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 قال اهلل تعاىل :
                        

( 021)ال عمران :   

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 
bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang 

yang bertawakkal. 
1(QS. Ali ‘Imran: 103) 
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 ملّخص البحث
 : ديماس ادياتما  اإلسم

   000800111:   رقم القيد
 لدى الطالب في الصف العاشر مشكالت تعليم الكالم العربي :   الموضوع

 العالية اإلسالمية سمارانج  بمدرسة نهضة العلماء نور الهدى
لدى الطالب مشكالت تعليم الكالم العريب بحث ىذا البحث حتت ادلوضوع ي 

العالية اإلسالمية مسارانج. وتركيز ىذا  يف الصف العاشر مبدرسة هنضة العلماء نور اذلدى
البحث ىو مهارة الكالم، أساس إقامة ىذا البحث من عملية التعليم يف مدرسة "هنضة 

 لباحث نقصان قدرة الطالب يف تعليم الكالم العريب.العلماء نور اذلدى" العالية. رأى ا
ذلك اللغوية وغي اللغوية. جهة  وجد الباحث مشكلتني مها من 

لدى الطالب يف  ةمشكالت تعليم الكالم العربيما قوم الباحث بسؤال، ادلشكالت في
 ؟ مسارنج  الصف العاشر مبدرسة هنضة العلماء نور اذلدى العالية اإلسالمية

ا البحث ىو النوعي الوصفي. والطرق ادلستخدمة جلمع البيانات نوع ىذ 
قوم الباحث طريقة طريقة ادلقابلة وطريقة التوثيق. ييف ىذا البحث ىي طريقة ادلشاىدة و 

قابلة مبقابلة ادلعلم قوم الباحث طريقة ادلبرؤية عملية التعليم يف الفصل. ويادلشاىدة 
جلمع البيانات عن حالة الطالب وادلعلمني  قوم الباحث بطريقة التوثيقوالطالب. وي

 .١310أكتوبر  ١0وانتهى يف  ١310 سبتمرب ١0والتسهيالت. قيم البحث بتاريخ 
النتيجة ىذا البحث ىي أن مشكالت تعليم الكالم العريب من العوامل  

لعوامل قدرة الصوتية العربية. ومن االوقلة اللغوية مها: قلة ادلفردات اليت استوعبها التالميذ 
غي اللغوية ىن: قلة قدرة التالميذ على تعليم الكالم العريب وعدم اإلستعداد من التالميذ 
دلتابعة تعليم الكالم العريب وعدم الرغبة من التالميذ وقلة استياتيجية والوسائل اليت 

 يستعملها ادلعلم وعدم طريقة فعالة لتعليم الكالم.
  



 ح

 اإلهداء
 

 إىل:أىدي ىذا البحث العلمي 
 –( والدّى الكرميني أيب صائمني وأمي ساريانيت الذان ربياين أحسن الًتبية 1 

 أدامهما اهلل يف الصحة والعافية.
( أخي الكبي احملبوب يوسف فورنومو الليسانس وأخيت الصغية مكيت تاما١ 
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 كلمة الشكر والتقديم
 

نيف،  ويهتم بنا بكل عناية، ويرزقنا من احلمد هلل الذي يهدينا إىل السبيل احل
النعم أحسنها، ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. والشكر اجلليل لو على كل نوع الرمحة واحلنة، 
مبا يف ذلك تدوين صفحات البحث على السطور الذي ال يتم إال بفضل اهلل ومنتو. 

لباحث أن يًتجم واتباعا بقول الرسول أنو من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل، فيطيب ل
ادلساعدات والتشجيعات اليت يعطيعا ادلسامهون يف البحث خاصة ويف حياة الباحث 
عامة، زىرة احلياة الدنيا. وىم اللذين يليقون بالذكر ويستحقون من الباحث الدعاء باخلي 

 والدفاع عن الشر، وىذه أمساء ىؤالء اليت يذكرىا الباحث سرا أو جهرا:
لدكتور احلاج زلّبني ادلاجستي كرئيس جلامعة وايل سوجنو اإلسالمية فضيلة األستاذ ا .1

 احلكومية مسارنج
فضيلة األستاذ الدكتور راىارجو ادلاجستي عميد لكلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة  .١

 وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية
اللغة العربية بكلية  فضيلة األستاذ الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستي رئيس لقسم تعليم .١

 ، وىو ادلشرف األول لبحث العلمي.علوم الًتبية والتعليم
كاتبة لقسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم ستاذة تؤيت قرة العني ادلاجستي  فضيلة األ .٤

 الًتبية والتعليم
د ذ أمحادلشرف األول، وفضيلة األستاستي فضيلة األستاذ الدكتور أمحد إمساعيل ادلاج .0

ادلشرف الثاين، ومها الذان يعلم الباحث مفاىيم التفكي السليمة ادلاجستي  مغفورين
ويصحح نسخة البحث من ألفها إىل ياءىا، اليت عّلمت الباحث األسلوب العربية 

 الصحيحة.
 أصحاب الفضائل من رلموعة األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية،  .0



 ي

 –ة، بداية من أيب صائمني احملبوب وأمي ساريانيت احملبوبة مجيع أعضاء األسر  .0
 أدامهما اهلل يف الصحة والعافية.

مسارانج، عّلم الباحث علم  -معهد اإلسالمي السلفي "اإلصالح" مانكانج كوالن  .2
النحو والصرف منذ الباحث ال يعلم شيئا من علوم العربية حىت يعلم الباحث ما ىو 

 رب.ادلبتدأ وما ىو اخل
 مسارانج.  -مجيع األصدقاء يف معهد اإلسالمي السلفي "اإلصالح" مانكانج  .3

شيخنا الكرام كياىي أمحد حضر إحسان احلاج وايبو ياىي امينة حضر احلاجة،  .13
 مسارانج.  –مريب معهد اإلسالمي السلفي "اإلصالح" مانكانج كوالن 

امعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية جب .11
 مسارانج.

أدامها اهلل يف  –أخيت الكرمية ليلي إثٌت غنية احملبوبة اليت يعطي الباحث محاسة   .1١
 الصحة والعافية. 

عسى أن يزيدنا اهلل ادلهارة يف احلياة، لكي نعيش يف الدرجة العالية، بأن ننال مقاصدنا 
 اخلامتة، حىت جنمع حول السلسبيل يف اجلنة. وىو يجيب العظيمة، مث أن يصلح أحوالنا يف

 دعوة الداعي إذا دعاه. وآخر دعونا حنمدك يا رباه، يف االوىل واألخرة.
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 الباب األول 
 مقدمة

 حثا. خلفّية الب
عاّمة. لدى ادلسلم لغة ادلسلم خاّصة و غري مسلم الزم من اللغة العربية  تعّلم  

العربية مهم جدا ألنو لغة القران, حيث أّن كل ربقيق ادلهارة او براعة اللغة, تكّون 
 العربيةمن مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة  باللغة 

اختيار و توليف و ممارس بكيفّية  لغة العربية جيب عليويح. مدّرس الطيب وصح
متنّوعة إلرسال ادلناسب حبالة مع جيب ان يطّبق منهاج تعليم ادلسلم عن قصد 
يعّمق تعاليم اإلسالم ال غري ااّل جيب ان يعلم مصدر اصلو يعين القران واحلديث 

 1الذي ال غري ىو لغة العربية.
. دلدروساللغة العربية ىي لغة القران الكرمي. أّكد القران اّن لغتو سهوال                 

لغة العربية على  يدرسلكن نظرنا تعليم لغة العربية ال حصيل ىدوفا. كثر الطالب 
سنة, من درجة ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية, ادلدرسة العالية اإلسالمية, اىل مدار ال

اخر اجلامعة. ال قليال استمّر مدرسة اىل اخلارج ال سيما يف الشرق األوسط. لكن 
  مرحلة اتقان اللغة العربية  زبييبا شديدا.

ى تطور تصالت العلمية تؤثر بطيعيتها علن تطّور التكنولوجيا اجلديدة واالإ  
العالقات بني الشعب اإلندونسية والشعوب العربية.  فال تعد منحصرة يف العالقات 

العالقات الرتبوية الدينية والروحية فحسب، بل أوسع من ذلك. حيث تشمل 
جتماعية والتجارية وما إىل ذلك من العالقات اإلنسانية، فلذا أن أمهية والثقافية واال

سالمية ىي أمهية كربى ألهنا لغة القران الكرمي ولغة اللغة العربية يف العامل اإل
األحاديث النبوية الشريفة ولغة البالغة والتفسري واألدب وغري ذلك من علوم الدين 
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فال بد من اإلنسان أن يتعلم ىذه اللغة وأن يفهمها فهما جيدا ألهنا أىم اللغات 
 سبحانو وتعاىل كتابو يف العامل و ترتبط بدين اإلسالم يف شىت األرض، وأنزل اهلل

على حبيبو زلمد صلى اهلل عليو وسلم باللغة العربية حيث قال: إنا جعلناه قرانا 
ومن ىنا كانت أمهية اللغة العربية ألهنا ىي  2(. 3عربيا لعلكم تعقلون. )الزخرف: 

ة. اللغة ىي القدرة على التواصل مع األخرين لغة اإلسالم  ومفتاح العلوم الديني
وقال الشيخ مصطفى الغاليني اللغة ىي ألفاظ     3ووغطتكل وسيلة للإلتصال. 

  4يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. 
طو بفائدة اللغة ىي الة إذا نظرنا غلى حياة اإلنسان والخيلع من اللغة، وارتبا  

، وحياة اإلنسان ال خيلع من دور اللغة. ال شك أن للغة دورا مهما يف اإلتصال
للتعبري عن العواطف وادلقاصد واألفكار، وىي  حياة اإلنسان، ألن اللغة وسيلة

وسيلة العظمى لضمى صفوف األمة الواحدة، ومجع كلمة أفرادىا كما أهنا أداة 
لتعبري عما يفكر بو ادلرء، والة لغرض ما ينتجو العقل، وىي وسيلة التفاىم بني أفراد 

ت وادلعاين أو إن الكالم مهارة نقل ادلتعقدات واألحاسيس واإلذباىا 44اجلماعة 
واألفكار واألحاديث من ادلتحدث إىل األخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف 

 التعبري وسالمة يف األداء. 
والقراءة.  ستماع والكتابة والكالمت اللغوية تتكون من أربع، وىي االادلهارا  

فال بد للطالب من أن يستوعبوا أربع مهارات لكافة تعلمهم ىذه اللغة. إحدى من 
وىي القدرة على هارات ال ي البد أن يستوعبها الطالب يف  تعليم مهارة الكالم، ادل

                                                             
 

 494( ص. 1973القران الكرمي، )قدس، منارا قدس :  2
3 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 

(Bandung: Remaja Rosda Karya2010)hlm. 118 
( ص. 2411)بريوت: دار الكتب العلمية   موسوعة يف ثالثة أجزاء ، الدروس جامع ،مصطفى الغاليني  4
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التعبري عن األراء أو األفكار أو الشعور إىل األخرين باللسان مباشرة أو غريىا. وأما 
    5غرض من أغراض تعليم مهارة الكالم قدرة التكلم هبا. 

والكالم من ادلهارات األساسية، الىت يسعى الطالب إىل إتقاهنا ىف اللغات   
األجنبية، فإنو يأخذ نصيبا وافرا يف برامج تعليم اللغة لغري أىلها، وال سيما أن 

اللغات، وإذا مل يكن  اذلدف اإلتصايل ىو اذلدف األقوي عند أغلب متعلمي
ادلتعلم قادرا على الكالم، وتوظيف ما تعلمو يف بقية ادلهارات يف حديثو فال تثبت 

ما تعلمو ىف اجملتمع من جهة معلوماتو ومهارتو ال ي تعلمها من جهة، واليشعر بثمرة 
  6أخرى. 

اللغوي،  لقد كان احلديث الشفهي أو الكالم أول صورة من صور األداء   
وعلى الرغم من تعدد ىذه الصور األن مازال التحدث ىو الوسيلة األساسية 

% أن النشاط  95للتواصيل، إذ يرى الباحثون اللغويون )يف معظم( أن حواىل 
اللغوي يكون نشاطا شفهيا ويشكل التحدث أداة إتصال سريعة بني األفراد، 
واإلنسان الذي ديسك بزمام التحدث ويكون قادرا على ضبطو وإدارتو غالبا ما 

ذالك سببا يف إحرازه للنجاح يف حياتو العامة واخلاصة. ألن التحدث ىو يكون 
خرين، ومن ال يستطيع التحكم يف ىذه صورة الشخصية يف أذىان األالذي يرسم 

ادللكة الذي حباىا اهلل سبحانو وتعاىل لإلنسان فإهنا تكون مدعاه لفشلو بل وقوعو 
يف كثري من ادلزالق فقد جاء يف األثر أن مصرع الرجل بني فكريو، والرسول صلى اهلل 

                                                             
5 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN Malang Press: 2009) hlm. 12 
)ألرياض: فهرسة مكتبة ادللك  ني هبااضاءت دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقعبد الرمحن، بن ابراىيم الفوزان،   6

 185فهد الوطنية اثناء العشر, ص. 
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وكثريا ما تكون عليو وسلم يقول )إمنا ادلرء اصغرية قلبو ولسانو( واللسان ىو ادلقول. 
  7لباقة ادلرء يف حديثو طريقا سهال للوصول إىل اىدافو.

للكبار  وال شك أن الكالم أو التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوي  
والصغار على السواء، والناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم أي 
أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون. ومن ىنا ديكن اعتبار الكالم ىو الشكل الرئيسي 
لإلتصال اللغوي بالنسبة اإلنسان. وعلى ذلك يعترب الكالم أىم جزء ىف ادلمارسة 

 8اللغوية واستخداماهتا. 
إنتاجية تطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام األصوات الكالم مهارة   

والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيبالكلمات ال ي تساعده على التعبري بدقة، 
عبارة عن عملية إدراكية تضمن عما يرد أن يقولو ىف مواقف احلديث أي إن الكالم 

مث مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا بوساطتو يرتجم الدافع دافعا للتكلم، 
   9وادلضمون يف شكل كالم. 

 مهارة الكالم مشكالت متنوعة تسبب التكلم باللغة العربية صعبا على ويف  
من الطالب يف مدرسة هنضة العلماء نور اذلدى مسارانج يشعرون بصعوبة الطالب. 

 14ىف التكلم باللغة العربية. 
يف  جدا اذ موقف اجيايب ذباه اللغة العربية ىي مهمةمهارة اللغة العربية وازب  

ادلساعدة على  فهم مصادر اإلسالم، ومها القرآن واحلديث، وكذلك الكتب باللغة 
على  ة اإلسالميةالعربية فيما يتعلق باإلسالم للطالب، اللغة العربية يف مدرسة العالي

                                                             
مجيع حقوق الطبع زلفوظة للناشر، ادلهارت اللغوية  مدخل اىل اخصائص اللغة العربية زلمد صاحل الشطئ،   7

  194( ص. 1996)دارااالندلس  وفنوهنا
 87( ص. 2442دار الفكر العريب  تدريس فنون اللغة العربية،ى أمحد مدكور، عل  8

 
وإعادتو زلفوظة )مكة ادلكرمة: حقوق الطبع  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىزلمود كامل الناقة،   9

 3( ص. 1985جلامعة أم القرى 
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     167... ص. ...اضاءت دلعلميعبد الرمحن، بن ابراىيم الفوزان،  
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لغوية ال ي تدريسها بشكل استعداد لتحقيق الكفاءة اللغوية يشمل أربعة ادلهارات ال
متكامل، وىي االستماع والكالم والقراءة والكتابة. وحىت مع ذلك على نسبة 

لغة  على مهارة الكالم كأساس اللغة. نطاق الدروس اإلسالميةمدرسة العالية 
يف الصف العاشر يشمل ادلواضيع بالنسبة اىل بطاقات اذلوية،   العربية دبدرسة العالية

رسة واحلياة يف أسرة وحياة الطالب اإلقامة. معايري الكفاءة ادلهارة وادلرافق ادلد
الكالم، ىو ماّدة دراسّية اللغة العربية تكشف ادلعلومات شفويا يف شكل التعرض 
أو حوار حول ادلواد يف ادلوضوع. حيث أّن الكفاءة ىي يقوم  حبوار مبّسط حول 

 11علق ادلاّدة الكالم.ادلادة، وبّلغ ادلعلومات شفويا يف مجل بسيطة تت
.  الطالبيف تعليم اللغة العربية, خبالف  ديلك ىدف العاّمة ىو يلفت ىف       

لعربية ىذا االن كثريا جّدا من الطالب الذين مل متحمس وغري مهتم يف تعليم اللغة ا
ىي لغة األجانب وغري معروفة من قبل الطالب. ولذلك حيّمس تعليم الّلغة العربية 
الطالب إىل حاجة ألهنا ماّدة فرحا والدرس الذي يسهل فهمها من قبل الطالب 

 12وخبالف ذلك يف ىذه الّدراسة ومن ادلتوّقع أيضا أن يكون فكرة جيدة.
م، خصوصا مهارة الكالم على ماّدة دراسة اللغة العربية يف يعن تنفيذ التعل         

مدرسة هنضة العلماء نور اذلدى العالية اإلسالمية مسارانج فعلت كما سبق ذكره يف  
سرتاتيجّية تعليمية مل تطبق ان يف ربطيط التعليم وادلنهاج او كتب الدليل، لك

التعليم أقصى من نقص. وخاصة يف تعليم اللغة  نتيجةالتعليم وافية حبيث تكون 
العربية الذي من الطالب مطلوب دلسامهة أنشطة يف نشاط التعليم, عند الطالب 

سرعة ما أعطيت. من ننسى ب اذباىاسلبيون، أو حسب تقّبال من ادلدّرس أن ىناك 

                                                             
 

11 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Humaniora, 2011) hlm. 11.  
 12  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: UIN Maliki Press: 2011) hlm. 162 
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مّث حاجة سرتاتيجّية و ادلناىج والوسائل خاصة  على ربط ادلعلومات ال ي أعطيت  
 كما تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم.

