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 استهالل

 

َْرء  تَ َعلَّْم 
 ْو ِعْلٍم َكَمْن ه َو َجاِهل  ي  ْوَلد  َعاِلًما فَ َلْيَس َأخ   فَ َلْيَس امل

Belajarlah karena tak seorang pun yang terlahir dalam keadaan 

pintar 

Dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. 
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 إهداء 

 هذا البحث اجلامعي إىل:خالصا أهدي 

 :والدي ووالديت

 أيب الكرمي احلاج أمحد صاحلني املاجستري وأمي الكرمية احلاجة سوانرسي خريس املاجستري

خرة، واللهم  واآلعسى هللا أن يرمحهما وحفظهما هللا يف سالمة اإلميان واإلسالم يف الدنيا 
 أسألك طول عمرمها ابلطاعة ابألعمال هلما ابلعمال الصاحل

 

 :الصغرية وأخيت

 اللهم افتحنا فتوحا العارفني وارمحنا وجعل لنا جنة مثواي  سلسبيال أمي نور فجراي، 

 ومجيع أهلي األحباء على دعائهم علّي للنجاح يف مجيع أموري وخاصة يف احلياة والتعليم 
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 كلمة الشكر والتقدير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رّب العلمني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان    
وصحبه أمجعني، وأشهد أن الاله إال هللا وحده الشريك له وأشهد أن   لهآ وعلى حمّمد

 سيدان حمّمدا عبده ورسوله، أما بعد.

قة  محدا شكرهللا، بعونه متت كتابة هذا البحث العلمي حتت املوضوع "فعالية طري 
السلفي  اإلسالمي طالب معهدهارة الكالم لم لتعليم (Metode habituasi)د يالتعو 

 . نج" ان جوغوروتو جومبآالقر محلة 

وقد انتهيت كتابة هذا البحث اجلامعي وال ميكن امتامه بدون مساعدة االخر، ولذلك 
 تقدم الباحث الشكر إىل:

املاجستري، مدير جامعة موالان مالك فضيلة األستاذ الدكتور احلاج اجلارس  
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميدة الكلية كلية علوم الرتبية  
 والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

يسة قسم تعليم اللغة العربية فضيلة الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري، رئ 
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور احلاج نور هادي املاجستري، املشرف الذي قد أفاد الباحث يف   
 تصحيح الكتابة، حىت ال أتيت هذا البحث إال وهو حميطة إبصابة الكلمات الواضيحة.



 ه
 

ألساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية وكذلك الشكر والتعظيم إىل ا 
علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية مالالنج، وهم الذين 

 قدموا العلوم واملعارف واخلربات املفيدة. 

محلة   اإلسالمي مساحة مريّب روحي كياهي احلاج عني اليقني احلافظ، مدير معهد 
 نج ا وغوروتو جومبالقرآن ج

وإىل أمي وأيب وأسريت الشكر والتكرمي على ما نقشاه يف قليب من حب العلم   
 واملعرفة وإخالص القلب يف العمل، وكان دعائه حميطا يب كدى األزمان.  

وألصحايب وزماليت وكل من ساهم يل يف أداء هذا العمل املتواضع وإخراجه إىل   
قدير واالمتنات. جزاهم هللا خري اجلزاء وجعلهم من حيز الوجود خالص الشكر وعظيم الت

 عباده احلنفاء. 

 وهللا املوفق واهلادي إىل سيل الرشاد. 

 

 2020فرباير  20ماالنج، 

 الباحث، 

 

 حممد سيف الدين عبد الرءوف

 16150103رقم التسجيل : 
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 مستلخص البحث
مهارة   عليم ( لت Metode habituasiد )ي فعالية طريقة التعو " م، 2020حممد سيف الدين عبد الرءوف،  

البحث اجلامعي، كلية علوم الرتبية   ". نج االسلفي محلة القرآن جوغوروتو جومب اإلسالمي  هدمع لطالبالكالم 
والتعليم قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالان مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  املشرف : الدكتور احلاج  

 نور هادي املاجستري. 

 مهارة الكالم   د، تعليميطريقة التعو  الكلمة اإلشارة : 

( يف النسق مع النظرية السلوكية يعين عن التغيري السلوك  Metode habituasiإن طريقة التعويد ) 
نتيجة التجربة، أبسط عنصر هو ردود الفعل. ردود الفعل هو حركات أو ردود فعل الالوعي النامجة عن املنشطات  

ل عليها.   اخلارجية، التعويد يف استخدام اللغة اليومية هو العامل األكثر أمهية يف دعم اللغة اليت يتم احلصو 
وابلتايل، فإن تعلم اللغة اليرتبط فقط بنسط الدماع ولكن أيضا ابملهارات الشفوية واالعتياد. تعلم اللغة العربية يف  
معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن جوغوروتو جومبانج اباللتزام النظام التقليدي، يتطلب هذا النظام من  

ر يداء استيقظ من النوم حىت النوم مرة أخرى، حىت تسبب ردود الفعل  الطالب أن يتعلموا اللغة العربية ابستمرا
 جديدة يف الطالب. 

أهداف هذا البحث ملعرفة كيف تطبيق استخدام طريقة التعويد لتعليم مهارة الكالم، ومعرفة مامدى   
تو جومبانج. يف  فعالية طريقة التعويد لتعليم مهارة الكالم لطالب معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن جوغورو 

ومجع البياانت من خالل   هذا البحث مبدخل الكّمي ومنهج جتريب ويتكون اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة.
 . Tوأما بياانت البحث فيتم حتليلها ابختبار   طرق املراقبة واملالحظة واملقابالت،

ي: الطالب واجب تكلم اللغة  ( تطبيق طريقة التعويد لتعليم مهارة الكالم ه1نتائج البحث يعين:  
العربية يف كل األنشطة ويف خلارج األنشطة، املشاركة يف األنشطة اجلزئية اخلمسة، ومدفوعات حتفيظ املفردات كل  
يوم، وتشكيل جمموعات ملمارسة احملادثة واملضاربة )االستماع إىل احلفظ(، متابعة األنشطة املرقوبة بعد صالة  

طريقة التعويد أتثري لتعليم مهارة الكالم، كما دلته نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي من  ( فعالية 2الظهر والعصر. 
وكذلك أكرب من   2،76=%1أكرب من نتيجة املستوي املعنوي  6،52اإلحصائي= tاجملموعتني. ونتيجة اختبار 

طريقة التعويد هلا   مقبول، وخالصتها أن فعالية  1H. وذلك مبعىن أن مردود 2،05=%5نتيجة املستوي املعنوي 
   أتثري كبري لتعليم مهارة الكالم يف الطالب.
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ABSTRACT 

M. Saifuddin Abd Rouf, 2020. Effect of habituation methods to learning Arabic 

speaking skills (study of the boarding house experimentation "salaf hamalatul qur 

'an boarding school" Jogoroto Jombang). Thesis research. Arabic Education 

Departement, Tarbiyah and Teachers Training Faculty, Maulana Malik Ibrahim 

state Islamic University of Malang,  Lecturer: Dr. H. Nur Hadi. MA. 
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 The habituation method (habituation) is in line with behavioristic theory 

which is about behavior change as a result of experience, the simplest element is 

reflexes. Reflexes are movement or unconscious reactions caused by external 

stimulant, habituation in using everyday language is the most important factor 

supporting the language obtained. Thus language learning involves not only brain 

activity but also spoken and breeding skills. The practice of Arabic in salaf 

Hamalatul Qur 'an islamic boarding school is a conventional system, which 

requires the santri to continue learning Arabic from waking up to sleeping again 

and again until positive reflection on santri. 

 This study aims to find out how the application of habituation methods for 

learning speaking skills for students of the Islamic Boarding School Salaf 

Hamalatul Qur’an, knowing how effective the method of habituation in learning 

speaking skills for student of the Islamic Boarding School Salaf Hamalatul 

Qur’an. This study uses a quantitative approach and type of experimental research 

by forming control and experimental groups. Data collection through observation 

and observation methods, and test. The data analysis uses the T test.   

 The results of this study are: 1) the application of the habituation method 

in learning speaking skills for Islamic Boarding School students Salaf Hamalatul 

Qur’an is: students are required to speak Arabic in each activity or outside of 

activities, following the activities of five juz’s, memorization of mufrodat 

memorization everyday, forming groups to practice conversations and mudarosah 

(listening to memorization), following the muroqobah activities after the end of 

the midday and afternoon prayers. 2) how effective the habituation method in 

learning speaking skills fo Islamic Boarding School students Salaf Hamalatul 

Qur’an is: an effective habituation method for learning maharah kalam, This is 

know from the results of the pretest and pesttets between the experimental class 

and the control class. Trough the results of t count = 6,52 is greater than the 

significant result of 1%= 2,76 also greater than significant 5%= 2,05. This shows 

that H1 is accepted, and the conclusion is that the application of the habituation 

method has a significant influence on the learning of students speaking skills. 
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ABSTRAK 

M.Saifuddin Abd Rouf. 2020. Pengaruh Metode Habituasi untuk Pembelajaran 

Keterampilan Berbicara Bahasa Arab (Penelitian Eksperiment Pondok Pesantren 

“Salaf Hamalatul Qur’an” Jogoroto Jombang). Penelitian Skripsi. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing: Dr. H 

Nur Hadi. MA  

Kata Kunci: Metode habituasi, pembelajaran keterampilan berbicara. 

 

 Metode habituasi (Pembiasaan) ini sejalan dengan teori behavioristik 

yakni tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman, unsur yang 

paling sederhana adalah refleks. Refleks adalah gerakan atau reaksi tidak sadar 

yang disebabkan adanya perangsang dari luar, pembiasaan dalam menggunakan 

bahasa sehari-hari menjadi faktor yang paling penting dalam menunjang bahasa 

yang diperoleh. Dengan demikian pembelajaran bahasa tidak hanya berkaitan 

dengan aktivitas otak saja, tetapi juga pada keterampilan lisan dan pembiasaan. 

Pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Salaf Hamalatul Qur’an 

menganut sistem konvensional, sistem ini mengharuskan para santri untuk terus 

menerus belajar bahasa Arab mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi hingga 

menimbulkan reflek positif pada santri. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode 

habituasi untuk pembelajaran keterampilan berbicara untuk santri Pondok 

Pesantren Salaf Hamalatul Qur’an, mengetahui seberapa efektif metode habituasi 

dalam pembelajaran keterampilan berbicara untuk santri Pondok Pesantren Salaf 

Hamalatul Qur’an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis 

penelitian eksperiment dengan membentuk kelompok control dan eksperimen. 

Pengumpulan data melalui metode pengamatan dan observasi, wawancara, dan 

tes. Adapun analisis data menggunakan Uji T.  

 Hasil penelitian ini adalah : 1) penerapan metode habituasi dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara untuk santri Pondok Pesantren Salaf 

Hamalatul Qur’an adalah: para santri wajib berbahasa Arab di setiap kegiatan 

maupun di luar kegiatan, mengikuti kegiatan lima juz-an, setoran hafalan 

mufrodat setiap hari, membentuk kelompok untuk latihan percakapan dan 

mudarosah (menyimak hafalan), mengikuti kegiatan muroqobah setiap selesai 

sholat duhur dan ashar. 2) seberapa efektif metode habituasi dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara untuk santri Pondok Pesantren Salaf Hamalatul Qur’an 

adalah: metode habituasi efektif untuk pembelajaran maharah kalam. Hal ini 

diketahui dari hasil pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Melalui hasil t hitung = 6,52 lebih besar dari hasil signifikan 1%= 2,76 juga lebih 

besar dari signifikan 5%= 2,05. Ini menunjukkan bahwa H1 diterima, 

kesimpulannya bahwa penerapan metode habituasi mempunya pengaruh yang 

signifikan untuk pembelajaran keterampilan berbicara para santri. 
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 : اجلدول نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 9اجلدول 

 : اجلدول نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 10اجلدول 

 : اجلدول نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 11اجلدول 
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رسالة تقرير عملية البحث من كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان  : 2امللحق 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

السلفي محلة القرآن جوغوروتو  ر عملية البحث رئيس معهدرسالة تقري : 3امللحق 
 نج اجومب   

 ملقابلة قائمة ا : 4امللحق 

 : الصور  5امللحق 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ

 Basic)الّلغة هي عنصر الثقافة اليت ولدت من االحتياجات اإلنسانية 

Need)   لتحسني حضارة حىت ال تتخلف عن احلضارات األخرى. يف حني أن
احلضارة العربية لديها آفاق جيدة جدا يف الساحة الوطنية والدولية. مقتطف يف  

 كتيب معهد اجلونتور: 

حقيقة ال ميكن إنكارها بعد اآلن ، وهي أن لغة القرآن أو اللغة العربية يف  
للغاية يف العامل ، فالعربية تستخدم لفهم اإلسالم خاصة  نظر املسلمني هي لغة مهمة 

ابلنسبة ألولئك الذين يريدون التعمق يف الالهوت اإلسالمي، بينما اللغة العربية هي 
اللغة املستخدمة من قبل العديد من الناس وأصبحت اللغة الرمسية يف األمم املتحدة.  

األخرى ألهنا الوسيلة الوحيدة إلحدى   اللغة العربية هلا أتثري كبري على األمم واللغات 
الثقافات العالية يف العامل. واللغة العربية هي لغة ال تزال حية حىت العشرين السنة 

 1حىت تصبح وسيطة للثقافة العاملية. 
، الّلغة العربية  من االقتباس أعاله أن يكون معروفا أن خبالف كأداة اتصال

ن واحلديث الذي يستخدم كمصدر آلقر خدم يف كتاب املسلمني يعين استهو اال
 رئيسي العقيدة والشريعة اإلسالمية.  

كل ن يتحدث الّلغة العربية لديك عالقة وثيقة بدين اإلسالم، بسبب  القرآ
لتكون فهم على الدين  .ن الكرمي وجمهزة شرح احلديثتعاليم اإلسالم موجود يف القرآ

 سواء مهارات الّلغة العربية مطلوبة. ن واحلديث لتعلم على حد آمثّ تعلم القر  اإلسالم

 
1 Karel A Strenbink, Pesantren, Madrasah, Sekolah (Jakarta: LP3ES), hlm 180 
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الّلغة العربية هو علم معرفة حىت كثري الكتب تراث اّلذي كتب العلماء يف  
وقت سابق لالستخدام الّلغة العربية. حىّت األن، وتستخدم أعمال هؤالء العلماء  
واستخدامها للمسلمني املعروف عادة "الكتاب تراث" تناقش الكتب أشياء كثرية  

العقيدة األخالق، ودراسات دينية األخرى، واضح جّدا ذلك اللغة العربية  الفقه، 
 لديه موفق مهم يف علم املعرفة منذ زمن طويل حىّت األن. 

م الّلغة العربية اهلدف الرئيس هو التمكني من الكالم. القدرة على ييف تعل 
. مع القدرة التحدث تشري إىل القدرات املتعلقة ابستخدم الّلغة يف التواصل احلقيقي

على التحدث ميكن للشخص التعبري عن أفكار وحمتوايت قلوب األخرين وهو  
الغرض الرئيس من التدريس كشكل من أشكال التواصل. يف دراسات الّلغة، 
مهارات لغوية إنه ملموس وشري إىل االستخدم الفعلي للغة، يف شكل شفهي ميكن 

 2مساعها أو يف شكل مكتوب ميكن قراءهتا.

د والتعلم الّلغة هو شيئ أساسي وكبري يف التمكن واملهارات الّلغة. ألن  يو التع
م اللغة العربية. للطالب إلتقان اللغة املستفادة أو  يد هو شرط أساسي يف تعل يالتعو 

د املستمر والبدء. على جانب التعود اللغوي سيؤثر  يتدرس يف التعلم يتطلب التعو 
وابلتايل فإن العالقة املعتادة يف تعلم اللغة هي جزء  بشكل إجييب على تنمية الذات، 

مهم من الطالب الذين يتعلمون اللغة، لذلك يف هذا البحث ابستخدام هنج التنمية  
الشخصية اليت تستخدم للنهج اإلنساين. ينظر إىل هذا النهج على أنه يتوافق مع 

 3د يف تعلم اللغة.يالتعو 

جوغوروتو جونبانج هو واحد معهد  نآالسلفية محلة القر اإلسالمي معهد 
 التعويد  ة التعلم حتتضن من مركزها طريقةن طريقآمحلة القر اإلسالمي  معهدفرع من 

(metode habituasi الفرق ،)يف حني  نلقرآهو إذا كان املركز على احلفظ ا

 
2 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran bahasa Arab, (Malang: UIN Malang,2009), hlm, 

61-62 
3 Maksudin, Pengembangan diri dan Pembiasaan dalam Pembelajaran Bahasa, Jurnal al-Mahara, 

Vol.1, No. 1, 2015, hlm. 19 
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العربية  ن املركز على احلفظ القران تعلم اللّغة رآمحلة الق يفل الس اإلسالمي معهد 
والكتب تراث. يف هذه احلالة طالب مطلبوبة بتبادل تركيزهم بعيدا حفظ القران 

د يأيضا تعلم اللغة العربية لذلك من املثري لالهتمام حبثها إذا كانت الطريقة التعو 
(metode habituasi إىل جانب تطبيقها حلفظ القر )أيضا لتعلم اللغة  نآ

 4العربية.

لم اللغة العربية، مث جيب على الطالب من خالل من أجل النجاح يف التع
 metodeد )يالعملية احلالية مع بعض األساليب. واحد منهم هوالطريقة التعو 

habituasi د يف دين اإلسالم خاصة من حيث تثقيف األطفال ي(. تدريس التعو
 لتشكيل الشخصيات ألنه األطفال يولدون يف األساس نظيفة. 

 اّلّل عليه وسّلم : قال رسول اّلّل صلى 

سَاِنهِ  رَاِنِه اَْو مي َّجِ  ك لُّ مَوْل وٍْد ي  وْلَد  عََلى اْلِفْطرَاِة، فَأَب َوَاه  ي  َهوِّدَاِنِه اَْو ي  نَّصِ
املعىن هي ولد يف حالة من اإلميان ابهلل. وفقا للحديث أعاله لديه القدرة 

احلديث أعاله هي احملتملة.  والقدرة ومتسي هذه القدرة الفطرية. الطبيعة املذكورة يف 
احملتملة يعيت القدرة. واألم واألب يف احلديث يعيت البيئة كما هو املقصود من قبل 

 5خرباء التعليم. كالمها، وفقال على احلديث الذي يتحدد تطور الفرد.

عملية تعلم لغة أجنبية على وجه اخلصوص الّلغة العربية لشعب اإلندونيسي  
يف وقت التعلم  6لتشكيل وتعزيز عادات جديدة مصنوعة بوعي. هو جهد العمل 

الّلغة العربية نشهد وجود الطريقة، اسرتجتية، النهج تشبهه، واليت هتدف إىل حتسني 
 نوعية التدريس الّلغة العربية.

 
4 Wawancara dengan Aufal Marom, Ketua Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an Jogoroto Jombang 

pada tanggal 9 November 2019 
5 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 50 
6 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung: Humaniora,2007) hlm. 11 
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غرس القيم الذاتية للطالب وجتديد ترتيبات احلياة املشرتكة حترتم بشكل 
عليم شخصية هو ضرورة مفاججئة ابلنظر إىل اإلحباط الت 7أفضل احلرية الفرضية. 

