah Gondanglegi Malang, (Universitas Negeri Malang, 

2014).   
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 اإلسالمي  احلكمة ادلعهدداووىان و  السلفي

 الذمكاابن سرعات بلتار السلفي

 

اآلن يف تركيز الدراسة الفرق بني البحث السابق و 

و سخص البحث. ترّكز الباحثة يف البحث 

السابق فًتّكز تنمية مهارة الكالم بطريقة مسعية 

الشفوية، اما البحث اآلن فريّكز الباجث يف 

تطبيقو وتقييمو تصميم تدريس اللغة العربية و 

ابستخدام الطريقة ادلباشرة يف درس اللغة العربية 

لًتقية مهارة الكالم. يف ىذا البحثني قد سوى 

ابىداف لًتقية مهارة الكالم، لكن استخدام 

الطريقة يف البحث السابق تستخدم الباحثة 

بطريقة السمعية الشفوية. اما يف البحث اآلن 

شخص ، و ستخدم الباحث بطريقة ادلباسرةفي

 ادلعهدالبحث يف البحث السابق التالميذ يف 

احلكومية غاليس ابذمكالن، اما  اإلسالمي

بستان  ادلعهدشخص البحث اآلن فلتالميذ يف 

ادلضمون يف ىذا 

البحث العلم يركز 

لتنمسة يف الكفاءة 

مهارة الكالم 

بطريقة مسعية 

 ادلعهدالشفوية يف 

 السلفي اإلسالمي

تنمية مهارة 

الكالم بطريقة 

مسعية الشفوية 

)حبث إجرأتى 

 ادلعهدالصفى يف 

 اإلسالمي

 السلفي

اإلبرىيمى 

غاليس 

 ابذمكالن(

 2 سيت مصلحة 
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 ادلعهدداووىان و  السلفي اإلسالميادلتعلمني 

الذمكاابن سرعات  السلفي اإلسالمياحلكمة 

 بلتار

اآلن يف تركيز الدراسة الفرق بني البحث السابق و 

ّكز الباحث يف البحث و سخص البحث. اما ير 

السابق يف ذبريبة الدريي ابطريقة ادلباشرة لًتقية 

مهارة الكالم فلذلك يستعمل الباحث ابلبحث 

االجرائى الفصل، اما البحث اآلن فريّكز الباجث 

يف تصميم تدريس اللغة العربية وتطبيقو وتقييمو 

العربية  ابستخدام الطريقة ادلباشرة يف درس اللغة

شخص البحث يف البحث ة الكالم. و لًتقية مهار 

 ادلعهدالسابق التالميذ الفصل العاشر يف 

اخلريية كوندانج جلى ماالنج، اما  اإلسالمي

بستان  ادلعهدشخص البحث اآلن فلتالميذ يف 

 ادلعهدداووىان و  السلفي اإلسالمي ادلتعلمني

الذمكاابن سرعات  السلفي اإلسالمي احلكمة

 بلتار

ادلضمون يف ىذا 

ث العلم يركز البح

يف الكفاءة لًتقية 

مهارة الكالم 

بطريقة ادلباشرة 

ولكن مكن 

 ادلعهدالبحثو  يف 

الثانية اخلريية  

كوندانج جلى 

 ماالنج

استخدام الطريقة 

ادلباشرة لًتقية 

مهارة الكالم 

لتالميذ الفصل 

 ادلعهدالعاشر يف 

اخلريية  اإلسالمي

كوندانج جلى 

 ماالنج

دمحم فكري 

 عزيز

3 
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اآلن يف تركيز الدراسة لسابق و ق بني البحث االفر 