ىف عداد من   مدرسة هنضة العلماء نور اذلدى العالية اإلسالمية مسارانج  
العربية ىف عدده ىو التعليمية على علوّي. ىذه ادلدرسة ىف تعليم اللغة مؤسسة 

هم ليستطيع متكّلم باللغة العربية. لذلك, ة الكالم, ما مقدر بو الطالب ممهار 
سبّعن كاتب اعمق بالتعليم مهارة الكالم على ماّدة دراسّية اللغة العربّية ليعلم كيف 

العربّية و أدّيا عنصر ربريج ىف تعليم مهارة الكالم ىف الفصل  وضعّية تعليم اللغة
 ر.العاش

 حصل الّتحّر وردا ىف وصفي مبحث :   
"مشكالت تعليم الكالم العربي لدى الطالب في الصف العاشر بمدرسة نهضة 

 العالية اإلسالمية سمارانج"        العلماء نور الهدى
 

 ب. تحديد المسئلة
 فحددت الباحث ادلشكل ادلبحوث ىو:

لصف العاشر دبدرسة هنضة لدى الطالب يف ا ةمشكالت تعليم الكالم العربيما .  1
 ؟ مسارنج  العلماء نور اذلدى العالية اإلسالمية

 
 ج. أغراض البحث وفوائده 

  . أغراض البحث   1
لدى الطالب يف الصف العاشر  ةالعربي الكالمدلعرفة مشكالت تعليم    

 مسارنج   دبدرسة هنضة العلماء نور اذلدى العالية اإلسالمية
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 . فوائد البحث  2
الفوائد النظرية      أ. 

الكالم وزيادة ادلعرفة يف  مهارةزيادة ادلعرفة تدريس اللغة العربية خصوصا يف   
 رلال البحوث سواء للكاتب أو للقارئ   

   
 ب.   الفوائد  التطبيقية 

 خربة وعلما جديدا  البحث، أن يكون ىذا ( للباحث1
شكالت يف تعليم مهارة التعليمية عن ادل ادلعلومات، توفر خزانة للمدرسة( 2

 الكالم.
  لتعليم مهارة الكالم. مهمة، أن يكون معرفة للمدّرس( 3
 ، أن يكون مساعدة للتالميذ يف تنمية كفائتهم يف مهارة الكالم.للتالميذ( 4
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 الباب الثاني
 النظرى الهيكلأ. 

    هاومهارات هاة العربية عناصر . اللغ1

 اللغة العربية تعريف 

اللغة العربية، وىي اللغة اليت أن تفسر على أهنا تنمو وتزدىر ُب البداية ُب   
من جهة، واللغة العربية ىي لغة الدين ولغة . البلدان العربية ُب الشرق األوسط
تاب سلّفض ادلسلم، باللغة ىذا القران ىو  الك. وحدة للمسلمُت ُب مجيع العامل

ومع ذلك، جعل التطّور الالحق اللغة . وفيو قام النيب زلمد بواجب رسالة للبشرية
العربية باللغة عادلية مثل االصلليزية مشهورة، وذلك باإلضافة إىل حاجة دينية 
باللغة العربية وؽلكن أيضا أن تستخدم وسائل االتصال العادية ُب رابطة الدول ُب 

 1.العامل
العربية ىي الكلمات اليت استخدمها العرب للتعبَت عن  غاليُتووفقا   

2. ذلم( أفكار ومشاعر)أىداف 
حىت اللغة العربية ىي اللغة اليت ال فصلها عن  

وعالوة على ذلك، يقال إن اللغة أيضا لغة . اللغة يسمى لغة اإلسالم. اإلسالم
 3.القران، ألن كتابة القران ُب تلك اللغة

 

 تعليم اللغة العربية. 
حّقا، والتعليم ىو زلاولة متعمدة وادلخطط . التعليم ىو جزء مهم ُب الًتبية  

وذلك ليمكن موجود بيئة مناخ وأنشطة تعليمية مالئمة . حبيث من قبل ادلعلم
                                                             

 1 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Perencanaan 

Pembelajaran, (Jakarta: Predana Media Group, 2010) hlm.  48 
 

2 Mustafa Al-Ghalayain, Jami’ ad-Durus al-‘Arabiyah jilid I 

(Bairut: Dar al-Kutub al-‘Iliyah, 2005) hlm. 7 
 3 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Humaniora, 2011) hlm. 10  



9 

تعليم ىو عملية التعاون بُت wina sanjaya وفقا وينا ساصلايا  4.لطالهبا
ادلعلمُت والطالب ُب استخدام كل اإلمكانات وادلصادر أن ىناك إمكانية جيدة 

والكفائة األساسية سبتلك دبا , سهم، الولوع، وادلوىبةلذلك يأٌب من الطالب أنف
ُب ذلك أسلوب التعّلم أو اإلمكانيات ادلوجودة خارج الطالب مثل البيئة، 

ونتيجة لعملية . واألدوات، ومصادر التعّلم ُب زلاولة لتحقيق أىداف معينة
كن تعاونية، والتعليم ال تركز فقط على أنشطة ادلعلم أو األنشطة الطالب، ول

5.ادلعلمُت والطالب يسعون معا لتحقيق وقد ًب ربديد أىداف التعليم
 

 

 خطوة التعليم 

خطوة تعليم ربتوي على سلسلة من األنشطة اليت غلب أن يقوم هبا   
صياغة ىذه الدراسة ربتوي على  .دلعلمون ُب تسلسل لتحقيق أىداف التعليما

غلب على الطالب األنشطة النظر فرص . عنصرين علا أنشطة الطالب وادلادة
الطالب، خاصة ادلادة، وتنوع مصادر ووسائل التعليم، والتباين إدارة الفصول 

النظر ُب احلقوق وأعلية ُب حُت أن اختيار ادلادة، و . الدراسية والفروق الفردية
وؽلكن أيضا خطوة تعليم أن تعّدل ُب أنشطة التعليم ُب . وفائدة وأىلية وجاذبية

التعليم اليت إنشاؤىا ُب skenario حُت أن اخلطوات ادلذكورة ُب السيناريو 
 .شكل خاص

 

 

 

                                                             
 

4
 Jamaludin, Problematika Pembelajaran Bahasa dan Sastra 

(Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003) hlm. 9   
 

5
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Perencanaan 

Pembelajaran, (Jakarta: Predana Media Group, 2010) hlm. 26   
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 العربيةأهداف تعليم اللغة  

نو َب ضوئها يدرك أل, على أىداف تعليم العربية يتعرفال بد للمعلم أن   
ذلا، كما يدرك خصائص ظلو تالميذه َب ىذه ادلرحلة،  طبيعة ادلرحلة اليت يدرس

 ادلدرسى على مراجعة ادلقرر وأكثر من ذلك التعرف على أىداف اللغة يساعده
أو ادلنهج ويقارنو مع ىذه األىداف، ويتعرف على ادلطابقة بينهما وما ربقق  

 .منها
ادلعلم األىداف تساعده على صياغة أىدافو السلوكية  أن معرفة كما        

كما تعمل ىذه األىداف على إثارة , ادلدرس أو للوحدة اليت يقوم بتدريسها
الدافع لدى كل من ادلعلم وادلتعلم على ربقيقها وتكون رلهوداهتم كلها منصبة 

 .  ذلذا اذلدف اذلام

لسلوك ادلختلفة ويعرب عن  فالطفل منذ بداية حياتو يتعلم شلن حولو ألفاط ا  
كل منها بلغتو الىت اكتسبها ادلتقليد واحملاكاة تارة وبالتعلم تارة أخرى، ولكن ما 
ان يأتى اىل ادلدرسة إال وىو زلمل باأللفاظ والعبارات الىت تصلح لتكون اللبنة 
األوىل َب تنشئتو اللغوية، وذلك بعد صقل ىذه األلفاظ الىت يغلب عليها الطابع 

مى, ووضعها َب أماكنها الصحيحة وَب مواضعها ادلالئمة، لذا فان ادلدرسة العا
االبتدائية تعمل جاىدة على توجيو الطفل إىل استخدام اللغة عن طريق القراءة 
والكتابة دون أخطاء، كما تساعده وتدربو على حسن االستماع وزلاولة فهم 

طلب منو أو كل خربة اكتسبها ادلقروء وادلسموع، وادلشاركة َب التفكَت َب كل ما ي
 6داخل ادلدرسة أو خارجها ومنها اخلربات اللغوية.

                                                             
6
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أما َب ادلرحلة ادلتوسطة فمطلوب من التلميذ التعبَت السليم عما ػلس بو   
ثقافتو اللغويتو وتربية ذوقو األدىب وذلك عن طريق القراءة  فيو، وتوسيع ويفكر

 واالتصال بالغَت. 

تزداد ثروة التلميذ اللغوية، كما تزداد خرباتو عمقا  الثانويةوَب ادلرحلة   
واتساعا، لذا البد أن يتقن تلميذ ىذه ادلرحلة اللغة قراءة وكتابة، وػلسن استخدام 

م ادلقروء وتذوق األدب واالستمتاع بو، وغلب أن القواعد اللغوية والنحوية مع فه
تتكون لدى تلميذ ىذه ادلرحلة عادة القراءة الىت تدفعو اىل االتصال ادلستمر 

7باإلنتاج األدىب وباآلثار الفكرية. 
   

اللغة العربية ىي من ادلادة اليت هتدف إىل تشجيع وترشيد  موضوعات  
. وتطوير وبناء الكفاءة وتزريع  موقف إغلايب ذباه اللغة العربية على تقبال ومنتجة

الكفاءة اإلنتاجية . الكفاءة تقبال ىي الكفاءة على فهم كالم االخرين والفهم
مهارة اللغة . ءة على استخدام اللغة كأداة اتصال، إما شفويا أو كتابياىي الكفا

العربية وموقف اغلايب ذباه اللغة العربية ىي مهمة جدا ُب ادلساعدة على فهم 
مصادر اإلسالم، وعلا القران واحلديث، والكتب العربية ادلتعلقة اإلسالم 

 .للمتعلمُت
 :داف التاليةالعربية على ربقيق األى اللغةموضوعات   
الكفاءة على التواصل باللغة العربية على الشفوية والكتابية اليت ربيط ادلهارة  تطوير 

 .اللغوية األربع، وىي االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة

الوعي حول أعلية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح أداة رئيسية  مستوىرفع   
 .تعاليم الدين اإلسالميللتعلم، وخاصة ُب مباحثة مصادر 

                                                             
ر )دار هنضة مص. األصول احلديثة لتدريس اللغة العربية والًتبية الدينيةو أبو الفتوح التوانسى،  علي اجلمبالطى 

7 6( ص 5985للطباعة والنشر: 
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وكذلك من . اللغة والثقافة وتوسيع علياء الثقاُب بُتتطوير فهم مًتابطة   
8.ادلتعّلم أن يكون لو مبصر متعّدد الثقاف اليت تشارك ُب التنوع الثقاُب ادلتعلمُت

 

ق الكفاءة اللغوية األساسية، واليت وذلذا، اللغة العربية ُب ادلدرسة مستعّد لتحقي 
تغطي تدريس ادلهارة اللغوية األربع متكامل، وىي االستماع والكالم والقراءة 

حبيث من ادلتعّلم أن تكون قادرة على الوصول إىل رلموعة واسعة من . والكتابة
 .ادلراجع باللغة العربية

 اربع مهارة وىي:  ويشملخباّصة, تعليم اللغة العربية   
 ستماعاال مهارة  (  5  
 الكالم  مهارة(    2  
 مهارة القراءة (  3  
 (   مهارة الكتابة4  
 أىداف التعليم اللغة taksonomiعلى نظرية   domainُب فكرة   

 :العربية إىل قسم ثالثة منها
اىداف من ادلعرفية العربية ىي تشمل الذاكرة والفهم والتطبيق والتحليل والتقييم  

 .بوالًتكي
اىداف فعال اللغة العربية ىي اليت تغطي االستقبال، وإعطاء استجابة،   

 .وتقييم، والتنظيم، والتوصيف

العربية ىي اليت تغطي التشّبو، والتالعب،  اللغةاىداف من نفسي   
9واحلكم، وادلفصل، والطبيعى 

 

 

 

                                                             
 

8
  Jamaludin, Problematika...hlm. 12 

 
9
  Moh Uzen Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1996) hlm. 34 
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 . تعليم مهارة الكالم  2
 مهارة الكالم 

 أ. التعريف 
والكالم عند النحويُت ىو اللفظ , ىو اللفظ ادلركب ادلفيد بالوضع الكالم  

فاللفظ ىو الصوت ادلشتمل على بعض احلروف اذلجائية كزيد فإنو . اىل أخره
لياء والدال فإن مل يشتمل على بعض احلروف  صوت إشتمل على الزاى وا

كصوت الطبل فال يسمى لفظا فخرج باللفظ ماكان مفيدا ومل يكن لفظا  
10. كاإلشارة والكتابة

 

تعريف من مهارة الكالم وفقا ذلنري لديو الكثَت من األدب الذي يناقش ال  
غونتور تارغان ُب احلقيقة مهارة الكالم ىي القدرة على نطق األصوات أو 

11. الكلمات للتعبَت وبلغ اإلفكار وتصّور ومشاعر
 

يشمل جانب التحدث ُب اللغة. وىو ادلهارة الثانية بعد مهارة  ىوالكالم   
اإلستماع, ويشكالن معا ُب ادلرحلة الشفوية ألنو يشمل اجلانب العملي التطبيقي 
الشفوي ُب تعليم اللغة. فقد يبدأ الدارس الكالم قبل القراءة والكتابة. وىذه 

 موقف من ادلواقف حيث ادلهارة تبدأ صوتية وتنتهي باتصال الدارس مع غَته ُب
يتم نقل ادلعٌت من متحدث آلخر, يعرب بكالمو من أفكاره, فالغرض ىو فهم 

 12رسالة ادلتكلم وإفهام الرسالة للسامع. 

                                                             
)سورابايا: مكتبة امارة اهلل. دون شرح سلتصر جدا على منت االجرومية, دحالن,  امحد زيٌت 10
 4السنة( ص. 

 
11 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pembelajaran Bahasa I, 

(Bandung: Penerbit Angkasa, 1991) hlm. 15 
12 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: diva Press, 2012) hlm. 57 
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إغلابية تتطلب من الدارس أن ينتج األصوات  الكالم من مهارات ومهارة  
ادلعينة واألشكال النحوية وأن يراعي ترتيب الكلمات واجلمل حىت تساعده على 
التعبَت عما غليش خبلده ُب مواقف احلديث ادلختلفة. وىو الشكل الرئيسي 
لإلتصال اإلجتماعي عند اإلنسان. إذن, يراد بالتعبَت الشفوي )الكالم( ىو 

دأ صوتية وتنتهي بإسبام عملية اتصالية تعرب عن أفكار ادلتكلم الذاتية. عملية تب
 وذلذا يعترب أن أىم جزء ُب مهارات اللغة واستخدامها. 

يقول اللغويون إن الكالم ىو اللغة. فالكالم مهارة لغوية تظهر مبكرة ُب   
الم. محساة الطفل وال تسبق إال باإلستماع فقط، ذلك الذي من خاللو يعلم الك

وال شك أن الكالم من أىم ألوان النشاط اللغوي للصعار والكبار. فالناس 
الكالم أكثر من الكتابة، أي أهنم يتكلمون أكثر شلا يكتبون، ومن ٍب يستخدمون 

وأشبع نستطيع أن نعترب أن الكالم ىو الشكل الرئيسي لإلتصال بالنسبة لإلنسان 
دلشاعر بشكل مباشر كما انو ايضا أكثرىا ألوان التعبَت وأكثرىا قدرة على ترمجة ا

13قدرة على ترمجة ادلشاعر، وأفعلها كوسيلة من وسائل الدعوة. 
   

من غايات  والكالم ُب اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاية  
وأن كان ىو نقسو وسيلة اإلتصال مع األخرين، إن الكالم الدراسة اللغوية. 

