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 مستخلص البحث
الكالم بالطريقة المباشرة في مدرسة الحكم تعليم مهارة  ،7571 ،الجنة، سفينة

. البحث الجامعي، قسم تعليم الللغة العربية، كلية المتوسطة اإلسالمية جومبانج
علوم التربية و التعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج. 

 المشرف: الحاج أوريل بحر الدين.
المرة، تعليم اللغة العربية، مهارة الكالطريقة المباش الكلمات المفتاحية:  

لكل عملية التعليم أهداف، وللصول إلى هذه األهداف و تحقيقها عوامل. منها 
الطريقة، واختيار الطريقة الصحيحة يقتض إلى نجاح أهداف عملية التعليم، في تعليم 

بيق الطريقة اللغة العربية هناك أربع مهارات منها الكالم، وهذا التخت اختار الباحثة تط
المباشرة في مهارة الكالم. وموضوع هذا البحث هو الطالبات في المرحلة الثالثة في 
مدرسة الحكم المتوسطة اإلسالمة جومبانج، مدرسة الحكم هي مدرسة تصبح بيئة 

الحكم، بحيث تكون عملية التعلم أكثر كفاءة وفعالية في تطبيق  نبع مدرسة داخلية م
 لم اللغة العربية في مهارات الكالم.تعلم واحد منهم هو تع

ومن أهداف البحث هو لمعرفة تطبيق األساليب المباشرة في تعلم اللغة العربية 
في جوانب مهارات التحدث ومعرفة العوامل الداعمة ومثبطات طريقة مباشرة في مدرسة 

 ستخدم هذه الدراسة نهجا وصفيا نوعيا، وهواالحكم المتوسطة اإلسالمية جومبانج.
البيانات التي يتم جمعها في شكل كلمات تصف الظروف أو األحداث التي تحدث 
في مجال البحث بشكل منهجي استنادا إلى الفئات واستخدام الكلمات التي يسهل 

 فهمها تستخدم هذه الدراسة ثالث تقنيات لجمع البيانات: المراقبة والمقابلة والتوثيق.
ج. هذه هي الطريقة المستخدمة في من هذه الدراسة حصلت على بعض النتائ

تدريس اللغة العربية فعالة جدا. تطبيق األساليب المباشرة في تدريس اللغة العربية، والتي 
يدعو المعلمون من خاللها إلى التحدث مع الطالب وتعليم الجملة المثالية ليتم 

صل حفظها وفهمها، حتى يتمكن الطالب من الفهم والتالوة في كل متحدث في الف
 أو في البيئة المدرسيةأوالمنزل
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ABSTRACT 

 

Jannah, Savinatul. 2021. Teaching direct method for speaking skill of Arabic 

subject at school Al Hikam. Thesis. Faculty of Education and Teaching 

Science, Arabic Education Departrment, Maulana Malik Ibrahim state 

Islamic of malang. Supervisior : Dr. H. Uril Bahruddin,M.A   

Keyword: direct Methods, the arabic subject, talking skill 

Each leasson has it objectives, in order to achieve an appropriate learning 

with these objectives there are many factors, one of them is a method. In a 

learning choosing a method is very important in achieving a goal learning. There 

are four skill in Arabic lesson, one of them is speaking skills. So the researcher 

conducted a study on the application of the direct method of speaking skills. The 

object this study was a third grader of Al hikam Jombang junior high school. Al 

Hikam School which became a boarding school environment Mambaul Al Hikam 

so that the learning process is more efficient and effective in the application of 

learning one of which is arabic language learning in speaking skills. 

The purpose of this study is to know the application of direct methods in 

arabic language learning in the aspect of speaking skills in the third class 

tsanawiyah and know the supporting factors and inhibitions of mubasyaroh 

method applied in the third grade of Madrasah Tsanawiyah Jombang. 

This study uses qualitative descriptive approach, which  is data collected in 

the form of words that describe circumstances or events that occur in the field of 

research systematically based on categories and use words that are easy to 

understand This study uses three data collection techniques: Observation, 

interview and documentation. 

From this study obtained some results. That is the method used in the 

teaching of Arabic language is quite effective the application of direct methods in 

teaching Arabic, one of which teachers invite more talk to students and teach the 

perfect sentence to be memorized and understood, so that students can understand 

and recite in each speaker in the classroom or in the school environment or home 

areas. 
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ABSTRAK 

Jannah, Savinatul, 2021. pembelajaran maharah kalam dengan metode 

mubasyaroh di Madrasah Tsanawiyah Kota Jombang. Skripsi, Jurusan 

pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan, Universitas 

Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Uril 

Bahruddin, M.A   

Kata kunci: Metode langsung, pembelajaran Bahasa Arab, keterampilan 

Berbicara 

Setiap pembelajaran memiliki tujuan, agar tecapainya sebuah pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan tersebut ada banyak faktor, salah satunya dengan 

metode. Dalam sebuah pembelajaran memilih metode sangatlah penting dalam 

tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Pembelajaran Bahasa Arab ada empat 

keterampilan, salah satunya keterampilan berbicara. Jadi peneliti mengambil 

penelitian tentang penerapan metode langsung dalam keterampilan berbicara. 

Objek penelitian ini adalah murid kelas tiga Madrasah Tsanawiyah Al hikam 

Jombang. Sekolah Al Hikam sekolah yang menjadi satu lingkungan pondok 

pesantren Mambaul Al Hikam, sehingga proses pembelajaran lebih efisien dan 

efektif dalam penerapan pembelajaran salah satunya pembelajaran bahasa arab 

dalam keterampilan berbicara. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan metode langsung 

dalam pembelajaran bahasa arab dalam aspek keterampilan berbicara di kelas tiga 

tsanawiyah dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat metode 

mubasyaroh yang diterapkan di kelas tiga Madrasah Tsanawiyah Jombang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

dikumpulkan dalam bentuk kata kata yang menggambarkan keadaan atau 

peristiwa yang terjadi dibidang penelitian secara sistematis berdasarkan kategori 

dan menggunakan kata kata yang mudah dimengerti. Penelitian ini menggunakan 

tiga teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Dari penelitian ini memperoleh beberapa hasil. Yaitu metode yang 

digunakan pada pengajaran bahasa arab cukup efektif . penerapan metode 

langsung dalam pengajaran bahasa arab salah satunya guru lebih banyak 

mengajak berbicara dengan murid dan mengajarkan kalimat sempurna untuk 

dihafalkan dan difahami, sehingga murid dapat memahami dan melafalkan dalam 

setiap pembicara di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah atau rumah. 
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 األول فصلال

 ةبقاوالدراسة الس طار العامإلال

 خلفية البحث .أ
المعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال" أحرصوا على  هو كما

تعليم اللغة العربية فإنه جزء من ديكم" ، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إنّاأَنْ زَْلَنُه 
والحديث نعرف بأن اللغة العربية لغة مقدسة ألن القرآن  1َلُكْم تَ ْعِقُلْونَ قُ ْرَءنَاَعَربِيَّا لَّعَ 