وتدهور املعرفة اليت أصابت بشكل متزايد مجيع مستوايت اجملتمع. التعلم الشخصية 
 متوقة قادر على إاثرة أساس هذه األمة لبناء أساس قوي. 

نج هو معهد الذي  امحلة القران جوغوروتو جومب فيالسل  اإلسالمي معهد
( األنشطة Metode habituasi)  د يالذي ينطبق طريقة التعو ن آيقوم القر 

الب قادرين على إكمال  اليومية. ألن يشعر أن هذه الطريقة انجحة مما جيعل الط
ن يف وقت القصرية من الزمن متوسط وحد السنة خالص ثالثون قسم آاحلفظ القر 

ن  آمحلة القر  السلفياإلسالمي حىت األن التعلم الّلغة العربية يف معهد  القران الكرمي.
 نج ابستخدام هذه الطريقة.ا جوغوروتو جومب

ن له أتثري جيد على تطوير  آاخلرباء يتفقون على ذلك حفظ القر االكادميني و 
املهارات األساسية لدى الطالب، وميكن حتسني التعليم واإلجناز األكادميي. دكتور  

لقران، مّث سيتم تديبه  عبدهللا سوبيه وأوضح أيضا أن الناس اعتادوا على احلفظ ا
برتكيز عال وسوف بتعلم اجلديد يف احلياة. بعيدا ذلك، لديهم أيضا القدرة على 

 8التخطيط ألهداف احلياةز. 

بعيدا حفظ  هذا ابلتأكيد مشجع الغاية، ألن هكذا الطالب يف هذا املعهد 
جيال املسلمة سوف  ن يتعلمون أيضا الّلغة العربية حىت يف األجيال املقبلة من األآالقر 

ا هو الغرض من إنشائها معهد ن وأهل اللغة العربية، ألن هذآتظهر أهل القر 
ن. لذلك بناء على املناقسة أعاله، يهتم الباحثون  آفي محلة القر السلاإلسالمي 

لتعليم   (Metode habituasiد )يطريقة التعو  إبجراء البحوث عن "فعالية
 نج".  ا وروتو جومبغمحلة القران جو  فيالسل مي اإلسالمهارة الكالم للطالب معهد 

 
7 Jamal Mansur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

(Yogyakarta: Diva Press, 2011) hlm. II 
8 https://ahmadhanbal.wordpress.com/2013/07/31/pengaruh-al-quran-terhadap-prestasi-belajar/ 

(diakses pada tanggal 03 November 2019, pukul 22.59 WIB) 

https://ahmadhanbal.wordpress.com/2013/07/31/pengaruh-al-quran-terhadap-prestasi-belajar/%20(diakses
https://ahmadhanbal.wordpress.com/2013/07/31/pengaruh-al-quran-terhadap-prestasi-belajar/%20(diakses
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 أسئلة البحث  .ب
 بناء على خلفية البحث فوق، مثّ مشكلة البحث على النحو التايل : 

يف تعليم اللغة  ( Metode habituasiد ) يطريقة التعو  عملية تطبيقكيف  -1
محلة القران   فيالسل اإلسالمي لطالب معهد هارة الكالم متعليم العربية ل

 نج؟ ا جوغوروتو جومب
هارة الكالم م لتعليم (Metode habituasiد )ي طريقة التعو  مامدى فعالية -2

 نج ؟ ا ن جوغوروتو جومبآفي محلة القر السل  اإلسالمي لطالب معهد
 أهداف البحث .ج

يف الدراسة، أن يكون أهداف واضح طلب هلذا البحث احلصول على أفضل 
 البحث يعين :النتائج، أهداف من 

هارة الكالم م لتعليم( Metode habituasi) دياملعرفة فعالية طريقة التعو  .1
 نج. ا ن جوغوروتو جومبآمحلة القر  السلفي اإلسالمي لطالب معهد

هارة الكالم م لتعليم (Metode habituasiد )ياملعرفة استخدام طريقة التعو  .2
 ج. ا محلة القران جوغوروتو جومبن فيالسل اإلسالمي لطالب معهد 

 فوائد البحث  . د

إن فوائد البجث له الفوائد الكثرية، فهذا الفوائد تكون على نوعني، وهي 
 الفائدة النظرية والفائدة التطبقية. 

 فوائد النظرية 1
(  Metode habituasiد )يكمعرفة عن كيفية استخدام طريقة التعو  (1

 هارة الكالم.  م لتعليم
هارة الكالم ابستخدام طريقة  مع أن تعريف مشكلة وعالج كفاءة البحث توق (2

 (.Metode habituasi) ديالتعو 
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يبني األهداف كفاءة اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم ابستخدام طريقة  (3
 (.Metode habituasiد )يالتعو 

 فوئد التطبقية 2
 طالبل (1

  (Metode habituasiد )ييساعدهم على فهم املادة طريقة التعو 
  وتطبيق يف األنشطة اليومية اباجليد.

 للمعّلم (2

أفكار عند املدرس اللغة العربية يف املعهد حني استعمال وسائل التعليمية  
 يف تعليم اللغة العربية.

 للمدرسة (3

طالب فهم كيفية للغاية ألنه مع هذا البحث ميكن لهذا البحث مفيد 
( حنو أنشطتهم تعليم اللغة Metode habituasiد )يأتثرية طريقة التعو 

العربية خاصة مهارة الكالم ومن املتوقع أن يكون هذا البحث قادرا على املسامهة 
 ابألفكار يف عمالية التطوير اللغة العربية.

 للباحثة  (4
أضف اخلربة والفهم يف استخدام الوسائل لزايدة فهم الطالب يف فهم 

  لزيدة التعليم واملعرفة يف املستقبل.  املوضوع. وأن يكون هذا البحث مفيدا 
 ثفروض البح  .ه

فروض هو اجلواب بعض الوقت ضد أسئلة البحث، بينما بسبب اإلجابة  
املقدمة تستند جديدة على النظرية تلك ذات الصلة. اليعتمد على احلقائق حصلت 
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جتريبيا من خالل مجع البياانت، لذلك ميكن أيضا ذكر فرضية كإجابة نظرية أسئلة  
 9البحث وقبل اجلواب التجرييب.

 حدود البحث  . و

كلة البحث هو النطاق مشكلة البحث الذي يهدف للمناقشة  حدود املش 
البحث ليس واسع االنتشار وأخريا سيتم توجيه. كمال النطاق البحث هنا على 

 النحو التايل : 

 متغري التحقيق : .1
 متغري طريقة التعود، متغري هذا هو الرتكيز على شرح وأتثري نفوذها  (1
الرتكيز على شرح وبراعة مهارة  مهارة الكالم، متغري هذا هو متغري كفاءة  (2

 الكالم
 الكائن البحث : .2

محلة القران  فيالسل اإلسالمي تركيز للطالب معهد هذا الكائن البحث
 نج ا جوغوروتو جومب

 املصطلحات  عريفت .ز

لتجتنب سوء التفاهم واحلفاظ على تفسريات خمتلفة هلذا املوضوع، "فعالية  
محلة   السلفياإلسالمي مهارة الكالم للطالب معهد  لتعليمد يطريقة التعو استخدام 

 نج" الزم على الباحثة أن ترتح فيما يلي : ا ن جوغوروتو جومبآالقر 

 فعالية (1

احلصول على األهداف الكلمة صيغة مبالغة من وزن فعال. وهي 
فعلية  هذه الكلمة يف اللغة اإلجنليزيةترادف  10املنظمة بطريق تنمية موردها. 
 11اليت معناها حيصل أو حاصلة.

 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 

64 
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 استخدام (2

سية( للوصول إىل األهداف استخدام هو اإلفادة من شيء )أو 
 12املرجوة. 

 ديطريقة التعو  (3

محلة القرآن اليت تقع يف القرية جوغوروتو   إلسالمي السلفيمعهد ا
د يف حفظ  ياليت تطبق التعو  رانمج املدرسة الداخلية اإلسالمينج هو باجومب

ينقله مقدمو الرعاية القرآن وتعليم اللغة. "ميكن لعادي" هو شعار غالبا ما 
 محلة القرآن. السلفي اإلسالمي معهد

 قوله:

 13تعتاد عليها، بعد فرتة طويلة ستشعر.يف البداية جيب إجبارها، مثّ 

 كفاءة مهارة الكالم  (4

كفاءة مهارة الكالم الذي قصدها الباحثة عن املواد املدرسة واملواقف  
اليومية ابللغة العربية. والكالم املقصود هي مهارة تعبري عن احلوار واجلمل  

ه  البسيطة. وأما الكالم ما يصدر عن االنسان من صوت يعرب به عن سيئ ل
 14داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم.

 الدراسة السابقة .ح

 أما الدراسة السابقة اليت هلا عالقة مباشرة هذا البجث فهي كما يلي : 

 
 أاتبك على، وأمحد زهدي حمضر، قاموس العصري عريب- إندونيسي، )جوكجاكرات: موليت كراي كرافكا 2009( ص:1399 10
11 Hendyat soetopo & Wasty soemantok, Pembinaan dan Pengmbangan Kurikulum, Jakarta Bina 

aksara, 1987, hlm. 208 
ديين حلمان عبد هللا، فعالية استخدام معمل اللغة يف تدريس مهارة اإلستماع، رسالة جمستري غري منشورة )ماالنج: كلية الدراسة العليا قسم تعليم الغة  12

95( ص: 2009ة، جامعة موالان مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية مالنج، العربي  
13 Disampaikan dalam sambutan pengarahan pengurus baru PP. Hamalatul Qur’an tanggal 06 

Januari 2017 
 كمل املهندس، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألداب )لبانون: مكتب لبانون بدون سنة( ص،308 14
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( حتت املوضوع فعالية استخدام طريقة احلوار لرتقية  2011انصر الدين ) 1
على مدرسة واحد هاشم الثانوية االسالمية سليمان   طمهارة الكالم ابلتطبيق

جوكجاكرات. استخدام الباحثة يف هذا البحث التجرييب ابملدخل الكمي.  
أسئلة البحث مامدى فعالية استخدم طريقة احلوار لرتقية مهارة النطق السليم 
لدى طلبة الفصل األول يف مدرسة واحد هاشم الثانوية اإلسالمية سليمان  

؟ ومادى فعالية استخدام طريقة احلوار لرتقية طالقة الكالم  جوكجاكرات
ابلعرلبة لدى طلبة الفصل األول يف املدرسة واحد هاشم الثانوية اإلسالمية  
سليمان جوكجاكرات؟ ومادى فعالية استخدام طريقة احلوار لرتقية فهم الكالم  

اإلسالمية  العربية لدى طلبة الفصل األول يف املدرسة واحد هاشم الثانوية 
 سليمان جوكجاكرات؟ 

ونعرف من هذا البحث، نتائج هذه الدراسة هي استخدم طريقة احملادثة  
من أجل حتسني مهارات التحدث لدى الطالب بشكل فعال للغية ألن 

وبعد استحدم  %53،31النتائج اليت مت احلصول عليها بعد درجة االختبار 
جيدة للغية. يف النطق الصحيح  على مستوى درجة  %81،21هذه الطريقة 
 %45،25يف التحدث بطالقة  %85،2بعد تطبيق  %61،7لنتائج بقيمة 

مع  %74،0يف الكالم هو فعال جدا ألن النتائج هي  %74،3بعد تطبيق 
 مستوى جيد. 

 (، حتت املوضوع فعالية طريقة 2019ديكا أسوة الناظرة )   2
Suggestopediaربية ابملدرسة الثانوية  يف ترقية نتائج تعليم اللغة الع

ابسوروان . ومنهج هذا البحث هو املنهج الوصفي التجرييب  1احلكومية 
مبدخل الكمي، والبحث يستخدم جمموعة واحد. أسئلة البحث كيف عملية  

ترقية نتائج تعليم اللغة العربية  يفSuggestopedia طريقة التعليم  
عالية طريقة التعليم  ؟ ما فابسوروان 1ابملدرسة الثانوية احلكومية 
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Suggestopedia  ترقية نتائج تعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية   يف
 ابسوروان؟   1احلكومية 

أما نتائج هذا البحث اعتماد على النتائج احملصولة من اخلتبار وجد   
الباحث أن متوسط نتئجهم يف االختبار من حيث النطق قبل استخدم  

 الكاملة طريقة االستجابة اجلسدية

 65،41ومتوسط نتائجهم بعد طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  57،66
على  60،3( tableوهذه اكرب من ) 3416،10( hitungودرجة )

. ونتائج االختبار من حيث املفردت متوسط نتائجهم يف  %99مستوى الثقة 
  64،91ومنوسط نتائج يف االختالر البعدى  58،42االختبار القبلى 

(hitung )10،2263   وتنائج من حيث القوئد نتائجهم يف االختبار
ودرجة   59،83ومتوسط نتائجهم يف االختبار البعدى  55،75القبلى 
 إذا كان درجة أكرب من فالفرض مقبول. 87،6

( حتت املوضوع يعين فعالية استخدم لعبة "نعاب  2010عفيفة الزنيدة ) 3
ملدرسة "مفتاح العلوم" ( لرتقية مهارة الكالم ابular tanggaوسلم" )

املتوسطة اإلسالمية جندائج جلي ماالنج. أما منهج هذا البحث التجرييب 
واملدخل الكمي. أسئلة البحث كيف تطبيق استخدم لعبة نعاب وسلم" 

(ular tangga  يف ترقية كفاءة تالميذ الفصل السابع يف الكالم مبدرسة )
ي ماالنج؟ ومامدى فعالية  "مفتاح العلوم" املتوسطة اإلسالمية جندائج جل

( يف ترقية كفاءة تالميذ  ular tanggaاستخدم لعبة نعاب وسلم" )
الفصل السابع يف الكالم مبدرسة "مفتاح العلوم" املتوسطة اإلسالمية جندائج  

 جلي ماالنج؟
 ular( أن استخدم عبة "نعاب وسلم" )1وأما نتئج البحث تدل على:   

tangga .أن نتائج 2( لرتقية مهارة الكالم وسهولة يف التعبري الشفهي )t  
 76،2=  %1وأكرب من نتيجة املستوى املعنوي  52،6اإلحصائي = 
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، وذلك مبعىن أن 50،2= %5وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 
H مردود H  مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبول. وخالصتها أن فعالية

 بان وسلم لرتقية مهارة الكالم. استحدام لعبة ثع
د  ي (، املوضوع فعلية تعليم حتفيظ القران من خالل التعو 2017فائق فإيزين ) 4

نج، برانمج دراسة التعليم الديين  ايف معهد محلة القران جوغوروتو جومب
اإلسالمي جامعة هاشم أايري تبوإرينج جوبنج. يف هذا البحث استخدم 

البحث يعين كيف فعالية تعليم حتفيظ  املدخل الكيفي والظواهر. أسئلة
نج؟ ما هي  االقران من خالل التعود يف معهد محلة القران جوغوروتو جومب

د يف يالعوامل الداعمة واملثبطة فعلية تعليم حتفيظ القران من خالل التعو 
 نج؟امعهد محلة القران جوغوروتو جومب

لقران من املستخلصة من هذه الدراسة هي: لقد كان تعليم حتفيظ ا 
نج. الفعالية هي ألنه  اد يف معهد محلة القران جوغوروتو جومبيخالل التعو 

د يف شكل متارين يف جمال حتفيظ يمدعوم من قبل بعض أنشطة التعو 
وتالوت القران، مبا يف ذلك صالة اليل ابملقر اجلوز واخلامت يف شهرين،  

قرو اجلوز استمرت صالة الظهر مع املرقبة اجلوز، الصالة الضحى مع م
واخلتتم يف شهرين، املرقبة اجلوز، وصحيفة الذكر واحد اجلوز، صالة العصر 
ابجلمعة وذكر القران واحد اجلوز إرشادات يف اجلمعة، القران الكرمي مكثقة،  

 التقدمي )الودائع(. 
 

 : 1اجلدول 
 اجلدول يف الدراسة السابقة

 اإلختالفوجه  وجه التشبيهات الباحث أو عنوان الباحث 

( 2011انصر الدين )
املوضوع فعالية استخدام 

يف التطبيق أو يف مهارهتا،  
يبحث انصر الدين والباحث 

انصر  ( يبحث 1
لرتقية  يف حبثها  الدين
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طريقة احلوار لرتقية مهارة  
الكالم ابلتطبيق على مدرسة  
واحد هاشم الثانوية االسالمية 

 15سليمان جوكجاكرات 

يف هذا البحث مركز يف ترقية  
مهارة الكالم  



ولكن  مهارة الكالم
يف هذا البحث 
يبحث الباحث  
ابستخدم طريقة  

 احلوار 
( مكانية وزمانية  2

 البحث

(،  2019ديكا أسوة الناظرة )
حتت املوضوع يعين فعالية  

طريقة   
suggestopedia يف ترقية

نتائج تعليم االلغة العربية  
 1مبدرسة الثانوية احلكومية 

 16ابسوروان 

 يف التطبيق أو يف مهارهتا،  
يبحث ديكا أسوة والباحث 
يف هذا البحث مركز يف ترقية  

 نتائج تعليم اللغة العربية

( يبحث ديكا  1
أسوة يف حبثها ترقية  
نتائج تعليم اللغة 
العربية ولكن يف هذا  
البحث يبحث 
الباحثة ابستخدم 

طريقة  
suggestopedia  

( مكانية وزمانية  2
 حثالب

( حتت 2010عفيفة الزنيدة )
املوضوع يعين فعالية استخدم 

 يف التطبيق أو يف مهارهتا،  
يبحث فرحان والباحث يف 

( يبحث عفيفة 1
  الزنيدة يف حبثها لنتمية 

 
"، )حبث فعالية استخدام طريقة احلوار لرتقية مهارة الكالم ابلتطبيق على مدرسة واحد هاشم الثانوية االسالمية سليمان جوكجاكرات ، "انصر الدين 15

2011جامعي: ماالنج(، 
"، )حبث جامعي(، ابسوروان 1مبدرسة الثانوية احلكومية يف ترقية نتائج تعليم االلغة العربية suggestopediaفعالية طريقة   ديكاأسوةالناظرة،" 16

2019 
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 ularلعبة "نعاب وسلم" )
tangga  لرتقية مهارة )

الكالم ابملدرسة "مفتاح 
العلوم" املتوسطة اإلسالمية 

 17جندائج جلي ماالنج. 