مهارة ال يتعلمها الطالب ان تكلم ادلعلم وظل وىو مستمعا من ىنا تقاس كفاءة 
ادلعلم ُب حصة الكالم دبقدار صمتو وقدرتو على توجيو احلديث وليس بكثرة  

كالم ىو نشاط عقلي مركب. انو يستلزم كالمو واستثاره باحلديث، ومن ٍب، إن ال
14القدرة على سبييز األصوات عند مساعها وعند تطبيقها. 
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ويقصد بو نطق األصوات من سلارجها ادلتعارف عليها لدى علماء اللغة.   
وتعرف مهارة احلديث بأهنا الكالم باستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار 

 لصوت ادلعرب. متقاربة مع استخدام اللمفردات بصورة 

الكالم ىي القدرة على نطق األصوات ادلفاصل أو الكلمات للتعبَت  مهارة  
. واألراء، والرغبات أو الشعور إىل شريك احملادثة, عن الفكر ُب شكل اخلاطر

دبعٌت أوسع الكالم ىو نظام من العالمات اليت ؽلكن رؤيتها ومساعها، اليت 
واذلدف من . عضلية للجسم البشريتستخدم عددا من العضالت واألنسجة ال

  .ذلك ىو تبليغ العقل من أجل احتياجهم
يتحدث أو أنشطة التواصل الشفوي وأنشطة األفراد ُب زلاولة لتبليغ رسالة   

 .عن طريق الفم جملموعة من الناس، وىو ما يسمى أيضا للجمهور أو التجميع
ا ُب تدريس اللغة ىو نوع واحد من الكفاءة ادلراد ربقيقه كفاءة الكالم  

الكالم ُب الفصول اللغة جانب االتصال ُب . احلديثة دبا فيها اللغة العربية
وىكذا تدريب . بادلثل ادلعاملةاذّباىُت، علا بُت ادلتكلم وادلستمع على أساس 

 :الكالم غلب أوال تأسسا
 االستماع كفاءة. 5  
 كفاءة التفّوه. 2  

ىدفا ورأيا  للتواصل سبّكن للطالب إتقان ادلفردات والتعبَتات اليت. 3 
 55وأفكار

 

 

 

                                                             
 15 Naifah, Teratai (Terampil Atur Nilai) Metode Pembelajaran 

Bahasa Arab Efektif Aplikatif, cet. Ke-1 (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo, 2012) hlm. 69-70 
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 : مستويات تعليم مهارة الكالم الدارسُت كالتايل  ب. 
 :، ىيمستوياتوتنقسم مستويات تعليم مهارة الكالم إىل ثالثة   
 اإلبتدائية ( 5  

لإلبتدائية، وؽلكن استخدام ىذه التقنية، ولعب الورق، وادلقابلة،  
وألعاب الذاكرة، وتزييف قصص الصور، وسَتة، وإدارة الصف، ولعب 

 .اذلواتف، لعبة احلروف األجبدية، التدريبات الشهية،  
 ادلتوّسطة( 2  

وإسهاب وتزييف  مسرحّيةُب ادلرحلة ادلتوسطة، وؽلكن استخدام تقنيات   
قصص الصور وسَتة، وألعاب الذاكرة، وادلقابلة، ولعب الورق كلمة، 
وادلباحثة، ألعاب اذلاتف، واحملادثة من ناحية، واستمرار القصة، واللعبة 

 .األجبدية

 ادلتقّدمة( 3  
دام تقنيات مسرحّية وإسهاب وتزييف قصص ادلتقدمة، وؽلكن استخ  

الصور، يقصون مظهرا من مظاىر الطبيعة،  ،وسَتة، وألعاب الذاكرة، 
وادلباحثة، وادلقابلة، واخلطبة، واستمرار القصة، والربامج احلوارية، 

16. وادلناظرة
 

ولكى ننمى لدى الطفل القدرة على الكالم واحلديث غلب أن نراعى   
 بعض األسس اذلامة عنها: 

تعويد: على حسن االستماع إىل ادلتحدث أو الوسائل وفهم ادلقصود من  -5
 احلديث أو السؤال.

                                                             
( 5998لفكر العريب )القاىرة: دار ا مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي،رشدي أمحد طعيمة،   16

  53ص. 
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لتحدث عن كاماًل وا  امسوالتدرج مع الطفل َب توجيو األسئلة بدءًا بنطق  -2
 نفسو وعن ميولو.

االعتماد على القصص القصَتة َب التعبَت حيث يقصها ادلعلم لتالميذه  -3
 ومن ٍب يشجعهم على زلاكاهتا بطالقة.

على األسئلة  وغليباالعتماد على الصور حبيث يعرب الطفل عن زلتوياهتا  -4
  الىت تدور حوذلا. 

مع أسرتو  رحالتون تشجيع التلميذ على التحدث داخل الفصل ع -5
17ومغامراتو مع زمالئو التالميذ.

  

 

  ةأهداف تعليم الكالم العربي
 بعض األغراض العامة للتعليم الكالم العريب بُت يعٍت ما يلي: 

 أ. متعلم للمبتدئ
ت اللغة العربية و يعرض نوع اللهجة وذلجة يقدر الطالب لفظا األصوا (5

 النوع بكيفية ادلناولة من استعمال اللغة ادلبتكرات.

 ينطق الصوت ادلتاخم و التشابو (2

 يعلم الفرق بُت نطق احلركة القصَتة و الطول (3

 ب. متعلم للمتوسطة
 يظهر رشد باستخدام ىيئة ضلوي الالئق. (5

اللغة الصحيحة وبنية الكلمة باللغة  وأعرب عن أفكاره باستخدام نظام (2
 العربية، وخاصة لغة احلوار.  

                                                             
189 ص 5995)دار ادلعرفة اجلامعة( طرق تدريس اللغة العربية, زكريا إمساعيل, 

17
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استخدام بعض ادليزات اخلاصة للتعبَت عن طريق الفم، مثل مذكر، مؤنث،  (3
فرق العدد، حال، ، زمان الفعل وغَتىا من األشياء اليت غلب أن تستخدم 

 من قبل الناطقُت باللغة العربية. 

 ج. متعلم للمتقدم 
ول على كلمة ثراء ُب اللغة ادلنطوقة اليت تتوافق مع عمر ادلتكلم، احلص (5

مرحلة نضجو و قدرتو، واستخدام ثراء الكلمة ُب إتقان عمليات االتصال 
 احلديثة. 

استخدام أشكال مقبولة من الثقافة العربية ومناسب للعمر، ادلستوى  (2
ف اإلجتماعي للمجتمع وظلوذج عملو، واحلصول على بعض ادلعار 

 األساسية من الكتب العربية اإلسالمية.

 يعرب عن نفسو مع واضح ومفهومة ُب موقف الكالم البسيط.  (3

قادرة على التفكَت مع اللغة العربية واحلوار مع اللغة العربية مع استمرار  (4
18ومًتابطة لبعض الوقت. 

    

 

  ةأسس تعليم الكالم العربي
نقصد هبذه األسس طائفة من ادلبادئ واحلقائق اليت ترتبط بتعبَت التالميذ  

واإلؽلان هبا يساعد على صلاح ادلدرسُت ُب دروس التعبَت . وتؤثر فيو، وتفهم ىذه ادلبادئ
وىذه . ن حيث اختيار ادلوضوعات الصاحلة ادلالئمة، وإتباع الطرق ادلثلي ُب التدريسم

 : األسس ثالثة أنواع، وىي
 األسس النفسية ( أ

                                                             
ة ادلكرمة: حقوق الطبع وإعادتو زلفوظة )مكتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى كامل الناقة زلمود ،  18
   158-157ص.  5985جلامعة أم القرى 



09 

ميل التالميذ إىل التعبَت عما ُب نفوسهم، والتحدث مع والديهم وإخوهتم ( 5
 وأصدقائهم

ستعانة بالصور اإلسنات وصورىم مع ادلعنويات وُب ميل التالميذ إىل احمل( 2
 . والنماذج ُب أثناء الدرس

 . ينشط التالميذ إىل التعبَت إذا وجد لديهم الدافع واحلافز( 3
عملية التحليل ىنا م الذىن بعدة عمليات عقلية فيها ُب أثناء زلالة التعبَت يقو ( 4

عليو قاموسو من ادلفردات، ليتخَت ذ إىل ثروتو اللغوية، وما يشتمل رجوع التلمي
 .فكرتوبينها األلفاظ اليت يؤدي هبا من 

تشجيعهم وأخذىم بعض التالميذ ومثل ىؤالء ينبغي  غلبة احلجل والتهيب على( 5
 . اللُت والصرب

لغة والديو إال اكاة والتقليد، والطفل مل يفهم يعتمد على تعلم اللغة على احمل( 6
 . بطريق احملاكاة والتقليد

 األسس الًتبوية   ( ب
 . ومن التلميذ أن ؽلنح نصيبو من احلرية ُب درس التعبَت: احلرية( 5

ادلدرس أن ينتهز بل ىو نشاط لغوي مستمر غلب على  ليس للتعبَت زمنا معينا،( 2
 . لو كل فرصة وأن يهيئ لو نصيبا من كل حصة

التلميذ ال ؽلكنو التعبَت عن شيء إال اذا كان لو علم سابق ىذا الشيء إذن ( 3
 .التالميذ دلوضوعات ادلتصلة بأذىانينبغي أن طلتار ا

 األسس اللغوية ( ج
على إظلاء ىذا دى التالميذ، وىذا يستوجب العمل قلة احملصول اللغوي ل(  5

 . احملصول بالطريقة الطبيعية كالقراءة واإلستماع

 . التعبَت الشفوي أسبق من التعبَت الكتايب( 2
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غا ي الرفيعة واألناشيد والقصص ُب مزامحة اللغة العربية، وؽلكن االستعانة باأل( 3
19.القراءة واإلستماع وذلك باإلضافة إىل . تزويد التلميذ باللغة الفصيحة

 

 :يلي ها ما يقوم منهج تعليم اللغة العربية على رلموعة من األسس أعل 
واحلياة، مع اإلىتمام للتصور اإلسالمي للكون واإلنسان غلب أن يراعي ىذا ادلنهج ( 5

 . احلياة ببيان مركز اإلنسان ُب الكون ووظيفتو َب 

ومطلبات ظلوه العقلي  غلب أن يراعي ُب بنائو أيضا طبيعة التلميذ ُب كل مرحلة، ( 2
 .والنفي واجلسمي واإلجتماعي

يراعي ىذا ادلنهج أيضا منطق مادة اللغة العربية وخصائصها اليت البد من غلب أن ( 3
20.أخذىا ُب اإلعتبار ُب عملية التعلم، ووظائفها اليت البد من العمل على ربقيقها

  

  

 مأنواع مهارة الكال
  أ( زلادثة        

 ُب احملادثة،  زلادثة ىي كيفية تقدمي اللغة مادة اللغة العربية بواسطة  
احملادثة يقدر أن ربدث بُت ادلعلم والتالميذ وبُت التالميذ بالتالميذ، ُب حُت   

21.زيادة واإلستمرار ُب إثراء ادلفردات أكثر من ادلزيد
   

 التعبَت الشفهي ( ب 
التعبَت الشفهي ىو شلارسة إجراء مقاالت شفهية يهدف إىل تطوير وقدرة   

22. الطالب على التعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم
 

 

                                                             
  551-547)مصر: دار ادلعارف، دون سنة(، ص.  ، ادلوجو الفٌت دلدرّسى اللغة العربية،إبراىيمعبد العليم   19
 47-46م( ص.  5984 -ه 5414)بَتوت: مكتبة الفالح،  تدريس فنون اللغة العربية،أمحد مدكور، علي   20

21 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Humaniora, 2011) hlm. 116 
22

 Ahmad Izzan, ........,  hlm. 146 
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 كالمطبيعة عملية ال 
الكالم مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام األصوات    

بدقة, والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت تساعده على 
التعبَت عما يريد أن يقولو ُب مواقف احلديث أي أن الكالم عبارة عن عملية 

 نظاما لغويا بوساطتو يًتجم تتضمن دافعا للتكلم,ٍب مضمونا للحديث, ٍب إدراكية
الدافع وادلضمون َب شكل كالم, وكل ىذه العمليات ال ؽلكن مالحظتها فهي 

 عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية ادلتكلمة.
مصدر لألفكار,  فهناككما أن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية,      

والشخص الذي تقال لو. معٌت  واألذباه الذي تأخذه, وادلوقف الذي تقال فيو,
ىذا أن الكالم ىو عملية تبدأ صوتية وتنتهى بإسبام عملية اتصال مع متحدث 
من أبناء اللغة َب موقف اجتماعي. ومن ىنا فالغرض من الكالم نقل ادلعٌت, 
واحلقيقة أنو ليس ىناك اتصال حقيقي دون معٌت, وال معٌت حقيقي دون أن 

قلية وناحية انفعالية اجتماعية, وعلا ناحيتان تعطيان تتوافر َب الرسالة ناحية ع
للرسالة أعليتها ومعناىا. ولعلو ؽلضكننا ُب ضوء ىذا فهم عملية الكالم اليت 

23سنعلمها.
  

 دور المعلم في تعليم الكالم
ُب مكان اخر إن مهارة الكالم من أكثر مهارات اللغة حاجة جملهود قلنا             

ادلعلم, ولذا فمسؤلية ادلعلم عن تنمية مهارة الكالم عند الدارسُت مسئولية كبَتة 
وتتطلب منو جهدا فائقا, ومهما ذكرنا من وسائل وطرق وعددنا من أساليب 

لطرق واألساليب وال وإجراءات فسيبقى ادلعلم باعث احلياة ُب ىذه الوسائل وا
نقول ادلعلم فنحن ال  وعندماننسى أنناعندما نقول الطريقة فإننا ال نغفل ادلعلم, 

                                                             
23

 554-553، سعودية: مجيعو أم القرى( ص. تعليم اللغة العربيةزلمود كامل الناقة،   
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نغفل الطريقة. ذلذا ودلساعدة ادلعلم على القيام بدوره والوفاء دبسئولياتو نقدم لو 
 24ىنا بعض التوجيهات واإلرشادات عليها تنَت لو الطريقة.

على ادلعلم أن يفسح صدره ألخطاء الدارسُت ويقوم بتسجيلها  –أوال             
أوال فأّوال حىت ؽلكنو أن يفرد ذلا وقتا للعالج والتدريب الصحيح وعليو أن يقاوم 

حيح األخطاء, ذلك أن مثل ىذا التدخل غالبا ميلو للتدخل ُب أثناء الكالم وتص
ما يؤدي إىل االرتباك والتلجلج والتهيب ٍب الصمت. ليس معٌت ىذا أال يتدخل 
ادلعلم إطالقا, فهناك أوقات يصبح تدخلو ضروريا وتصبح فيو ادلساعدة ادلطلوبة 
منو امرا حتميا, وساعتئٍذ عليو أيضا أن يؤكد للدارسُت أن اخلطأ ُب الكالم 
والًتدد والوقوف أمر طبيعي جدا بل أمر ال ؽلكن ذبنبو ولكنو مع الوقت 

على االتصال احلقيقي ستزول مثل ىذه األخطاء وتصبح االستجابات  والتدريب
 الكالمية أكثر سهولة وسرعة وانطالقا.

قدم لنا كنيث تشاستُت رلموعة من التوجيهات نرى أهنا تقدم  –ثانيا               
 اعدات كبَتة ُب عملو. من ىذه التوجيهات ما يلي :للمعلم مس

أ.  يرجع النجاح ُب تعّلم الكالم إىل االشًتاك الفعال للدارسُت ُب ادلناشط اللغوية. أن  
تنمية القدرة على الكالم أمر غَت شلكن إال إذا اطلرط ادلتعلم ُب الكالم وقام 

ُب أنشطة الكالم برغم  بالتعبَت عن نفسو ويرجع عدم اشًتاك كثَت من الدارسُت
 إىل عدة أسباب : –أهنم جاءوا لدراسة اللغة بشغف لتعلم الكالم 

أن شلارسة الكالم أصعب من اجللوس واإلستماع إىل ادلعلم أو التجول ُب   -5
 عامل من أحالم اليقظة. 

األوىل  احملاوالتأن الكثَتين يشعرون بعدم الراحة دلا يصيبهم من تردد عند  -2
 . للتكلم

                                                             
24

 74( ص. 5998)القاىرة: دار الفكر العريب  س اللغة العربية بالتعليم األساسي،مناىج تدريرشدي أمحد طعيمة،  
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مفرط بالذات وال ػلبون ارتكاب أية  إحساسأن كثَتا من الدارسُت لديهم  -3
 أخطاء أو الظهور دبظهر الغباء أمام أقراهنم. 

 25اخلوف من الفشل أو التهكم والسخرية. -4
النفسية  ادلعوقاتُب التحدث أمر حقيقي وجوىري, ولكن إن الرغبة              

واإلجتماعية للكالم أمر أيضا حقيقي وملموس ومن ٍب ينبغي على ادلعلم أن 
يوجو كثَتا من اىتمامو ذلؤالء الذين ػلتاجون إىل تشجيع وتعضيد للتغلب على 

 مثل ىذه الصعاب الىت تعًتض طريق القدرة الوظيفية للكالم.
يدرك ادلعلم أن احلماس ُب دراسة اللغة خاصة ُب تعلم الكالم يتصل البد أن  -ب 

تنمو وتتطور ُب فصل  أناتصاال وثيقا بالنجاح. فالقدرة على الكالم الؽلكن 
ؼلاف فيو الدارسون من االستجابة والكالم خوفا من اخلطاء, لذلك صلد أن الثقة 

دلعلم تغذيتو بكلمات القبول وعدم االىتمام اليت يبدأ هبا الدارس أمرا ينبغي على ا
واالستحسان وبإشاعة جو من االسًتخاء خال من الضغوط وبتوضيح بعض 
األمور مثل كون الضحك أمر ال مفر منو عندما تنطق اللغة بشكل غَت صحيح 

 وأن احملاولة واخلطأ من أيسر الطرق لتعلم اللغة. 
والصداقة ألمر مطلوب إن العمل على أن يسود الفصل جو من األلفية             

للغاية ُب تعلم اللغة. ولذا فادلعلم مطالب بأن يتهيأ باستمرار لتقبل وتشجيع 
زلاوالت الدارسُت ورلهوداهتم, وتبديد أي فكرة أو تصور لديهم بأهنم غَت 
قادرين على التكلم. وعليو أن يشعرىم باحلرية عند االشًتاك ُب احلديث. وأن 

 األخطاء باعتبارىا أمرا طبيعيا ال ؽلكن ذبنبو بل ىو ينظر كما سبق أن ذكرنا إىل
جزء ضروري من تعلم اللغة األجنبية, وأن ينظر إىل تصحيح األخطاء كشيء 

                                                             
   190، ص. تعليم اللغة العربية للناطقُت باللغة األخرى،.....  ،زلمود كامل ناقة25
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من التغذية ادلرذبعة اليت من خالذلا يقدم للدارس  وكنوعثانوي ُب احلصة 
 األصوات والصيغ والًتاكيب الصحيحة.