تكتب و تنزل بالعربية. اللغة العربية هي اآلآلت المهمة لفهم دين اإلسالم من 
مصدره  األصلية وهما القرآن الكريم والحديث الشرفية، والتتم الصالة  وعبادات 

ماتها. هذان ما يدفع المسلمون إلى أخرى في اإلسالم إال بإتقان بعض من كل
تعليم وتعلمها ونحن كمسلم الزم لنا أن نتعلمها ونترجمها ونحقق تعليمهت لحاتنا 
اليومية في المجتمع اإلسالمي.وهذه هي سبب من األسباب بأن اللغة العربية اللغة 

له اللغة القديمة التى تعيش وال تموت حتى الحين. قيل أو كما قال أن النبي صل ال
عليه وسالم قال :" أحبو العرب الثالث : ألني عربي والقرآن عربي وكالم أهل 

 7الجنة عربي"
ضروري في حياة الفرد والمجتمع، ألن التعليم يرشد الناس من  أمرالتعليم هو 

الجهل إلى المعرفة، وال يستطيع الناس أن يعيش بدون التعليم. قال الدكتور عبد 
ق تعليم اللغة العربية أن التعليم هو إيصال المعرفة إلى الحليم حنفي في كتابه طري

أذهان التالميذ بطريق صحيحة وهي الطريق المناسبة بقولهم بأيسر سبيل وأقل 
كانت اللغة العربية مادة من المواد الدراسية في جميع المدارس اإلسالمية  1وقت

                                                      

  7القرآن الكريم : سورة يوسف آية  1 

 رواه العقيل7 

اللغة العربية، باتو سنجكار: جامعة محمود يونس الحكومي: (عبد الحليم حنفي، طريق تعليم اللغة العربية، 1 
 11. ص 7551
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تعليمها من  بإندونسيا وهي مادة يجب على التالميذ أن يتعلموا ها وقد بدأت
المدرسة الحكم المتوسطة اإلسالمية و لكن بعض أنشطة التدريس أى عملية 

 التدريس هناك لم تحقيق نتيجة وافية خصوصا في التعليم اللغة العربية.
بمعنى اللغتين أعني  BILINGUALسميت بثنائية اللغة نقول باللغة اإلنجليزية 

المدرسة إلى طالب وطالباته ألن يكونوا  اللغة العربية واللغة اإلنجليزية. رجى رئيس
طالبا ماهرا في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية. ولكن في الحقيبة، حين ذاك كنت 
معلما في مدرسة الحكم المتوسطة اإلسالمية ، أعلمهم وشرحت لهم باللغة 

العربية  اإلندزنيسة واللغة العربية عند التعليم اللغة العربية. كلما أتكلم معهم باللغة
سألت الِسال باللغة العربية طبعا، تعجببت ألن ال أحد منهم يسطيعون أن يجيبوا 
باللغة العربية، ولكنهم يجبون باللغة اإلنجليزية، ولو غلبهم متخرجون في المدرسة 

لماذا الطلبة يحبون اإلنجليزية، والباللغة  الحكم المتوسطة الحكومية اإلسالمية.
لون بأن اللغة العربية أصعب من اللغة اإلنجليزية أشهر من اللغة العربية؟ كم منهم يقو 

العربية، لذا التالميذ ال يتكلمون اللغة العربية إال قاليال، والشهية وال شجاعة عند 
التعليم اللغة العربية، حتى شعر الطلبة بالملل و السأم والنعاس عند التعليم الللغة 

 1العربية
بية بمدرسة الحكم المتوسطة اإلسلمية أن الطلبة وكذلك يرى مدرس اللغة العر 

ضعف في التعليم اللغة العربية خصوصا في مهارة الكالم، بسبب قلة في الفصل 
يستخدم المدرس الطريقة القواعد والترجمة، وال يستخدم  0عند التعليم اللغة العربية

ية يحتج إلى الوسائل التعليمة المساعدته عند الشرح المواد. فتعليم اللغة العرب
الطريق المناسبة ألن نجاح التعليمية لمساعدته عند الشرح الطرقية، كما قال عبد 

 6العالم إبراهيم: إن نجاح التعليم يرتبط إلى حد كبير بنجاح الطريقة الشديدة

                                                      
   7516المقابلة مع الطلبة بمدرسة الثنائية اللغة العربية في شهر أغسطس سنة 1

 7571لمية في شهر فبواري سنة المقابلة مع مدرسة العربية بمدرسة الحكم المتوسطة اإلس0 

 05. ص 7551عبد العالم إبراهيم، الموجة للمدرس اللغة العربية، بيروت: المكتبة العصرية، 6 
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لذا المشكالت في مدرسة الحكم المتوسطة اإلسلمية عند التعليم اللغة العربية 
دة الجذابة التى تستخدمها المدرسة في التعليم اللغة على وهي عدم الطريقة الجي

 العربية حتى شعر الطلبة بالملل والسأم و الكسل و غير ذلك.
أن استخدام الطريقة التعليمية الصحيحة والمناسبة  ةرى الباحثتالظاهرة  هلهذ

ة والجذابة في دراسة اللغة العربية مهم جدا في تعليم اللغة العربية. وطريقة المباشر 
هي إحدى الطريقة التى تستطيع أن تشجع الطلبة على التكليم. كما المعلوم أن 
هذه الطريقة تعود التالميذ مهارة اإلستماع والكالم وقدرة على التفكير باللغة العربية 
ال تستخدم اللغة األم. اما في شرح المادة الدراسية يستخدم المعلم اإلشارة و 

ين المفردات بمدلوالتها حتى تكون الجمل التى الصورة واألفعال الحركية لتبي
يفهمها التالميذ، حتى أن يشجع التالميذ على التعليم وتذهب مللهم وسأمهم 
وتركز محبتهم ورغبتهم في اللغة العربية عموما وفي ترقية مهارة الكالم خصوصا 

 وسوف تفيد كثيرا هذه الطريقة في عملية التعليم. 
طريقة المختلفة في تعليم مهارة الكالم اللغة كثير المدرسة يستخدمون ال

العربية،كمثل طريقة المحادثة، طاليقة السمعية والشفوية، ولعب الدور و مناظرة 
 وغيرها. لترفع فعالية التعليم مهارة الكالم الطالب تتعليمها في المدرسة.

و مدرسة الحكم المتوسطة اإلسالمية جومبانج هي مدرسة تصبح بيئة داخلية 
بيق هو تعلم بع الحكم، بحيث تكون عملية التعليم أكثر كفاءة وفعالية في تطمن

اللغة العربية في مهارات الكالم. عند رأى المدرس نقصان مهارة الكالم اى كفاءة 
 الطالب الكالم و نقصان تأكيد ناحية االتصال اللطالب في هذه المدرسة.