هذا البحث مركز يف ترقية  
 الكالم مهارة 

ولكن  مهارة الكالم
يف هذا البحث 
يبحث الباحثة  
ابستخدم لعبة "نعاب  

 ularوسلم" )
tangga) 

( مكانية وزمانية  2
 البحث

(،  2017فائق فإيزين )
املوضوع فعلية تعليم حتفيظ  

د يف  يالقران من خالل التعو 
معهد محلة القران جوغوروتو  

 18نج اجومب

التشبيهات يف البحث رستم 
وحيث هذا الباحث يعين يف 

 تعليم حتفيظ القران

( يبحث فائق  1
فإيزين يف حبثها لتعليم 

ولكن  حتفيظ القران
يف هذا البحث 

 ديابستخدم التعو 
( مكانية وزمانية  2

 البحث

 

 
 

  

 
( لرتقية مهارة الكالم ابملدرسة "مفتاح العلوم" املتوسطة اإلسالمية جندائج جلي ular tanggaفعالية استخدم لعبة "نعاب وسلم" )، "عفيفة الزنيدة 17

2010"، )حبث جاكعي(، ماالنج
2017"، )حبث أطروحة(، القران من خالل التعود يف معهد محلة القران جوغوروتو جومبنج "فعلية تعليم حتفيظ، فائق فإيزين 18
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 الفصل الثاين 

 اإلطار النظري 

 الكالماملبحث األول:األسس النظرية ملهارة 

 مفهوم مهارة الكالم .أ

الكالم يف أصل اللغة هو اإلابنة واإلفصاح عما جيول يف خاطراالنسان من 
وأما تعريف الكالم أبنه: مايصدر عن  19أفكار ومشاعره حبث يفهم األخرون.

االنسان من صوت به عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على االقل يف 
ذهن املتكلم. يف معجم املصطلحات العربية يف اللغة واالداب ذكر كامل املهندس 

القدر على اإلفصاح والتعبري ونقل  -1:  (speech)أبنه الكالم، أو اإلفصاح 
االستعمال الواقعي للغة تنيجة لتدريب العقل واللسان  -2اين من شخس الخر. النع

على التكلم هبا. فإن الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، اليعد  
 20كالما، بل هي اصوات ال معىن هلا.

لك اللغة يف األساس، هي الكالم، الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم، والدليل على ذ
 مايلي :

عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرفالكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت يف فرتة   .1
 متأخرة من اتريخ اإلنسان. 

يتعلم الكالم قبل أن أيخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأ يف تعلمها عند دخول  .2
 املدرسة. 

الناس  مجيع الناس األسوايء، يتحدثون لغتهم األم بطالقة، ويوجد عدد كبري من  .3
 ال يعرفون الكتابة يف لغتهم.

 هناك بعض اللغات ما زالت منطوقة مكتوبة. .4
 

 طه على حسني الدليمي، الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية، )عمان-االردن: درالشروق.2003( ص. 200 19
 أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغوية وطريقة تدريسها )الرايض: دار املسلم، 1992( ص. 95-93 20
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وبناء على ما تقدم من أسباب، ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم اللغة اللغة أحد 
    21أهم األهداف يف تعليم اللغة العربية. 

وقال عبد اجمليد وحمد صالح الدين عن الكالم أبنه مهارة نقل املعتقدات 
ألحاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من املتحدثة إىل االخرين يف وا

وتعريف مهارة الكالم  22طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء.
أبهنا الكالم ابستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار للمفرادات بصورة متقاربة مع 

يتقى هذه املهارة وأنه يستطيع أن حيقق استخدام الصوت املعرب. والطالب عندما 
اهلدف األمسي من اللغة العربية وهو القدر على االتصال اباألخرين وفهم ماذا 

  23يريدون. 

 أهداف تعليم مهارة الكالم .ب
هناك أهداف كثرية ومتنوعة للكالم، ويرى روبرت بويل أن هناك مبدأين 

 اتصاله ابالخرين عن طريق اللغة مها : أساسني يف أي جهد بقوم به اإلنسان عند 
 24األفكار اليت يعرب هبا واللغة العربية اليت ينقل هذه األفكار إىل االخرين.

 واألهداف العامة لتدريس الكالم ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي : 
 أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي انواع النرب والتنغيم املختلفة.  (1
 األصوات املتجاورة واملتشاهبات.أن ينطق  (2
 أن يعرب عن أفكار مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.  (3
 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركة الطويلة والقصرية. (4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة   (5

 يف لغة الكالم.

 
 حسن عبد الرمحن احلسن، دراسات فهي مناهج وأتصيلة، )عميد كلية الرتبية بدون سنة(. ص: 34 21
 حممد صاحل الشنطي، املرجع السابق، ص: 194 22
 انصر عبد هللا الغلي وعبد احلميد عبد هللا، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري النطقني ابلعربية، )الرايض: دار االعتصام، 1991( ص: 45 23
 أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغة وطرائق تدريسها، )الرايض: دار السلم، 1992( ص: 95 24
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لشفوي مثل التذكري والتأنيث ومتيز  اللغة يف التعبري ا أن يستخدام بعض خصائص (6
 العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم ابلعربية. 

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمرة ومستوى هنجه وقدراته، وأن   (7
 يستخدام هذه الثروة يف إمتا عمليات اتصال عصرية.

ة واملناسبة لعمرة ومستواه أن تستخدام بعض أشكال الثقافة العربية الضعي (8
االجتماعي وطبعية عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن الرتاث 

 العربية واإلسالمي.
  25أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. (9

 أمهية مهارة الكالم  .ج
حياة اإلنسان. إن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف 

فقيها تعبري عن نفسه، وقضاء حلجته، وتدعيم ملكانته بني الناس. والكالم يف اللغة 
العربية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غاايت الدراسة اللغوية والكالم له  

 أمهيات ومنها : 
تزويد الطلبة أبلفاظ وأساليب ومبعان وأفكار وتعويدهم ترتيب وربط األفكار   (1

 بعضها ببعض. 
تعويد الطلبة إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثيل املعاين والوقوف بنجاح يف  (2

 مواقف اخلطابة بغري تغيب.
 معاحلة عيوب الطالب النفسه كاألنطواء واخلوف. (3
 ترتية اذواق الطلبة وتقوية ملكة التخيل فيهم.  (4
لغوية من دراسة  الكالم ليس فرعا لغواي معزوال عن بقى فريع اللغة العربية، بل ا (5

 كل فروع اللغة العربية.
 أّما أمهية الكالم كما يلي : 

 الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فااإلنسان تكالم قبل أن يكتب.  (1
 

حممود كامل الناقة رشدي أمحد طعيمة، الطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني، )منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثاقفة إيسيكو-2003(  25
130-131ص:   
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التدريب على الكالم يعود اإلنسان على الطالقة يف التعبري عن أفكار، والقدرة  (2
 على املبادة وموجهة اجلماهري.

مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة وابداء احلياة املعاصرة  (3
الرأي واإلقناع، والسبيل إىل ذلك إىل بتدريب الواسع على التحدث الذي  

 سيؤدي إىل التعبري الوضح عما يف نفسه. 
الكالم ليس وسيلة لطمأنه الناس املتنقلني فقط، بل طمأنة ألهليهيم وذيهم،  (4

ية اخلطر، فاملغرتب واملسافر عندما يكلم أهله ألن يف انقطاع اإلتصال جبا
 ابهلاتف يطمئنهم، ويكلم رفاقة وأصدقاءه فيطمئن عليهم، ويطمئنون عليهم. 

الكالم مؤشر صادق إىل وحد ماللحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه الثقايف،   (5
وطبقتة أو حرفته، ذلك ألن املتكلمني على اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون 

ات لغوية تنيبء عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو اإلنسان، ولذلك اصطالح
 قال بعض علماء املنطق: إن اإلنسان حيوان انطق. 

الكالم وسيلة اإلقناع، والفهم والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، ويبد ذلك  (6
واضحا من تعدد القضااي املطروحة للمناقشة بني املتكلم، أو املشكلة اخلاصة  

 لعامة اليت تكون حمل للخالف. وا
الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تغبري الفرد عن نفسه ولو كان  (7

حيدث نفسه عالج نفسي خيفف من حدة األزمنة اليت يعانيها، أو املواقف اليت 
 يتعرض هلا. 

الكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف خمفف مراحلها، الميكن أن يستغين  (8
 ها معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح. عن

الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر،  (9
واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبة  

 26الضرورية.
 

رشدي أمحد طعيمة، تعلم العربية لغري الناطقني مبا: مناهجة وأسالية، )ايسيسكو-مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثاقفة، 1989( ص:  26
160 
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 املبادئ يف تعليم مهارة الكالم . د
فلكى تعلم النطق اجليد   27التالية يف تعليم مهارة الكالم. جيب مراعة األساس 

للناطقني بغري اللغة العربية ينبغي مراعاة االتية: أن يكون املعلم على املعلم على كفاءة 
 عالية يف هذه املهارة وأن يراعي ماأييت : 

 أن يبدأ ابألضوات املتشاهبة بني اللغتني )لغة الطالب األوىل واللغة العربية( (1
يراعي املعلم مبدأ التدرج كأن يبدأ ابأللفاظ السهلة املكنونة من كلمتني أو   أن (2

 ثالثة أوأكثر. 
 أن يبدأ ابملقردات الشائعة. (3
 أن يركز على املهارات الفرعية ملهارة النطق الرئيسية.  (4
 أن يعلم املعلم ابملوافق اإلتصالية اليت حيتاج إليها الطالب. (5
 املتعددة األغراض.كثرة التدريبات املتنوعة  (6

 
 بعض اجلوانب املهمة يف أهداف مهارة الكالم .ه

ثالث جوانب مهمة يف تعليم الكالم عند حممود كامل الناقة يف كتابة 
طرق تدريس"،   -مداخله -"تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسه

 28واملفردات، والقواعد.

 النطق: (1
الصويت، إذ يرى الرتبويوة األمهية الكربى لتعليم  من أهم اجلوانب، اجلانب 

النطق منذ البداية تعليما صحيحا، والنطق هو املظهر اخلارجى لعملية  
الكالم، فاملستمع اليرى من عملية الكالم إالهذا املظهر اخلارجي هلا. ومن  

فالنطق   29هنا جيب أن يكون النطق سليمان وواضحا خليا من األخطاء.
لغة العربية صعوبة يف تغبرية أو تصحيحة بعد تعلمه بشكل أكثر عناصر ال

 
 انصرعبدهللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا، املرجع سابق، ص: 56-54 27
 حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسه- مداخل- طرق تدريسة، )الرايض: اجلامعة أم القرى، 1985( ص: 163-159 28
 على أمحد مدكور، تدريس الفنون اللغة العربية، )القاهرة: دار الفكر العريب، 2002( ص: 90 29
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خاطئ. وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أو ينطق  
الدراس بشكل كامل اتم، أي أن يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة 
متحثيها، ولكن السيطرة هنا تعين على القدرة على إخراج األصوات ابلشكل 

ملتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة الذي ميكن ا
 يف إخراج أصواهتم ونرباهتم وتنغيمهم. 

 املفردات (2
تعد تنمية الثروة اللغوية هدفا من أهداف أي خطة لتعلمية اللغة  
األجنبية، ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعين، كما أهنا يف ذات الوقت 

ردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال وسائل التفكري، فبا ملف
وهي االستماع والقراءة، مّث أتيت مهارة الكالم والكتابة فتفسحان احملال  
لتنميتهما والتدريب على استخدامها، معىن هذا أن الكلمات ال تعلم إال من 
خالل السياق، أي من خالل استخدامها يف مواقف شفوية أو موضوعات  

لذلك يفصل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل موضوعات للقراءة، و 
  30يتكالمون فيها، حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمة من حياهتم. 

 القواعد (3
كثريا ما يهمل املهتمون يتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل 
نرى بعضهم ينكرها متاما، أّما املتعلمون للغة األجنبية فكثريا ما يصرحون ألن  
القواعد ليست أمرا ضروراي يف تعلم استخدام اللغوية، أي ليست ضرورية يف 

ميكني إنكارها، وهي أن  التحدث ابللغة، ومهما ميكن األمر فثمة حقيقة ال
اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها املتكلم جيدا، واليت 
جيب أيضا أن يعرفها الراغب يف تعلمها سواء ذلك يف وقت مبكر أو وقت 
متأخر، وسواء مت بوعي أو بعري وعي، وحنن إذ نقرر هذا إمنا نقرره وحنن 

 
 حممد كامل الناقة، ورشيدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص: 134 30
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لقواعد الحتل واليتم التغلب عليها  واعون متاما أبن صعوابت تدريس ا
 31بتجاهل املشكلة، فالقواعد شىيء ضرورية لتعلم مهارات اللغة.

 وسائل تعليم مهارة الكالم . و
حيتاج تعليم مهارة الكالم إىل الكثري من الوسائل واملعينات، ذكر عبد اجمليد: "أن 

م هي اللوحات من أهم الوسائل واألجهزة اليت تفيد الدراس على تعلم مهارة الكال
وقال حممود  32الوبرية، والصور العادية والشفاعة واالفالم الثابتة، ومعامل اللغات".

إمساعيل صيين وعمر الصديق عبد هللا يف املعينات البصرية يف تعليم اللغة: "أن  
املعينات البصرية املستخدمة يف أنشطة الكالم مثل الرحالت امليدانية واأللعاب 

ات مثل لوحة العرض، واللواحة الوبرية وقرص الساعة، والصور والشرائح  اللغوية واملعين
 واألفالم الشريطة".

اليت تشمل احملاكاة  -ويقوم املعينات البصرية املستخدمة يف أنشطة الكالم  
ابلوظائف التالية: تشجيع الطالب على الكالم، تساعد على  -واإلعادة واالستعمال

لكالم الطالب ذا معىن، توفر املعلومات اليت يستخدامها  إجياد السياق الذي جيعل 
اعتمادا على ذلك، يشجع املعلم على تعليم هذه املهارة هبا   33الطالب يف كالمه.

تتضمنه هذه الوسائل من أفكار، ومناقشة حمتواها وصف مكوانهتا. وممارسة كّل 
 األنشطة اليت تؤدي إىل اشرتاك املتعلم يف مهارة الكالم.   

 الوسائل التعليمية لتعلم مهارة النطق والكالم :  بعض
تستخدام اللوحات الوبرية لتدريب الدارس على النطق والكالم، ألهنا منظرا   -1

 يساعد الدارس على تصور ما يتحدث عته وتشجعه على شرح مايرى. 
تستخدام األفالم الثابتة يف عرض منظم السلسلة من االطارات أو الصور   -2

لى التعبري عن التتابع الزماين للقصة اليت يتحدث عنها أو اليت تعني الدارس ع
 املوضوع الذي يدرسه. 

 
 محمودكاملالناقةورشيديأحمدطعيمة،المرجعالسابق،ص:134 31
 عبد اجمليد سيد أمحد منصور، سيكولوجية الوسائل التعلممية وسائل تدريس اللغة العربية، )القاهرة: دار املعارف، 1984( ص: 83 32
 حمبوب إمساعيل صيىن وعمر الضديق عبد هللا، املعينات البصارية يف تعلم اللغة، )الرايض: جامعة امللك سعود، 1985( ص: 83 33
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تيتخدام الصورة املقرداة والصور املصاحبة حلوار معني هبدف تقريب املعين عند   -3
 الدراس.

يستخدام أيضا قرص الساعة لتعليم الدارسني الوقت، واملصقات والبطاقات  -4
جذب انتباهم وتدريبهم على النطق  الربيدية الاثرة إهتمام الدارسني، و 

 34واملهارات اللغوية االخرى. 
 طريقة مهارة الكالم .ز

 ستخدام هذا التعليم فمنها : أّما طريقة التدريس املناشبة ال 
 (Direct Method)شرة باالطريقة امل (1
 Total Physical Responde)الطريقة اإل ستجابة اجلسمية  (2

Method ) 
 ( Audio-Lingual Method)الطريقة السمعية الشفهية  (3
 (Communicative Method)الطريقة اإلتصالية  (4
 (Electic Method)الطريقة االنتقائية أوتوليفية   (5

 اختبار مهارة الكالم .ط
هتداف اختبارات الكالم إىب قبل قدراة الطالب على الكالم مبستوابته  
املخالفة، وقد تكون األسئلة هنا شفهية أو حتريرية. ولكن اإل جابة يف هذه احلالة 
البد أن تكون شفهية ألن هداف اإلختبار هو قياس القدرة الكالمية. 

وء أو نطق نص والقدرةالكالمية هلا عدة مستوايت، أذانها هو نطق نص مقر 
مسموع، ويف هذه احلالة الينتج الطالب تراكب من عنده : ينطق فقط ما هو  
مكتوب أو مسموع. واملستوى األعلى من ذلك هو تكوين مجلة منطوقة.  
واملستوى األعلى من الثاين هو تكوين سلسلة من اجلمل يف عمالية كاملية  

الثة مستوايت عىب األقل: متصلة. وبذا ميكني أن تكون القدراة الكالمية ذات ث
مستوى على النطق مث مستوى تكوين اجلملة مث تكوين الطالم متصل. ومن \ك

 
 عبدالمجيدسيدأحمدمنصور،مرجعسابق،ص:175 34
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وسائل قباس القدراة الكالمية: اختبار األسئلة املكتوبة، اختبار اإلعادة الشفهية،  
اختبار التحويل، اختبار األسئلة عن الصور، املقابلة احلرة، املقابلة املوجهة،  

 35 التعبري احلر.
اختبار األسئلة مكتوبة: هنا يرى الكالب أسئلة مكتوبة، مّث يطلب منه  -1

 فرداي أن جيب عنها سفيفيا.
 اختبار اإلعادة الشفهية: هنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع. -2
اختبار التحويل: هنا طالب أن حيّول اجلمال اليت يسمعها أو يقرؤها من  -3

 نفي، من اإلختبار إىل الستفهام.شكال إىل اخر، مثل من األثالت إىل ال
اختبار األسئلة عن الصورة: تعرض على الطالب صورة يطلب منه أن   -4

يعقل عليها جلديث حر. مثل اشرح ما ترى يف هذه الصوراة، وجيوز عن 
 طريق اإلجابة عن أسئلة حمددة.

اختبار احملاورات: هنا أيخذ دور الوالد مثال والطالب اخر دور االبن   -5
 حول موضوع حياة. ويتحاوران  

اختبار املقابلة اجلرة: يقابل املعلم الطالب على انفراد ويوجه إليه أسئلة   -6
 غري جمددة.

اختبار املقابلة اجملهة : يكون املعلم قد أعد أسئلة حمدد قبل. وتسري   -7
 املقابلة وفقا لألسئلة املعدة مسبقا.

س دقائق  اختبار التعبري اخلر: يطلب معلم من الطالب أن يتكلم ملدة مخ -8
 يف موضوع حيددة. 

وقال حيواندونو: إقامة اختبار الكالم تعتمد على مرحلة املتعلم. ومن 
أشكلة التعلبيم يستطيع املدرس أن يستعمال ابلطريقة احلرة. الطريقة الرادعة مثل 
اخلتبار ابلقصة أو تعبري النصوص املنقدمة اللسان أو الكتابة أو لكساعدة الصورة  

    36ابلطريقة احلرة فإن املدرس يرتك املتعلم يف التعبري.اجلذابة. وأما 

 
 محمدعلىالخولي،االختباراتاللغوية،)عمان،دارالفالح،2000(ص:113 35
36 Djiwandono, M.Soenardi.Tes Bahasa dalam Pengajaran, ITB Bandung, 1997, hlm 69 
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 قال حممد احلويل: خيترب الشفهية بعدة طريق منها:  
يطلوب من الطالب أن يتجدث عن موضوع مألوف لديه. ويقيم على  (1

 أساس الطالقة والصحة.
توجيه إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تطلوب إجازابت شفهية   (2

 قصرية.
املمكن أن تكون األسئلة مسحلة على الشريط ويرتك بني كل سؤال من  (3

 واخرى وقت كاف لإلجابة.
 تقدم إليه صورة يطلوب منه أن يعلق عليها شفهيا يف وقت حمدد. (4
يشارك الطالب أو أكثر يف حماورة شفهية موضوع معني أو يف حمادثة   (5

 37حرة. 
 توجيهات عامة لتدريس مهارة الكالم .ي

من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس   وفيما بلى جمموعة
 38مهارة الكالم يف العربية كلغة اثنية : 

تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم : يقصد بذلك أن يتقرض الطالب إىل  (1
موافق يتكالم غري عنه. إن الكالم ال يتعلمها الطالب إن تكالم املعلم 

لم يف حصة الكالم مبقدار  وظل هو مستمعا...من هنا نقاس كفاءة املع
 صمته قلى توجيه احلديث وليس بكثرية كالمه واستئثاره ابحلاديث. 