التدرج شيء مهم ُب تنمية مهارة الكالم, ال بد أن يدرك ادلعلم أن التتابع و  -ج
ويدرج بطريقة ذبعل  ينظمفمستوى الصعوبة ُب األنشطة الشفوية ينبغي أن 

الدارس يستجيب ألن ادلستوى السابق أعده إعدادا كافيا لكي يتفاعل بنشاط 
وإال فقد الشجاعة وامتنع عن االشًتاك ُب الفصل وانتهز أول فرصة لًتك تعلم 

 26اللغة.
ُب تدريبات الكالم القائمة على األسئلة واإلجابات القصَتة ػلتاج ادلعلم دلا ىو  -د 

أكثر من قدرتو على استخدام الطريقة, ػلتاج دلا نسميو نشاط ادلعلم وحيويتو 
ة ُب اإلنتقال وذكاءه. فاستخدامو ألسئلة وأجوبة قصَتة وسريعة ػلتاج منو لسرع

باألسئلة واألجوبة من دارس إىل دارس, ولقدرة على التصحيح ادلوجز والسريع, 
ولرباعة ُب انتزاع اإلجابات بشكل نشط وفعال من أفواه الدارسُت. وإن احلياة 
والنشاط واحلركة واإلثارة والتشويق صفات ضرورية للمعلم ُب مواقف تدريس 

ُب أثناء ىذا التفعل  استطاعقق صلاحا أكرب لو الكالم. وُب استطاعة ادلعلم أن ػل
أن يلتقط ُب ذاكرتو من يشًتك ومن ال يشًتك. من يتفاعل من ال يتفاعل وىكذا 
ٍب يبدأ بتخصيص وقت للتعلم الفردي يعطي فيو عناية مركزة ذلؤالء حبيث يدفعهم 
ه إىل ادلشاركة والتفاعل وحبذا لوقرن كل ذلك بكلمات التشجيع مثل حسن, ىذ

مجلة سليمة, إضافة جديدة وجيدة, إجابة صحيحة وسليمة, نطق رائع كما لو 
27كنت عربيا, .. اخل

  

 

 

                                                             
26

 160ص  .......تعليم اللغة العريب, د كامل ناقةزلمو  
27

  585-577ص  .......تعليم اللغة العريب, زلمود كامل ناقة  
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 ةطريقة تعليم الكالم العربي
 . طريقة ادلباشرة5 
ىذا 28ىي طريقة شائعة االستخدام ُب تعليم و تعّلم اللغات األجنبية.   

اساس الطريقة على حقيقة أن ادلبدأ الرئيسي من ادلبدأ علم النفس اللغة أن تكون 
مباشرة وتستخدم ُب أماكن التعّلم ُب غرفة الدراسة. ىو أحد الذين يشتبو ُب أن 

س الكلمات واجلمل فقط ال تستخدم ُب تعليم ىذه الطريقة ىي زلددة لدر 
الكالم. ألن ىذا الطريقة ال رلّرد إعطاء تعليم الكلمة وتكوين جديدة فقط، 
ولكن أيضا يوفر تعليم اللغة النحوية ومهارات اللغة ادلتنوعة. دون قصد ىذا 

29الطريقة يستخدم ُب أماكن ومناىج التعليم. 
 

 . طريقة تدوير األدوار   2 

ىذه الطريقة ايضا تضمُت ُب اإلطار السمعي البصري، متكاملة مع   
مع الطريقة ادلباشرة. ىذا الطريقة الطريقة ادلباشرة، وتطبيقها مع اختالف بسيط 

يرّكز على األحداث بدال من الكائنات. أي، وتوسيع نطاق ادلعٌت ُب العبارة 
والتبديل من الكلمات واجلمل إىل ادلواقف ادلتكاملة اليت ربتوي على سلسلة من 
األحداث التسلسلية واألحداث ذات الصلة. وعادة، ويستخدم ىذه الطريقة ُب 

ّلم الشيء. يوفر ادلعلم من األنشطة مع موضوع واحد. ٍب يصاحب دور األول تع
بإعطاء شرحا عن لكل نشاط من كّل نشاط. بعد ذلك، يقوم الطالب بالنشاط 
ُب عدة رلموعات صغَتة. ٍب ربدث أحد اجملموعات ُب شكل جوقة، أو اطلب 

                                                             
  566، ص. تعليم اللغة العربية للناطقُت باللغة األخرى،.....  ،زلمود كامل ناقة  28

29
  Muhammad Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, 

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media (Malang: UIN-Malang 

Press (Anggota IKAPI, 2008). Hlm. 4  
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م دبا من كل طالب أن يشرح ما يفعلو أو كل طالب بالتناوب والتحدث أثناء القيا
30يقولو. 

 

 

 . طريقة سؤال وجواب 3 
تعترب طريقة سؤال وجواب األنسب وادلباشر وفعالة جدا ُب تعليم الكالم   

استعمال سؤال وجواب قصَت. باللغة العربية. عموما، يبدأ ادلعلمهذه الطريقة ب
جنب مع تطوير قدرة الطالب على االستجابة لفظيا، سوف ينتقل  جنبا إىل

ادلعلم إىل مرحلة أكثر تقدما، حىت يتحرك إىل األمام من السهل إىل صعوبة. من 
موقف صغَت إىل موقف رئيسي أن يقضي بضع ثوان. كذالك، االستجواب 

 بُت شخص أو أكثر. الشفهي الفعلي الذي أجرى مع احلوار
31

 

 . طريقة مسعية شفهية 4 
ىي طريقة منتظمة تستخدم لتنفيذ التعليم العريب لتحقيقو كما ىو مطلوب   

ات استخدام العربية ىي من كيفية اإلستماع والكالم. مع ىذه الطريقة شلارس
أكثر تأكيدا وادلزيد من استخدام ادلفردات وشكل زلاورة. حيث أن طريقة 
تطبيقها أكد على ناحية مهارة اإلستماع ومهارة الكالم فضال عن ناحية مهارة 

32القراءة والكتابة.
  

 

 

 

                                                             
30 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: diva Press, 2012) hlm. 32 
31 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hlm. 48 
32 Bisri Mustofa dan M. Abdul Hamid, Metode dan Strategi 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press 2012) hlm. 65 
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 .  مشكالت تعليم الكالم العربية3
ادلشكلة عن طريق القاموس االندونيسي كبَت يعٍت مشكلة أو قضية، حيث          

أن ادلشكلة يعٍت مشاكل او مسائل. التعليم ىو نشاط التعليم او كان تعامل بُت 
ليم اللغة العربية ىي كان مشاكل ُب تعليم معّلم و معلِّم. فصار مشكالت تع

 العربية عاد اىل الطالب و ادلدّرس وسيلة التعليم وغَت ذلك.  اللغة
مشاكل  تواجويقال اىل ان العامل من تعليم اللغة ُب اندونيسيا ال تزال         

وحّصلت . ويبدو ىذا ليس شيئا دون دليل. خطَتة منها تتطلب جهدا جدي
من مدّرس اللغة العربية ُب ادلدارس  :75ارس أن أكثر من نتائج البحوث ح

منّفذ ماّدة دراسّية اللغة العربية كل من ادلدارس العامة وادلدارس الدينية مل يكن 
  .لديك ادلعيار ادلثايل مدّرس الّلغة العربية

أن تعليم  تكشفاحلقائق ادلذكورة أعاله  Muhaiban عززت اكتشاف        
، مشكالت Muhaibanووفقا  .ُب إندونيسيا تواجو مشاكل سلتلفةاللغة العربية 

تعليم اللغة العربية يتضمن ثالثة الناحية ادلهمة: وىو اجلوانب من ادلعلمُت، 
  .واجلوانب الطالب، واجلوانب وسيلة التعليم

ة ادلعلمُت ُب عليها ادلعلم تنشأ بسبب ضعف كفاء مشكالت اليت ترّتب        
عربية، والعدد احملدود من ادلعلمُت الذين لديهم الكفائة الكافية باللغة تعليم اللغة ال

، وخاصة القدرة على الكالم. وباالضافة اىل ذلك أيضا بسبب العدد العربية
33احملدود من ادلعلمُت الذين لديهم الكفاءة العلمية مدرس اللغة العربية.

 

ادلتعلقة بالطالب الناجم عن العديد من األشياء ُب ذلك  شكالتادل       
خلفية التعليم، والدافع، واذلدف من تعليم اللغة العربية. الطالب لديهم عموما 

                                                             
33

  Naifah, Teratai (Terampil Atur Nilai) Metode Pembelajaran 

Bahasa Arab Efektif Aplikatif, cet. Ke-1 (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo, 2012) hlm. 69-70 
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خلفية التعليم العربية تنويعا كفائتهم على متابعة الدروس. طالب القادمة من 
العائلة والبيئة اإلسالميُت عموما لديهم قوية ُب اللغة العربية األساسية ألهنم منذ 
الطفولة أهنم كانوا على اتصال مع اللغة العربية َب البيئة األسرة وادلدرسية. ؽليل 

القوي لتعّلم اللغة العربية. ُب حُت أن غَتىم من  ىؤالء الطالب لديهم الدافع
الطالب ليس لديهم خلفية ُب العربية كافية للتعليم األساسي ُب ادلدارس العامة 
اليت ال تعليم اللغة العربية. الكفاءة األساسية ُب اللغة العربية تكون زلدودة ُب 

باللغة العربية. كما  القدرة على قراءة القران دون أن يرافقو القدرة على الكتابة
مواصلة تعليمهم على مستوى أعلى، لديهم صعوبة ُب متابعة الدروس، ال سيما 
وأهنم غلب أن يكون فئة مع الطالب الذين لديهم خلفية أحسن ُب اللغة 

34العربية.
 

، وىناك بعض التحديات ُب تعليم اللغة Moh.Matsna HSوفقا   
 :عربية، وىيال

  ( العامل الًتبوي 5
وىي  تعليم اللغة العربية ال تزال نقصا نسبيا ُب عكاز بعوامل التعليم كافية.  

العوامل منهج التعليم )دبا ُب ذلك اإلذباه واألىداف، واحملتوى، ونظام التعليم 
 .ونظام التقومي(، ومعامل عمالة الًتبوي، والعوامل اليت تدعم الوسائل

 ل اإلجتماعي والثقاُب( العام2
ُب رلتمعنا، تدريس اللغة العربية مع ادلناخ االجتماعى والثقاَب اليت تدعم   

مثل نشرة اللغة عرب راديو و وسيلة الطبع باللغة العربية ُب إندونيسيا مل يتم 
 .أيضا اجتماعيا

 ( العامل اللغوي العريب3

                                                             
 

34
 Naifah, Teratai..., hlm. 70-71 
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تعّلم  بأناالنطباع  خالل ىذا الوقت رلتمعنا ال يزال ؽليل إىل أن يكون  
صعوبة دراسة لغة أجنبية )لغة  .اللغة العربية أصعب من تعّلم لغة أجنبية أخرى.

ان ذلك يتعّلق على مدى التشابو واالختالف ُب جوانب اللغة من اللغة  العربية(
ونعرف بعض األشياء ُب نظام  وجوانب اللغة ُب ادلدروس )لغة أجنبية(.  األوىل

ضلوي، والداللية العربية غلعل الكثَت من ادلتعلمُت ويقول أن  الصوت، وادلفردات،
 اللغة العربية ىي صعبة.

 

 العربية الكالم مشكالت تعليم
 :العربية لغَت العرب إىل قسمُت الكالم وتنقسم ادلشاكل اليت تنشأ ُب تعليم  
 اللغوية  شكالتادل( 5 

 :ُب حُت يتضّمن إىل إشكالية لغوية ىي  
 وتأ( نظام الص 

يرتبط مع نظام الصوت، ونظام الصوت ىناك بعض ادلشاكل اليت ربتاج إىل انتباه  
ادلتعلمُت غَت العربية واحدة الصوتيات العربية اليت مل تكن موجودة ُب تكافؤ 

 35.اإلندونيسية وماليو وبروناي
 ادلفردات( ب   

أن الكثَتين ُب متّبع اللغة اإلندونيسية قيمة زيادة الندونيسيا  ادلفردات  
. لتعّلم اللغة العربية بكل سهولة، وذلك بسبب سهولة الندونيسيا لبناء ادلفردات

بب مشاكل ومع ذلك، انتقال كلمة من لغة أجنبية إىل اللغة العربية ؽلكن أن يس
ربول ادلعٌت، تغيَت اللفظ من الصوت األصلي، لفظ ثابت لكن تغيَت : وتشمل

 .معٌت

                                                             
 

35
Ismail Suwardi Wekke, Model Pembelajaran Bahasa Arab,  

(Yogyakarta:  CV: Budi Utama, 2012) hlm. 48 
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 اجلملة نظام( ج  

ُب قراءة النص العريب، غلب على الطالب فهم معٌت مسبقا، ولذلك يكون   
 النحواهنا ليست رلّرد من ادلعارف والعلوم . قادر على قراءهتم بشكل صحيح

تقدمي فهم كيفية قراءة بشكل صحيح وفقا للقواعد  والصرف ُب العربية وىو
 .ادلعمول هبا ُب اللغة العربية

 الكتابة( د  

زبتلف عن الكتابة الالتيٍت، ىو أيضا عقبة أمام طالب  العربيةحروف   
 .اللغة العربية من غَت العرب، خصوصا من اندونيسيا

 

 اللغوية غَتشكالت ادل(  2
من قبل الطالب غَت العرب، مسألة غَت لغوية إىل مشكلة لغوية  وباإلضافة  

أيضا عراقيل تعليم الظروف االجتماعية والثقافية من الدول العربية وغَت العربية 
 .مثل اندونيسيا والنظر ُب مادة التدريس

 والثقافية االجتماعيةالعوامل   (أ  
يت ال ادلشاكل اليت قد تنشأ ىو أن التعبَتات وادلصطلحات وأمساء السلعة ال  

ترد ُب اللغة االندونيسية ليست سهولة وال يفهم بسرعة من الطالب 
 .اإلندونيسيُت الذين ال يعرفون احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العربية

 الكتب الدراسة العوامل( ب  
عن احلاجة إىل العوامل االجتماعية والثقافية ادلذكورة أعاله،  النظروبصرف   

مل الكتب الدراسة ُب التعليم أيضا مهم، ألنو إىل سهم ادلعلم حىت واستخدام عا
 .اآلن، بعد أصبح أداة صلاح إىل التعليم

 االجتماعيةالعوامل البيئية ( ج  
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تعّلم اللغة الفّعال ىو جعل الطالب ُب بيئة اللغة اليت ذبري دراستها، مع   
مو تنمية ادلهارة البيئة من الطالب سوف تضطر إىل استخدام اللغة حبيث تعل

 اللغوية بسرعة نسبيا مقارنة مع أولئك الذين مل تكن موجودة ُب بيئة اللغة
 

 ب.  الدراسات السابقة
حبث علمي. كلية علوم الًتبية  (3723214) ستي نور رشيدة1 .1

بادلوضوع  2155وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارانج جامعةوالتدريس 
ُب الصف احلادي عشر بادلدرسة الثانوية الدينية تنفيذ تعليم مهارة الكالم 

احلكومية سوراكرتا وبعد ان تلقي الباحث ادلباحث وادلسائل كما قدمتو 
الباحث ُب الباب األول إىل الباب الرابع, تستطيع على النتائج وىي أن 

الكالم ُب الصف احلادي عشر بادلدرسة الثانوية الدينية  مهارةتنفيذ تعليم 
وراكرتا قد استوَب الشروط ادلقررة ُب الًتبية والتعليم. وىذا التنفيذ احلكومية س

يشتمل على أن مهارة الكالم ىي اليت تقدم ُب ىذه ادلدرسة. ألن ىناك 
واللغة اإلصلليزية ُب  مسكن التالميذ, وينبغي ذلم التكلم باللغة العربية

الكالم فيو فهي  األسبوع. وأما الطريقة التعليمية ادلستخدمة ُب تعليم مهارة
الطريقة ادلباشرة, والطريقة السمعية الشفوية, واخلطوات ذلذه الطريقة قد 
بينتها الباحث ُب الباب الرابع, وقد يستخدم ادلعمل اللغوي ُب عملية تعليم 
اللغة العربية, ولكنو ليس   باستمرار أو بادلادة الوافرة, ألن الشيء الذي يؤثر  

ن فيو التالميذ ويقومون بتطوير مهارة كثَتا ىو ادلسكن الذي يسك
36الكالم.