الم بالطريقة المباشرة في تعليم مهارة الككلها يقوم الباحثة بالموضوع "   
" لمعريفة طريقة مهارة الكالم نجامدرسة الحكم المتوسطة اإلسالمية جومب

 وطريقة المستخدمة في مدرسة الحكم المتوسطة اإلسالمية جومبانج.
 أسئلة البحث   .ب
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فيما سبق، تقدم أسئلة البحث   ةمن المقدمة و المشكالت التى شرحته الباحث
 كما يلي:

 ةمتوسطال مالحكدرسة مالمباشرة في مهارة كالم في  ةقكيف تطبيق طري .1
 ؟ جومبانج اإلسالمية

العائقة في تعليم مهارة الكالم في مدرسة الحكم لعوامل الداعمة و اما  .2
   ؟المتوسطة اإلسالمية

 بحث ال أهداف .ج
 واألهداف من آداء هذا البحث يعنى :

 سالميةاإل ةمدرسة الحكم المتوسطالتطبيق طريقة  مباشرة في  وصف .1
في العوامل الداعمة والموانع لتعليم مهارة الكالم مع طريقة المباشرة  وصف .7

 .اإلسالمية ةالمتوسط ممدرسة الحك
 أهمية البحث .د

ومن المتوقع أن تسفر هذه الدراسة عن نتائج إيجابية من الجوانب النظرية 
  والعملية على النحو التالي:

 البحث الطالب.من الناحية النظرية، نأمل أن يساعد هذا  .1
 . ومن المأمول أن تكون هذه الدراسة مفيدة:التطبيقفي  .7

 للباحثين (أ
يمكن أن يكون هذا الباحث باحثًا مرجعًيا في تدريس اللغة العربية، 

 مباشرة. الطريقةوخاصة مهارات التحدث عن المهرة. الذي 
 للمعلمين  (ب

 يمكن أن يكون هذا البحث أساًسا للمعلمين في التعليم العربي،
خاصة في تعليم مهارة الكالم، والذي يجب أن يوفر الخبرة ألولئك الذين 
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 طريقة" المباشرةهم على دراية بتعليم مهارات التحدث باستخدام طريقة "
 التعلم الخاصة بهم.

 للطالب (ت
يمكن للطالب االستفادة من هذا البحث في تدريس اللغة العربية،  

رة للطالب في تدريس  خاصة في تدريس كلمة المهرة وإعطاء الخب
 رة باستخدام طريقة مباشرة كأحد الطرق التعليمية.االمه

 للمدارس (ث
يمكن استخدام هذا البحث كمرجع في تدريس اللغة العربية، وخاصة 

 .باشرة التي تستخدم طريقة الم كالمفي تدريس مهارات ال
 البحوث حدود .ه

 الحدود الموضوعية  .1
ي عن تعل يم مه ارة الك الم بطري ق اختار الباحث الموضوع لهذا البحث يعن

 .VIIIفي فصل  ميةسالإلدرسة الحكم المتوسطة امالمباشرة في 
 الحدود المكنية  .2

يقع البحث عن استخدام التحول اللغوي عند تعلم مهارة الكالم يعن ي ف ي 
 مية.سالإلدرسة الحكم المتوسطة ام

 الحدود الزمنانية .3
ل حت        ى أمي        و هر أبري        ق        ام الباح        ث به        ذا البح        ث يعن        ي ف        ي الس        

7575/7575 
 تحديد المصطلحات  .و
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   2.التعلم: عملية تفاعل الطالب مع المعلمين. وموارد التعلم في بيئة التعلم .1
احدى المهارات اللغوية من اربع المهارات اللغوية في تعليم اللغة مهارة كالم:  .7

 العربية.
التعرف طرق التدريس الموجهة إلى اللغة المستهدفة من خالل طريق مباشرة:  .1

على المفردات و الجمل اليومية باستخدام التواصل الشفوي و القواعد التى 
تدرس بشكل حثيث. يتم تقديم أشياء جديدة لفظيا من خالل المظاهرات و 
العناصر الملموسة و الصور. بينما يتم تقديم المفردات المجردة من خالل 

س الوقت من خالل جمعيات األفكار. يتم تدريس المحادثة واالستماع في نف
 8أكيد على دقة الكالم والقواعدالت

 الدراسة السابقة .ز
الدراسة السابقة هي البحوث السابقة يستخدمها الباحث قيادة واعتمد في 
تطوير بحثه، إذا ، ال بد للبحوث السابقة والبحوث التى جاءت بعدها أن يكون 

مراية بهذا البحث كما في بينها العالقة. وجدتالباحث الدراسة السابقة التى لها است
 التالي:

البحث الجامعي، سوجي واباراها ، موضوع : تطبيق طريقة مباشرة في تعلم  .1
جوكرو امينوطا ويدودادي المتوسطة اإلسالمية  في اللغة العربية في مدرسة 

" في الجامعة اإلسآلمّية الحكومية ببوووكارتوا في السنة  منطقه بنجارنكارا
 الكاتب النصي هو نفس البحث على طريقة مباشرة . المعادلة مع .2018و

في حين أن الفرق مع أطروحة المؤلف هو األطروحة التي كتبتها شقيقة 
سوسي واحة تشرح طريقة موباسيروح في تعلم اللغة العربية بشكل عام في 

 حين أكد الباحثون أكثر على كلمة المهارة.

                                                      
7 https://unida.ac.id/pembelajaran/artikel/apa-itu-pembelajaran.html 
8 Anwar Abd Rahman,” Penerapan Metode Langsung Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”. (2017) , 

50-63 
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استخدام وسائل اإلعالم لعب  البحث الجامعي، أريني بداية، موضوع : "تأثير .7
  7الدمى" لتحسين طالب ماهرة الكالم في مدرسة اإلبتدائّية التوفيقية 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج في عام .كيديري"
2117. 

التشابه بين األطروحة والمؤلف هو نفس البحث عن كلمة مهرة. في حين 
بها أريني بداية يناقش استخدام وسائل اإلعالم أن الفرق هو األطروحة التي كت

في تعلم مهارة الكالم في حين يناقش الباحثون حول استخدام طريقة مباشرة  
 في مهارة الكالم.

البحث الجامعي، ديفيتا مرواتي، موضوع " تطبيق مهاراتا كالم التعلم عن  .1
ولوجّية أبو بكر طريق األسلوب المباشر: دراسة حالة في المدرسة الثانويّة التكن

", في الجامعة سننان كالى جاكا يوجياكارتا, 2115/  2114يوجياكارتا سنة 
التشابه مع أطروحة المؤلف هو نفس البحث في كلمة . 2116السنة البحثية 

مهرة باستخدام طريقة مباشرة ، في حين أن الفرق هو األطروحة التي كتبتها 
تعلم مهارة الكالم بشكل عام في  شقيقة ديفيتا مرواني يفسر طريقة مباشرة

حين أن الباحثين التأكيد على أكثر على كالم المهرة مع طريقة مباشرة  في 
 تطبيقها.
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 الثاني فصلال

 النظري طارإلا

 مهارة الكالم  :المبحث األول
 مفهوم مهارة الكالم  .أ

و عند المتكلمين هو:  الكالم في أصل اللغة هي عبارة عن األصوات المفيدة،
المعنى القائم بالنفس الذى يعبر عنه باأللفاظ ، يقال في نفسي كالم، وفي 