أن يعرب الطالب عن خربة:يقصد بذلك أاليكلف الطالب ابلكالم عن   (2
شيء ليس لديه علم به...ينبغي أن يكلف الطالب أن لديه شيء يتحدث  

ذ أن هذا عنه. ومن العبث أن يتكالف الطالب يف موضوع غري مألوف إ
 يعطل فهمه. وقد ال جيد يف رصيده اللغوية ما يسعفه.

التدريب على توجيه التنباه : ليس الكالم نشاط عقلي مركب. إنه يستلزم  (3
القدرة على متييز األصوات عند مساعها وعند نطقها. والقدرة على تعريف 

 
 حممد على احلويل، مرجع سابق، ص: 165 37
 محمودكاملالناقةورشيديأحمدطعيمة،مرجعسابق،ص:162-160 38



24 
 

الرتاكيب وكيف أن إختالفها يؤدي إىل اختالف املعيت. إن الكالم  
ابختصار نساظ ذهين يتطلب من الفرد أن يكون واعيا ملا صدر عنه حىت  

 يصدر منه ما يالم عليه وقدميا قبل إن عشرات اللسان أفتك من ال
 عشرات السان.

عدم املقا طعة وكثرة الصحيحة: من أكثر األشياء حرجا للمتجدث   (4
وإحباطا له أن يقاطعه ابلنسية للمتدثني يف لغة اثنية. إن لديهم من العجز 

متكامل،  يف اللغة ما يعوقهم عن الستعرسال يف احلديث أو إجراجه بشكل
ولعلى مما يزيد يف إحساسه هبذا العجز أن يقطعة املعلم. ويرتبط  هبذا أيضا  

 أال يلج املعلم املعلم يف تصحيح أخطاء الطالب.
مستوى التوقعات : من املعلمني من تزيد توقعاتة كما سبق القول عن  (5

االمكاانت احلقيقة للطالب، فيبظل يرجع الطالب، ويستخثه على استيفاء 
ل مّث يلومه إن مل يكن عند مستوى التوقعات. إن احلقيقة اليت ينبغي أن  القو 

يعرفها معلم العربية كملغة اثنية أن األجنبية، خاصة إن تعليم العرببية وهو  
كبري، يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند ممارسته مهارة الكالم.. وهذه  

ىل مستوى العربية  ظاهرة ال ختتص بتعلم العربية وهو كبري، يندر أن يصل إ
وحدها، وامنا تشمل كافة الدارسني للغة الثانية. وعلى املعلم إذن أن يقدر 
ذلك، وأن يكون وقيعيا. وأن مييز بني مستوى الكالم الذي يصدر عن  

 الناطقني ابلعربية وذلك الذي يصدر عن الناطقني بلغات أخرى.
الكالم، كما قلنا، مهارة مركبة  التدريج : ينطبق مبدأ التدرج هنا أيضا.. إن 

ال يتحدث بني عشية وضحاها. إمنا عملية   ات ر ااط عقلي متكلم. وتعلم هذه املهونش 
تستغرق وقت وتطلب من الصرب اجلهد واحلكمة ما ينبغي أن ميلكة املعلم. وعليه أن 

 هبئ من موافق الكالم ما يناسب مع كل مستوايت الدارسني.   
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 د يالتعو  املبحث الثاين: طريقة
   د يمفهوم طريقة التعو .أ

د على شيء أو استخدامه  ييف القاموس اإلندونيسي الكبري، يشري مصطلحة التعو 
د ييعد التعو  39التديالت لتصبح معتاده )املدربني( لبعض املوائل.  ;أو مقابل شيء ما

أساليب أحد األساليب املهمة يف الرتبية اإلسالمية، فاقران جيعله أحد األساليب أو 
التعليم، مث قم بنغيري كل الصفات اجليدة إىل عادة، حبيث ميكن للروح أن تنفذ هذه  

العادة دون بدل الكثري من اجلهد، دون أن تفقد الكثري من الطاقة ودون أن جتد 
 40صعوبة. 

عن عمري بن شعيب عن ابيه عن جده قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 
ع سنني واضربوهم عليها لعشر سنني وفرقوا بينهم يف مروا صبيانكم ابلصالة لسب

 41املضاجِع )رواه أمحد وأبو داود(
د هو خلق وسيلة وثقافة من نوع واحد من الغرض. نوع واحد من استهالك يالتعو 

 األذن، بشكل طبيعي وعلمي كما يف األمور املتعلق ابجملموعة، من بني أمور كما يلي:
تقليد اليت حيب أن تكون هي نفسها املقلدة حبدود  : هو )علمي( املواد اخلام  -1

شكل القواعد اليت حيب فهمها والعرض منها، حبيث تصبح القواعد القانونية  
 العرقية واملهارة إحساسا ابحلاجة. 

يف املسائل )دي غوغو لن دي تريو( : هو كمعلم )مرجع(الشخصية قدوة  -2
واألخالق، الذين هم كبار السن املتعلقة اللغة العربية تغطي اإلجراءات واألزايء 

 وتصبح سنرتي أوال يف معهد. يتم تعيني اهليكل كمشرف أو بدل. 
هو وسيلة لنمو عملية تعلم اللغة العربية املستمرة ملدة أربعة   )موطن(شكل املوقع  -3

وعشرون ساعة حىت تصبح متاما اإلنسان كميال، الذي يستمر جنبا إبة جنب 

 
39 KBBI Online diakses pada tanggal 21 November 2019 
40 Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, hlm 128 
 رواه أمحد وأبو دلود يف نيل األوطار، اجلزء األول، صفحة 348 41
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دير اجملتمع واحلصول على ضمان لألمان يف نتفيذ التفاعلية والتواصل وفعلة تق
 42األنشطة.

د أو التدريب على فعل يد على التعو يد حرفيا على أنه عملية التعو ييتم تفسري التعو 
 شيء معقد يف العمال.

من أجل النجاح تعليم اللغة العربية ابلطيب، مّث جيب على الطالب متابعة العمالية  
د يف اإلسالم خاصة فيما يتعلق يد. يتم تدريس التعو يمنهم هو التعو بطريقة معينة. واحد 

بتعليم األطفال على تشكيل شخصيتهم ألن الطفال يولدون يف األساس نظفني و 
 الفطرة.

 قال هللا تعلى يف القران الكرمي : 
يِْن حَِتيفاًِ فْطرََت هللِا الَّيِن ِفْطَر النَّاَس عَلَيْ هَ  أ اَلت َبِْديْلَ خِلَْلِق هللا فَأَِقم وَْجَهَك ِللذِّ

يْن  الَقيِّم  وََلِكنَّ َأْكث ََر النَّاِس اَلي َعَْلم وَْن. )سورة الرّوم،   43(30ذَِلَك الذِّ
من األية السابقة، حان وقت التعود واإلمالء واالنضباط للقيام بدورها يف منو   

يلة وأخالقيات الشريعة األطفال وتقوية التوحيد اخلالص واألخالق النبيلة واألرواح النب
جيب احلصول عبلى نتيجة خاصة بطريقة خاصة أيضا مهر اللغة العربية،   44املستقية.

شيء خاصة مّث حتقيقة جيب أن يكون أيضا عن طريق واخلطوات اخلاصة. عندما يتم  
تقدمي هذه األساليب على نطق واسع لتعليم اللغة العربية، فإن كّل هذه األساليب 

احلفاظ على الودوج اللغة العربية حىت هناية الوقت. تنفيذ التعود هو خلق هتدف إىل 
اجلو اللغة العربية يف البيئة احمليطة، ألن األنشطة املتعلقة ابللغة العربية اليت يتم نتفيذها 

 بشكل برحمي من املتوقع أن تكون قادرة على إنتاج طالب جييدون اللغة العربية. 
د على قيمة االنضباط يف مرحلة الطفولة املبكرة يسمح لتطوير شخص من يالتعو  

حسن اخللق. سوف يتعادون على فعل اخلري ألنفسهم وكذلك لألخرين. التعود 
الشخصية املنضبط يف سياق تشكيل شخصية نبيلة، أي الشخصية املاهر يف الكالم 

 
42 Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren hamalatul Qur’an pada tanggal 22 November 
2019 
43 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 7 Cetakan VII (Jakarta: Lentera hati, 2007) hlm. 407 
44 Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, (Solo: Insan Kamil, 2013), hlm 542-543 
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اجلمال بشكل قاطع،   اجليد، قادر عىب أن يكون مبدعا وحيرتم األشياء اليت حتقق
مدعوما حبياة منضبطة يف عالقات شخصية مع األخرين ولديه القدرة على اختاذ 

 قرارات حكيمة وحتديد ما بني اخلري واخلطأ، ويكون له البصرية املتكاملة.
د هو ختلى عن التجارب على يمناقشة نظرية التعو  يف حني إيفان بفلوف

هناك تغيري يف الوقت واللعاب متوسط يف ، رأي ففلو خالل الدراسة كانت الكالب 
فلون الحظ، إذل مّت وضع اللحم ابلقرب من فم كلب جائع، فسيقوم ب. الكالب 

الكلب بعابه. حيدث هذا ألن اللحوم تسببت يف التم لدى الكلب، لذى فهي  
تتسرب لعابك تلقائيا. حىت من دون تدريب مسبق أو تكييف، فإن الكلب أتكل 

ها للحوم. يف هذه التجربة، يطلق على حفز غري مشروط ابلتأكيد عند تعرض
(unconditionied stimulus  وسبب قويضة يتحث تلقائيا عندما يتم .)

وضع اللحم ابلقرب من الكلب دون تدريب أو تكييف، ويطلق على إفراز قويضة يف  
إذا كان   45(.unresponse conditioningالكلب االستجبة غري املشروطة )

دون تدريب أو خربه سابقة، فإن املنشطاة األخرى، مثل  بب قويضةميكن أن يس 
. ألن التحفيز الينتج استجابة، التحفيز )اجلراس(  ميكن أن تنتج قويضةاألراس، ال

(. حسب التجربة ابفلوف إذا  neutral stimulusوهذا ما يسمى حافز حمايد )
تنفيذه مرارا وتكريرا، سيتحول احلافز كان احلافز حمايدا )اجلراس( يقرتن ابللحم ويتم 

( ولديه نفس القوة  conditioning stimulusاحملايد إىب حافز مشروط )
لتوجيه استجابة الكلب كما هو احلال عندما يرى اللحوم. لذلك، فإن صوت اجلرس  
نفسه ميكن أن يسبب الكلب إلصدار القويضة  هذه العملية تسمى تكييف  

 46(. conditioningclassical)  الكالسيكية
عندما فحص ابفلوف الذي يقوم حاليا بفحص كلية اخلاص رأى أن اللحوم  

تصاب الكلب، مافعله ابفلوف كان قبل إعطاء اللحم، دق اجلرس أوال. بعد التكرر،  
 يقوم الكيب إبفراز اللعاب بعد مساع حلقة اجلرس، حىت لومل يتم إعطاء حلم. 

 
45 Baharuddin dan Esقa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2007) hlm. 58 
46 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, hlm. 58-59 
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 ميكن استنتاج أن:   من التجارب اليت أجراها ابفلوف،
 .الكلب تتعلق من العادات  (1
   .عن طريق تكرار صوت اجلرس حىت يعب (2
 . إن صوت اجلرس عبارة عن حمفز ينتج عنه يف النهاية استجابة مشروطة (3
يف  . صوت اجلرس الذي كان حمايدا يف البداية ولكن بعد أن ترافق مع الوساطة (4

 ن تثري استجابة شكل مسحوق اللحوم، حتولت تدرجييا إىل قوة ميكن أ
 47بناء على النتئج التجريبية للتعليم هي:

 .التعليم هو تشكيل ارابطات انتقائية بني استجاابت التحفيز -1
  .عملية التعليم ستتم يف حالة إعطاء حافز مشروط -2
 . مبدأ التعليم هو يف األساس سلسلة استجابة التحفيز -3
 . ينكر أي قدرات فطرية -4
 .(classical conditioningالكالسيكية )وجود تكييف  -5

 
 
 
 
 
 
 
 

 48ستخدام الكلب.د وفقال إلينظرية التعو : 1 الصورة

 

 
47 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, teori Belajar dan Pembelajaran, hlm. 59 
48 https://oktavianipratama.files.wordpress.com/2012/11/classical-conditioning.jpg diakses pada 
tanggal 23 November 2019 pukul 11.00 AM 

https://oktavianipratama.files.wordpress.com/2012/11/classical-conditioning.jpg
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 د  يطريقة التعو مراحل  .ب
د يتم تسهيلها إلنتاج جمموعة من يد، يف تعلم أجنده التعو يتبين أراء حول التعو 

الطالب من القيام اليت متكن  (persistence life situation)احلاالت والظروف 
بعملية اعتيادية من السلوك وفقا ملعايري معينة. يتم توجبه اخللق إىل تكوين الشخصية  
كحرف ذايت مثايل من خالل عملية االستيعاب والنتعاش الذايت من خالل تدخالل  

 فزات معينة سيتم تنفيذها تدخالل أو حم
جناح جدوال أعمال التعليم مؤشرات 49يف تنفيذ واجبات الوظيفة يف مكان العمل.

د هوحتديد احلالة اليت حتدث يف بيئة العمل كمسألة حيب أن حتل. بناء على هذه  يالتعو 
الشروط املشركون يبدؤون املبادرات اإلبداعية للمسامهة يف حل مشكالت بيئة العمل 

املشكالت ودائما تعتاد على هذا النشاط إنتاج الفوائد  القيام أبشطةحل عن طريق
يت ميكن أن يشعرهبا الوحدة أو املنظمة، أصحاب املصطلحة أو على األقل من قبل ال

املشاركني الفراد، حبيث يتم تشكيلها أن تكون شخصية يف دعم التنفيد الواجبات  
  املهنية واملناصب خادم اجملتمع. 

يف حماولة خللق هذه العاجة اجليدة، يشرح القران كيفية القيام بذلك مع حدثني  
 لي:كماي

أالّول، يعين يتحقق من خالل التوجية واملمارسة يف البداية عن طريق اعرتاض 
املنطق من اإلداانت اليت ال يتقد أهنا صادقة ومن خالل شجبها من خالل البيان أهنا  
تتبع املز اعم فقط، يف حني أن املزاعم ليست هي أدىن استخدام للحقيقة )سورة  

اء حبث مسبق بشأن مسألة قبل الوثوق هبا  (, مّث يطلب القران إجز 28النجم: 
 50(.6ومتابعتها واالعتياد عليها )اإلسرى:

الثاين، يعين من خالل دراسة قواعد هللا الوارده يف الكون وهو شكل منتظم  
للغية. من خالل البجحث يف هذا، اباإضافة إىل القدرة على معرفة القوانني الطبيعية  

العلوم، سوف يتسبب أيضا يف الشعور ابإلميان  اليت أجنبت الحقا نظرايت يف جمال
 

49 Tri Widodo Utomo dkk, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Habituasi, (Jakarta: Edisi Revisi 

Februari, 2017) hlm. 7 
50 Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, hlm. 129 
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والتقوى هللا سبحانه وتعاىل. ستنشأ هذه الطريقة الثانية عادة لفهم إشارات عظمة هللا  
 51دائما وممارسة احلساسية. 

وفقا عاليم بوروانتو، حىت يتسىن حتقيق التعود بسرعة والنتائج جديدة، حيب  
 52عليهم تلبية الشروط التالية: 

د عليها قبل فوات األوان، أي أن الطفل لديه عادات أخرى  ي التعو ابدأ يف (1
 تتعارض مع األشياء اليت اعتاد عليها. 

العادة اليت حيب أن تكون مستمرة أومتكررة، تعتاد على ذلك ابنتظام حىت  (2
 تصبح يف هناية املطاف عادة تلقائية حتتاج إىل اإلشراف. 

ا وأن يظل اثبتا حيال املوقف  حيب أن يكون التعليم اثبتا وأن يكون حازم (3
 الذي اختذة. التعطي الفرص ألطفال الذين ينتهكون العادات املعمول.

 د امليكانيكي األوىل بشكل متزايد عتادا يرافقه الضمري.   يحيب أن يصبح التعو  (4
د ميكن تنفيذها يف التعليم وليس يوفقال املوايسا، والتعليم من خالل التعو 

 53مية.مربحمة يف األنشطة اليو 
د املربجمة يف التعليم بتخطيط خاصة يف وقت معينة  يميكن تنفيذ أنشطة التعو  -1

 لتطوير متعلمني فرديني بشكل أوأموال مجاعية أو كالسيكية على النحو التاىل:
اطلع الطالب على العما مبفردهم، والعثور على أنفسهم، وبناء   (1

 عملية تعلم.معارفهم ومهاراهتم ومواقفهم اجلديدة يف كل 
 ( يف كل درس.inquiryد على إجراء أنشطة االستفسار )يالتعو  (2
 اطلع الطالب على األسئلة يف كل عملية تعلبم. (3
 إجعال من املعتاد أن تدرس يف جمكوعات لتكوين "خلق التعلم". (4
 وجب أن يعتاد املعلم على أن يكون منوذجا يف كل عملية تعليم. (5
 رس.تعتاد على التفكري يف هناية كل د (6
 تعتاد على إجراء البحوث الفعلية، عادلة وشفافة بطرق خمتلفة. (7

 
51 Dian Andayani, Pendidikan Karater Perspektif Islam, hlm 129-130 
52 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 225 
53 E.Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 168 
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 اطلع الطالب على العمل مّعا ودعم بعضهم البعض. (8
 د على التعلم من مصادر خمتلفة.يالتعو  (9

 تعرف الطالب على املشاركة مع األصدقاء.  ( 10
 تعرف الطالب ابلتفكري النقدي. ( 11
 ولياء أمور الطالب  تقارير إىل أإجعله من املعتاد العمل معا وتقدمي ( 12

 حول تطوير سلوكهم.
 تعرف على الطالب ليجرؤوا على حتمل املخاطر. ( 13
 د على الطالب الذين اليبحثون عن كبش فداءيالتعو  ( 14
 اطلع املتعلمني الذين يبجثون عن تغيري أفضل. ( 15
 تعّرف الطالب ابستمرار على االبتكار واالرجتال ملزيد من التحسني. ( 16

 54التخصيص غري املربجمة على النحو التايل: ميكن إجزاء أنشطة  -2
د الذي يتم يف املوعد احملدد مثل: حقل العلم، ياإلنتظام، يعين التعو  (1

 اجلمبار، صالة اجلماعة، االنتظام، صيانة النطقة والصحة الشخصية.
د غري اجملدول يف املناسبات اخلاصة مثل: تشكل يعفوية، يعين التعو  (2

القامة يف مكاهنا، والصف، والتغلب عىب  سلوك التحية، ورمي 
 اخلالفات )املشاجرات(

د يف شكل سلوك يومي مثال: ارتداء املالبس  ياملثاىل، يعين التعو  (3
بعناية، واحلدث جيدا، والقراءة جبد، والثناء عىب اخلري أو جناح 

 االخرين، يف الوقت احملدد.
 