 

                                                             
 36 Skripsi Nur Rosyidah, Penerapan Pembelajaran Maharoh Kalam 
di Kelas XI MTs Surakarta 2011  
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علوم الًتبية  كلية, حبث علمي (703111773)الفيرا ايفا رسيينا   .2
بادلوضوع  2155 والتدريس جامعة  وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارانج

تأثَت ادلدرس الناطق بالعربية ُب قدرة مهارة الكالم للتالميذ ُب الصف الثانية 
عشر دبدرسة روضة العلوم الثانوية غوياصلان  فاطي وبعد أن تلقي الباحث 

ُب تعليم اللغة العربية يستخدم , ادلباحث وادلسائل كما قدمتو الباحث نتائجو
باشرة ان طريقتو ىي الطريقة الطبيعية لتعليم اللغة ادلدّرس الناطق بالعربية ادل

 37. أو باللغة العربية من البداية إىل النهاية كا للغة األم واللغة يوميا
علوم الًتبية  كلية, حبث علمى ( 3174225) سنتا ترى سفتى نعرم  .3

بادلوضوع  2155احلكومية مسارانج  سوصلو اإلسالميةوالتدريس جامعة وايل 
تأثَت استعمال طريقة ادلباشرة على  صلاح مهارة الكالم لدرس اللغة العربية 

الثانوية اإلسالمية " مفتاح السالم"امن دبدرسة لدى التالميذ َب الصف الث
وبعد ان تلقي الباحث ادلباحث وادلسائل كما قدمتو الباحث , بايوماس

نتائجو ان تأثَت استعمال طريقة ادلباشرة على صلاح مهارة الكالم لدرس اللغة 
الثانوية " مفتاح السالم " العربية  لدى التالميذ َب الصف الثامن دبدرسة 

38.مية بايوماس يؤثر على صلاح مهارة الكالماإلسال
  

اللغة  يتعلمونفرق ىام بُت التالميذ الذين فرصية البحث ادلقدمة انو يوجد   
العربية باستعمال الطريقة ادلباشرة والتالميذ الذين يتعلمون اللغة العربية بدون 

الثانوية " مفتاح السالم"استعمال الطريقة ادلباشرة للصف الثامن دبدرسة 

                                                             
 37 Skripsi  Alfira Ifa Rasina, Pengaruh Guru dalam dalam 
mengucaplan Bahasa Arab dalam penguasaan maharoh kalam untuk siswa 
kelas XII Roudhotul Ulum Guyangan Pati  2011 
 38 Skripsi Sinta Tri Septi Ningrum, Pengaruh Pembelajaran Metode 
Langsung pada kesuksesan Maharoh Kalam Untuk Pembelajaran Bahasa 
Arab Siswa kelas 8 Miftahus Salam MTs Banyumas 2011  
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 "t"اإلسالمية بايوماس مقبولة ألن قيمة الفرق احملصولة اكرب من قيمة حدول 
تستطيع الباحث أن تفسر أنو يؤخذ فرق ,  وبناء على سلسلة قيمة الفرق السابق

ىاو َب إصلاز التالميذ الذين يتعلمون اللغة العربية باستعمال طريقة ادلباشرة 
 . والتالميذ الذين يتعلمون اللغة العربية بدون استعمال طريقة ادلباشرة

 وىيا تبحث َب نفس ادلسألة نعرف أهنا كله, بناء على البيانات السابقة  
وىذه ادلسألة تناسب بادلسألة الىت ستبحث فيها , مسألة طرق تعليم اللغة العربية

وأما الفرق بينها وبُت ادلسألة اليت تبحث فيها الباحثة فهي مشكالت . الباحث
تركز الباحث ُب ىذا البحث  لدى الطالب َب الصف العاشر . تعليم الكالم

ىذا البحث مل يبحث . سالمية هنضة العلماء نور اذلدى مسارانجدبدرسة العالية اإل
39. وىذا البيان يدل على أن ىذا البحث اليساوي ببحث قبلو قطعا. قبلو

 

 

 اإلطار الفكرى. ج
وادلهارة الكالم ىي من . تعلم اللغة الؽلكن أن يتخلص عن ادلهارة الكالم  

على الرغم ىناك . احدى عناصر اليت الغٌت عنها ُب تعلم اللغة العربية نفسها
ولكن كل شيء اليزال , لغةالكثَت من سلتلف األراء حول معٌت اللغة مع الغرض ال

 . توافق على ان تعلم مهارة الكالم ىو مهم
 تلك ادلؤشرات ىي:  

 بصواب وفصيح. احلوار البسيط الذي سياق مناسب  ( التلميذ يستطيع أن يقوم5
 ( التلميذ يستطيع أن تقدمي ادلعلومات اللسان البسيط2
   طةبسي( التلميذ يستطيع إنتاج النصوص الشفوية والكتابية 3

                                                             
39 Skripsi Sinta Tri Septi Ningrum, Pengaruh Pembelajaran Metode 

Langsung pada kesuksesan Maharoh Kalam Untuk Pembelajaran Bahasa 
Arab Siswa kelas 8 Miftahus Salam MTs Banyumas 2011 
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 للتعبَت عن كيفية معرفة احلقائق وادلشاعر وادلواقف 
  التلميذ يستطيع أن يؤلف النصوص الشفوية والكتابية (  4

 للكشف عن ادلعلومات بسيطة 
ُب تدريس  اخلصوصالنظر دبعلم اللغة العربية على وجو  يتماألمر ادلهم أن   

40يذ. النص ادلناسب للتالم ىو أنو غلب إعداد  مهارة الكالم
 

الكالم اتصف بإرتفاع كثافة فهم التلميذ إىل ادلادة  ادلهارةصلاح تعليم   
هنضة العلماء نور اذلدى العالية اإلسالمية الكالم. بل, التالميذ َب مدرسة 

يزالوا قليل القدرة َب اللغة العربية، خاصة َب كالم العريب. واحلال ادلذكور ارانج  مس
ينظر حُت عملية التعليم والتعلم َب الفصل. حينما التلميذ يسأل أن يكّلم اللغة 

متخرّج من ادلدرسة  العربية، ىم يشعرون الصعبة َب كالمها, ؽلكن ادلسألة بسبب
 درا يكتسب ادلعرفو العربية. خالفا للتالميذ منالتالميذ ناالثانوية. وىكذا, 

 ؽلكن أن يكتسب ادلعرفة إضافية. ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الذين 
تريد الباحث أن تبحث َب البحث العلمي  من ادلشاكل ادلذكورة أعاله،  

ربت ادلوضوع  "مشكالت تعليم الكالم العريب لدى الطالب ُب الصف العاشر 
ألن َب ىذه ادلدرسة  لماء نور اذلدى العالية اإلسالمية  مسارنج"دبدرسة هنضة الع

ىناك ادلادة اللغة العربية وكانت التالميذ يزالوا أن يشعروا الصعبة َب تعليم كالم 
                العريب. 

 

                                                             
 40  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm.162 
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 الباب الثالث

 البحث مناهج
 

يف ىذه الدراسة، استخدم الباحث أن اخلطوات  والبياناتادلعلومات  جلمع 
 التالية:

  البحثأ. نوع  

وحتليل يعد ىذا البحث حبثا نوعيا وىو البحث الذي ادلستخدم لتصوير   
والفكر فرديا كان  والرأياإلجتماعي والسلوك واإلعتقاد ادلظهر واحلادثة والنشاط 

1أم مجاعيا. 
 

على البيانات وادلعلومات والوقائع تستخدم الطرق وىي كما  وللحصول  
 يلي: 

إن ىذا البحث حبث نوعي وىو اجراءات البحث الذي حيصل البيانات   
اعي يف الكلمات  ادلكتوبة أو اللسان أو النشاط اليت ديكن من اإلجتم الوصفية

2مالحظتها. 
 

نات الوصفية يف شكل  ىو إجراء البحوث اليت تنتج البيا النوعيالبحث   
3أو منطوقة من الناس والسلوكيات اليت ديكن مالحظتها  مكتوبةكلمات 

  

                                                             
 

1
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 60 
 

2 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan 

Bimbingan Konseling: Pendidikan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan 

Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model 

Penyajian Data (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2012) hlm. 2 
 

3
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta 2010), hlm. 36.  
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ويهدف البحث النوعي يف فهم الظواىر اإلجتماعية من زاوية أو منظور   
ادلشاركٌن. وادلشاركون ىم أولئك الذين مدعوون للمقابلة, ادلالحظة, وطلب 

4توفًن البيانات, ويعتقد االراء التصورات
 

 Metode Penelitianيف كتابو " سوجياناوقال الدكتور   

Pendidikan " تستخدمو حالة زلسوسة الطبيعية والباحث  النوعيإن البحث
5يكون اداة البحث.

البحث يستخدم لتصوير وحتليل ادلظهر  فإن حبثا نوعيا ىو 
واحلادثة والنشاط اإلجتماعي فرديا أم مجاعيا. والبحث النوعي ينقسم إىل 
قسمٌن: حبث نوعي ميداين, وحبث نوعي مكتيب, وىذا البحث حبث نوعي 

6والصور وليست األرقام. الكلماتميداين. وىو اذا كان مجع البيانات بشكل 
  

, النظريةالنوعي ىي البحوث الظواىر, وحبوث األسس  البحثأما طرق   
والبحوث اإلثنوغرافية, والبحوث التارخيية, والبحوث حالة, والبحث الفكر 

النوعي بطريقة حبث احلالة  الفلسفي, ونظرية النقد اإلجتماعي. ىذا البحث
7)دراسة حالة(. 

 

 ونتائجوىذا النوع ادليداين ىي دراسة متعمقة على وحدة اجتماعية معينة,   
8الدراسة يعطى نظرة عامة واسعة ومعمقة على وحدة معينة. 

    

  

 

 

                                                             
 

4
 Nana Syaodih Sukmadinata,  Metodologi..............,, hlm. 94  

 5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta 

2010) hlm. 15 
 

6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualititatif, (Bandung: 

Remaja Rosda karya  2009), hlm. 11     
 7

 Sudarwan Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2002) hlm. 52-56 
 

8
 Sudarwan Damin, Menjadi,,,,,,,,,,,. hlm. 55   
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 ووقته  البحثب. مكان  
 الباحثمكان ىذ البحث مدرسة "نور اذلدى" العالية مسارانج. اختارىا   

 ألن اللغة العربية من إحدى ادلواد الالزمة فيها.
 5102 سبتمرب 52ىذا البحث دلدة شهر واحد وابتدأ يف تاريخ  وجرى  

 .5102أكتوبر  52هى يف وانت

 

 البحثج. بؤرة  

 البؤرة يف ىذا البحث ىي :  
 الكالم مهارة 0 
تعليم الكالم العريب لدى الطالب يف الصف العاشر مبدرسة  مشكالت. 5 

  العلماء نور اذلدى مسارانج هنضة اإلسالمية العالية
 

 البياناتد. مصادر  

 ىي:ثالثة أقسام، و  إىلالبيانات  مصادرتنقسم   
ادلصدر الذي  معلم اللغة العربية ومدير ادلدرسة يعين اإلنسانالبشر أو  .0

 يعطي البيانات لسانا كان أم كتابة.

  الذي يعطي البيانات يف حال ثابت مثل الغرفة  ادلصدرادلكان يعين  .5
 فيها، ويف حال متحرك مثل األنشطة. واألدوات

   رف أو العدد أو الصورة.البيانات يف شكل احل مصدر يعينالكتابة  .3

دراسة ميدانية لنيل ادلعلومات والبيانات ادلتعلقة هبذا  الباحثاستخدم   
نور اذلدى" العالية مسارانج البحث، وذلك من خالل حضور الباحث يف مدرسة "

 بنفسو جلمع البيانات وادلعلومات ادلتعلقة بالبحث. 
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 ه. طريقة جمع البيانات
 يف ىذا البحث ىي ادلقابلة, وادلشاىدة, وثائقية اناتالبيجلمع  الطريقةإن  

 . طريقة ادلقابلة 0
ادلعلومات للمقابلة الفرد البحث عن ادلسئلة اخلاصة  جتمع الطريقةىي   

. ادلقابلة ىي منوذج واحد من 9تقدمي األسئلة احلرية لإلجابة عن األسئلة بطريقة
أداة التقييم ىو ليس نوع من التجارب اليت أجريت من خالل احلوار واألسئلة، 

ادلقابلة ديكن أن يعمل منظم،  10سواء بشكل مباشر أو غًن مباشر مع ادلتعلمٌن.
وقد  .وديكن أن يعمل من خالل وجها لوجو أو من خالل اذلاتف أو غًن منظم

استخدم مقابلة منظم عن تقنيات مجع البيانات، عندما الباحث أو البيانات 
لذلك، يف ادلقابلة،  .جامع ان يعرف بالضبط ما سيتم احلصول على معلومات

جامعي بيانات تصل أداة البحث يف شكل أسئلة مكتوبة كما مت إعداد وتعيٌن 
اجلواب بديلة. يف حٌن مقابلة غًن منظم ىو حديث خيلو فيها الباحثون عدم 
استخدام األدلة ادلقابلة اليت مت ترتيبها يف مجع البيانات بصورة منتظمة وكاملة، 

العريضة للقضايا اليت وأدلة مقابلة اليت يتم استخدامها فقط يف شكل اخلطوط 
يطلب.يستخدم الباحث ىذه الطريقة للحصول على معلومات من مدرس ادلواد 

استخدمت ادلقابالت يف  .اللغة العربية  يف مدرسة نور اذلدى العالية، سيمارانج
ادلؤلف كما يف مقابلة لة ادلصحوبة مبرشدين رلانا، حيث ىذا البحث ىو مقاب

                                                             
 

9
  Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Pustaka Setia 1998) hlm. 135  
 

10
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012),  hlm. 157. 
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إىل أدلة مقابلة سلرب مقرىا اليت مت إنشاؤىا سابقا أجريت سؤال واإلجابة مباشرة 
11باستخدام أشكال سلتلفة من أسئلة مناسبة للظروف.

 

 . طريقة ادلشاىدة5

وضوعية ادلشاىدة ىي عملية ادلراقبة والتسجيل يف منهجية ومنطقية وم  
وعقالنية، وظواىر عديدة، سواء يف الوضع الفعلي ويف حاالت االصطناعية 

تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة عند مراقبة البحوث  12لتحقيق أىداف معينة.
، إجراءات العمل، وظواىر الطبيعة، وعندما لوحظت فيما يتعلق السلوك البشري

.  العينة ليست كبًنة جدا
وتستخدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات يف 13

 رسة نور اذلدى العالية، مسارانج.شكل العملية التعليمية كالم العريب ىف ادلد
 توثيقال. طريقة 3

 14ىي رلموعة من األجوبة الرد حول ما حدث وما يعرفو. التوثيق  
ن حالة ادلدرسة وادلعلمٌن وتستخدم ىذه التقنية للحصول على بيانات ع

 والتالميذ وعملية التعلم مع ادلالحظات الالزمة يف الدراسة.
يف ىذه الدراسة، ركز الباحث على الطالب مبدرسة نور  التوثيقأما طريقة   

اذلدى العالية سيمارانج اىل احلصول على اجابات وادلعلومات حبيث ديكن رؤية  
  كيف عملية  تعليم الكالم العريب

                                                             
 

11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2013), Hlm. 194-197. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm. 145.  

 
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan 

Praktek, (Jakarta: Asdimahasatya, 2002), hlm. 28 
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 درسة نور اذلدى العالية سيمارانج.مب 

 

 البيانات تحليلو. طريقة  

البيانات ىو زلاولة جلعل البيانات اليت حصل عليها لتكون ذات  حتليل  
الكثًن من البيانات اليت يتم مجعها عندما مل يعاًف بشكل منهجي مث  .مغزى

م منوذج حتليل منوذج البيانات ذلذه البحث باستخدا .البيانات ليس لو معىن
.تفاعلي

15
 

احلد من  :ويتكون ىذا النموذج التفاعل من ثالث نقاط رئيسية، وىي  
 التحقق. /البيانات، وعرض البيانات واالستنتاج 

    .  مرحلة مجع البياناتأ  

عملية حتليل البيانات للحد من البيانات، جيب على الباحثٌن  أولقبل بدء   
يف ىذه ادلرحلة مجع الباحثٌن بيانات  تذىب من خالل عملية مجع البيانات أوال.

نتائج أسلوب ادلالحظة  .من خالل طريقٌن انو استخدم طريقة ادلالحظة وادلقابلة
اللغة  LKS ريبية حول عملية التعلم كالم باستخدام كتاب يف شكل بيانات جت

العربية يف مدرسة العالية نور اذلدى يف حٌن يتم استخدام أسلوب ادلقابلة 
الكالم وادلشاكل اليت   للحصول على معلومات من ادلعلمٌن أو الطالب تعلم

 .تواجهها

 ب. ادلرحلة احلد من البيانات  
يانات مثل العملية االنتخابية، تركزت أو ديكن أن يقال للحد من الب  

ىذه ادلرحلة تتم بشكل مستمر  .تبسيط البيانات اليت مت احلصول عليها من احلقل

                                                             
 

15
 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode 

dan Tekniknya, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 229 
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يهدف للحد من بيانات مرحلة دلواصلة شحذ، وتصنيف، . خالل فرتة الدراسة
 .والتخلص من األجزاء اليت ال حيتاج إليها، شلا جيعل من األسهل للقيام االستنتاج

 

 ج. عرض البيانات 
عرض البيانات عبارة عن رلموعة من ادلعلومات ادلهيكلة اليت تعطي   

من خالل النظر يف ىذا العرض التقدديي البيانات،  .إمكانية استخالص النتائج
ىذا يعين أنو إذا   .وسوف يقوم الباحثون فهم بسهولة أكرب ما حيدث وماذا تفعل

 .ول اختاذ إجراء لتعميق النتائجكان يواصل الباحثون حتليلهم أو حيا

  

 د. النتائج  
ادلرحلة األخًنة من العملية مفهومة التحقق من حتليل البيانات واالستنتاج   

بالطبع فهم وتفسًن  إعطاء معىن .بأهنا تعين االنسحاب من البيانات ادلعروضة
بعض الطرق للقيام يف ىذه العملية ىو احلفاظ على  .هبا مناسب الباحث

ت عن أمناط ونفس ادلوضوع، جتمع، والبحث عن احلاالت السلبية سجال
. ))احنراف يف اجملتمع

16
 

 

   

  

                                                             
 

16
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Erlangga, 2009), hlm.147-148. 
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 الباب الرابع 

بمدرسة   ومشكالت لدى الطالب في الصف العاشر بيتعليم الكالم العر 
 العالية اإلسالمية سمارنج نهضة العلماء نور الهدى

 لمحة عن مدرسة "نهصة العلماء نور الهدى" العالية سمارانج   أ.
 . التاريخ الميالدي 1 

-مدرسة "نور اذلدى" العالية مسارانج ىي ادلدرسة تقف يف حّد مسارانج  
كؤومان ماصلكانج    4ر.و  4بشارع كياىي جيالنج ر.ت  قندال. وىي تقع 

  . 7987يناير  44كوالن مسارانج. قامت ىذه ادلدرسة يف 
واما مؤسسها كياىي امحد حضر احسان احلاج، كياىي طاىر عبد اهلل   

احلاج، لقمان حكيم، زلي الدين صبحا، خَت، اخرين خبَت، اكوس هنتدي، 
1صابرين، امجعُت و حسن فوزي. 