واما التعريف األخر أن الكالم مهارة  0اصطالح النجاة: الجملة المركبة المفيدة
رئيسة من مهارات اللغة وموضوع إنساني أساسي. فقد ورد عن معنى الكالم في 

نفسه وهو الجملة و القول: إجماع لسان العرب البن منظور قوله: الكالم مكتففيا ب
الناس على أن يقول أن القرآن كالم، ومما يدل على أن الكالم هو الجمل المتركبة 

 15في الحقيقة
واما التعريف االصطالحي الكالم فهو: ذلك الكالم المنطوق الذي يعبر به 
المتكلم عما في نفسه من: هاجسه او خاطره وما يجول بخاطره من مشاعر و 

ات، وما يزخر به عقله من : رأ ي أو فكر، وما يريد أن يزود به غيره من إحساس
معلومات، او نحو ذلك، في طالقة وانسياب، مع صحة في التعبير وسالمة في 

  11األداء
الكالم اصطالحا هو فن نقل المعتدات و المشاعر واألحاسيس والمعلومات 

خرين نقاليقع من المستمع والمعارف والخبرات و األفكار واألراد من شخص إلى آ
أو المستقبل أو المخاطب موقع القبول والفهم و التفاعل واالستجابة. و قيل 
الكالم مهارة انتاجية ونظم ترتيب الكلمات التى تساعده على التعبير عما يريد أن 

                                                      

  86أحمد فؤاد عليان، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها  ص : 0 

  10دكتور فراس السليتي، فنون اللغة المفهوم ألهمية المقدمات البرامج التعليمية، ص 15 

 86المرجع نفسه ص 11 
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ويتضح من هذا التعريف مدى تعدد واتساع وظائف  17يقوله في مواقف الحديث
ته مما يكسبه أهمية خاصة بين فنون اللغة. الكالم ليس التعبير الشفهي وجاال

مجموعة من المهارات الغوية المتنوعة التى يجب أن يتقنهاالفرد، حتى يصبح 
متمكنا مما يريد أن يعبر عنه في يسر، بل إن الكالم له بعد اخر غير هذا البعد 

فكار و اللغوي، وهو البعد المعرفي يرتبط بتحصيل المعلومات والحقائق و األ
الخبرات عن طىيق القراءة المتنوعة الواعية، وهذا البعد المعرفي يكسب المتكلم 
عند الكالم الطالقة اللغوية، و القدرة على تكوين الجمل، و بناء العبارات و 
الفقرات، وتربيها وهذا يستدعي التنبيه على االهتمام بالقرءة العامة ، والربط بين ما 

كلم فيه، و من أهم ما ندعو إلى قراءته وحفظه: القران يقرؤه اإلنسان، وما يت
الكريم، فهو الموضح و المفسر لما في القران، وقراءة األداب ، نثره و شعره، مثل 

مباشرة التشابه مع أطروحة صاحب البالغ هو نفس البحث مهارة كالم مع طريقة 
م وغيرها. المعلقات، والحماسيات، واألصمعيات، والخطب، و األمثال، والحك،

 11فهذه المصادر للمعرفة و اللغة تعتبر نبع الصافي الذي ينهل منه كل المتكلم
 أنواع مهارة الكالم  .ب

 11ينقسم الكالم إلى قسمين رئسين : الكالم الوظفي و الكالم اإلبداعي
 الكالم الوظيفي .1

وهو ما يؤدي غرضا وظيفيا في الحياة في محيط اإلنسان، والكالم 
يكون الغرض منه انصال الناس بعضهم ببعض، لتنظيم الوظيفي هو الذي 

حياتهم، وقضاء حاجاتهم، مثل : المحادثة، و المناقشة، وأحاديث 
االجتماعات،والبيع والشراء، وأحاديث المتطلبات اإلدارية، وإلقاء التعليمات، 
واإلرشادات، واألخبار، والمناظرات والندوات، والخطب السياسة 

 السمر. واالجتماعية، وأحاديث
                                                      

 101ص  ) 1080: جامعة أم القرى مكة (محمد كامل الناقة: تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى 17 

 00ص  )1117الرياض : دتر المسلم (أحمد فؤاد عليان، المهاراتاللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها،  11

 ) 1111الرياض : دار المسلم للنشر والتوزيع ،(احمد فؤاد عليان، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها 11 
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والكالم الوظيفي ضروري في الحياة، ال يستغني عنه إنسان، واليمكن أن 
تقوم الحياة بدونه، فهو يحقيق المطالب المادية والجتماعية، واليحتاج هذا 
النوع ال ستعداد خاص، وال يتطلب أسلوبا خاصا، ومواقف الحياة العلمية في 

التعبير الذي يمارسه الوقت الحاضر تتطلب التدريب على هذا النوع من 
المتكلم في حياته في العمل، وفي األسواق، وفي سائل اإلعالم المسموعة 

 والمرئية.
 الكالم اإلبداعي .2

يقصد به: إظهار المشاعر، واإلفصاح عن العواطف وخلجات النفض، 
وترجمة اإلحساسات المختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة 

ها لغويا ونحويابحيث تنقلها إلى االخرين بطريقة الصياغة بما يتضمن صحت
مشوقة مثيرة هي األداء األدابي، وبحيث تنقل سامعها أو قارئها إلى المشاركة 
الوجدانية لمن قالها؟ كي يعيش معه في وجوه ، وينفعل بانفعاالته، ويحس بما 

ق أحس هو به مثل: التكلم عن جمال الطبيعة، أو المشاعر العاطفية أو التذو 
 الشعري، أو النثر القصصي، أو التكلم عن حب الوطن.

و ينبغي مالحظة أن كالالنوعين من التعبير الوظيفي واإلبداعي، ال ينفصل 
أحدهما عن األخرانفصاال كليا، بل قد يلتقيان، فكل موقف تعبيري هو موقف 

 للتعبير الوظيفي، واإلبداعية صفة تلحق بالتعبير الوظيفي بدرجات متفاوتة.
 

 أهداف تدريس مهارة الكالم .ج
 أما أهداف مهارة الكالم إلى تحقيق مايلى:

 تعويد التالميذ إجادة النطق، وتمثل المعاني  .1
 تعويد التالميذ التفكير المنطقى، وتالتيب األفكار، وربط بغضها البعض. .2
دعم تفاوت طبقات الكالم في اللسان العربي، بحسب تفاوت الداللة على  .3

 تلك الكيفيات. 
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يادة نمو المهارات والقدرات التي بدأت تنمو عند التالميذ في فنون التعبير ز  .4
 الوظيفي: من مناقشة وعرض ألفكار واآلراء، و إلقاء الكلمات والخطب.

تهذيب الوجدان والشعور لدى المتعلم، ليصبح فراد في جماعته القومية  .5
 واإلنسانية.