  

 
54 E.Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm 168-169 
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 الفصل الثالث 
 هج البحثمن

 ومنهجيةمدخل البحث  .أ
يف هذا البحث ابملدخل الكمي. ألن   منهج البحث الذي تستخدم الباحث

التكون صورة املعلومات البيانية والتفصيلية املدخل  البياانت اليت حتتاج إليها الباحث
فقط، بل على صوراة العددية واملكية اليت حتتاج إىل الرموز األرقامية. وأما نوع هذا 

ذلك بتصميم اجملتموعتني: مها اجملموعة الضابطة واجملموعة  اليحث هو نوع التجرييب. و 
التجريبية. الضابطة هي حالة املقارنة التجرييب، وأما التجريبية هي حالة املتغريات 

 املتالعبة. 
املدخل الكمي هو الطريقة الختبار النظرايت بطريق يبحث العالقة بني  

وهو املدخل الذي يسند جمموعة  55املتغريات تشمل من العداد وحتسيب ابإلحصائية. 
التحقيق على فلسفة الوضعية، يستعمل ليبحث يف اجملتمع والعياانت معني، طريقة أخذ  
العياانت اعتباطيا، مجع البياانت ابستخدام أدوات البحث، حتليل البياانت كميا  

  56وإحصائية يهدف ليخترب الفروض املعني.
والتجريبة  .(experiment research)ومن انحية تنفيذة هو املنهج التجريب 

هي مالحظة مقصودة حتت ظروف حمكومة، ويقوم هبا الباجث الختبار الفرض 
احلصول على العالقات السببية، كما أن أفضل الظروف اليت ميكن أن تتم فيها التجريبة  

 57هي التحكم يف مجيع العوامل واملتغريات ابستشناء عامل واحد.
والتصميم التجرييب الذي يستخدمة الباحث هو التصميم قبل التجرييب، وهذا 

(  One Group)التصميم يستخدم لكشف العالقات السببية مبعاجلة جمموعة واحدة 
  58من املوضوع البحثي فاليكون ضابطا وطيدا عل املتغري الزائد. 

 
55 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media group, 2012) hlm. 33 
56 Sugiyono, Metode Peneleitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 
(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013) hlm. 14  
 أمحد يدر، أصلوب البحث العلمي ومناهجة، )الكويت: وكالة املطبوعات عبدهللا حرمي، 1282م(،ص: 57277
58 Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hlm. 87  
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 جمتمع البحث وعينتة  .ب
محلة  عهد اإلسالمي السلفيهو الطالب م إن جمتمع البحث يف هذا البحث

وعددهم  2020-2019نج جاوى الشرقية للسنة الدراسة االقرآن جوغوروتو جومب
طالب. اختيار العينة على سبيل   30طالب. أما العينة املختربة عددهم  60

 العشوائية.
 متغريات البحث .ج

 أن هذا البحث يوجد متغريين ومها: 
 (Variable Independent)املتغري املستقل  (1

يسمى املتغري املستقل دافعا أو يف لغة إندونيسية معروف ابملتغري احلر.  
املتغري املستقل يف هذا البجث هو  59هو يؤثر تغري عن املتغري التابع يف البحث.

 ( Xد يسمى ب)متغري يطريقة التعو 
 (Variable Dependent)املتغري التابع  (2

أّما يف اللغة اإلندونيسية يسمى ابملتغري املقيد.  املتغري التابع هو املسبب، 
املتغري التابع يف هذا البحث  8جعل املتغري املقيد املسبب من املتغري املستقبل.

 (Yهو استيعاب املفردات يسمي ب)متغري
 أدوات البجث  . د

 أألدوات اليت يستخدمها الباحث يف مجع بياانت البحث ومعلوماته هي:
 (Observation)املالحظة   -1

يستخدام الباحث املالحظة جلمع البياانت عن الظواهر املوجودة من 
نشاطات املدرس الذي يقوم بعملية التعليم يف الفصل الدراسي. وكذلك 
الظواهر املوجودة من نشاطات الطلبة من اشرتاكهم واهتمامهم هبذه العملية 

يسية يف  التعليمية. يقوم الباحث ابملالحظة حينما تنفذ هذه اإلجراءات التدر 

 
59 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 61 
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حجرة الدراسة. وأدوات املالحظة املستخدمة هي منط املالحظة والتقرير 
 امليداين.

 (Interview)املقابلة  -2
املقابلة هي احلوار بني الباحث والشخصية )املستجيب( ملعرفة ظروفه  
وميوله مبوضوع البحث. وتستخدم للتأكيد من بياانت ومعلومات حصل عليها  

 60أخرى مستقلة.الباحث من مصادر 
ويقوم املدرس أواملرشد الطاليب إبجراء حوار شهوي أو مسجل أو  
مكتوب مثّ حيلل هذا احلوار يعد املقابلة لتشحيص احلالة وحمالة عالجها. وينبغي  
أن تكون املقابلة سرية يف حجرة مقفلة أال تتم أمام الطالب ليس هلم عالقة  

 61ابملشكلة والأمام املدرسني أخرين.
 اإلسالمي معهدهذا البحث سيتم الباحث املقابلة مع املدرس يف يف 

 نج ورئيس القسم وبعض الطالب فيها. امحلة القران جوغوروتو جومب فيالسل 
 (Test)االختبار  -3

االختبار هو جمموعة من املثريات )أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو  
االختبار هو يستعمل  62رسوم اعدت لتقيس بطريقة كمية أو كفية سلوكا ما.

 63ملقايس وجود قدرة املوضوع أو هدمها، مع كبري قدرة املوضوع املبدوث. 
تستحدم الباحث مصادر البياانت يف هذا احلث ابالختربين، هو  
االختبار القبلي واالختبار البعدي، االختبار القبلي هو الذي تعقد الباحث  

ختبار البعدي ملعرفة قدرة الطالب قبل تعليم مهارة الكالم ابلطريقة التعود. واال
د. أما ييف هناية التعليم وتعقد الباجثة بعد نعليم مهارة الكالم ابلطريقة التعو 

 معابري جناح الطالب كما يلي : 

 
 جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم، مرجع سابق،ص: 260 60
 أمحد إبرهيم فنديل، أسس طرق التدريس، )القاهرة: دار الكتب، 1995م(، ص: 229-228 61
 ذوقان عبيدان، البحث العلمي، )رايض: دار أساسية للنشروالتوزيع، 1416م( ص: 180 62
63 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta; Rineka 

Cipta,2006), hlm 223 
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 : 2 جدول
 أحكم القيمة الطالب

 ملستوىا قيمة احلرف  مدى الدرجات

90-100 A  ممتاز 

80-89 B+  جيد جدا 

70-79 B جيد 

60-69 C   متوسط 

50-59 D مقبول 

49-50 E  ضعيف 

 ( Document) الواثئق -4
يف هذا  64ة، املعىن الذي األشياء املكتوب. عند اللغة العربية التوثيق هو الورق

البحث حتتج الياحثة أسلوب مجع البياانت ابلتوثيق لرتقية حصول اجلمع  
الباايانت. هذه الطريقة تستخدم ملعرفة اجلغرايف، التاريح عن أتسيس املدرسة،  

الرؤية ورسالة املدرسة، هيكل املنظمة، منهج الدراسة، أحوال الطالب وسائل اليت 
 تستخدم يف تلك املعهد.

 درهاالبياانت ومصا .ه
كانت بياانت زمصادرها يف البحث املالحظة واملقابلة واالختبار والواثئق.  

، هو الشخص اإلستجايب (Respondent)فمصادر البياانت تسّمي ميستجيب 
ألسئلة الباحث، أسئلة مكتواب كان أوشفهيا. ليسّهل الباحث أن يعّرف مصادر  

 البياانت.  
 سمني، مها: كما طرائق يناهلا، قد جتمعها البياانت ق

 
64 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendeketan Praktik, hlm 201 
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 البياانت األولية  (1
هي البياانت اليت تنال وجتمع للباحث مبباشرة من املصدر األول. مثل من أورق  

 األسئلة واألجوية يف اإلختبار اليت يقوم هبا الباحث. 
 البياانت الثانوية  (2

البياانت الثانوية هي البياانت اليت تنال وجتمع للباحثة من املصادر اليت وجدت. 
البيياانت الثانوية مثل الكتاب والواثئق املؤيدة اليت تتعلق هبذا املوضوع  يف هذا 

 وتساعد على نيل املعلومات.
 أسلوب وحتليل البياانت  . و

حيلل الباحث البياانت املأخودة يف أخر عمله وحيللها ويفسرها اعتمادا ابلنظرية  
فشله. ولكن يسهل هذا من الكتب املتعلقة هبذا البحث مثّ حيقيق جناح هذا البحث أو 

 التحليل كان الباحث يرتب هذا الباب كما يف األيت: 
 إدارة البياانت   (1

إدارة البياانت هي عملية األوىل يف حتليل البياانت. تعم إدارة البياانت إىل  
أنشطة التعالئم، والتربير وإعطاء الرموز. تستخدم الباحث أنشطة التالئم عادة  

الطريقة   65ليسهل الباحث على حتليلها. عها الباحثملعرفة عدد األدات اليت جتم
اليت تستخدمها الباحث أنشطة التالئم للحصول نتيجة البحث. أدات اليت 

تستخدمها الباحث تتكون من أربع األدات يهدف لكي نتيجة اليت تكتسبها  
 صدقة. 

 تنظيم البياانت   (2
  تقام الباحثتنظيم البياانت هو طريقة هامة يف حتليل البياانت. أنشطة اليت

 66يف هذه الطريقة تعم بتقدمي البياانت وتقدمي ختليل بعلم اإلحصائي االستداليل.
علم اإلحصائي االستداليل هو طريقة اليت تستخدمها الباحث لتحليل البياانت من 

 
65 Moh. Ainin, Metodologi Penenlitian Bahasa Arab. (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010) hlm. 131-

132 
    نفس املراجع، ص: 66132
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تستخدم الباحث علم  يف هذا الباحث 67العينة ونتيجتها تستعلمها للمجتمع. 
ألن هذا البياانت اليت   Nonparametris.68اإلحصائي االستداليل بشكل 

حتللها الباحثة هي بياانت الرمزي وال تشرتط البياانت بتوزيع العادية. البياانت يف  
 هذا البجث هي من البياانت األولية والبياانت الثانوية.

استخدام الباحث املقايس املعدل لتحليل نتائج اخلتبار القليب واالختبار البعدي  
ان جملموعة جتريبة وجممزعة ظاربة، وتستعني الباحثة يف ختليل هذه النتائج  الذين يقام

 . Tابختبار  
(  t-testمهارة الكالم للمجموعتني تقام الرموز التائي ) والتحليل لتعليم

   69التايل:
 
 
 
 

 املالحظات:
 املقياس املعدلي من املجموعة التجريبية 

 الضابطةاملقياس املعديب من اجملموعة 

 عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التحريبية 

 عدد التنوعي النتئج من اجملموعة الضابطة

 عدد الطلبة يف اجملموعة التجربيبة

  عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة

 
67 Prof. Sugiyono, Loc,cit, hlm. 209 
 نفس املراجع. ص: 211 68
69 Suharsimi Arikunto, Prosedur, Penenlitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 

2006. Hlm 354 
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 أّما فروض من هذا الرموز يعين:

 بياين تكون فعل.  tاحصئ أكرب من  tإذا كان 

Ha = مهارة الكالم ابلفعالية طريقة   تعليمبني  الداللة الفرق د توج
محلة القران )أ(   ( يف معهد اإلسالمي السلفيMetode habituasiد )يالتعو 

( يف املعهد ( )ب Metode habituasi)  ديوبدون فعلية طريقة التعو 
 نج جاوى الشرقية.امحلة القران جوغوروتو جومب اإلسالمي السلفي

H0   =د  يمهارة الكالم ابلفعالية طريقة التعو تعليم بني  ال فرق
(Metode habituasiيف معهد اإلسالمي السلفي )   محلة القران )أ( وبدون

سالمي معهد اإل( )ب( يف Metode habituasiد ) يفعالية طريقة التعو 
 نج جاوى الشرقية. امحلة القرآن جزغزروتو جومب السلفي

 مراحل البحث  .ز
يتبعها الباحث، وهذه اإلجراءات يقوم هبا الباحث  هناك إجراءات البحث اليت 

 ابخلطوات االتية:
 حتديد وتعني اجملموعتني وهي اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة. .1
مهارة الكالم ابلفعالية طريقة  تعليم ابالختبار القليب إجراء  قامت الباحث .2

 (.Metode habituasiد )يالتعو 
 Metodeد )يالعربية ابلفعالية طريقة التعو تطبيق أو إجراء تعليم اللغة  .3

habituasi .اجملموعة التجريبية ) 
د  ي ظة من خالل تطبيق ابلفعالية طريقة التعو ي قامت الباحث ابملالح .4

(Metode habituasiلتعليم ) املهارة الكالم. 
قامت الباحث ابالختبار البعدي هلا اجملموعتني ومها اجملموعة التجريبة اليت   .5

(، واجملموعة Metode habituasiد )يدام طريقة التعو طبقت ابستخ
 الضابطة اليت درست الكالم ابلطريقة التقليدية. 
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 الفصل الرابع 

 ومناقشتها   عرض البياانت وحتليليها 

إجراء  بعرض البياانت الذي وجدهتا بعد عملية  ويف هذا الباب، قدم الباحث
بتقدمي البحث األول وهوحملة   وإبتدأ الباحثمثّ قامتا الباحث بتهليلة.   هذا البحث، 

نج، والبحث الثاين  ان جوغوروتو جومباإلسالمي السلفي محلة القرآ موجزة عن املعهد
مهارة الكالم مبعهد طريقة التعود لتعليم فعالية عرض البياانت وحتليلها، مثّ املبحث الثالث 

تلك املباحث هي كما   نج. وتفصيلااإلسالمي السلفي محلة القران جوغوروتو جومب
 يلي:

( يف  Metode habituasi)  تطبيق استخدام الطريقة التعويداملبحث األول : 
 جومبانج  مي السلفي محلة القرآن جوغوروتو تعليم مهارة الكالم يف املعهد اإلسال 

( يف تعليم مهارة Metode habituasi) تطبيق استخدام الطريقة التعويد.أ
  اإلسالمي السلفي محلة القرآن جوغوروتو جومبانج الكالم يف املعهد 

العربية هي إحدى الوسائط اليت يستخدمها يف التواصل، حىت الينفصل اللغة  
االنسان عن عملية استخدام اللغة العربية يف احلياة اليومية. العادة يف اإلستخدام اللغة 

مهما يف دعم اللغة املراد احلصول عليها. يف التعليم مهارة الكالم  اليومية تكون عسال
الطالب غاليا ماجيدون صعوبة يف اإلستخدم اللغة العربية، تسبب الطالب غري واثق يف 
استخدام اللغة العربية وكذلك يف اليومية، الطالب التستخدم اللغة العربية حىت الطالب 

   لعربية يف اليومية.صعب ألنه ليس عادته التكلم اللغة ا

عملية التعليم اللغة العربية يف معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن جوغوروتو  
جومبنج مصممة بطريقة تدعم أهداف التعلم، عملية التعليم يف احلفظ املفردات اليزال 
يلتزم ابلنظام التقليدي، حيث يتطلب هذا النظام من الطالب االستمرار تعليم و تكلم 

ردود فعل العربية يف البدأ االستيقط من النوم حىت النوم  مرة أخرى، حىت تسبب  ابللغة
 classical)  جديدة يف الطالب. هذا يتماشى مع نظرية التكيف الكالسيكي 
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conditioning ) يف نظرية سلوكية التعليم، التعليم هو حماولة لتشكيل سلوك أو
 70استجابة لشيء. 

 : علم عناصر التكما هو معلوم أن    
 أهداف التعليم (1
 عملية التعليم  (2
 نتائج التعليم (3

أهداف التعليم يعين لتشكيل معىن، يتم إنشاء املعىن من قبل 
يف حني أن  املتعلمني من مايرونة ويسمعونة ويشعرون به وخيتربونة، 

عملية التعليم هي عملية بناء للمعىن حتدث بشكل مستمر وتتائج  
التعليم خبريات التعليم نتيجة للتفاعل اجلسدي مع البيئة، هذا يعتمد  

 تعلم ابلفعل.على ما يعرفة امل
محلة القرآن جوغوروتو جومبانج توفري الشروط الرئيسية   سالمي السلفياإلمعهد  

يف احلفظ القرآن خبري للطالب يعين ابستخدام قراءات جديدة وقفا لألحكام القياسية  
قراءة القرآن، يعين أساسي علم التجويد، علم التجويد واجب عني ابلتعليم درس كفاية 

. لذلك فإن معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن قلق جدا من نظراي عمليا وإلزاميا
مت حتديد اهلداف بواسطة معهد اإلسالمي جوانب الفقهاء يف تعلم حتفيظ القرآن. 

طريقة   السلفي محلة القرآن من انحية تعليم اللغة العربية الخيتلف كثريا عن التطبيق
 .التعويد يف حتفيظ القرآن

من حيث تدريس اللغة العربية بشكل عام، كما يتضح من نتائج تعليم مهارة   
الكالم اليت ميكن رؤيتها يف قائمة قيم الطالب. ميكن رؤية قائمة القيم يف ملحق هذه 
الدراسة. غالبية الطالب قادرون على حتسني قدرهتم على التحدث ابللغة العربية يف  

ستخالص املعلومات النظرية من الناحية النظرية،  وقت قصري، وذلك ألنه ابإلضافة إىل ا
فإن األكثر شيوعا هو توفري اللغة العمالية. كلما تفاعل الطالب ابستخدام اللغة 

 
70 Suyono, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 127 
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العربية، إىل جانب بيئة داعمة للغة، كلما كان أسرع يف التكيف مع بيئته، اليت جتيد 
    71اللغة العربية.

لة القرآن يف البداية مل يكن لديهم كما حدد سابقا، معهد اإلسالمي السلفي مح 
نظام وبرانمج منظم، ألن القصد األوىل من هذا املعهد يهدف فقط إىل مساعدة 

محلة القرآن   لطالب ضئفاء املهتمني ابلدراسة، كما قال الرعى معهد اإلسالميا
 كياهي احلاج عني اليقني :

رفض، مجيع حتسب مال، ولكن الشيء موجود الصداقة مل يمجيع الطالب ال 
التعليم هذا قائم على هللا تعاىل، كلهم من عندهللا ويعودون مرة أخرى إىل هللا،  

 72مايسمى ابلشكر بعد تلقي القبول مرة أخرى.
لذلك، فإن تطوير عدد الطالب يف املعهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن سريع   

للغاية،ابإلضافة إىل حقيقة أن التمويل يف متناول اجلميع نسبيأ، وأيضا ألن النظام 
 الذي يتم تطبيقة جيذب املهتمني واهتمام اجملتمع.  

