
١

خلفية.
تعبريالالقدرة على وكالمالقدرة على الهواهللا لإلنساننعمأحدمن

همغراضيعرب الناس عن أو.من فمهخروجالصوت املبتويات قلبه احملعن 
الكالم بالناس أن يستخدم الناس برموز الكتابة لقد استخدمقبل و.بالكالم

.داة االتصالألبوصفها ) اللغة(
عليم اللغة تلينبغي ولذلك. قولالفتراض أن اللغة هي االعلى أساس و

قبل تعلم مث يعربهاملة اجلكلمة أو اليف شكل اتصوات اللغاألستماعالاتبدأ ب
والقراءة كالماالستماع والهياملهارات اللغويةتعليم وترتيب. القراءة والكتابة

الفعل و، املترابطةالعاداتهي جمموعة مناللغةأنفتراض آخرا١.والكتابة
لغة استخدامبتعلميعندمااألطفال ك، عدة مراتكرريإذاعادةيكونسوف

اللغةالتكرار جبانب يعلمبطريقة اللغةيعلمأن درس اللغةملينبغي ولذلك.األم
الذاكرة مدة التكرار هو أرسخ املعلومات يفمن مزية طريقة . بطرق أخرى

.تعلم اللغةيف اتصال إىل جناحالذاكرةأمهية دورو. طويلة
م يتعليفتقصد إليهااليتإحدى املهارات اللغويةيهالكالم ةمهارو
تصالاالقامة الوسيلة األساسية إلهياحملادثةكانت و.إندونيسياباللغة العربية

للشخصينبغيو.و املستمعاملتكلمبنيأىاالتصال يفهانوجللغة. تبادلامل
:ِبـالكالمممارسةيستندأن

االستماعةمهار.١

1 Abd. Muin , Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Al
Husna Baru, 2004) Cet. I, hlm. 167



٢

نطقالعلىقدرة.٢
. راءاألالقصد أوعنيعربلتالميذلاليت ميكنها املاجلأمناط املفردات ومعرفة .٣

.االستماعمن ممارسةاستمرارلكالم هواممارسةأنالقولميكنولذلك
، ستكون فارغة إذا مل جيدا مهما كان استخدام طريقة تعليم اللغة

الشجاعةوقيقي احلتطبيق الإىل حتتاج ولذلك. ةادثحمتكن عمل أو ممارسة 
إذا . الشجاعة  يف الكالمحتتاج إىلبتدئة مستوى املألن يف. يف الكالمواحلماسة

اواحداال جيرؤ على نطق حرفووىلاألاللغة األجنبية يف تعلميالشخصكان 
. بشكل جيدةدثااحمليكون قادرا على فالبسبب احلياء او اخلوف عن األخطأ،

" تشجيع اللغة"نشاطبنية احلكومية سوراكرتايلدالعالية ااملدرسة قامتولذلك 
جنبية األة لغالبكالمألن جيرئي على التالميذل، باهلدف ملمارسة ااخلارجي

.صحيحة) العربية واالجنليزية(
تشجيع "تنفيذ وضوعاملبثالبحهذايفالباحثختارالذلكو

صلفتالميذ" 
(يلد

(

.
بنيواملعىنالنظرتسويةادجيإلهنااملصطلحاتبتوضيحالباحثيقصد

البحثمنالتوضيحفكان. البحثذااملتعلقةاأللفاظيفوالقراءالباحث
يف مهارة كفاءة اللغة العربية اخلارجي"تشجيع اللغة"نشاطتنفيذ (وضوعاملب

نية احلكومية سوراكرتا لديدرسة العالية ااملباحلادي عشرصلفالتالميذلدى 
:يليماهو)دراسة حتليلية عن استيعاب مهارة الكالم(



٣

تنفيذ.١
هناواملراد. ٢بهقضىملاالعملىاإلجراءىأتنفيذًا-ينفّذُ- نفَّذَمن] تنفيذ[

. التعليمعمليةيفالعملىإىلالكتبيفاملوجودالنظرىمنالنقلهو
"اللغةتشجيع"نشاط.٢

٣.األعمالمنلعملصادقةممارسةىأةطأنشمنمفردهي] نشاط[

،٤الشخصأوالشيءإىلاحلماسةإعطاءهو] التشجيع[و
اويظهراملخصوصالناسجمموعلدىمعروفكالمفهي]اللغة[وأما

فهوالبحثهذايفاخلارجي" اللغةتشجيع"نشاطوأما٥.واإلرادةالقصدالناس
)لعربية واالجنليزيةا(املفرداتمنبضعبإعطاءالفصلخارجاحملادثةتعليمنشاط

منكرروا"يقولأنبعداملفرداتمناملعلمقولفيتبعونجهرا،املتعلمنيإىل
املعلموكتباإلجنليزييةاللغةيف" Repeat After Me"والعربيةاللغةيف"بعدي

املعلميأمرهممث. اإلندونيسيةاللغةإىلاملعلميترمجهاوالسبورةعلىاملفردات
مفيدةمجلةجيعلواأنيستطيعواحىتااملفيدةاجلملةبإنشاءوفرداتاملبكتابة

بعدفهياخلارجينشاطالهذهتنفيذالوقتأما. الصحيحةاللغويةبالقواعد
املدرسة العالية تلميذاتوالتالميذلامسكنيفذالصبحصالةواملغربصالةأداء

.نية احلكومية سوراكرتايلدا
مهارة.٣

.٩٧٩.ص.٨. ط)١٩٨٢،دار املعارف:مصر(اجلزء الثاين،،إبراهيم انيس، ٢
.٩٦٢.، صإبراهيم انيس، ٣
.ص،)١٩٨٧املشرق،دار: لبنانبريوت،(،وف،مألسيلو٤

١٥٥.
5Muhammad Sirhaan, Fiqhullughah, (Riyad: Percetakan al-Riyad, t.th.), terj. Hasyim

Asy’ari, Fiqhullughah (Ilmu Bahasa Arab), (Semarang: Penerbit IKIP Semarang Press, 1956),
hlm. 2.