 

 

 . الموقع الجغرافي 2 
  4ر.و  4تقع مدرسة "نور اذلدى" العالية يف الشارع كياىي كيالنج ر.ت   

 ادلدرس:مث صورة جانبَية ىذه كؤومان ماصلكانج كوالن مسارانج 
 : ادلدرسة " نور اذلدى " العالية  اسم ادلدرسة   
 : األىلية  درجة ادلدرسة   
 : ماصلكانج كوالن مسارانج    العنوان   

 الغربية      

                                                             
 74.11يف الساعة  4177 أكتوبر  47علم اللغة العربية( يف يوم السبت )م سودارنوادلقابلة مع األستاذ الوثيق و نتائج  1

 هنارا.
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  : القرية   ادلركز   
 : مسارانج   ادلديرية   
 : جاوى الوسطى   ادلقاطعة   

 هي كما يلي:أما حدود مدرسة "نور اذلدى" العالية مسارانج ف  
   مانكانج الشرقي  : روضة األطفال اعانة الصبيان و جالية سّكان  اجلانب  

 اجلانب الغريب   : جالية سّكان مانكانج    
 اجلنويب  : ادلسجد "التقومي" ومعهد "اإلصالح"  اجلانب  

 : جالية سّكان مانكانج كون سّكة حديديّة  الشمايلاجلانب  
 

 . الرؤية والبعثة3
مدرسة "نور اذلدى" العالية مسارانج ذلا رؤية "ينمي طالب متديّن، ذكّي،   

" . لتحقيق 7945انضباط و عهدة خبلفّية القران واحلديث مع قانون األصول 
2ىذه الرؤية  فيثّبت اىل البعثة، وىي : 

 

  حىت  الطالبمعرفة اإلسالم على ( ينمي 7   
 يكون مصدر معرفة يف الفكر و التصّرف.   
  ( يعمل الدرس ادلؤثر و ادلهٍت معّزز كفائة 4   
 ادلتعّلمُت حيتوي موقف الروحّية واالجتماعية   
 وادلعرفة وادلهارات.    
 تشاركية  ( تنفيذ إدارة ادلدرسة مع اإلدارة ال3   
  بتوريط مجيع سّكان ادلدرسة ورلموعات    
 ادلصاحل بشّفاف و مسؤولية.    

                                                             
2
 هنارا. 74.11ساعة يف ال 4177أكتوبر   47نتائج الوثيق مع األستاذ اخيار )مدير ادلدرسة( يف يوم السبت   
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  ( تنفيذ برنامج إرشاد فعال حىت يتطّور  4       
  كل الطالب على األمثل يتوافق مع   
 إمكانات شلتلكها.   
   ekstrakurikuler( شلارسة التعليم  5   

  ىت كّل بفعالية وفقا للموىبة والولوع ح   
 الطالب التوفق يف متنوّع ادلسابقات على   
  سبيل ادلثال علم الطبيعة والدينية والرياضية     
 والفنية.   
  ( زراعة الثقافة الدينية واإلنضباط والرعاية 6   
     يف كل نشاط يف بيئة ادلدرسة.   
 . المنهج الدراسي4   
السبت إىل يوم اخلميس، وأما  وميعملية التعليم يف ىذه ادلدرسة ذبري يف   

يوم اجلمعة فهو يوم العطلة. أما ادلناىج الدراسية دبدرسة "نور اذلدى" العالية 
 مسارانج فهي كما يف اجلدوال اآليت:

 المادة رقم المادة رقم
 علم األحياء 74 العقيدة واألخالق  7
 اللغة العربية 73 تاريخ احلضارة اإلسالمية  4
 اللغة اجلوية 74 ديث القران واحل 3
 علم الَرياضَيات 75 الفيزياء  4
 الًتبية ادلدنية 76 اللغة اإلصليلزية  5
 علم اجلغرافيا 77 الفقو  6
 علم االقتصاد 78 الكيمياء 7
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 علم التاريخ 79 اللغة اإلندونسية 8
 رياضة البدنية 41 علم اإلجتماع 9
 الفنون والثقافة 47 علم الكمبيوتر 71
 اىل السنة واجلماعة و هنضة العلماء  44 علم االجتماع 77

تستخدم مدرسة "نور اذلدى"  4176/4177يف ىذا العام الدراسي   
لفصل العاشر. و لفصل  4173العالية مانكانج كوالن مسارانج ادلنهج الدراسي 

للمادة الدراسة الدينية وتستخدم  4173أحد عشر و اثنا عشر ادلنهج الدراسي 
3للمادة العامة.  (KTSPج الدراسي على مستوى الوحدة ادلدرسية )ادلنه

 

   

 45تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر اسبوع اربع الساعة و الساعة   
. ومدروس دبوضوع البيانات الشخصية، ادلرافق العامة يف ادلدرسة، احلياة يف 4ثواين

األسرة ويف السكن الطالب، ىواية الطالب وادلعرض، ادلهنة واحلياة وادلهنة 
5والنظام. 

 

 

 . التسهيالت فى المدرسة 5
التسهيالت يف مدرسة "نور اذلدى" العالية مانكانج كوالن مسارانج لتسهيل   

عملية التعليم. والتسهيالت ادلوجودة ادلستخدمة يف ىذه ادلدرسة ىي كما يف 
 اجلدوال االيت: 

 
 

                                                             
 ادلقابلة مع األستاذ زلمد أخيار )ناظر ادلدرسة( نتائج   3
 هنارا. 74.11يف الساعة  4177 أكتوبر  47السبت علم اللغة العربية( يف يوم )م سودارنونتائج ادلقابلة مع األستاذ  4
5
  هنارا. 74.11يف الساعة  4177 أكتوبر  47يوم السبت  علم اللغة العربية( يف)م سودارنونتائج ادلقابلة مع األستاذ   
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 العدد االسم رقم
 7 رفة رئيس ادلدرسةغ 7
 7 غرفة اإلدارة  4
 7 غرفة ادلعلمُت  3
 74 الفصول  4
 7 غرفة الكمبيوتر واألداوات ادلدرسية 5
 44 عدد الكمبيوتر  6
 74 احلمام ودور ادلياه  7
 7 ادلكتبة 8
 7 سلترب العلوم الطبيعية  9
 7 غرفة اإلشراف للتالميذ  71
 7 غرفة القاعة  77
 7 الفضاء التعاوينغرفة  74
 5 ادلقصف 73
 7 سلترب اللغة  74
 IPNU IPPNU 7غرفة  75
 7 غرفة الكشفية  76
 7 ملعب الرياضي  77
 7 حفل ادليدان 78
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 . احوال المعلمين 6
للمعلم دور ىام يف عملية التعليم, بل ىو أىم عنصر من عناصر التعليم. وعدد  

 معلما.  34 ادلعلم و ادلوظف هبذه ادلدرسة
 البيان أسماء المعلمين رقم
رئيس ادلدرسة ومعلم علم  زلمد اخيار  7

 الرياضيات  
د.ر.س مفتدين  4

 ادلاجسًت  
رئيس ارشاد اإلستشارة ومعلم 

 علم الفقو 
شؤون الطالب ومعلم اللغة  حسن فوزي  3

 اإلندونسية
 رئيس وسائل البنية التحتية  زلي الدين صبحا  4
رئيس منهج الدراسي ومعلم اللغة  سودارنو د.ر.س  5

 العربية 
رئيس اإلدارة و معلم علم  يزيد مستقيم  6

 اإلجتماع 
أمُت صندوق و معلم الفنون  نور القمارية  7

 والثقافة 
عالقات عامة و معلم علم  فوجي ىندايٍت  8

 األحياء
عضوية ارشاد اإلستشارة ومعلم  رمضان  9

 علم اجلغرافيا 
رئيس ادلكتبة ومعلم العقيدة  يكا نور العلية ا 71
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 األخالق 
 معلم فيزياء  موجيطا سانوسي  77
د.ر.س صابرين  74

 ادلاجسًت 
 معلم علم أىل السنة واجلماعة 

 معلم علم اإلقتصاد  أمحد فتحا  73
 معلم اللغة اإلصليلزية  دياه ككاجي 74
 معلم علم أىل السنة واجلماعة نور سعيد  75
 معلم رياضة البدنية  سو غيغ  76
 معلم الكيمياء  دياه كومسي  77
 معلم رياضة البدنية د.ر.س ساد ويداريو  78
معلم علم الرّياضيّات و علم  زلمد بسطاين ادلاجسًت  79

 الكمبيوتر 
 معلم علم التاريخ  مشس الدين  41
 معلم اللغة اإلندونسية  اروم رتنا فراوسيت  47
 معلم تاريخ احلضارة اإلسالمية  سراجة اللميعة  د.ر.أ 44
معلم علم أىل السنة واجلماعة و  لينا فعادة  43

 الًتبية ادلدنية 
 معلم علم الكمبيوتر  مفتاح العميق  44
 معلم اللغة اإلصليلزية  نور فريدة ختام  45
 معلم علم الفقو  امحد سلَت  46
 معلم اللغة اجلوية  رائيسة  47
 وكيل اإلدارة  زلمد رفيعي  48
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 وكيل اإلدارة  أمحد مسايدين  49
 عامل التنظيف  روحاين  31
 معلم علم أىل السنة واجلماعة أمحد عارف خَت ادلنيب  37
 الساعي  موليادي  34

 

توصيف المدرسي اللغة العربية بمدرسة نهضة العلماء نور الهدى العالية اإلسالمية 
 سمارانج 

 : د.ر.س. سودارنو احلاج     . اإلسم7
  7963من أكتوبر يف سنة  44ادلكان وتاريخ ادليالد : ددياك،  
  بوجوغ  7ر.و  7ر.ت.  6رقم.  6: فويفاصلولو    العنوان  
 ، مسارانج الغريب مدينة مسارانج ساالمان       
 796371447994137114:    رقم ادلوظف  
 : مدرس اللغة العربية    مهنة  
 درسة اإلبتدائية كاراغايار احلكومية ددياكادل:    َتة الًتبويةالس 
   درسة الثانوية مزرعة اذلدى اإلسالمية ادل:      
 كاراغايار ددياك       
   درسة األوىل العالية احلكومية اإلسالمية  ادل:      
 قدس       
  قسم تعليم الدينية اإلسالمية يف كلية علوم       
  بية والتدريس جبامعة وايل سوصلو اإلسالمية الًت        
 احلكومية مسارانج       

 : سلَت الليسانس    اإلسم . 4
  7973من مايو يف سنة 75ادلكان وتاريخ ادليالد : مسارانج،  
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   . فوغو 4ر.و.  4: مانكانج كوالن/ ر.ت.    العنوان  
 مدينة مسارانج       
 : مدرس اللغة الربية     مهنة  
 درسة اإلبتدائية اعانة الصبيان مسارانجادل:    السَتة الًتبوية  
  درسة هنضة العلماء نور اذلدى الثانوية  ادل       
  اإلسالمية       
 مسارانج       
  درسة هنضة العلماء نور اذلدى العالية ادل       
 اإلسالمية مسارانج       
       عة جبامعة وايل قسم علم السياسة يف كلية الشري       

 سوصلو مسارانج 
 . أحوال الطالب 7 

التالميذ يف مدرسة "نور اذلدى" العالية مانكانج كوالن مسارانج كثَت منهم   
من مدينة قندال وباتانج وفكالونج و تغال وفماالنج ومسارانج ودمق، وبعضهم 

 من إندرامايو وسوكادبي وبوغور وغَت ذلك. 
الميذ دبدرسة "نور اذلدى" مانكانج كوالن مسارانج أما عدد رلموع الت  

تلميذ للصف العاشر،  747تلميذا. ينقسم إىل  445فهي  4176/4177
 تلميذ للصف الثانية عشرة.  747للصف احلادية عشرة،  757

  

 المجموع الفصل الصف رقم
 35 أ العاشر  7
 36 ب العاشر 4
 35 ج العاشر 3
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 35 د العاشر 4
 IPA 1 44 عشرة احلادية  5
 IPA 2 34 احلادية عشرة 6
 IPS 1 44 احلادية عشرة 7
 IPS 2 47 احلادية عشرة 8
 IPA 1  47 الثانية عشرة 9
 IPA 2 34 الثانية عشرة 71
 IPS 1 47 الثانية عشرة 77
 IPS 2 47 الثانية عشرة 74

 

لية مانكانج بمدرسة "نهضة العلماء نور الهدى" العا ةب. تعليم الكالم العربي
 سمارانج 

وبعد أن قام الباحث بادلشاىدة وادلقابلة مع رئيس ادلدرسة ومعلم اللغة   
العربية وبعض التالميذ دبدرسة "نور اذلدى" مسارانج، تستطيع ربصيل النتائج وىي 

 فيما يلي: 
  ة. أهداف تعليم الكالم العربي1

غي أن ديلكها اليت ينبعرفت الباحث أن أىداف التعليم ىي القدرة   
   التالميذ بعد انتهاء اخلربات والعملية التعليمية.

 واألىداف شيء ىام خيططها ادلعلم قبل العملية التعليمية. 

ولكل مادة من ادلواد الدراسية أىداف خاصة، وكذلك يف تعليم الكالم العريب.  
الطريقة واألىداف يف تعليم الكالم العريب مهم جدا ألن لو عالقة قوية باختيار 
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وأما ىدف تعليم الكالم  6وادلادة اليت يستخدمها ادلعلم يف تعليم مهارة الكالم. 
7العريب يف ىذه ادلدرسة فهو القدرة على الكالم العريب صحيحا. 

 

  ة. عملية تعليم الكالم العربي2

  فيما يلي ما يفعل يف عملية تعليم الكالم العريب :   
  أ. قبل عملية التعليم  
 ( إعداد التحضَت 7  
  ( إعداد ادلادة التعليمية 4  
  LKSإعداد الطريقة والوسائل ادلستخدمة كالكتاب ( 3  
 أو كتاب مقّرر.   
 ب. تنفيذ عملية التعليم  
تنقسم خطوات عملية تعليم الكالم العريب إىل ثالث أنشطة وىي   

 األنشطة اإلبتدائية واألنشطة الرئيسية واألنشطة اإلختتامية.
 . األنشطة اإلبتدائية7 
 ( تنظيم الفصل 7  
 تركيز اىتمام التالميذ ( 4  
 ( السالم 3  
 ( الدعاء قبل الدراسة 4  
 ( يسأل ادلعلم احلال إىل التالميذ 5  
8( دفع مهة للتالميذ.6  

 

 تيب ىذه األنشطة فيما يلي:. األنشطة الرئيسية, وتر 4 
                                                             

 هنارا. 74.11يف الساعة  4177 أكتوبر  47علم اللغة العربية( يف يوم السبت )م سودارنونتائج ادلقابلة مع األستاذ   6
 " العالية مسارانج.نور اذلدىذ التعليم اللغة العربية يف الصف العاشر دبدرسة  "النتائج من زبطيط تنفي  7
8
 هنارا. 74.11يف الساعة  4177 أكتوبر  47علم اللغة العربية( يف يوم السبت )م سودارنونتائج ادلقابلة مع األستاذ  
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 أ.  راعى التلميذ دبدّقق 
  ( راعى التلميذ و تصّنع لفظا، عبارة ومجلة اللغة العربية أن7  
 تعطي ادلادة.   
 ( راعى التلميذ صورة وفقا بنصها ادلعطى. 4  
 ب. سأل التلميذ دبؤدب 
  ( يعمل التلميذ اسئلة األجوبة باستخدام الكلمات والعبارات 3  
  واجلمل اللغة العربية حول ادلادة ادلقدمة أما بشكل فردي أو يف   
 رلموعات.  
 ( يسأل التلميذ ادلادة مل يتم فهمها.  4  
 ج. رباول حبماسة 
 ( يقرأ التالميذ أن تعطي ادلادة. 5  
  ( يدل التالميذ الصور أو متظاىر وفقا بأصوات الكلمات 6  
 واجلمل ادلسّمع.  
 ميذ اجلملة باللغة العربية كما عرضت الصورة. يقرأ التال (7  
 د. ادلنطق بادلعقول  
  ( جييب التالميذ على أسئلة حول الصورة باللغة العربية 8  
 ادلناسبة.   
 ( يدل التالميذ الصور وفقا للكلمات واجلمل قراءة.9  
 ( تظاىر التالميذ وفقا للكلمات واجلمل قراءة71  
 ادلسؤولية ه. التواصل مع الثقة و  
 ( يقرأ التالميذ اجلمل اللغة العربية وفقا للصورة. 77  
 ( تظاىر التالميذ وفقا للكلمات واجلمل يف الكتاب. 74  
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 . األنشطة اإلختتامية 3 
 ( يعطى ادلعلم التمرينات شفوية 7  
9( مث خيتم التعليم بالدعاء والسالم.4  

 

 ج. بعد عملية التعليم 
بعد عملية التعليم على ادلعلم اللتقييم دلعرفة درجة صلاح عملية التعليم   

 ومعرفة نتائج التعليم.
ومن عملية التعليم السابقة حيلل الباحث أن عملية التعليم اليت قام   

دلعلم يف مدرسة "نور اذلدى" العالية مانكانج مسارانج ذبري على اخلطوات هبا ا
الصحيحة من إبداء عمليتو إىل هناية التعليم النتهاء حصة التعليم ألن قد 
يكون ادلعلم خيرج الفصل لألمر اخلاصة. وقد يكون عملية التعليم غَت مناسب 

ريقة ووسائل وغَتمها يف بالتحضَت كتبو ادلعلم. كل ما خيططو ادلعلم إما من ط
 التحضَت مل ينفذ يف الفصل كامال.