السلفي محلة  من نتائج املالحظة واملقابالة ميكن الحظ ذلك، معهد اإلسالمي   
( لتعليم اللغة العربية  Metode habituasiتطبيق النظام طريقة التعويد )القرآن 

 Metodeالسريع بشرط الرئيسي هو إراداة الطالب. تطبيق النظام طريقة التعويد )
habituasi نشأت من وصول أحد الطالب من مدينة ماالنج املهتمني لتعليم )

البداية توجية الطالب املسمي فؤاد ملتابعة مجيع األنظمة اليت يقدمها اللغة العربية يف 
، ويف عضون سنة أشهر متكن مقدموا الراعى معهد يعين كياهي احلاج عني اليقني

الطالب من إتقان اللغة العربية وخصاة مهارة الكالم. كان هذا معروفا يعد مشاركة 
الطالب القادمون من مجبري جاوى  الطالب يف املسابقة التفسري احلديث، مث متكت 

الشرقية من متابعة دراستهم ابخلارج ابللغة العربية. انشرات هذه األخبار بسرعة بني  
 الناس حبيث جاء العديد من الطالب من مناطق خمتلفة ليتبعوا خطى الطالب. 

 
 قائمةدرجاتيمكنرؤيتهفيهذاالبحث 71
 مقابلةمنالرعىمعهدحملةالقرآنكياعيالحاجعيناليقين،فيجوغوروتو25مايو2017 72
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التعليم اجملاين اليعين تعليما مهمال، حنن هذا حناول تطبيق تعليم حتفيظ   
 73ودة. اين ولكن عايل اجلسريع وجم

مبجرد البيان الذي أديل به الرعي معهد اإلسالمي محلة القرآن ميكن   
مالحظة برانمج التعليم يف معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن مصمم بطريقة  

النظام  متكن الطالب من حفظ القرآن و مهري اللغة العربية يف وقت قصري نسبيا.
( للتعليم يف معهد اإلسالمي السلفي Metode habituasiطريقة التعويد )

محلة القرآن يعين مجيع الطالب مشروط ملتابعة مجيع األنشطة مع عدة مراحل 
تعليم اللغة العربية، حتديد املراحل بناء على جمموعة فاشوحة، وسيتم شرحها يف 

 املناقشة القادمة.  
حتقيق رؤية وتنفيذ معهد اإلسالمي  ابإلضافة إىل برانمج تعليم اللغة العربية، لدعم

 السلفي محلة القرآن، تطوير العديد من الربامج اإلضافية، مبا فيها: 
 برانمج خصص اللغة العربية  (1

هو أحد الربامج يف املعهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن. هذا الربانمج  
خمصص لطالب السلفي محلة القرآن الذي يرغبون يف يكونوا أكثر  

 علم اللغة العربية. أحكام هذا الربانمج هي: كثافة يف ت
 املشاركون يف الربانمج الطالب يف معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن(أ

 املشاركون التسجيل يف الربانمج خامت عشرة جزء كميال (ب 
 خامت بناضر ثالثون جزءا ملقدمي الرعاية قبل النضمام إىل الربانمج(ج
العربية حىت اكتمالة وجاهز الستبعادة  تلتزم ابتباع برانمج خصص اللغة (د

 من الربانمج إذا مل يستوف احلد األجىن من معايري عملية التعليم النشط
 جيب أن يتحدث اللغة العربية أثناء النشاط (ه
التتسكع، وما شابه ذلك ميكن أن يعطل استمرارية أنشطة برانمج  ( و

 خصص اللغة العربية
 شريف أو معلمجيب حفظ وإيداع مفردات العربية إىل امل( ز

 
 أهالبكالرعيمعهداإلسالميحملةالقرآنكياهيالحاجعيناليقينفيالبرنمجولياألمر30أغوستوب2018 73
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يف هذا الربانمج هي نفس األنشطة اليومية  اليومية اليت يتم تنفيذاألنشطة  
يف املعهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن عند املشركون يف هذا الربانمج، يرحب 

ملرفقة  ابلطالب إليداع حتفيظ يف وقت للمشرف ألن املشرف جاهز دائما
هذا الربانمج جماين ويوضع يف نزل خاص، على وجه  املشاركني يف الربانمج.

وقال املسؤول عن هذا قرية سومربعانتني جوغوروتو جومبانج، التحديد يف 
 :الربانمج يعين األستاذ حممد موجيب

أثناء املشاركة يف الربانمج مجيع الطالب الرتكيز بشكل أكرب على حفظ  
املفردات ودراسة اللغة الربية أبربع مهارات ذات أهداف معينة، ابلنسبة الطالب 

لنساط، سيتم إعادهتم إىل املركز معهد اإلسالمي الذين الحيققون اهلداف نقص ا
السلفي محلة القرآن، الطالب حيفظ يف هذا املكان يف وقت الثاين حىت الثالث 

  74أشهر. 
من نتائج املالحظات املقدمة، فإن الطالب يف املركز خصص اللغة  

ثون  العربية أكثر تكيفا ابلفعل، ابإلضافة إىل العدد احملدود من املشاركني )ثال
مشاركا(، ابإلضافة إىل وضع املشاركني يف موقع منزل واحد، يسهل اإلشراف  
على األنشطة اليومية للطالب. وذلك، فإن سيطرة املدرب على املشاركني يف 
الربانمج خصص اللغة العربية تكون يف بعض األحيان أقل من املستوى األمثل 

وقات معينة )مثل وقت عدم بسبب االفتقار إىل التكيف والقيود، حبيث أنه يف أ
اإليداع( الطالب الذين لديهم مستوى منخفض من الوعي وسوف مييلون إىل 

 سرقة الفرصة. 
الطالب معهد اإلسالمي السلفي يتم تدريب على أن يكونوا مستقلني  

إدارة وقتهم اخلاص بدءا من االستيقاظ، وحفظ القرآن، وحفظ املفردات إىل 
القوانني اإلسالمية األساسية األخرى. ألنه يف معهد حفظ احلديث إىل جانب 

 اإلسالمي السلفي لديها أنشطة كاملة على النحو التايل:

 
مقابلةمعاألستاذمحمدموجيب،المسؤولعنبرنامجخصصاللغةالعربيةمعهداإلسالميالسلفيحملةالقرآن،26مايوا 74

2018  
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 : 4جدول 
 محلة القرآن األنشطة معهد اإلسالمي السلفيجدول 

NO WAKTU KEGIATAN 

1 02:30-03:00 istima’ murottal 

2 03:00-03:45 Sholat Tahajjud berjamaah makro ½ juz 

3 03:45-05:00 Moroqobah ¼ juz, yasin, sholat subuh 

4 
05:00-06:00 

Pembelajaran bahasa arab dan 

muhadoroh. 

5 06:00-06:30 Sholat dluha dengan makro ½ juz 

6 06:30-07:00 Sarapan dan piket pondok 

7 07:00-09:30 Muroqobah 5 juz 

8 09:30-11:30 Setoran mufrodat sesi 1 

9 11;30-12:00 Istirahat 

10 12:00-01:00 Sholat dhuhur, dzikrul quran 1 juz 

11 01:00-03:00 Makan siang, dan setoran bilghaib sesi 2 

12 03:00-04:00 Sholat asar dan dzikrul quran 1 juz,  

13 04:00-04.30 Setoran mufrodat dan lalaran. 

14 04.30-

05.30 

Setoran bighoib sesi 3. 

15 05.30-

18.00 

Sholat maghrib. 

16 18.00-

18.35 

Fashohah intensive. 

17 18.35-

19.00 

Muroqobah kutubu at-turost. 
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18 19.00-

19.30 

Sholat isya’ ,hajat, dan membaca 

waqi’ah. 

19 19.30-

20.00 

Makan malam 

20 20.00-

22.00 

Ngaji wajib dan setoran bilghoib sesi 4. 

21 22.00-

03.00 

Istirahat. 

 
الرغم من أن األنشطة اليت مت تنفيذها كثرية ولكن الطالب دائما   على  

حتت إشراف املدبرين ومن حيث الوجبات اليومية وصحة أولياء األمور الطالب ال 
يف النكاليف التشغيلية يف معهد اإلسالمي داعي للقلق بشأن أطفاهلم، ألنه حىت 

السلفي محلة القرآن تعتمد فقط على اإلخالص أو املساعدة من اآلابء على 
الطالب ولكن املدخول الغذاين وصحة الطالب هلما األسبقية ويتم احلفاظ عليهما  

 دائما يف اجلودة. 
م يف املعهد ( يف تعليم مهارة الكال Metode habituasiطريقة التعويد )فعالية .ب 

  اإلسالمي السلفي محلة القرآن جوغوروتو جومبانج 
تعليم اللغة العربية يف معهد اإلسالمي الساليف محلة القرآن جوغوروتو جومبانج   

تلتزم النظام التقليدي، هذا النظام تطلب الطالب ابستمرار نشط يف اللغة العربية البداء  
تسبب ردود فعل جديدة يف الطالب.  استيقط من النوم حىت النوم مرة أخرى، حىت 

 : كمقال كياهي احلاج عبد هللا عفيف
 75" التعلم اللغة العربية اليتعلق ابلدماع فقط ولكن أيضا املهارات للسان والعادة" 
وفقا لبيان عبد هللا عفيف أعال، فإن معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن   

جوغووروتو جومبانج تؤكيد بشكل أكرب على جوانب املهارات والتعويد يف حفظ القرآن  

 
أهالبككياهيالحاجعبدهللاعفيف،الراعىمعهدنورالجديدفاريمونوجومبانج،برنامجألشهرفصححفيمعهدحملة 75

2017مارس10القرآن،  
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ةتعليم اللغة العربية، ويهدف هذا التطبيق حىت يكون لدى الطالب ردود فعل إجيابية يف  
تتفاعل مع القرآن و اللغة العربية،  ألهنم معتادون على  حفظ القرآن وتعليم اللغة العربية،

  ويصبح الطالب مألوفني ومألوفني، لذلك الحيتاج الوقت طويل حلفظها
يف معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن يف نشطة اليومية األتنفيذ التعويد يف  

املفردات إىل  شكل تعويد الطالب التفاعل ابللغة العربية، ابلقرأة، ابإلستماع، ابحلفظ 
املعلم. حىت تطبيق أربع املهارات كل يوم تفاعل يف االنشطة يف إطار بعض األنشطة 

مبا يف ذلك صالة اليل ابملصحف مع مجاعة وختم يف شهرين، وصالة الصبح  اإلجيابية
مجاعة ابلريع جزء تالها مرقوبة، وصالة الضحى مع مرقوع جزء وختم يف شهرين، ورقبة  
مخس جزء، ووجب اللغة العربية كل بعض مرقبة، وصالة الزظهر يف اجلماعة، ذكرول 

ة العصر يف اجلماعة وذكرول القرآن القرآن واحد جزء )قرأة الطالب مجيعا(، وصال
واحد، وصالة الزغريب يف اجلماعة، يتبعها توجيه مكثف يف الفقهاء وصالة العشاء يف  

يتم وضع كل جلسة يف أوقات خمتلفة. إذا تراكمت يتفاعل إمجايل مجيعا  اجلماعة، 
الطالب عن عشر جزء كل يوم، ألن معهد القرآن حىت األنشطة اثنيا حفظ القرآن 

 تعليم اللغة العربية  و 
مقابلة مع أسرة الكبري املعهد اإلسالمي محلة القرآن بعدإبداء املالحظة،  

يف  ( Metode habituasiجوغوروتو جومانج. مامدى التطبيق طريقة التعويد )
أألنشطة اليت سيتم  لة القرآن تغطي العديد من برانمج معهد اإلسالمي السلفي مح
 التايل:  شرحها ابلتفصيل على النحو

 قرأة القرآن يف الصالة التهجد(أ
هذا األنشطة يعين أنشطة الواجب كل مجيع الطالب، إجراء هذه النشط يصلي 

أة الطالب مجاعة يف ركعتني بقيادة إمام )الراعى معهد محلة القرآن( اإلمام قر 
، حىت يصغي  ابجلهر نصف اجلزء يف الركعتني ابإلستماع معمومالقرآن ابلغيب و 

 تبعها اجلماعة إذا كان الكاهن على خطأ، فإن اجلماعة املعينة تصلحةإليها وي
 قرأة القرآن يف الصالة الضحى (ب 
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سواء مع الصالة التهجد، صالة الضحى يف املعهد اإلسالمي السلفي محلة  
كن القرئ ليس  القرآن فعلت أيضا ابجلماعة قرأة القرآن ابلغيب وابجلهر ول

اإلمام يعين الطالب، تدريب شعبهم ليصبحوا معتادين على أن يكونوا قادة  
الصالة يف اجلماعة. من انحية التحفيظ، اإلمام صالة يف صالة الضحى أن  
يقلل أيضا من األخطاء اليت غالبا ما عدد احلفظ، وابلتايل تكرار احلفظ الذي  

 يتم حفظه يف صالة وأن يصبح إماما
 قرآنذكر ال(ج

ذكر القرآن يف املعهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن يعين أنشطة واجب قرأة 
. تنفيذ أداء القرآن  القرآن يف الوقت أبسلوب بنظار )ابلنظار إىل املصحف(

الكرمي هو قرأة الطالب للقرآن مع املقرة مبا يصل إىل جزء واحد، تتم قراءهتا معا  
. وقت ذكر القرآن هو بعد الظهر وبعد  بقياده مرشد معني من قبل قسم التعليم

العصر كل واحد جزء حبيث يكون خامت يف شهرين، يطلب من مجيع الطالب 
املشاركة يف هذ النشط واهلدف من هذا النشط هو إنشاء انعكاس مناسب 

 للتالوة
 مرقبة مخس جزء (د

مي السلفي محلة القرآن اهلداف مرقبة مخس جزء يتم تنفيذه يف املعهد اإلسال
ب التعود قرأة القرآن، كمثال سيدان عثما بن عفا من يريد ختم قرأن  طالل

السبوع وهو مشهور ابملصطلح "فهم بشوق". الطريقة املستخدمة هي تقسيم 
القرآن إىل سبعة اجزاء ابملصطلح فهم بشوق، يف الواقع فهم بشوق هو 

 اختصار. كل حرف هو تسمية توضيحية كل يوم، التفاصل:
 : من سورة الفاحتة حىت سورة النساءفاء )يوم األول( (1
 هاء )يوم الثاين(: من سورة املائدة حىت سورة التوبة  (2
 ميم )يوم الثالث(: من سورة يونس حىت سورة النحل (3
 ابء )يوم الربع(: من سورة بين إسرائيل حىت سورة الفرقان (4
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 سني )يوم اخلامس(: من سورة الشؤراء حىت سورة يس (5
 سورة الصفت حىت سورة احلجراةواو )يوم السادس(: من  (6
 ق )يوم السبعة(: من سورة ق حىت سورة الناس  (7

بيداء العلماء القرآن الذين ميارسون هذه الطريقة عادة يوم اجلمعة واخلتم  
 يوم اخلامس )ليلة اجلمعة( 

 يوم اللغة العربية(ه
هذا األنشطة يعين واجب يفعل الطالب، إذا كان هناك طالب يتم تطبيقهم ومت  
ضبطهم اليستخدام اللغة العربية عند معاقبة النشط، فإن هذا النشط يهداف  
اعتاد الطالب على ممارسة اللغة العربية دائما يف أنشطة اليومية، تسريع إتقان  

ألنشطة الشهرية يف هذا الربانمج  ابلنسبة اللغة العربية للطالب بفعالية وكفاءة. 
 يقوم املعلمني إبجراء امتحاانت من أربعة مهارة حسب فئة الدينية. 

 املبحث االثالث: حتليل البياانت ومنقشتها
 تصيلها كما يلي:ي تعرض الباحث البياانت كما جرى يف املظاهر و 

مهارة الكالم   ( لتعليمMetode habituasiد ) ياستخدام طريقة التعو 
 نج. ا لطالب معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن جوغوروتو جومب

، 2020يناير  28 – 5هارة الكالم يف التاريخ قما الباحث بتعليم خم 
مهارة الكالم. اما  ( لتعليم Metode habituasiد ) يابستخدام طريقة التعو 

يعين تقدمي  كفاءة األساسية يف عملية تعليم مهارة الكالم يف هذا البحث
التعبريات البسيطة عن موضوع بييت ابهتمام هيكال النص والعناصر اللغوية  

 املطابقة ابملفهوم. وجرى هذا البحث ثالثة لقاءات، كمايلي: 
 اللقاء األوىل 1

يف  2020يناير  9قام الباحث يف اللقاء األوىل يف يوم اخلميس التاريخ   
سالمي السلفي محلة القرآن الفصل الوسطى ويف الفصل عليا يف معهد اإل

نج. والوقت الذي استغرق الباحث يف هذا اللقاء هو ا جوغوروتو جومب
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هنارا. بدأ الباحث إبعطاء اإلختبار القبلي إىل الطلبة ملعرفة  09.00-12.00
 (.Metode habituasiد ) يقدرة الطلبة قبل استخدام طريقة التعو 

 Metodeد ) يتعو أما خطوات التدريس استخدام وسائل طريقة ال 
habituasi  :هي كما يلي ) 

 تقدمي الباحث على املواد التعليمية .1
بعد انتهاء الطلب عن االختبار القبلي، قام الباحث بتقدمي املادة بشرح 

 املفردات اجلديدة اليت تتعلق ابملوضوع )بييت( بوقت قصري.
 أتمر الباحث الطلب أن يتقدموا واحدا وواحدا لتسأل عن املادة شفهيا   .2
 تعطى الباحث النتيجة اإلختبار على كل الطلب .3
 خيتم الباحث بتأكيد املادة والسالم .4

وبعد انتهاء عملية والتعليم، يعطي الباحث الفرصة إىل الطلب للمحاورة 
تم عملية  )سؤال وجواب(. وأيكيد الباحث املادة على الطلب مث خ

 التعلم والتعليم ابلسالم.
 اللقاء الثاين 2

يف  2020يناير  10قام الباحث يف اللقاء الثاين يف يوم اجلمعة التاريخ  
لوسطى ويف الفصل عليا يف معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن ايالفصل 

 ج. بانجوغوروتو جوم
ارا. بدأ  هن 12.00-10.00والوقت الذي استغرق الباحث يف هذا اللقاء هو 

ب قبل استخدام يالباحث إبعطاء اإلختبار القبلي إىل الطلب ملعرفة قدرة الطل 
( عن املادة حتت املوضوع  Metode habituasiد )يوسائل طريقية التعو 

 "بييت". 
 Metodeد ) يأما خطوات التدريس استخدام وسائل طريقة التعو 

habituasi :يف اللقاء الثاين هي كما يلي ) 
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ابلسالم فتسأل عن حال الطلب مث تسأل وتذكرهم عن تبدأ الباحث   .1
 الدرس املاضي. 