 10دفع المتعلم إلى ممارسة التخيل واالبتكار .6
 أهداف األخرى ففيما يلي: واما

تأتي التلقائية والطالقة والتعبير من غير تكلف على رأس قائمة أهداف تعليم 
اللغة الألطفال الصغار. ذلك أن الرغبة في التعبير عن النفس أمر ذاتي عند الطفل، 
يميل إليه ويجب أن يمارسه. ولذلك يجب على المدرس أن يشجع هذه الرغبة 

 عده على اإلنطالق في كالمه.لدى الطفل وأن يسا
ومن أهم األهداف التي يجب أن يعمل المنهج بما فيه المدرس على تحقيقها 

 خاصة في الحلقة األول من مرحلة التعليم األساسي مايلي:
 تطوير وعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات اللغة .  .1
 إثر ثروته اللفظية و الشفهية. .2
 تقويم روابط المعنى عنده. .3
 من تشكيل الجمل و تركيبها. تمكينه .4
 تنمية قدرته على تنظيم األفكار في وحدات لغوية. .5
 تحسين هجائه ونطقه. .6
 إستخدامه للتعبير القصصي المسلي. .7

لما كان التعبير الشفهي أو الكالم يتميز أداء عن التعبير التحرير أو الكتابة، 
 فإن له أهداف خاصة يمكن تحديدها يلي:

 اآلخرين ومحاورتهم بلغة العربية يلمية. تشجع الطلب على مواجهة .1

                                                      

 101- 107( ص 1172القاهرة: كلية التربية جامعة المللك عبد العزيز بالمدينة المنورة ،   (دريس اللغة العربيةإبراهيم محمد عطا، المرجع في ت15 
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التغلب على عامل الذي يحول دون توضيح االفكار والمعاني التي تجول في  .2
 خواطرهم.

عويد الطالب على قواعد الحديث واإلصغاء واحترام أقوال الناس الذين  .3
  16يتحدتون أليه، و إن خالفوه في الرأي وإلجتهاد

 أهمية التدريس مهارة الكالم .د
م مهارة انتاجية تتطلب من المتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، الكال

عما   والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمة التى تساعده على التعبير
 12يريد أن يقوله في مواقف الحديث.

لما كان للكالم منزلته الخاصة بين فروع اللغة العربية، وهو أنه الغاية من كل 
سنحاول هنا أن نوضح أهمية الكالم في الحياة في نقاط محددة  فروع اللغة،

 تكشف لنا جوانب من هذه األهمية.
من المؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة في الوجود، فاإلنسان تكلم  .1

 قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة.
أفكاره، والقدرة على التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة في التعبير عن  .2

 المبادأة و مواجهة الجماهير.
الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة، في حاجة ماسة إلى المناقشة،  .3

وابداء الرأي، واإلقناع، وال سبيل إلى ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث، 
 الذي يؤدي إلى التعبير الوضح عما في النفس.

الفهم و اإلفهام بين المتكلم و المخاطب، ويبدو و الكالم وسيلة اإلقناع، و  .4
ذلك واضحا من تعدد القضايا المطروحة للمناقشة بين المتكلمين، أو 

 المشكالت الخاصة والعامة التي تكون محال للخالف.

                                                      

 106ص  )1080بيروت : دار النفس،  (نايف محسور معرف، خصائص العربية وطرق تدريسها16 

  101ص )1080عة أم القرى مكة المكرة: جام(محمد كامل الناقة. تعليم اللغة العربية للنطقين بلغة أخرى. 12 
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ولو كان - الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانية، ألن تعبير لبفرد عن نفسه .5
دة األزمة التى يعانيها، أو عالج نفسي يخفف من ح –يحدث نفسة 

 المواقف التى يتعرض لها.
والكالم نشاط إنساني يقوم به الصغير و الكبير، و المتعلم و الجاهل، و  .6

الذكر و األمثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في االتعامل مع الحياة، والتعبير 
 عن مطالبة الضرورية.

ي مختلف مراحلها، ال يمكن و الكالم وسيلة رئسية في العمالية في العملية ف .7
 18أن يستغني عنه معلم في أية مادة من المواد للشرح والتوضيح

 مواد مهارة الكالم .ه
 وتنقسم مواد مهارة الكالم المذكورة إلى بعض أنواع على وهي:

 المحادثة .1
يدبر الطلبة للمحادثة بأصدقائه وزمالئه بالموضوع الخاص الذي يوزعه 

 المعلم في المدرسة
 الحكاية .2

يدبر الطلبة بأن يحكي بعض موضوع الحكاية على ماوقع عليه في نفسه 
 مباشرة، من حياته اليومية، اي داخل المدرسة و خارج المدرسة

 اإللقية أو الخطية .3
يقدر الطلبة أن يدبر نفوسهم ليعر ما في دهنهم وعقولهم بلغاتهم، 

للغة ويحدث بعض الموضوعات بتصميم حاركاة لغنهم، بنظر إلى قاعدة ال
 العربية المناسبة والصحيحة.

                                                      

  88-82المرجع نفسه، ص  18 



01 

 

 

 

 
 ث الثانى: الطريق المباشرةحالمب

 نشأة الطريقة المباشرة  .أ
غير  –كمثل طريقة القواعد والترجمة   –كانت الطريقة المباشرة 

جديدة.ظهرت هذه الطريقة كرد فعل لطريقة القواعد والترجمة التى كانت تعمل 
حياة و لقد ظهرت دعوات كثيرة منذ اللغات كما لو كائنات مية تخلو تماما من ال

تنادى يجعل اللغات مشرقة فعالة. فقد طبق معلواللغات مبادئها  1805سنة 
وأعيدت إلى الحياة حديثا عندما أصبح هدف التدريس هو تعليم  لسنين عديدة. 

كيفية استخدام اللغة األجنبية لالتصال و التخاطب. وبما أن طريق النحو والترجمة 
عالية في تأهيل الطالب الستعمال الللغة األجنبية للتخاطب اليومي لم تكن ذات ف

 10والمحادثة و الحوار وغيرها، وقد القات الريقة المباشرة رزاجا
 مداخل الطريقة المباشرة .ب

 تعتمد هذه الطريقة إلى عدد من المدخل، أهمها:
تعلم الفردبها أن الطريقة التى يتم بها تعليم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة التي  .1

 لعته األولى.
 Associotionistنتائج دراسات علماء النفس الترابطين يستند تعليم اللغات إلى  .7

psycholog 
في ضوء اللمنطلقين السابقين ينبغى تدريس اللغة أصواتا وجمال في إطار  .1

به هذه األصوات والجمل بمدلوالتها سواء عن طريق  موقف طبيعي ترتبط
لمعلم أو لعب الدور أو عن طريق إحضارعينة من األشياء تبحسيد الفعل من ا

التى تدل عليها الكلمات وذلك بالطبع في حدودالبيئة التى يتحرك الدارس 
 فيها.