  ة. طريقة تعليم الكالم العربي3

إن الطريقة ىي مهمة جدا يف عملية التعليم. وىي النظام يسَت   
 للمعلم إلقاء درسو ليوصل ادلعلومات إىل أذىان التالميذ. 

ور اذلدى" مسارانج وأما الطريقة ادلستخدمة يف تعليم الكالم العريب دبدرسة "ن 
  :فهي 

 . طريقة سؤال وجواب 1
تعترب طريقة سؤال وجواب األنسب وادلباشر وفعالة جدا يف تعليم الكالم   

باللغة العربية. عموما، يبدأ ادلعلمهذه الطريقة باستعمال سؤال وجواب قصَت. 
جنبا إىل جنب مع تطوير قدرة الطالب على االستجابة لفظيا، سوف ينتقل 

                                                             
9
 هنارا. 74.11يف الساعة  4177 أكتوبر  47م اللغة العربية( يف يوم السبت عل)م سودارنونتائج ادلقابلة مع األستاذ   
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م إىل مرحلة أكثر تقدما، حىت يتحرك إىل األمام من السهل إىل صعوبة. من ادلعل
موقف صغَت إىل موقف رئيسي أن يقضي بضع ثوان. كذالك، االستجواب 

10الشفهي الفعلي الذي أجرى مع احلوار بُت شخص أو أكثر. 
  

 واحد واخراحلوار بُت التلميذ   طريقة . 2

يكلف ادلعلم الطالب ألمام الفصل، قبل تكليفا يتشبو للطالب للنص     
11مث ديارس للتالميذ بالتالميذ األخر.  ادلقروء، 

 

  ة. وسائل تعليم الكالم العربي4

وأما الوسائل ادلستخدمة يف تعليم الكالم العريب دبدرسة "نور اذلدى"   
 مسارانج فهي كما يلي: 

 (LKS( الكتاب احملمول )7 

 (Buku Paket( الكتاب ادلقّرر )4 

 (Proyektor( شاشة العرض )3 

ذ تعليم الكالم العريب استخدم ادلعلم غالبا ىذه الوسائل، وأما ويف تنفي  
 السبورة والطباشَت فهي ألة مساعدة. 

 

   ة. الكتاب المستخدم في تعليم الكالم العربي5

إن يف عملية التعليم كتاب حيتوي على ادلواد الدراسية اليت سيوصلها ادلعلم   
 مدرسة "نور اذلدى" العالية مسارانج. إىل ادلتعلم. وكذلك تعليم الكالم العريب يف 

ويف عملية التعليم الكالم العريب تستخدم مدرسة "نور اذلدى" العالية   
مسارانج كتب اللغة العربية ادلضمومة حسب ادلادة ادلعينة اليت قررىا وزير شؤون 

                                                             
 هنارا. 74.11يف الساعة  4177 توبرأك  47علم اللغة العربية( يف يوم السبت )م سودارنونتائج ادلقابلة مع األستاذ  10
11

  هنارا. 74.11يف الساعة  4177 أكتوبر  47 علم اللغة العربية( يف يوم السبت)م سودارنونتائج ادلقابلة مع األستاذ  
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الدينية. ويف عملية التعليم الكالم العريب أخذ ادلعلم مادة التعليم من كتاب من 
ىو مقبوض للتالميذ، ألن يف عملية  ”LKS“ير الشؤون الدينية. وأما كتاب وز 

التعليم يستخدم ادلعلم غالبا من ذلك الكتاب. كل طالب لديو كتابو اخلاص، 
وحيتوي على كتاب الزياد ىو كتاب اللغة العربية استعار   ”LKS ”يعٍت كتاب
12من ادلكتبة.

  

  ة. تقويم تعليم الكالم العربي6

قام ادلعلم التقومي يف عملية تعليم الكالم العريب دبدرسة "نور اذلدى"   
مسارانج بالتمرينات شفوية كانت أم كتابية. وأما التمرين الشفوي فيعطى ادلعلم 

لذي يتعلق بادلادة ادلدروسة وأما التمرين الكتابية فيعطى ادلعلم السؤال ا
 ".LKSاالختبارات يف كتاب "

ج. مشكالت تعليم الكالم العربي لدى الطالب في الصف العاشر بمدرسة نهضة 
 العلماء نور الهدى العالية اإلسالمية سمارانج

يسيُت، وفيو عرف الباحث أن تعليم الكالم العريب ليس بأمر سهل لإلندون  
مشكالت كثَتة سواء كانت مشكالت لغوية أم مشكالت غَت لغوية. وكذلك 
ادلشكالت األخرى من العوامل الكثَتة وىي معلم اللغة العربية، والتالميذ، 

 والوقت،والطريقة التعليمية، والوسائل التعليمية يف ادلدرسة.
الميذ ورئيس ادلدرسة وفقا دلا تناولو الباحث من ادلشاىدة وادلقابلة مع الت  

ومعلم اللغة العربية دبدرسة "هنضة العلماء نور اذلدى" العالية مسارانج، فمشكالت 
تعليم الكالم العريب يف تلك ادلدرسة تكون ىف أمور أتية، وقَسم الباحث 

 ادلشكالت إىل نوعُت:
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 . المشكالت اللغوية 1
 ( قلة ادلفردات اليت استوعبها التالميذ 7 
ات ىي شيء أساسي يف تعليم اللغة العربية والسيما يف تعليم الكالم ادلفرد  

العريب. كثَت من النصوص العربية حيتوى ادلفردات العربية. وان مل يتقن ادلفردات 
فكيف يفهم التالميذ ادلادة يف تعليم اللغة العربية. استنادا إىل ادلقابلة مع التالميذ 

عالية مسارانج غالبية منهم يشعرون صعوبة يف دبدرسة "هنضة العلماء نور اذلدى" ال
 تكليم اللغة العربية. 

عندما يف مقابلة مع معلم اللغة العربية، أن الطالب الصف العاشر لديو   
القليل جدا من ادلفردات اليت يتقنها الطالب. ألن الطالب كسل حلفظ 

13ادلفردات. 
     

 ( قلة قدرة الصوتية العربية 4 
علم األصوات ىو رلال دراسة لغوية اليت تتعلمها وربليلها وتتكلمها   

سلسلة األصوات اللغوية. وينقسم علم األصوات إىل قسمُت ، لفظي وصوسبي. 
ة الصوتية اللغوية بغَت يهتم ىل عندىا الوظيفة  لفظي ىو الفرع الذي يدرس دراس

14كالفرق ادلعٌت أم ال. أما صوسبي ىو عكسها
 . 

وفقا ادلالحظة وادلقابلة مع الطالب يف مدرسة "هنضة العلماء نور اذلدى"   
ّلم الطالب باللغة العربية ال ترى معنها. لذلك غالبا حيدث العالية، أنو عندما يك

اخلاطئة األصوات كاذلجة والوقفة غَت الئق. احلال ادلذكور يسبب بعدم جاىزية 
15التالميذيف اإللتزام الدراسة. 

 

                                                             
  هنارا. 74.11يف الساعة  4177 أكتوبر  47لعربية( يف يوم السبت علم اللغة ا)م سودارنونتائج ادلقابلة مع األستاذ   13

 
14 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 

hlm. 102. 
يف  4177 برأكتو  22 الحد" العالية مسارانج  يف يوم اج ادلقابلة مع الطالب دبدرسة " هنضة العلماء نور اذلدىنتائ  15

 هنارا. 71.11الساعة 
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 . قلة قدرة الطالب على كالم العريب 3
استنادا إىل ادلقابلة اليت أجرىا الباحث مع معلم اللغة العربية، أغلبية من   

التالميذ يف الصف العاشر دبدرسة "هنضة العلماء نور اذلدى" مسارانج يشعرون 
قلة قدرهتم على التكليم تؤثر  صعوبة يف تكليم اللغة العربية. يرى الباحث أن

استعدادىم دلتابعة تعليم الكالم العريب. ىم يشعروا صعوبة ألن اللغة العربية من 
اللغة األجنبية. وىم مل ديارسوا بكالم العريب حىت مل يتبعوا تعليم الكالم يف الفصل 

% متوّسطة النازل، ألن نقص حفظ ادلفردات 51جيدا. وكفاءة كالم التالميذ 
16بيئة غَت الداعمة.وال

 

 . المشكالت غير اللغوية 2
 ( عدم االستعداد من الطالب دلتابعة تعليم الكالم العريب 7

ذلدى" العالية مسارانج أغلب من التالميذ دبدرسة "هنضة العلماء نور ا  
يذىبوا إىل ادلدرسة دون أن يستعَد دلوضوع التعليم. وحُت يبدأ ادلعلم الدراسة ال 
تكون لديها فكرة جيدة عن التعليم الكالم. حىت ال تكون ادلواصالت بُت 
التالميذ وادلعلم. و ال جيتهدوا أن يتبع عملية التعليم و ال جيتهدوا أن يفهم ادلادة 

 ة. قبل الدراس
بعد ادلقابالت مع التالميذ دبدرسة "هنضة العلماء نور اذلدى" العالية   

مسارانج، أن التالميذ يشعروا الصعوبة عندى ذبري التعليم الكالم. بسبب غَت 
استعداد يف احلاالت. منها ادلفردات مل ربفظها من قبل حىت ىم مل يستطيعوا 

 ليتابع تعليم الكالم. 
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 لطالب ( عدم الرغبة من ا4
إن الرغبة عاملة مؤثرة يف التعليم وشيء مهَم لنجاح عمليتو. والرغبة ىي   

العالقة بُت النفس وخارج النفس. يرى الباحث أن بعض الطالب التكون لديو 
 عالقة قوية إىل تعليم مهارة الكالم. حىت ال تكون رغبة يف تعليم الكالم العريب. 

الباحث مع الطالب دبدرسة "هنضة  استنادا إىل ادلقابالت اليت أجرىا  
العلماء نور اذلدى" العالية مسارانج. فمن ادلعروف، أن كثَتا منهم يروا أن درس 
اللغة العربية صعبة يف تعلمها. يرى الباحث أن شعوره  بالصعوبة يف درس اللغة 

17العربية من سبب عدم رغبتهم.
 

حُت للطالب فكرة عن صعوبة تعليم اللغة العربية، فيشعرون بالصعوبات   
يف كل ما يتعلق بتعليم اللغة العربية. استنادا إىل ادلشاىدة يف تعليم الكالم العريب، 

الب على تعليم الكالم. يرى من ادلعروف أن دافعة قليلة من ادلعلم لتشجيع الط
 الباحث أن قلة الدوافع من ادلعلم تسبب عدم رغبتهم يف تعليم الكالم العريب. 

 ( قلة استَتاتيجية والوسائل اليت يستعملها ادلعلم 3
استَتاتيجية ىي دورة العملية اليت يَتصلها بإدارة التالميذ وبيئة التعَلم   

ادلعلم هبذه ادلدرسة عند قلة  18عليم.ومرجع التعَلم وتقومي ليبلغ ىدف الت
اإلستَتاتيجيات يف تعليم الكالم العريب. ىذا احلال يؤثر جدا بنجاح التعليم. 

لتالميذ حلَب العربية. حىت يتبع التالميذ تعليم اإلستَتاتيجية ادلمتعة سيشجع ا
 الكالم العريب حبماسة وجهد ونشاط.

االستَتاتيجية تَتصل بإدارة التالميذ. كانت اإلستَتاتيجية ادلختلفة اليت   
تستيعها أن تساعد التالميذ يف فهم مادة ادلكّلم. كمثل عندى عملية التعليم، 
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18 Warsono dan Hariyanto, Pembelajaran Aktif Teori dan Asesmen, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hlm. 35. 
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ا و سبتيعا حيت تستطيع التالميذ أن تأخذ جيب ادلعلم أن يستعمل الطريقة جَيد
 الدراسة بسهل. 

وسائل التعليم ىي مهم عند عملية التعليم. وسائل التعليم ىي اجلهاز اليت   
يستعملها ادلعلم لتساعد صلاح التعليم.  بعد ادلقابالت مع ادلعلم أن ادلعلم يف ىذه 

ذه ادلدرسة مستعمل ادلدرسة يستعمل الوسائل السهلة مرار ألن شاسة العرض هب
19قّلما. الوسائل اجليدة ستزيد حبماسة التلميذ يف الفصل.

 

 ( عدم طريقة فعالة لتعليم الكالم 4
ربية يف مدرسة "هنضة العلماء نور الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغة الع  

اذلدى" العالية تعترب غَت فعالة. ألن الطالب ال تزال ال ديكن فهم تدرس كالمهم 
 . اخلاصة

 

 
 

 

 

                                                             
 

19
  هنارا. 74.11يف الساعة  4177 أكتوبر  47علم اللغة العربية( يف يوم السبت )م سودارنونتائج ادلقابلة مع األستاذ   



16 

 الباب الخامس 
 االختتام

 
 ائج أ. النت
بعد أن قَدم الباحث املباحث واملسائل كما ورد من الباب األول إىل الباب   

الرابع عن مشكالت تعليم الكالم العريب مبدرسة "هنضة العلماء نور اهلدى" 
 العالية مسارانج يستنبط النتائج، وهي كما يلى:

ة مسارانج إن يف تعليم كالم العريب مبدرسة "هنضة العلماء نور اهلدى" العالي  .1
 عدة مشكالت. وتلك املشكالت إما من اللغوية وإما من غري اللغوية.

 املشكالت اللغوية (أ 
 قلة املفردات اليت استوعبها التالميذ (1
 قلة قدرة الصوتية العربية (2
 قلة قدرة الطالب على تعليم الكالم العريب  (3

 املشكالت غري اللغوية  (ب 
 ملتابعة تعليم الكالم العريب  الطالبعدم االستعداد من  (1
 عدم الرغبة من الطالب (2
 قلة استرياتيجية والوسائل الىت يستعملها املعلم (3
 عدم طريقة فعالة لتعليم الكالم (4
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 االقتراحاتب. 
 يف هذا البحث تقدم الباحث االقًتاحات وهي:

 من جهة املعلم .1
 العربية أن يشجع التالميذ على اجلهد يف تعلم اللغة (أ 
 أن يشجع  التالميذ على حب اللغة العربية (ب 
 أن يشجع التالميذ على حفظ املفردات   (ج 

د( يستعمل املعلم االسترياتيجية والوسائل املختلفة لتساعد التالميذ أن حيَبوا 
 اللغة العربية

 من جهة التالميذ .2
 لية تعليم اللغة العربيةأن جيتهدوا يف تعليم اللغة العربية وينشطوا ملتابعة عم (أ 
 ال يروا أن اللغة العربية صعبة وعسرة ولكنها سهل وممتعة (ب 
 ج. أن ميارسوا كالما 

 من جهة املدرسة .3
 أن تزيد الوسائل التعليم لنجاح تعليم الكالم  (أ 
 أن خترب والدي التالميذ عن كفاءة أوالدهم ليشجع دراستهم (ب 

 
 ختتامج. اال

على نعم اهلل وال حول وال قوة إال باهلل، قد دتت كتابة هذا  محدا هلل وشكرا  
"مشكالت تعليم الكالم العربي لدى الطالب البحث العلمي حتت املوضوع 

العالية اإلسالمية  في الصف العاشر بمدرسة نهضة العلماء نور الهدى
عسى اهلل أن يكون هذا البحث العلمي نافعا للباحث، واملدرسة سمارانج".  

 قراء الكرام.وال
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Draff Wawancara Kepala Madrasah: 

 

1. Bagaimana latar belakang siswa yang belajar di madrasah ini, 

Apakah mayoritas siswanya dari lingkungan pesantren atau 

masyarakat sekitar? Kalau dipresentasikan berapa persen yang 

dari pondok dan berapa persen yang dari masyarakat sekitar? 

Jawab: siswa – siswi MA NU Nurul Huda, 50%  anak pesantren 

dan 50% lagi anak kampung. Dan yang dari pesantren tersebar 

dari beberapa pesantren yaitu: a) Pondok Pesantren  Al-Ishlah, b) 

Pondok Pesantren Al-Ishlah tahfidz, c) Pondok Pesantren 

Roudhotul  Qur’an, c) Pondok Pesantren Al-Mukarror, dan d) 

Pondok Pesantren Ulumul Qur’an.   Yang dari kampung yakni 

dari daerah Mangkang dan sekitarnya. Kalau ke arah timur,  

sampai Ngaliyan, Tugu, kalau ke arah barat sampai Kaliwungu, 

Brangsong, itu yang  lajo. 

2. Di Madrasah ini menggunakan kurikulum apa pak? 

Jawab: Untuk kelas X, semua mapel sudah menggunakan K13, 

sedangkan untuk kelas XI dan XII, yang mapel agama 

mengunakan K13, dan untuk mapel umum menggunakan KTSP. 

3. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah ini? 

Jawab: Tujuannya sampai pada Bahasa Arab aktif,  percakapan, 

tetapi ada kendalanya pada  masalah basik pada anak-anak itu 

masih variatif, ada yang lulusan MTs ada yang lulusan SMP, 

Bahasa Arabnya ada yang kurang, sedang dan tinggi. Dan yang 

paling  utama tujuannya sampai Bahasa Arab aktif. 