سخص البحث. يرّكز الباحث يف البحث و 

ة ادلباشرة دلدة اللغة السابق يف تطبيق الطريق

مشكلتها، اما البحث اآلن فريّكز العربية و 

الباجث يف تصميم تدريس اللغة العربية وتطبيقو 

 وتقييمو ابستخدام الطريقة ادلباشرة يف درس اللغة

شخص البحث يف ية لًتقية مهارة الكالم. و العرب

ادلتوسطة  ادلعهدالبحث السابق التالميذ يف 

 ادلعهداحلكومية يف الفصل السابع يف  السلفي

يف ادلعهد فابيالن مونكيد  السلفيادلتوسطة 

ماجيالنج. اما شخص البحث اآلن فلتالميذ يف 

 السلفي اإلسالميبستان ادلتعلمني  ادلعهد

 السلفي اإلسالمي احلكمة دادلعهداووىان و 

 الذمكاابن سرعات بلتار

ادلضمون يف ىذا 

البحث العلم يركز 

يف التطبيق مهارة 

 الكالم 

تطبيق الطريقة 

ادلباشرة يف 

تدريس اللغة 

العربية لطالب 

الفصل السابع 

 ادلعهديف 

 السلفيادلتوسطة 

يف ادلعهد 

فابيالن مونكيد 

 ماجيالنج

دمحم اسكاندر 

 زولكارنني

4 

لفرق بني البحث السابق واآلن يف تركيز الدراسة ا

سخص البحث. اما يرّكز الباحث يف البحث و 

السابق يف ذبريبة الدريي ابطريقة ادلباشرة لًتقية 

ادلضمون يف ىذا 

البحث العلم يركز 

يف الكفاءة لًتقية 

استخدام الطريقة 

ادلباشرة لًتقية 

مهارة الكالم 

دمحم فكري 

 عزيز

5 
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مهارة الكالم فلذلك يستعمل الباحث ابلبحث 

االجرائى الفصل، اما البحث اآلن فريّكز الباجث 

ييمو يف تصميم تدريس اللغة العربية وتطبيقو وتق

العربية  ابستخدام الطريقة ادلباشرة يف درس اللغة

شخص البحث يف البحث لًتقية مهارة الكالم. و 

 ادلعهدالسابق التالميذ الفصل العاشر يف 

اخلريية كوندانج جلى ماالنج، اما  اإلسالمي

بستان  ادلعهدشخص البحث اآلن فلتالميذ يف 

 ادلعهدداووىان و  السلفي اإلسالمي ادلتعلمني

  السلفي اإلسالمي حلكمةا

 

مهارة الكالم 

بطريقة ادلباشرة من 

حيث تصميمو 

 وتقييمو 

لتالميذ الفصل 

 ادلعهدالعاشر يف 

اخلريية  اإلسالمي

كوندانج جلى 

 ماالنج

 

 ترتيب البحث. ز

خامتة تنقسم إىل  كان تنظيم البحث يف ىذه رسالة ادلاجستري من مقدمة إىل  

القسم النهاء. لو غرض لتسهيل القراء ثالثة اقسام، وىي القسم األول والقسم الرئيسى و 

 لتعلم البحث و فهم موضوعات ىذا البحث.

رمسية حول ور الالقسم الرئيسى ىو قسم يدل على مجيع البحث )حيتوى األم  

صفحة الغالف األمامى وصفحة ادلوضوع وصفحة ادلوافقة وصفحة التصديق والشعار 
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ادللخص( واإلىداء  وكلمة الشكر وفهرس ودفًت اجلداول والرسم البياىن ودفًت ادللحقات و 

 الذي يكون ستة أقسام:   

فية البحث ومسائل البحث الباب األول: فيو مقدمة و حيتوى على خل  

 تنظيم البحث.دف البحث وفوائد البحث وتوضيح ادلصطلحات و وأى

شرح طريقة تدريس اللغة العربية الىت تتكون من  الباب الثاىن: فيو النظرايت،  

 ترقية مهارة الكالم ابلطريقة ادلباشرة.وطريقة ادلباشرة ومهارة الكالم و 

 ج البحث حيتوى على تصميم البحثالباب الثالث: فيو يدل على منه  

تقنيش ومكان البحث وحضور البحث ومصادر البياانت وطريقة مجعيها وربليلها و 

 صحتها.

إكتشاف البحث. فيو يقدم ابع: فيو يدل على شرح البياانت و الباب الر   

الباحث جبميع البياانت احملصولة مند أول البحث حىت هناية. ىنا يسًتحها الباحث من كل 

 مع إقتشافهما. ادلعهد

امس: فيو يدل على أن يبحث نتيجة البحث. فيو ربليل الباحث الباب اخل  

 بتحليل احلالة الفردية مث ربلياىا بتحليل عرب احلالة. ادلعهدالبياانت من كل 

 اإلقًتاجات.   اخلامتة فيو يدل على اإلستنتاج و   الباب السادس:  

     