٤

–ومهارا –ومهورا –مهرا –يمهر –مهر هي مصدر من ]مهارة[
وهي قدرة توجد عند اإلنسان ا يستطيع القيام بأعمال ٦.مبعىن احلذقومهارةً

skillواملهارة ٧.مع تغري الظروفحركية مقعدة يف سهولة ودقة، وتكيف 

.استعداد الكتساب شيئ معني
سوراكرتااحلكوميةنيةيلداالعاليةاملدرسة.٤

هي إحدى املدارس )MAPK(كرتا نية احلكومية سورايلداملدرسة العالية ا
نية احلكومية يلداإلسالمية املوجودة يف سوراكرتا حتت رئاسة املدرسة العالية ا

٣١شارع سومباه مبودا الرقم اليت تقع يف )MAN 1 Surakarta(األوىل سوراكرتا 
).Jln. Sumpah Pemuda No. 31 Kadipiro Surakarta(ريو سوراكرتا كاديب

ةحتليليدراسة.٥
أوالكتابدراسة. ودراسةً- درسا- يدرس-درسمنمصدرهي]دراسة[
املطالعة،البحث،هيالدراسةبأنضاأيوذكر٨.حيفظهعليهأقبلأىالعلم

.احلالةدراسةعنوالتقريرالعلمي،البحث

النقديالبحثاصطالحااويقصد٩.الشيءأوالكالمحللأىحتليلية
١٠.واملطالعةاإلهتماممشولاحملتاط

يعابستا.٦

٧٧٧.، ص١٤.، ط)٢٠٠٥داراملشرق، : بريوت (، لويس معلوف، ٦
، )۱۹۹۲دار املسلم والتوزيع، : الرياض (، ، ، أمحد فؤاد حممد عليان٧

٨.ص،۱.ط

.٢١١. ، صلويس مألوف، ٨
.٣١٤. ، صلويس مألوف، ٩

10Soegarda Poerbakawatja H.A.H. Harahap, Ensiklopedia Pendidikan, (Jakarta: Gunung
Agung, 1982), Cet. III, hlm. 18.



٥

فهموهو. استيعابـيستوعبـبعوتسامنمصدر]باستيعا[
١١.penguasaanباإلندونيسيةويقابلهدراكوإ

الكالم.٧
األصواتمتييزعلىالقدرةيستلزمأنهمركبعقلينشاطهو] الكالم[

١٢.نطقهاعندومساعهاعند

مهارةاستعابعلىتالميذلاقدرةفهوالكالممهارةاستيعابمناملقصوداما
.اللغةتشجيعنشاطإجراءبعدالكالم

حتديد .
حيددأنللباحثفينبغياملذكور،املوضوعمنخيرجالالبحثليكون

تشجيع"نشاطتنفيذكيفيةيفحمدوداالبحثهذافكان. املبحوثاملوضوع
درسة امليفوالبناتللبننياحلادي عشرالفصلتالميذلدىاخلارجي" اللغة

.٢٠١١\٢٠١٠السنةنية احلكومية سوراكرتا يلدالعالية ا

هد.
هدف البحث.١

احلادي الفصلتالميذلدىاخلارجي" اللغةتشجيع"نشاطتنفيذعرفةملهو
نية احلكومية سوراكرتايلددرسة العالية اامليفوالبناتللبننيعشر 

حثفوائد الب.٢

مؤسسة على معصوم معهد : يغياكرتا (، -، أتابيك على وأمحد زهدى حمضر١١
١١٧.ص،)٢٠٠٣كرابيك اإلسالمى، 

املنظمة اإلسالمية : سكوأي(،، رشدي امحد طعيمة و اخرون١٢
١٦١. ص،)١٩٨٩للتربية و العلوم و الثقافة، 



٦

:فيد منهايتنفيذ هذا البحث لكى تس
تالميذلا)أ

. إىل تعلم اللغة العربيةتالميذليدفع ا)١
.كالميف فهم التالميذلعلى زيادة فهم اتالميذلايقدر )٢

املدرس)ب
.كبارع ومشجع اخلرياملعلمارتفاع دور )١
سيما يف واليف تعلم اللغة العربية تالميذلالشجاعةاملعلم ألن يعطي)٢

.الكالمةمهار
.اللغة العربيةوميكن للمعلمني تطوير اإلبداع يف تعلم)٣

املدرسة)ج
هذا البحث أن يعطى االقتراحات الرتفاع التعليم اللغة العرابية )١

.كالممهارة اليفخاصة
الباحث)د

جماليفخاصةللباحثاجديداوعلمخربةالبحثهذايكونأن
.وصفيالوعينالالبحث 
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