                                                      

ص: ) 1081مكتبة لبيان: ( 1صالح عبد المجيد، تعليم اللغات المحة وتعليمها بين النظرية والتطبيق، ط، 10 
11 
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 مالمح الطريقة المباشرة .ج
تعطى هذه الطريقة األولوية لمهارة الكالم بدال من مهارات القراةت و الكتابة  .1

 و الترجمة.
الترجمة في التعليم األجنبية وتعبيرها شديدة  تجتنب هذه الطريقة استخدام .7

 الضرر على تعليم المنشودة وتعلمها.
 بموجب هذه الطريقة فإن اللغة األم المكان لها في تعليم اللغة األجنبية. .1

 أهدف وسمات الطريقة المباشرة  .د
لهذ الطريقة هو االتصال بها مع الناس الهدف من التعليم اللغة الثانية وقفا  .1

 بيعي.بشكل الط
كير بها قي أقصر وقت الحرص على أن يقود تعليم اللغة الهدف إلى التف .7

 ممكن.
 االهتمام كثيرا بالجوانب الشفهية من اللغة، تأخير الجوانب المكتوبة منها. .1
االهتمام بتعلم المفردات و الجمل الشائعة في محيط الطالب والمرتبطة  .1

ر ثم االنطالق الى الحياة بججاته اليوميه في المدرسة ثم المدرسة ثم المت
 العامة.

 قديم العبلرات والجمل الجاهزة جالل سياقات طبيعية شائعة.االهتمام بت .0
التدرج في تقديم المادة اللغوية من المحسوس إلى المجرد، ومن المعلوم إلى  .6

 المجهول و من السهل إلى الصعب و من البسيط إلى المعقد.
ادات وتعليم العبارات و الجمل من من حالل المفر بيان المعاني الكلمات  .2

 خالل الصور والحركات و التمثيل، وليس عن طريقة الشرح أو الترجمة.
ال تدرس القواعد المباشرة بل يتواصل إليها المتعلم بنفسه من خالل األمثلة  .8

 و النصوص المقروءة و المواقف الطبيعة.
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ي عاد اللغة األم أو أااللتزام باستعمال اللغة الهدف منذ اللحظة األولى واستب .0
لغة وسيطة، و االعتماد على كثرة القراءة من نصوص سهلة ومكتوب باللغة 

 الهدف.
االهتمام بالكتاب المقرر و االلتزام بخطة الدرس ألنهما وضعا وفق معايير  .15

 مدروسة.
كافية لممارسة اللغة الهدف داخل الفصل، أن يكون    إعطاء المتعلمين فرصا .11

 75م المعلمكالمهم أكثر من كال
 فوائد الطريقة المباشرة  .ه

 يكون التالميذماهرين في اإلستماع و الكالم. .1
 يتلفظ التالميذ المفردات العربية كالناطقين بها. .2
 يعلم التالميذمفردات اللغة المنشودة ويفهمون استعماالتها في الجمل المفيدة. .3

 
 
 يا والعيوب في الطريق المباشرة.المز   .و

 ريقة ماتأتي:قال طعيمة إن مزايا الط
إنها تقدم اللغة في مواقف حية يستطيع الدراس من خاللها فهم المفردات و  .1

التراكيب و الجمل أنها تجعل االستخدام الفعلي اللغة في الحياة أساس 
لجتها من مجرد نصوص جامدة في كتاب إلى وسيلة التعليم. وتحول معا

 للتفاهم بين الناس.
ر والسرد القصصي كأساس لتعليم المهارات إنها أول محاولة الستخدام الحوا .2

 .اللغوي المختلفة

                                                      

 61-65ص ) 7557الرياض (.1عبد العزيز، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. ط  75 
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إنها ترفض تمام استعمال اللغة وسيطة مما يدعم مهارات اللغة الجديدة ويقلل  .3
 من أثر التدخل اللغوي.

 وعيوب هذه الطريقة هي:
 تهتم هذه الطريقة بمهارة الكالم على حساب المهارات اللغوية األخرى. .1
 ين لغته األولى و اللغة الثانية.تسمح أن يخلط الطالب ب .7
بموجب هذه الطريقة أن يكون المعلم ذا ثورة لغوية فائقة في اللغة الجديدة  .1

حتى يستطيع التفكير في أساليب شرح كلمة أو توضيح مفهوم، كما أن علية 
 ذا شخصية مبتكرة تجدد دائما أساليب عرض المادة التعليمية.

 الممنوعات في الطريقة المباشرة. .ز
 العربية المدرسة إلى اللغة األم. تترجم اللغة ال .1
 ال تشرح. .7
 ال تخطب. .1
 التقلد األخطاء والخلطات. .1
 ال تتكلم بكلمات مفردة أو باستخدام مفردات. .0

 
 الخطوات في الطريقة المباشرة .ح

ويلفظ المفردة بإشارة إلى مادة.  يبدأ المعلم الدرس يعرض المواد لسانيا .1
س بحركة ومظهر الوجه. ثم يقلدونه مرات حتى بنفسها أو سورتها. ويبين الدر 

 يفهموا الدرس فهما جيدا.
يكون التدريب بتقديم األسئلة واألجوبة وقفابمستوى التالميذ. ويقام هذا  .7

 التدريب فريقا بعدفريق أو فرد بعد فرد.
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روسة يطلب المعلم بعد ما تبقن المعلم أن التالميذ لقد سيطروا المواد المد .1
حوا الكتاب المدرسى. يعطى المعلم القراءة الصحيحة ثم التالميذ أن يفت

 71يقرؤؤها بالتناوب.
 وسائل الطريقة المباشرة  .ط

إن من الضروري أن يستفيد المعلم من الوسائل المعينة في التدريس عموما 
 وتدريس اللغة خصوصا. و من بعض تلك الوسائل المعينة مايأتي:

 السبورة  .1
 االت مختلفة منها:تقدم السبورة عونا كبيرا في مج

 يكتب المعلم الكلمات الجديدة ومعانهال  (أ
 يمتب المعلم التراكيب الجديدة. (ب
 يكتب المعلم األسئلة بقصد التمرين أو االختبار. (ت
 يستخدم المعلم السبورة في المسابقات أو أية أغراض تعليمة أخرى. (ث

 الكتاب المدرسي. .7
يس الهدف يعتبر الكتاب المدرسي وسيطا من وسائط التعليم، ول

األساسي منه بالنسبة للطالب أن يستوعب ما ورد فيه من معلومات ومعارف 
يحفظها فقط، بل للكتاب المدرسي وظائف عدة منها: أن يقدم المعرفة 

استيعابها، وإدراك الترابط العلمية للطالب في صورة منظمة فيساعدتهم على 
ضوعات الدراسة بين أجزائها، وللكتاب المدرسي دور أساسي في تحديد مو 

 ومداخل تدريسها وأساليب تقويم الطالب في تحصيل هذه الموضوعات.
 الصور و الرسوم. .1

منذ أكثر من تسعة وثالثين قرنا استخدم العرب الصور والرسوم والخطوط 
البيانية كوسائل إيضاح في كتابنهم العلمية واألدبية، وفي كتب التراثالعربي 
                                                      

 105-112سابق . ص  زين العارفين مرجع71 
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رسوم في إيضاح القصص والمسائل العلمية اإلسالمي كان استخدام الصور ال
على السواء شائعا ومعروفا، وأخذ إستخدام الصور والرسوم في تدريس اللغة 

منذ أوائل القرآن العشرين مع ظهور الطرائق المباشرة األجنبية يتزايد ويتعاظم 
 في تعليم اللغة األجنبية.