 يشرح الباحث على املوضوع .2
يشرح الباحث املوضوع الذي سوف يتعلمن الطلب عن املفردات  .3

 اجلديدة، يعطي الباحث الفرصة للمحاورة )سؤل وجواب(
 يستعد الطالب يف استخدام طريقة التعود .4

ث يقوم  ي(، حيMetode habituasiد ) ييبلغ املعلم طريقة التعو 
املعلم بوضوع شروطه اخلاصة حىت يتمكن الطالب من فهم طريقة  

(، فتكلم الطلب مطابق اباألسئلة  Metode habituasiد )يالتعو 
 يف اخلانة واستقدم املعلم نيابة من طائفة للتقدمي تناواب الطالب

 Metodeد )ي عندما يشرح الطالب األنشطة املوجودة يف طريقة التعو 
habituasiحبيث يشعر الطالب أن هناك أنشطة يف املعهد )  

 محلة القرآن دعم عملية تعلم اللغة العربية   اإلسالمي السلفي
 خيتم الباحث بتأكيد املادة والسالم .5

وبعد انتهاء عملية التعلم والتعلم، يوفر الباحثون فرصا للطالب للتحدث 
ئج األنشطة املوجودة يف  أو التعبري عن األراء بعد احلصول على نتا

 (Metode habituasiد ) يطريقة التعو 
 

 اللقاء الثالث 3
 2020يناير  11قام الباحث يف اللقاء الثالث يف يوم السبت التاريخ   

قي الفصل الوسطى ويف الفصل عليا يف معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن 
اللقاء هو نج. والوقت الذي استغرق الباحث يف هذا ا جوغوروتو جومب

هنارا. بدأ الباحثون يف هذا االجتماع الثالث أبخد عينات   12،00 -10،00
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 Metodeد )يمن خالل إعطاء استبياانت عن فعالبة طريقة التعو 
habituasiمهارة الكالم.  ( لتعليم 

يهدف توزيع االستبيان يف االجتماع الثالث إىل معرفة الطالب بعد تطبيق 
 د  يطريقة التعو 

(Metode habituasi  من نتائج أنواع خمتلفة من هذا مل يكن معيارا ألنه )
مل يظهر من نتائج التعلم التيي يقوم هبا الباحثون، فيما يلي استبيان وزع على 

 الطالب :
 
 : 5جدول 

 دياستبيان البحث طريقة التعو 

 :  االسم  

 :  الفصل

 :  ريخ التا
Berilah tanda centang (√) pada salah satu kolom di bawah ini sesuai pilihan 

anda. Keterangan: 

S : Setuju   TS : Tidak Setuju  STS : Sangat Tidak Setuju 

SS : Sangat Setuju N : Netral    

NO PERTANYAAN 

1 Penerapan Metode Habituasi dapat 

menjadikan lebih semangat dalam 

belajar bahasa Arab khususnya di 

maharah kalam. 

S TS N 

2 Penerapan Metode Habituasi dapat 

menambah pemahaman terkait materi 

maharah kalam. 
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3 Penerapan Metode Habituasi dapat 

meningkatkan kemampuan maharah 

kalam siswa. 

   

4 Penerapan Metode Habituasi dapat 

menjadikan siswa termotivasi untuk 

lebih aktif dalam belajar maharah 

kalam. 

   

5 Siswa merasa percaya diri dan tidak 

merasa malu saat mengutarakan ide 

dalam Metode Habituasi yang telah 

dibuat terkait maharah kalam. 

   

6 Siswa merasa tertekan dengan adanya 

penerapan Metode Habituasi dalam 

pembelajaran maharah kalam. 

   

7 Penerapan Metode Habituasi tidak 

berpengaruh apapun pada siswa dalam 

pembelajaran maharah kalam  

   

8 Penerapan Metode habituasi 

menyenangkan dan tidak 

membosankan bagi siswa. 

   

9 Pembelajaran maharah kalam menjadi 

lebih efektif dengan adanya penerapan 

Metode Habituasi. 

   

10 Siswa menjadi malas belajar setelah 

adanya penerapan Metode Habituasi. 

   

     

 نتائج اإلختبار القبلي وبعدي للمجموعة الضابطة ( أ
 : 6جدول 

 معيار قدرة الطلبة يف اإلختبار
 فئة النتائج  التقدير رقم

 100-90 جيد جدا  1
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 89-80 جيد 2

 79-70 مقبول 3

 69-60 ضعيف  4

 59-50 راسب 5

 
 : 7 جدول

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة
إسم  رقم

 الطلبة
 تقدير درجة  نتائج 

دقة  
الكلمة 

أو  
التعبري 

(25) 

طالقة  
الكال
م 

(25) 

دقة 
اللهجة 

(20) 

مناسبة  
الكالم 
ابملوضو 
ع  

(30) 
عفيف  1

 الرمحن
ضعي 65 15 15 15 20

 ف

حممد  2
 نيزار

 مقبول 70 15 15 20 20

فريد   3
 احسن

ضعي 60 15 15 15 15
 ف

 راسب 55 15 10 15 15 أوفل مروم 4
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حممد  5
 لينغة

 راسب 50 15 15 10 10

ضعي 60 15 15 15 15 مناقيب 6
 ف

عبد  7
 الرمحن

ضعي 60 15 10 20 15
 ف

فري  8
 سوجيع

ضعي 65 15 15 15 20
 ف

عني  9
 اليقني

 راسب 55 10 15 15 15

شفاءالدي 10
 ن

 راسب 55 10 15 10 20

حممد نور   11
 هدي

ضعي 60 15 10 15 20
 ف

حممد عبد   12
 الغفور

 راسب 55 15 15 10 15

حممد  13
 رضوان 

 راسب 55 15 15 10 15

بسري  14
 مشسوري

 راسب 50 10 15 10 15

ضعي 60 15 10 15 20مفتاح  15
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 ف الدين

21 250  العدد
0 

205 210 875  

املعدل
 ة

 16٫6
7 

14 13٫6
7 

14 58٫3
4 

 

 
فمن نتائجاالختبار القبلي للمجموعة الضابطة، طهر أن الطلبة انلوا   

ومعىن ذلك أن قدرة الطلبة على مهارة الكالم العريب  %34،85الدرجة املعدلة 
يف املستوى ضعيف، ومن هنا فإن قدرهتم على مهارة الكالم العريب بضفة عامة 

 ضعيفة.
 : 8جدول 

 نتائج اإلختبار بعدي للمجموعة الضابطة
 

إسم  رقم
 الطلبة

 تقدير درجة  نتائج 

دقة  
الكلمة 

أو  
التعبري 

(25) 

طالقة  
الكالم 

(25) 

دقة 
اللهج
ة  

(20) 

مناسبة  
الكالم 
ابملوضو 
ع  

(30) 
عفيف  1

 الرمحن
 مقبول 75 20 15 20 20
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حممد  2
 نيزار

 مقبول 75 20 15 15 20

فريد   3
 احسن

 مقبول 70 20 15 20 15

 مقبول 70 15 15 20 20 أوفل مروم 4

حممد  5
 لينغة

ضعي 65 15 15 20 15
 ف

 مقبول 70 20 15 15 20 مناقيب 6

عبد  7
 الرمحن

ضعي 60 15 10 20 15
 ف

فري  8
 سوجيع

ضعي 65 15 15 15 20
 ف

عني  9
 اليقني

 راسب 55 10 15 15 10

شفاءالدي 10
 ن

 راسب 55 10 15 10 20

حممد نور   11
 هدي

ضعي 60 15 10 15 20
 ف

حممد عبد   12
 الغفور

 راسب 55 15 15 10 25
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حممد  13
 رضوان 

 راسب 55 15 15 10 20

بسري  14
 مشسوري

 راسب 50 10 15 10 15

مفتاح  15
 الدين

ضعي 60 15 10 15 20
 ف

106 275 240 275 275  العدد
5 

 

املعدل
 ة

 18٫3
3 

18٫3
3 

16 18٫3
3 

71  

 
فمن نتائجاالختبار البعدي للمجموعة الضابطة، طهر أن الطلبة انلوا   

ومعىن ذلك أن قدرة الطلبة على مهارة الكالم العريب يف   %71الدرجة املعدلة 
املستوى مقبول، ومن هنا فإن قدرهتم على مهارة الكالم العريب بصفة عامة 

 مقبول.
 نتائج اإلختبار القبلي وبعدي للمجموعة التجريبية  (ب 

 : 9 جدول
 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية 

 
إسم  رقم

 الطلبة
 تقدير درجة  نتائج 

دقة  
الكلمة 

طالقة  
الكالم 

دقة 
اللهجة 

مناسبة  
الكالم 
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أو التعبري  
(25) 

ابملوضوع   (20) (25)
(30) 

زين  1
 األرفني

 مقبول 70 20 15 15 20

حممد  2
 نوفل

 ضعيف  65 15 15 20 15

نور   3
 هيداية

 راسب 55 10 15 15 15

أمحد دار   4
 احملفود

 ضعيف  60 15 15 10 20

توفيق  5
 الان

 ضعيف  60 15 15 10 20

ريسكي  6
 أرديلة

 راسب 55 15 15 10 15

نور   7
 الرمحن

 ضعيف  60 15 20 10 15

 ضعيف  65 15 15 15 20 فهمي 8

سيف   9
 الدين

 راسب 55 10 15 15 15

ريقا   10
 فربينتوا

 مقبول 70 20 15 15 20

 راسب 50 15 15 10 10 فوزي 11
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أغوس  12
 سفني

 ضعيف  65 20 15 10 15

 ضعيف  65 20 15 10 20 مرضوان 13

اتقن  14
 السوقي

 راسب 55 10 15 15 15

خليل  15
 أزهري

 راسب 50 10 15 10 15

  900 225 230 200 245  العدد

  60 15 15٫34 13٫3 16٫34  املعدلة

 
فمن نتائجاالختبار القبلي للمجموعة التجريبية، طهر أن الطلبة انلوا   
ومعىن ذلك أن قدرة الطلبة على مهارة الكالم العريب يف   %60املعدلة الدرجة 

املستوى ضعيف، ومن هنا فإن قدرهتم على مهارة الكالم العريب بصفة عامة 
 ضعيفة.

 : 10جدول 
 نتائج اإلختبار البعدي للمحموعة التجريبية 

 
إسم  رقم

 الطلبة
 تقدير درجة  نتائج 

دقة  
الكلمة 

أو التعبري  

طالقة  
الكالم 

(25) 

دقة 
اللهج
ة  

مناسبة  
الكالم 

ابملوضوع  
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(25) (20) (30) 
زين  1

 األرفني
 مقبول 70 20 15 15 20

حممد  2
 نوفل

 مقبول 75 20 15 20 25

نور   3
 هيداية

 جيد 80 20 20 20 20

أمحد  4
دار 
 احملفود

 مقبول 70 15 15 20 20

توفيق  5
 الان

 جيد 85 20 15 20 20

ريسكي  6
 أرديلة

 مقبول 75 15 15 20 25

نور   7
 الرمحن

 مقبول 75 25 15 20 25

ضعي 65 15 15 15 20 فهمي 8
 ف

سيف   9
 الدين

 راسب 55 10 15 15 15

ريقا   10
 فربينتوا

جيد   90 25 15 25 25
 جدا
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 جيد 80 25 15 25 15 فوزي 11

أغوس  12
 سفني

 جيد 85 25 20 20 20

مرضوا 13
 ن

 جيد 80 20 20 10 20

اتقن  14
 السوقي

 مقبول 75 20 20 15 20

خليل  15
 أزهري

 مقبول 70 20 15 20 15

  1180 320 225 295 310  العدد

املعدل
 ة

 20٫6
7 

19٫6
7 

15 21٫3
4 

78٫6
7 

 

 
فمن نتائجاالختبار القبلي للمجموعة التجريبية، طهر أن الطلبة انلوا  

ومعىن ذلك أن قدرة الطلبة على مهارة الكالم العريب  %67،78الدرجة املعدلة 
يف املستوى ضعيف، ومن هنا فإن قدرهتم على مهارة الكالم العريب بصفة عامة 

 ضعيفة.
 مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجتموعة الضابطة (ج

الباحثة املقارنة  وبعد معرفة بيان نتلئج االختبار القبلي والبعدي، فقدم  
 بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة. واملقارنة كما يلي: 

 : 11جدول 
 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 
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 نتائج  أمساء الطلبة الرقم

 االختبار البعدي  االختبار القبلي  

 75 65 عفيف الرمحن 1

 75 70 حممد نيزر  2

 70 60 فريد احسن 3

 70 55 فهمي 4

 65 50 حممد لينغة  5

 70 60 موانقيب 6

 75 60 اغوس سفني 7

 75 65 ريقا فربينتو  8

 60 55 عني اليقني 9

 70 55 شفاءالدين 10

 70 60 سيف الدين  11

 75 55 حممد ريضوان  12

 70 55 حممد عبد الغفور 13

 70 50 اوفال مروم 14

 70 60 فوزي 15
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 1065 875 جمموع

أكثر من  1065ظهر من اجلدول السابق أن نتائج االختبار البعدي=   
 .875نتائج االختبار القبلي = 

 : 12جدول 
 مقارنة نتبئج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

 واالختبار البعدي  االختبار القبلي  املستوى النتيجة الرقم

عدد 
 الطلبة

النسبة  
 املئوية 

عدد 
 الطلبة

النسبة  
 املئوية 

 - - - - جيد جدا  90-100 1

 %6،7 1 - - جيد 80-89 2

 %80 12 %6،7 1 مقبول 70-79 3

 %13،34 2 %46،67 7 ضعيف  60-69 4

 - - %46،67 7 راسب 50-59 5

 %100 15 %100 15 العدد

والبعدي للمجموعة وابلنسبة إىل بيان املقارنة بني اإلختبار القليب  
من الطلبة يف مستوى مقبول،  %6،7الضابطة فظهر أن يف اإلختبار القليب 

من الطلبة يف مستوى  %46،67من الطلبة يف مستوى ضعيف، و  %46،67و
 راسب.
من الطلبة يف مستوى جيد،   %6،7وأما يف اإلختبار البعدي ظهر أن  

لبة يف مستوى من الط %13،34من الطلبة يف مستوى مقبول، و %80و
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ضعيف. وهذا البيان يعين أن نتيجة اإلختبار البعدي أكثر من نتيجة اإلختبار  
 القبلي.

 مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية (د
وبعد معرفة بيان نتائج االختبار القبلي والبعدي، فقدم الباحثة املقارنة بني  

 والبعدي للمجموعة التجريبية، واملقارنة كما يلي:االختبار القبلي 
 : 13جدول 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
  

 نتائج  أمساء الطلبة الرقم

 االختبار البعدي  االختبار القبلي 

 75 70 زين األرفني 1

 75 65 اتقن السوقي 2

 80 55 نور هيداية  3

 70 60 أمحد دار احملفود 4

 85 60 توفيق الان 5

 75 55 ريسكي أرديلة 6

 75 60 نور هاليزة  7

 85 65 فهمي 8

 80 55 مفيد 9

 90 70 فربي هيداية  10
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 80 50 حممد هنيف الدين  11

 85 65 مصلج 12

 80 65 أمحد صاحلني  13

 75 55 حممد إهلام فيكرون  14

 70 50 مصلح 15

 1180 900 اجملموع 

 
أكثر من  1180اجلدول السابق أن نتائج االختبار البعدي=  ظهر من  

 .900نتائج االختبار القبلي=.....
 : 14جدول 

 واالختبار البعدي للمجموعة التجريبيةمقارنة نتلئج القبلي 
 االختبار البعدي  االختبار القبلي  املستوى النتيجة الرقم

عدد 
 الطلبة

النسبة  
 املئوية 

عدد 
 الطلبة

النسبة  
 املئوية  

1 90-
100 

 %46،67 1 - - جيد جد 

 %46،67 7 - - جيد 80-89 2

 %46،67 7 %13،34 2 مقبول 70-79 3

 - - %46،67 7 ضعيف  60-69 4
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 - - -%40 6 راسب 50-59 5

 %100 15 %100 15 العدد

وابلنسبة إىل بيان املقارنة بني اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة   
من الطلبة يف مستوى مقبول،  %13،34التجريبية قزهر أن يف اإلختبار القبلي 

 من الطلبة يف مستوى راسب. %40من الطلبة يف مستوى ضعيف، و 46،67%
من الطلبة يف مستوى جيد جد،   %6،67وأما يف اإلختبار البعدي ظهر أن   
وهذا من املستوى مقبول،  %46،67من الطلبة يف مستوى جيد، و %46،67و

 البيان يعين أن نتيجة اإلختبار البعدي أكثر من نتيجة اإلختبار القبلي.   
 مقارنة نتائج اإلختبار البعدي للمحموعة الضابطة والتجريبية(ه

وبعد االكمل من عرض بيان نتائج اإلختبار بني القبلي والبعدي من  
عدي بني  جمموعتنب فينبغي للباحثة أن تعرض بيان مقارنة نتائج اإلختبار الب

 اجملموعة الضلبطة و التجريبية. كما يلي:  
 : 15جدول 

 مقارنة نتائج االختبار البعدي اجملموعة الضابطة والتجريبية
امساء الطلبة  الرقم

 اجملموعة الضابطة
نتائج اإلختبار  

 البعدي
امساء الطلبة 

اجملموعة  
 التجريبية 

نتائج  
اإلختبار  
 البعدي

 75 األرفنيزين  75 عفيف الرمحن 1

 75 فهمي 75 حممد نيزار  2

 80 نور هيدابة  70 نور هادي  3

أمحد دار   70 سيف الدين  4
 احملفود

70 



67 
 

 85 توفيق الان 65 حممد لينغة  5

 75 رسكي أرديلة  70 موانقيب 6

 75 فوزي 70 شفاء الدين 7

 85 إدريس كمليب 75 ابيو نوغراها 8

 80 فري سوجينج  60 عني اليقني 9

 90 أمحد ريضوان  70 صاحلني 10

حممد هنيف   80 اغوس سفني 11
 الدين

80 

 85 موفيد 75 صاحل الدين  12

 80 فربي هداية 70 حممد عبد الغفور 13

 75 إلعام فيكرون 70 رمضان 14

 70 زين االرفني 70 بودي سدرسونو  15

 1180 احملموعة 1065 اجملموعة

 
 االحنراف املربع من اجملموعتنيونتائج عدد االحنراف وعدد ( و

وبعد مقارنة نتائج اإلختبار البعدي بني اجملموعة الضابطة والتجريبية فشر   
حت الباجثة بتقدم نتائج عدد االجنارف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتبني.  