4.  Harapan Bapak untuk pembelajaran Bahasa Arab khususnya 

Maharoh Kalam kedepannya seperti apa? 

Jawab: harapannya sampai Bahasa Arab aktif, kita akan 

menambah beberapa kegiatan ekstra kurikuler Bahasa Arab club, 

walaupun tidak semuanya tidak memenuhi target, paling  tidak 

bisa mewarnai alumni-alumni di Madrasah Aliyah dalam kegiatan 

yang lebih tinggi, agar dapat bersaing.  

 



Draff Wawancara Guru Bahasa Arab: 

 

1. Bagaimana tujuan pembelajaran Maharoh Kalam di kelas X? 

Jawab: untuk melatih anak-anak berbicara baik di kelas maupun di 

luar kelas, walaupun  kadang hasilnya kurang maksimal.  

2. Bagaimanakah langkah-langkah bapak dalam mempersiapkan 

pembelajaran Bahasa Arab?  

Jawab: Langkah- langkah yang awal yaitu mempersiapkan materi 

untuk pembelajaran Bahasa  Arab  

3. Metode apa yang digunakan dalam mengajar Maharoh Kalam?  

Jawab: dengan dialog demontratif, dan metode tanya jawab, anak-

anak maju 2 orang untuk  melakukan dialog sesuai dengan 

materi yang akan dibahas.  

4. Media apa yang digunakan dalam mengajar Maharoh Kalam?  

Jawab: medianya mengunakan buku, papan tulis, dan sebagainya.  

5. Bagaimana evaluasi yang bapak gunakan dalam pembelajaran 

Maharoh Kalam?  

Jawab: dengan latihan-latihan yang ada di LKS,  

6. Buku apa yang menjadi pegangan pokok dalam pengajaran 

Bahasa Arab di kelas X?  

Jawab: Buku ajar, Buku paket karangan Hidayat dan buku LKS. 

7. Mengenai Maharoh Kalam, sejauh manakah kemampuan rata-rata 

siswa mengenai Maharoh ini? 

Jawab: kemampuan siswa 50% menengah kebawah, karena 

kurangnya mufrodat dan  lingkungan yang tidak mendukung 

untuk maharoh kalam 

8. Apa saja problem yang menghambat saat pembelajaran Maharoh 

Kalam berlangsung?  

Jawab: Problem dari anak-anak itu sendiri ada anak yang pinter 

dan ada anak yang kurang,  kemudian kurangnya mufrodat yang 

dikuasai siswa, dan lingkungan yang tidak  mendukung  

9. Solusi apa yang dilakukan bapak untuk mengatasi problematika 

tersebut? 



Jawab: dengan memberikan rangsangan seperti media dalam 

pembelajaran kalam  

10. Bagaimana cara menumbuhkan minat siswa dalam belajar 

Maharoh Kalam?  

Jawab: dengan memberi motivasi, dengan memberi rangsangan, 

ketika pintar Bahasa Arab, nanti akan mudah kedepannya ketika 

melanjutkan studi. 

 

  



Draff Wawancara Siswa: 

 

1. Suka tidak dengan mata pelajaran Bahasa Arab? 

2. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti pelajaran Bahasa 

Arab? 

3. Dalam mempelajari Bahasa Arab kesulitan apa yang sering 

anda temui? 

4. Menurut anda mudah atau tidak berbicara dengan bahasa Arab? 

5. Apakah anda mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa 

arab? 

6. Kesulitan apa yang anda hadapi dalam berbicara bahasa arab? 

7. Apakah waktu yang diberikan cukup untuk berbicara bahasa 

arab? 

8. Bagaimana program belajar anda ketika di rumah dalam belajar 

Bahasa Arab? 

9. Apakah anda ingin mahir berbicara bahasa arab? 

10. Apakah suasana lingkungan rumah mendukung dalam belajar 

anda? 

11. Apakah orang tua anda selalu memperhatikan anda belajar 

Bahasa Arab? 

12. Bagaimana pendapat anda mengenai cara mengajar guru Bahasa 

Arab? 

13. Metode dan Media apa yang sering digunakan guru dalam 

menyampaikan materi? 

14. Tugas atau latihan apa yang sering digunakan guru setelah 

selesai pembelajaran? 

15. Pada waktu guru menerangkan pelajaran Bahasa Arab, teman-

teman di kelas mendengarkan apa ramai sendiri? 

16. Apa solusi dan harapan anda untuk pembelajaran Bahasa Arab 

kedepannya? 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

 

 

 
 

A. KOMPETENSI INTI 

1.  Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. 
 

2.  Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia 
 

3.  Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural , dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

 
 

Nama Satuan Pendidikan  : MA NU Nurul Huda   

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab  

Aspek Kebahasaan   : Berbicara 

Kelas/Semester  : X / 1 (Satu) 

Materi Pokok    : “ الشخصية بياناتال  ” 

Alokasi Waktu    : 4 JP 



4.  Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak 

secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1   Menyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar 

1.1.1 Berdoa sebelum melakukan 

proses pembelajaran bahasa 

Arab  sebagai ungkapan 

syukur kepada Allah Swt. 

1.1.2 Mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab dengan penuh 

perhatian mulai awal hingga 

akhir pelajaran 

1.1.3 Menggunakan bahasa Arab 

dalam berkomunikasi dengan 

guru dan teman 

1.1 Menunjukkan perilaku 

santun dan peduli dalam 

melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru 

dan teman 

 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, percaya diri, dan ber 

tanggung jawab dalam 

melaksana kan komunikasi 

transaksional dengan guru 

dan teman 

 
1.3 Menunjukkan perilaku 

tanggung jawab, peduli, 

kerjasama, dan cinta damai, 

dalam melaksanakan 

komunikasi fungsional 

2.1.1    Membantu teman dalam 
mengerjakan tugas kelompok 

 
 
2.2.1    Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru tepat waktu 
2.2.2.    Mengikuti proses 

pembelajaran tepat waktu 
 
 
2.3.1.   Berperan aktif dalam 

mengerjakan tugas kelompok 

   



 

4.1.  Melakukan dialog sederhana 

sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar terkait topik : “ 
 dengan ”البيانات الشخصية

memperhati kan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar 

dan sesuai dengan konteks. 
 

1.2 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana 

tentang : “ البيانات الشخصية  ” 
dengan memperhatikan 

unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai dengan 

konteks.  
 

 

4.1.1 Mendemonstrasikan teks dialog 

dengan suara yang keras sesuai 

dengan makharijul huruf dan 

intonasi yang benar 

 
1.2.1 Mengungkapkan kembali isi 

wacana lisan tentang   

 yang ”البيانات الشخصية “

didengar pada pembelajaran 

yang lalu. 
1.2.2 Menyampaikan identitas diri 

sendiri secara bebas atau  

dengan bantuan pertanyaan 

terbimbing 

1.2.3 Menggali informasi tentang 

identitas diri seseorang dan 

menyampaikannya  kepada 

orang lain  
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dalam proses pembelajaran ini , siswa diharapkan dapat : 

- Menyebutkan kembali kosakata tentang topik  

- Membaca teks dialog dengan lancar dan benar   

- Menggali informasi tentang identitas diri dan menyampaikan 

secara lisan kepada orang lain 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

a. Kosa kata sesuai topik 

b. Stimulan wawancara (Daftar pertanyaan terbimbing) 

c. Teks dialog sesuai topik 

 ادلدرسة ، الغربية جاوى/  الوسطى جاوى/  الشرقية جاوى ، متخرج : المفردات
<>  احلكومية ، الثانوية ادلدرسة/  ادلتوسطة ادلدرسة/  اإلبتدائية

<>  قرية ، يسكن - سكن ، ادليالد وتاريخ مكان ، األىلية



 ، دمنوع ، آسف ، تسمح ، خترجت ، منرة/  رقم ، شارع مدينة،
 إندونيسيّ  – إندونسييا ، جاويّ  – جاوى ، عنوان

 : الحوار في اإلصطالحات
  ؟ خترجت   مدرسة أيّ  يف .1

  ؟ اليوم ليلة أزورك أن يل تسمح ىل .2

 جاويّ  أنا ، الوسطى جاوى من أنا ، بودمان إمسي .3
 

 ا. تقدًن قّصة ما مسع
ْعت  ِمن  اْلِقصَِّة السَّاِبق ِة ! ٔ    ْم ِإَل  ْاأل م اِم ثُػمَّ ت ك لَّْم م ا مسِ   . تػ ق ػدَّ

 أ ْو ع رِّْؼ بِنػ ْفِسك   ُمْست ِعْيناً بِِإج اب ِة ْاأل ْسِئل ِة ْاآلتِي ِة!       
 

 . م ا امْسُك  ؟ٔ
 . أُذُْكْر م كان  و تارِْيخ  ِمْيالِدك !ٕ
 . ِمْن أ يِّ م ْدر س ٍة خت  رَّْجت  ؟ٖ
 . أ ْين  تُػو اِصل ِدراس ت ك اآلن ؟ٗ
 . أين ت ْسُكُن اآلن ؟٘

 

 . ِاْسأ ْل ز ِميػْل ك و اْخِبْ أ ْصِدق ائ ُكْم ! ٕ     
 . ما امسُو ؟ٔ
 . أين وم َت  ُوِلد  ؟ٕ
 . أين ي ْسُكُن ؟ٖ



 . من أيّة مدرسة خترّج ؟ٗ
 . أين يواصل ِدر اس ت ُو اآلن ؟٘
 . ما اسم أ بِيػِْو و  أُمِّػِو ؟ٙ

 

 ب. نّص احلػوار:
 امْسُِك ؟ : صباُح ْاخل ْْي يا ُأْخِِت ما  عبد اذلادي

 : صباُح النػُّْور يا أ ِخي, ِإمسِْي قانِت ة    قانتػة    
 

 : يف أ يَِّة م ْدر س ٍة خت  رَّْجِت يا قانتة ؟    عبد اذلادي
ْعه د دارُالسَّالم لِْلب ناِت ِب ْنِتيْنجان جاوى       قانػتػة   : أنا من ادلدرسِة ادلتوّسطِة ِلم 

 الوسطى,وأنت ؟
 

ْرتا.أين   عبد اذلادى ػِديَِّة بُِيوْكياك  : ختّرْجُت يف ادلدرسة ادلتوّسػطة اْلُعُمْوِميَِّة األُْوَل  لِْلُمح مَّ
 ت ْسُكِنْْي  اآلن ؟

 : أ ْسُكُن يف م ْعه د "ادلعروؼ" اإلسالمي كراذمان الموذمان    قانػتة     
ل ة  اْ  عبد اذلادي   ليػ ْوم ؟: ىْل ت ْسم ِحْْي  َِل أ ْن ا ُزْور ك  ل يػْ

 : آِسْف, ىذا ال ميُِكْن, دم ُْنوع   قانػتة     
 METODE PEMBELAJARAN 

- Demonstrasi  

E. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

Media   : Ms Power Point  tentang mufrodat,  

Alat/Bahan  : Teks dialog tentang identitas diri,  

Lap top, layar LCD 



Sumber Pembelajaran : Kamus, Buku Ajar Bahasa Arab 

MA kelas X,. 

 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Diskripsi kegiatan 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan   Guru mengucapkan salam dan mengajak 

berdoa pesera ddidik . 

  Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, kebersihan kelas posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

  Guru menanyakan kembali pelajaran yang 

telah lalu 

  Guru melakukan apersepsi dan motivasi 

  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3 x 10 

menit 

Kegiatan Inti a. Mengamati  

 Guru menayangkan/menyampaikan atau 

membacakan kembali kosa kata yang 

berhubungan dengan identitas diri.    

 Peserta didik mengamati,  membacanya/ 

nirukan kosa kata  tentang identitas diri 

yang telah dipelajari. 

 Guru menayangkan teks dialog, peserta 

didik mengamati dengan seksama 

 

b. Menanya 

Peserta didik menanyakan kosa kata yang 

mungkin telah lupa / belum difahami 

maknanya kepada teman, guru atau sumber 

lainnya 

c. Explorasi 

 Tiap peserta didik menyiapkan instrumen 

wawancara terkait dengan identitas diri 

kepada lawan bicaranya. 

 Peserta didik mencari makna kosa kata 

yang ada pada teks dialog dari berbagai 

sumber yang ada (kamus, internet, teman 

3 x 70  

menit 



dan guru) 

d. Mengasosiasi 

 Tiap peserta didik secara berpasangan 
menggali informasi terkait dengan 
identitas diri dari lawan bicaranya. 

 Tiap peserta didik mendiskusikan makna 
teks dialog 

 
e. Mengkomonikasikan 

 Tiap peserta didik menyampaikan hasil 

wawancara kepada pihak ketiga.  

 Tiap peserta didik secara berpasangan 

mendemonstrasikan teks dialog yang 

sudah disiapkan guru.  

Kegiatan 

Akhir 

  Tiap kelompok menyampaikan 

kesimpulan materi pembelajaran 

  Guru memberikan penjelasan tambahan 

dan memberikan penguatan. 

  Guru menyampaikan rencara 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

3 x 10 

menit 

 

G. PENILAIAN 

a. Penilaian sikap 

b. Penilaian Keterampilan  

 

Semarang, 25 September 2018 

    

 

Mengetahui, 

 

Kepala Madrasah  Guru Mapel Bahasa Arab 

 

 

 

 

H. M. Ahyar, Spd  Drs. H. Sudarno 

NIP: 196310221994031002 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



توصيف المدرسي اللغة العربية بمدرسة نهضة العلماء نور الهدى العالية اإلسالمية 
 سمارانج 

 : حممد اخيار احلاج    . اإلسمٔ
 ٜ٘ٚٔسبتمِب  ٕٛ:  ادلكان وتاريخ ادليالد 
 توكو مسارانج  ٘ر. و.  ٕ: ماعكانج كوالن ر.ت.    العنوان  
 : مدير ادلدرسة     مهنة  
 : ادلدرسة اإلبتدائية اعانة الصبيان مسارانج    السْية الرتبوية  
 نور اذلدى مسارانج: ادلدرسة هنضة العلماء      
 احلكومية مسارانج  ٛ: ادلدرسة      
 : جامعة الكومية مسارانج      

 
 : د.ر.س. سودارنو احلاج     . اإلسمٕ

  ٖٜٙٔمن أكتوبر يف سنة  ٕٕادلكان وتاريخ ادليالد : دمياك،  
  بوجوغ  ٔر.و  ٔر.ت.  ٙرقم.  ٙ: فويفاذمولو    العنوان  
 ، مسارانج الغريب مدينة مسارانج ساالمان       
 ٕٖٜٜٕٕٖٜٓٓٔٓٗٔٓٔٙٔ:    رقم ادلوظف  
 : مدرس اللغة العربية    مهنة  
 : ادلدرسة اإلبتدائية كاراغايار احلكومية دمياك   السْية الرتبوية 
   ادلدرسة الثانوية مزرعة اذلدى اإلسالمية :      
 كاراغايار دمياك       
   ادلدرسة األوَل العالية احلكومية اإلسالمية  :      
 قدس       
  قسم تعليم الدينية اإلسالمية يف كلية علوم       



  الرتبية والتدريس جبامعة وايل سوذمو اإلسالمية        
 احلكومية مسارانج       

 : خمْي الليسانس    اإلسم . ٖ
  ٖٜٚٔمن مايو يف سنة ٘ٔادلكان وتاريخ ادليالد : مسارانج،  
   . فوغو ٗر.و.  ٗ: مانكانج كوالن/ ر.ت.    العنوان  
 مدينة مسارانج       
 : مدرس اللغة الربية     مهنة  
 : ادلدرسة اإلبتدائية اعانة الصبيان مسارانج   السْية الرتبوية  
  ادلدرسة هنضة العلماء نور اذلدى الثانوية         
  اإلسالمية       
 مسارانج       
  ادلدرسة هنضة العلماء نور اذلدى العالية        
 اإلسالمية مسارانج       
       قسم علم السياسة يف كلية الشريعة جبامعة وايل        

 سوذمو مسارانج 
 

  



 ترمجة الباحث
 أ. السيرة الذاتية 

 : دمياس اديامتا   اإلسم  
 ٜٕٖٖٗٓٔٔٔ: رقم الطالب  
 ٜٜ٘ٔيونيو  ٘ادلكان وتاريخ ادليالد: توران اميس،  
 منطقة رارن  ٜرقم  ٕر.و.  ٖ: قرية توران اميس ر.ت.   العنوان 

 اندونسيا -الوسطى باتواه مدينة باريتو تيمور كاليمانتاىن 
 ة علوم الرتبية والتدريس / قسم تعليم اللغة العربية : كلي الكلية / القسم  
 ٜٕٗٔٙٙٔ٘ٚ٘ٛٓ:  رقم اذلاتف  
 dimasadiyatama64@gmail.com: الِبيد االلكرتوين  

 

 ب. السيرة التربوية 
 . التربية الرسمة1     

 ٕٚٓٓاونسوم اإلبتدائية احلكومية، خترج يف سنة  ٖأ.  مدرسة  
   ٕٓٔٓدوسون تغاه الثانوية احلكومية، خترج يف سنة  ٙب. مدرسة  
 ٖٕٔٓج. مدرسة هنضة العلماء نور اذلدى العالية اإلسالمية مسارانج، خترج يف سنة  

 . التربية الرسمة 2      
 األن -ماغكانج كوالن مسارانج  معهد اإلصالح اإلسالمي السلفيأ.  

  



 

  



 

  



 

  



 