يبة الغظامى من و الصورة التعليمة هي العامل المشترك األساسي في الغال
العروض الضوئية والعرض المباشرة، والكتب المدرسية، لذلك فهي إحدى 
دعامات أي نظام تعليمي، ولكي يتضح دور الصورة في التعليم األساسي 

 ينبغي التغرض لبعض سية، الجوانب المهمة فيها.
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث فصلال

 منهج البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
باحث مدخل البحث يعني المدخل الكيفي في هذا البحث استخدم ال

المدخل الكيفي هو طريقة البحث التي تنتج البيانات الوصفية كمثل الكلمات 
طرق البحث هي في  و سلوكهم المالحظ  المكتوبة أو المنطوقة من األشخاص
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األساس وسيلة علمية للحصول على البيانات وأغراض محددة واستخدامات وبناء 
ع كلمات رئيسية تحتاج إلى النظر فيها، وهي الطريقة العلمية على ذلك، هناك أرب

وفي هذه الحالة وجد المؤلف أن بينلتي طريقة علمية  77والبيانات والغرض والفائدة
للحصول على بيانات ذات غرض وفائدة محددين. هناك أربعة مفاتيح تحتاج إلى 

وتستند  ات محددةالنظر فيها، وهي الطرق العلمية، وبيانات الوجهة، واستخدام
الطريقة العلمية لألنشطة البحثية إلى الخصائص العلمية، وهي الصفات العقالنية 
والتجريبية والمنهجية. يتم تنفيذ أنشطة البحث الرشيد بطريقة معقولة ، مما يجعلها 

 ستخدم النظرية.تفي متناول العقل البشري. الباحثين العقالنيين هم البحث الذي 
ائل التي يمكن مالحظتها من قبل الحواس البشرية ، بحيث يمكن التجريبية الوس

لآلخرين مراقبة ومعرفة الطريقة المستخدمة )التمييز بين الطرق غير العلمية مثل 
العثور على السلع المفقودة تأتي إلى الشامان ، بحيث تكون جهوده التجارية 

لدراسة تستخدم . منهجية تعني أن العملية المستخدمة في اناجحة وهلم جرا(
 بعض الخطوات المنطقية.

 
 
 

 المنهج ونوع البحث. .ب
نهج المتبع في هذه الدراسة هو البحث النوعي الذي يهدف إلى فهم ظاهرة مال

ما تعانيه الموضوعات البحثية ، مثل الجناة والتصورات والدوافع واإلجراءات مع 
 71القداسة وباستخدام الطرق الطبيعية.

                                                      
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfa Beta, 2013). Hlm. 2 
23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). 

Hlm. 6 
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م يشرح المؤلف كيفية تطبيق الطرق المباشرة في تعلفي هذه الدراسة سوف ي
 جوم جومبانغ.  1من المدرسة المتوسطة الصف  في طالب

حيث يقوم المؤلف  (field research) وفقا لنوعه هذا البحث هو دراسة ميدانية
البحث عن البيانات مباشرة في   بإجراء البحوث من خالل زيارة مباشرة إلى

اإلسالمية المتوسطة مدرسة الحكم في   التحديد مؤسسة تعليمية على وجه
 .جومبانج 

 مكان البحث .ج
مكان البحث هو مكان يتعلق بالهدف أو مشكلة البحث وأيضا هو أحد 

 71أنواع مصادر البيانات التي يستخدمها الباحثون
فيما يتعلق بتحديد   sukmadinata لوفقا site selectionتحديد الموقع او 

المجموعات واألماكن التي يشارك فيها الناس في األنشطة أو الوحدات واألقسام و 
  70األحداث التي يتعين بحثها.

سيتم إجراء هذا البحث في مط الهكام جومبانغ، مع مراعاة أن المؤلف يريد 
دراسة األساليب المباشرة المستخدمة في عملية التعلم والمعلمين لتحسين كلمة 

في هذه  ب في عملية تعلم اللغة العربية.المهرة وقد استخدمت المدرسة األسلو 
 .في المدرسة المتوسطة اإلسآلمّية 1الدراسة، ركز الباحثون على الفئة 

 
 البيانات و مصادرها .د

ومصدر البيانات هو مصدر المعلومات أو بعبارة أخرى، حيث تم الحصول 
هو مكان أو شخص  Arikuntoعليها أو الحصول عليها. مصدر البيانات وفقا ل 

                                                      
24 Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002). 

Hlm. 50 
25 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosdakarya, 2007). Hlm. 102 
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و كائن حيث يمكن للباحثين مراقبة أو السؤال أو القراءة عن األشياء المتعلقة أ
 76بالمتغيرات التي تمت دراستها.

، فإن المسجل المصدر من خالل المقابالت أو  Moleongوفقال 
المالحظات هو نتيجة مركبة لمشاهدة واالستماع والسؤال عن األنشطة. وفي 

وعي وتوجيه ويهدف دائماً إلى الحصول على  البحث النوعي، يتم هذا النشاط عن
 المعلومات الالزمة

 طريقة جمع البيانات و أدواتها .ه
استخدم البحث عدد طريق لجمع البيانات في هذا البحث، و سيأتي البيان 

 عنه كما اآلتي :
 المالحظة  .1

المالحظة هي عملية جمع البيانات المركبة، ألن هذه العملية تتكون من 
ولوجيا و السيكولوجيا. استخدم البحث هذه الطريقة إن كان العمليات البي

يتعلق البحث بسلوك اإلنسان، أعمالهم، أعراض العالم، و مستجيب البحث 
. المالحظة كأداة لجمع البيانات تستخدم على نطاق واسع لقياس بعدد كافي

وقت أو عملية حدوث نشاط ما، التي لوحظت في الحالة الفعلية والحالة 
 72عة على حد سواء.المصطن

وتستخدم طريقة المراقبة هذه لجمع البيانات عن حالة المدرسة والبيئة 
فيها. في هذه المالحظة سوف يقدم المؤلف مالحظات حول تعلم الصف، 
أي المالحظة المباشرة لعملية تعلم اللغة العربية  بطاريق المباشرة في التعلم 

علمين من خالل إيالء وسوف المؤلف تقديم مالحظات مباشرة من الم
االهتمام لعملية التعلم من خالل استعراض المواد واألساليب واالستراتيجيات 
                                                      
26 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2010). Hlm. 172 
27 Ahmad Tanzeh, "Metodologi Penelitian Praktis" (Yogyakarta: Teras, 2011), 81 ص. 
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المستخدمة لتخصيص الوقت وأنشطة التدريب وتجربة الكالم بين المعلمين 
والطالب واألهم من ذلك تعلم كالم مهرة لتحسين مهارات الكالم  من قبل 

 .ججومبان حكمدرسة المتوسطة الم 1طريقة المباشرة 
في هذه المالحظة سوف المؤلف استخدام نوع من المالحظة المشاركة 

لذلك في هذه الدراسة جاء الباحثون بدال من أنشطة الناس , السلبية
 . 78الحظت، ولكن لم يشارك في النشاط

  المقابلة .2
المقابلة يعني التقاء شخصين أو أكثر لتبادل المعلومات و التصور بأداء 

 70ينهم حتى تشيد المعاني في المبحث المعينالمحاورة ب
المستخدمة في هذه الدراسة من خالل طرح أسئلة أسئلة منظمة  بلة المقا

بشكل منهجي وشامل إرشادات المقابالت التي تم  تستخدم ألن الباحثين 
تجميعها للحصول على المعلومات والمعلومات عن المشكلة المدروسة هي 

م اللغة العربية، وخاصة مهارات التحدث / المهارة الطريقة المستخدمة في تعل
 الكالم.