 وهي كما يلي: 
 

 : 16 جدول
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 نتائج عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف املربع من جمموعتي 
 اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجربية الرقم 

1X 2X X)) 2X 1X 2X (Y) 2X 

1 70 75 5 25 65 75 10 100 

2 65 75 15 225 70 75 5 25 

3 55 80 25 620 60 70 10 100 

4 60 70 10 100 55 70 15 225 

5 60 85 20 400 50 65 15 225 

6 55 75 20 400 60 70 10 100 

7 60 75 15 225 60 70 10 100 

8 65 85 20 400 65 75 10 100 

9 55 80 25 625 55 60 5 25 

10 70 90 20 400 55 70 15 225 

11 50 80 30 900 60 80 20 400 

12 65 85 20 400 55 75 20 400 

13 65 80 15 225 55 70 15 225 

14 55 75 20 400 50 70 20 400 

15 50 70 20 400 60 70 10 100 
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90 اجملموعة
0 

118
0 

28
0 

575
0 

87
5 

106
5 

19
0 

275
0 

𝑁   ∑ 𝑥 ∑ 𝑥2   ∑ 𝑦 ∑ 𝑦2 

 وفيما يلي توضي ما يف اجلدول السابق:
1x = نتائج االختبار القبلي من الفصل التجرييب 

2x = نتائج االختبار البعدي من الفصل التجرييب 
(x) = عدد االحنراف من نتائج الفصل التجرييب 

2x  = عدد االحنراف اخلربع من نتائج الفصل التجرييب 
∑ 𝑥     =جمموع عدد االحنراف من نتائج الفصل التجرييب 

∑ 𝑥     =جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج الفصل التجرييب 

1 y = نتائج االختبار القبلي من الفصل الضابط 

2 y  =نتائج االختبار البعدي من الفصل الضابط 

(y)  =عدد االحنراف من نتائج الفصل الضابط 

2y   =عدد االحنراف املربع من نتائج الفصل الضابط 

∑ 𝑦     =جمموع عدد االحنراف من نتائج الفصل الضابط 

∑ 𝑦   = املربع من نتائج الفصل الضابطجمموع عدد االحنراف 
بعد يوضيح اجلدول السابق، خيلص الباحثة بعرض النتائج األتية وهي جمموعة   

 تجريبية، وهي كما يف هذا اجلدول:عدد اإلحنراف املربع من اجملموعة الضايطة واجملموعة ال
 : 17 جدول

 جمموع عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف املربع من اجملموعتي 
 اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية

املربع  عدد اإلحنرافاجملموعة عدد عدد اإلحنراف املربع عدد اجملموعة 
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∑)اإلحنراف  𝑥) (∑X2) اإلحنراف (∑ 𝑦)   (∑ 𝑦2 ) 

280 5750 190 2750 

 

 حتليل نتائج اإلختبار للمجموعتي (ز
يف جدول السابق جمموع عدد اإلحنراف وعدد وقد عرض الباحثة 

اإلحنراف املربع من اجملموعتني، مث قام الباحثة إبدخال النتائج السابق إىل الرمز 
 اإلحصائي األيت:

 
 املقياس املعديل من اجملموعة التجريبية  ( أ

𝑀x =
∑ 𝑥

𝑛
    

Mx =  

𝑀x =
2۸0

۱۵
          
Mx =  

 
 عدد التنوعى يف كل نتائج نت اجملموعة التجريب   (ب

∑ 𝑥         =  ∑ 𝑥  
(∑ 𝑥)

𝑛
   

 =         ∑ 𝑥 
 ―.   =∑ 𝑥 
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 =         ∑𝑋                                                          
     

 املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة (ج

𝑀𝑦 =
 ∑ 𝑦

𝑁
   

𝑀𝑦 =
    

𝑀𝑦 =  

 
 عدد اتنوعى يف كل نتائج من اجملموعة الضابطة ( د

 (∑ 𝑦)

𝑛
-  ∑ 𝑦 = ∑ 𝑦      

    

   = 27۵0 406٫67 ∑ 𝑦      

∑ 𝑦        =  343٫33 





 t = 
𝑀𝑥−𝑀𝑦

√(
∑ 𝑥2+∑ 𝑦2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
)(

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
)
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= ―

√(
523 33+343 33

15+15−2 )(
1

15+
1

15)

 

= 
6

√(
۱۸0

2۸
 )(

2

۱۵
)

   

 

= 
6

√(
360

420
 )

  

= 
6

0٫92
    

 

t = 6٫۵2 
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مث قامت  6،52اإلحصائي =  tمن اجلدول السابق، وجدت الباحث أن نتيجة 
 dogree of)مث حبثت الباحث نتيجة يف القائمة احلرية    t-tableالباحث بتعيني 

freedom )  منt-table  = و   %1يف املستوى املعنوي  76،2فوجد أن نتيجة
وأكرب من نتيجة  52،6اإلحصائي =  t. وألن نتيجة %5يف املستوى املعنوي   50،2

،  05،2=  %5وكذلك أكرب من نتيجة املستوي املعنوي  76،2=  %1املستوي املعنوي 
مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبول. وخالصتها أن   Hمردود،  Hوذلك مبعىن أن 

 مهارة الكالم.  عليم( لتmetode habituasiد ) يفعالية طريقة التعو 
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 اخلامسالفصل 

 اإلختتام

 ملخص نتائج البحث .أ
اعتمادا على ما قدم الباحث من أسئلة البحث يف الباب األول والنظرية   

ومنهجية البحث يف الباب الثالث واملناقشة يف الباب الرابع. يف الباب الثاين 
حصل الباحث التأكيد أّن لكل اللغة خصائص وقد دلت على ذلك نتائج 

 البحث كمايلي:
 Metodeد ) يانتهاء إجراء البحث العلمي عن فعلية طريقة التعو وبعد  

habituasiوسطى ويف الفصل عليا مهارة الكالم يف الفصل  للطالب  تعليم( ل
نج جاوى الشرقية ايف معهد اإلسالمي "السلفي محلة القرآن" جوغوروتو جومب

 وصلت الباحثة إىل اإلستتاج األخري:
لتعليم مهارة  ( Metode habituasi) طريقة التعويد تطبيق يف  .1

الكالم لطالب معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن هي: الطالب 
واجب تكلم اللغة العربية يف كل األنشطة ويف خلارج األنشطة، 
املشاركة يف األنشطة اجلزئية اخلمسة، ومدفوعات حتفيظ املفردات كل 

اع إىل ستمملمارسة احملادثة واملضاربة )اال يوم، وتشكيل جمموعات 
من البعض  احلفظ(، متابعة أنشطة املرقوبة بعد صالة الظهر والعصر.

األنشطة الطالب تلقي األاثر اإلجيابية النامجة يف وقت القصري جييد 
 . .اللغة العربية ولكن العودة إىل كل الطالب الفردية

 لتعليم( Metode habituasiد )يفعالية استخدام طريقة التعو  .2
"السلفي محلة القرآن" جوغوروتو   طالب معهد اإلسالميارة الكالم لمه

نج جاوى الشرقية. اإلختبار القيلي من فصل ضابط جمموع  اجومب
. ويف 60ومعدل  900، ويف فصل جتريب 34،58ابملعدل  875

، ويف فصل 71ابملعدل  1065إختبار بعدي يف فصل ضابط جمموع 
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جد الباحث أن  من اجلدول السابق، و  67،78ابملعدل  1180جتريبة 
مث حبث الباحث   . t-tableمث قام الباحث بتعيني  t  =52،6نتيجة 

فوجد  t-tableمن  (degree of freedom) يف القائمة احلرية
  t وألن نتيجة. %1 يف املستوى املعنوي 76،2=  أن نتيجة
، 76،2= %1وأكرب من نتيجة املستوى املعنوي  52،6= اإلحصائي

 .H، وذلك مبعىن أن 05،2=  %5نتيجة املستوى وكذلك أكرب من 
مقبول أي فروض هذا البحث مقبول. وخالصتها أن   1Hمردود، 

( لرتقية  Metode habituasiد )يفعالية استخدام طريقة العو 
 كفاءة مهارة الكالم.  

 توصيات البحث .ب
انطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورة تقدمب التوصيات، ومنها  

 يلي: كما 
د ييهتم املدرس لتنمية املهارات اللغوية ابستخدام طريقة التعو أن   -1

(Metode habituasi عند تعليم اللغة العربية حلصول على )
 األهداف املرجوة 

أن يكثر املدرس تدريب الطلبة على الكالم وممارسة اللغة العربية    -2
 (Metode habituasiد ) يابستخدام طريقة التعو 

أن يزود املدرس وخيتار املواد التعليمية املناسبة لتعليم مهارة الكالم من  -3
 إنرتنت وغري ذلك

 مقرتحات البحث  .ج
القرتاحات  استطاعت الباحث أن تقوم ا ،البحث هذا بناء على نتائج 

 : اليت يستخدمها كالضافة لتعليم اللغة العربية، وهي كما األيت
يرجي ملدرس اللغة العربية أن خيتار الطريق التعليمية املناسبة بتعليم مهارة    -1

 (Metode habituasiد ) يالكالم مثل أنشطة يعمل يف طريقة التعو 
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 Metodeد ) يعلى الباحثني املستقبل أن خيتاروا طريقة التعو   -2
habituasi  من نوعية األخرى واملناسبة مبادهتم ومبرحلتهم عند فعالية )

 د لتعليم مهارة الكالم.   ياستخدام طريقة التعو 
للقارئ الذي يرغب يف هذا البحث، يتقع أن يصبحه املعاومات   -3

 لتصميم وإجراء من البحث األيت.
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 نج احملة عن املعهد اإلسالمي الساليف محلة القرآن جوغورور جومب

 معهد اإلسالمي الساليف محلة القرآن اتريخ أتسيس  .1
 هوية املعهد  .1

 : معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن أسم املعهد
 083111425904:   الرقم

 نج ا: كمريغاليه جوغوروتو جومب  العنوان
 2011:  سنة البناء 

 : كياهي احلاج عني اليقني مدير املعهد
 : مؤسسة محلة القرآن  تنظيم األساس 
 : معهد محلة الفرآن  وضع األرض

 : وقف )نذير كيان قانوين هنضة العلماء(   
  m21،365 مساحة السطح : 

نج  جوغوروتو جواب السلفي محلة القرآن كمري غاليه ي معهد اإلسالم 
تقف لتقدمي احللول األجيال اليت لديها القدرة على حفظ القرآن الكرمي.  
ابستخدام طريقة التحفيظ السريع، مت تصميم الطالب حلفظ القرآن الكرمي يف 
أقل من عام. هبذه الطريقة، يتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين على أخذ 

نوا من متابعة دراساهتم  لتحفيظ يف وقت ليس طويال جدا حىت ستمكمستوى ا
على الفور إىل املستوى التايل، مثل الدراسة املستمرة يف مؤسسات التعليم 
العايل، وتركيز تعميق كتاب السلف، وإتقان اللغات األجنبية، وخدمة اجملتمع،  

 وما إىل ذلك.
استعداد إىل املبادى اليت وضعها مؤسسة مدرسة القرآن تبوير )حضرة    

الشيخ كياهي احلاج حممد يوسوف مشهر(، فإن معهد محلة القرآن ينفذ املبادى  



4 
 

األساسية لتطوير حتفيظ القرآن، ومن بينها تعزيز الفشوهة بشكل مكشف 
نه مزدود  جزءا بسالسة، ولك 30حبيث ال تكون احلفاد قادرة فقط حفظ القرآن 

 وفقا إلصدار القرآن املوحد من مدرسة القرأن تبوئرينج.  أيضا بتالوات تالوة
في الداخلية محلة القرآن القرآن يف معهد أإلسالمي ألسل برانمج حتفيظ  

مدعوم أيضا ابألنشطة اليومية اليت تدعم تطوير التعليم التحفيظ، مثل صالة  
اعة مغرييب، أوروفامي  التهجد مع مجاعة مرقصوز، صالة الضحى مع مج

 بسوقني، ذكر القرآن، وغريها.  
مقال مؤسس معهد محلة القرآن يعين كياهي احلاج عني اليقني، هذا   

املعهد ال ينفصل عن مشاركة ودعم كياهي املسنني يف جومبنج واملناطقني 
احمليطة هبا، مثل كياهي حسني إلياس موجوكرتو، كياهي مستئني شفيعي،  

 رضوان وعده كياهي أخرين. يف البداية كان لدى كياهي وكياهي امحد شكري
عني اليقني الرغبة يف مساعدة األقارب واألطفال الذين لديهم القدرة على  

ن خالل املساعدة يف التكاليف يف املعهد. كما مت دعم الذهاب وحفظ القرآن م
نبيلة،  هذا اجلهد من قبل عدد من املترب عني الذين لعبوا دورا يف هذه النية ال

وكان أحدهم السيد دودهي كوكوت هريداينتو، رئيس حزب العمال غاترا 
     يف جاكرات. (PT.Gatra Kilang Persada)غيالنج فرسادا  

 الرؤية والرسالة معهد اإلسالمي الساليف محلة القرآن .2
 الرؤية(أ

أو   الرؤية معهد اإلسالمي الساليف محلة القرآن يعين "مساعد سانرتي 
ذوفة ليصبح كامال إنسانيا يف القرآن الكرمي احلامل الفظ ومعنا الطالب 

 وعمال" 
 الرسالة  (ب 

 الرسالة معهد اإلسالمي الساليف محلة القرآن يعين :
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توفيز خدانت تعليمية حتفيظية جيدة من خالل عدم إرهاق أولياء   -
 األمور ابلتمويل 

إقامة شراكات مع املدارس واجلامعات واملسؤسسات األخرى  -
 ملساعدة الطالب على مواصلة تعليمهم إىل املستوى التايل

 تطوير مهارات الطالب يف جمال القرآن الكرمي -
بناء التعاون مع األطراف املختلفة دون تدخل من أجل دعم جناح  -

 الرب انمج
القياس أبنشطة القرآن الكرمي يف وسط اجملتمع من خالل أنشطة   -

 تهجد وغريهاختميل القرآن وصالة الرتاويح وصالة ال
 في محلة القرآنالتعليم األساسي معهد اإلسالمي السل  .3

نج هي واحد  امعهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن جوغوروتو جومب 
معهد النادر، ألن هذا املعهد ينظم تعليم التحفيظ بسرعة دون جذب عشرة 

سنتات للطالب. سبس تنفيذ النظم هو أن معظم الطالب املهتمني حبفظ  
إىل فرض نظم تعليمي حبرية  القرآن من الطبيبة املتوسطة الدنيا، ابإلضافة 

 واستقباللية دون الشعور ابلعب من الرسوم الدراسة.
 في محلة القرآن هي : لتعليم معهد اإلسالمي السل أيخذ األساسي يف تنفيذ ا

 القرآن الكرمي(أ
 (17َوَلَقْد َيسَّْراَن الق ْرآَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمْن م ذَِّكْر )القمر،  -
 (9ِإاّن حَنْن  نَ زَّْلَنا الذَْكَر َوِإانَّ َله  حَلَِفظ ْوَن )اهلجر،  -

 احلديث (ب 
 لََّم الق ْرآَن َوَعلََّمه  تَ عَ  َخرْي ك ْم َمنْ  -

 امجاع  (ج
 امجاع واملقصود ابإلمجاع يف جمال منهج تعليم القرآن وحتديدا قبول القرآن -
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 السلفي محلة القرآن   لمني واملوظفني يف معهد اإلسالميأحوال املع .4

No. Nama Guru Alamat 
Mata 

Pelajaran 

1 
KH. Abdullah Afif, 

M.Ag. 

Parimono, Plandi, 

Jombang  
Tajwid 

2 
Ust. Ainul Yaqin, 

S.Q. 

Jogoroto, Jombang Pasca 

Tahfidz 

3 Ust. Fauzil Asy’ari Jogoroto, Jombang At-Tibyan 

4 Ust. M. Sulhan 
Jombang, Jember Aqidatul 

Awam 

5 
Ust. Ainur Rofiq, 

S.H.I. 

Jombang 
Taqrib 

6 Ust. Anwar Ali Jogoroto, Jombang Tarikh 

7 Ust. Sulhan Jogoroto, Jombang Akhlaq 

8 Ust. Lutfi Salim 
Bandung, Diwek, 

Jombang 

Ta’limul 

Muta’allim 

9 Ust. Faiq Faizim 
Padomasan, 

Jombang, Jember 
Bahasa 

10 Ust. Syahrowardi Jogoroto, Jombang Bahasa 
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 في محلة القرآنالتحية معهد اإلسالمي السل لبنية مرافق وا .5
No

. 
Nama Barang Jumlah Satuan Keadaan 

1 Musholla 1 Ruang  Baik 

2 Ruang Kelas 1 Ruang Rusak Ringan 

3 Asrama Santri 8 Ruang  
Baik, perlu 

penambahan  

4 Kantor  1 Ruang Baik 

5 Almari Santri  70ت Buah  
49 baik, 21 

rusak ringan 

6 
Kamar Mandi 

Santri / MCK 
20 Ruang  

14 Baik, 6 

rusak ringan 

7 Papan Tulis 10 Buah  Baik  

8 Meja Santri 20 Buah  Baik  

9 Al-qur’an  700 Buah  Baik 

10 
Al-qur’an 

Terjemah 
20 Buah  Baik 

11 Sepeda  3 Buah  Rusak parah 

12 Dapur 1 Ruang  Baik 

13 Kompor Elpiji 6 Buah  Baik 

14 Sound System 1 Perangkat  Baik  

15 Komputer  2 Perangkat  Baik  

16 Printer 2 Buah  Baik  

17 Sepeda Motor 3 Buah Rusak Ringan 

18 
Rumah singgah 

tamu 
1 Buah  Baik 
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 اتريخ املعهد   .6
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 أحوال املشرف .7
STRUKTUR KEPENGURUSAN 

PONDOK PESANTREN SALAF HAMALATUL QUR’AN 

KEMIRIGALIH – JOGOROTO – JOMBANG 

 

Pelindung : Muspika Kecamatan Jogoroto 

    Kepala desa Jogoroto 

    Ketua Yayasan Ulul Albab Surabaya 

Penasehat : Dr. KH A. Musta’in Syafi’I, M.A 

    Dr. KH Ahsin Sakho’ Muhammad, M.A 

    KH. M. Fauzan Kamal, M.Hi. 

    KH. Abdullah Afif, M.Hi 

Pengasuh  : KH. Ainul Yaqin, S.Q 

Pimpinan PPS HQ  : Muh Bisri Musthofa 

Sekretaris  : M. Naufal M 

Bendahara  : M Roisul Mahad 

 

Seksi-seksi 

Kepengasuhan : Abil Faid, Fikri Salim 

KHM Ta’lim  : M, Fadil M, Lukman Hakim 

KHM Tahfid  : Farid Robby 

KHM Lughoh : Bagas Ibnu M 

BK   : Ahmad Muhsinin 

Pengembangan Infrastruktur : Fakih 
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 النتائج تطبيق طريقة التعوت نصوص احملادثة

 نج امبمحلة القرآن جزغوروتو جو  معهد اإلسالمي السلفييف  
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 األنشطة التعليمية 

 في محلة القرآن معهد اإلسالمي السليف 
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 ديد اجلتعارف الطالب 

 معهد اإلسالمي السلفي محلة القرآن
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 النظم  العقاب للمجوزين

 معهد اإلسالمي الساليف محلة القرآن 
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 السرية الذاتية

 

 حممد سيف الدين عبد الرءوف:    اإلسم

   م.1997سبتمرب  29مجبري، :  مكان اتريخ امليالد 

 جاتيئغونج، غومؤماس، مجبري:    العنوان 

 :  اخلري العملية

املدرسة اإلبتدائية هنضة العلماء إحدى عشر ايسينات، كسيلري، ولوهان، مجبري،   .1
 م.2010وسنة التخرج 

املعاريف هنضة العلماء كنجونج، مجبري، وسنة  املدرسة املتوسطة اإلسالمية  .2
 م.2013التخرج 

 م.2016املدرسة الثانوية كجوروان نور اجلديد ديوك، جومبنج وسنة التخرج   .3
جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، كلية علوم الرتبية    .4

 والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية  

 

 