 المعلومات في هذه المقابلة هي:
المعلمون في مجال دراسات اللغة العربية للحصول على معلومات عن  (أ

 أنماط تدريس اللغة العربية والمشاكل التي تواجهها في التعلم
 لعربية.الطالب لمعرفة الخبرات والصعوبات في التعامل مع اللغة ا (ب

 
 

                                                      
28 giyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitattif dan R&D Hlm 227 
29 Esterberg dalam Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  

dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal : 317 
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 الوثائقّية .3
وفقا ل حميدي طريقة التوثيق المعلومات المستمدة من سجالت هامة 

تم تصوير هذه الدراسة من قبل  سواء من المؤسسات أو المنظمات أو األفراد.
 15الباحثين لتعزيز نتائج الدراسة

هو البحث عن بيانات عن المتغيرات في  Arikuntoطريقة التوثيق وفقا ل 
،  prasati، والكتب والصحف والمجالت ،  transkipت أو شكل مالحظا

   11محضر االجتماع ، وجداول األعمال وهلم جرا.
وبناء على رأيين من الخبراء يمكن أن ُيستنتج أن جمع البيانات عن طريق 
التوثيق هو شيء يقوم به الباحثون لجمع البيانات من مختلف األشياء 

لمصدر للبحث ويستخدم الباحثون هذه المطبوعة وسائل اإلعالم مناقشة ا
الطريقة للحصول على بيانات عن الهيكل التنظيمي، وظروف المعلمين، 
والموظفين، وظروف المعلم، والكريوان. وكذلك المرافق والبنية التحتية في 
المدرسة. البيانات التي سيقوم المؤلف بجمعها من هذه الوثائق هي بيانات 

، والتاريخ الدائم ، رسة المتوسطة الحكام جمباغ لمدتتعلق بالوصف العام ل 
والموقع الجغرافي ، وحقيبة المعلمين من درجات الطالب / رابوت ، المناهج 
الدراسية العربية ، فضال عن حالة المرافق أو المرافق والمرافق التي تملكها 

   المدرسة. 
 تحليل البيانات  .4

البيانات لتسهيل  تقنية تحليل البيانات هي عملية منهجية لجمع
هي و  بود الباحثين في الحصول على استنتاجات تحليل البيانات. وفقال

عملية من منهجية البحث وجمع البيانات التي تم الحصول عليها من خالل 
 المقابالت والسجالت الميدانية وغيرها.

                                                      
30 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Dalam Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2004). Hlm. 72 
31 Suharismi Arikunto. Hlm. 231 
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تحليل البيانات النوعي هو تحليل استقرائي، أي تحليل يستند إلى 
تم الحصول عليها، بحيث يمكن فهمه بسهولة ويمكن االطالع  البيانات التي

 17عليه لآلخرين
التحليل يتكون من ثالثة تدفق األنشطة التي  Hubermanو  Milesوفقا 

تحدث في وقت واحد ، وهي الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، 
 11واالستنتاج / التحقق

 لي:حول المؤامرات الثالث بمزيد من التفصيل هي كما ي
 خفض البيانات (أ

ويُعرَّف الحد من البيانات بأنه عملية االختيار، وقطع االنتباه إلى 
التبسيط، والتجريد، وتحويل البيانات، والخشونة التي تنشأ عن السجل 
المكتوب في الميدان. يتم تقليل البيانات بشكل مستمر خالل المشاريع 

دما قرر بحثه )في كثير البحثية المباشرة. وقد بدا توقع خفض البيانات عن
من األحيان دون أن يدرك تماما( اإلطار المفاهيمي للمجال البحثي، 

جمع البيانات،  منذومشاكل البحث ونهج جمع البيانات الذي اختاره. 
 تحدث المرحلة التالية من التخفيض )إنشاء ملخصات، مذكرات(.

ة، إلى أن يتم ويستمر هذا الحد من البيانات/التحول بعد البحوث الميداني
 تجميع تقرير نهائي كامل.

ويعتبر خفض البيانات جزءا من التحليل. إن تقليل البيانات هو 
شكل من أشكال التحليل الذي يشحذ ويصنف ويوجه جعل غير ضرورية 
وتنظيم البيانات في مثل هذه الطريقة التي يمكن استخالص استنتاج 

ن ال تحتاج إلى تفسيرها على نهائي وتباعد. مع الحد من البيانات الباحثي
أنها كمية. يمكن تبسيط البيانات النوعية وتحويلها بطرق متنوعة، وهي: 

                                                      
32 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 334 
33 Miles dan Huberman, analisis data kualitatif. Jakarta. Ui-press (jakarta: UI Press, 1992) Hlm. 16 
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من خالل اختيار دقيق ، من خالل ملخصات أو موجزات ، وتصنيفها 
في بعض األحيان يمكن أن تغير البيانات  في نمط واحد أوسع وهلم جرا

 اإلجراء ليس دائماً حكيم.إلى عدد من األرقام أو التصنيفات، ولكن هذا 
 عرض البيانات. (ب

يحد من العرض التقديمي باعتباره مجموعة من  ميآلس و حبرمان
وهم  المعلومات المنظمة التي تعطي إمكانية االستنتاج واتخاذ اإلجراءات

يعتقدون أن العروض التقديمية األفضل هي وسيلة أساسية للتحليل النوعي 
لفة من المصفوفات والرسوم البيانية الصحيح، الذي يشمل: أنواع مخت

تم تصميم كل منهم لدمج المعلومات التي  والشبكات والرسوم البيانية.
تتألف في شكل متين وسهلة لتحقيق وهكذا يمكن للمحلل أن يرى ما 
يجري ، وتحديد ما إذا كان الستخالص االستنتاجات الصحيحة أو 

للنصيحة التي قالها العرض  االستمرار في تكثيف القيام بتحليل أنه وفقا 
 كشيء قد يكون مفيدا.

 استخالص النتائج. (ت
انسحاب االستنتاجات وفقا لمايلز وهابرمان ليست سوى جزء من 
نشاط واحد من تكوين كامل وتم أيضا التحقق من االستنتاجات خالل 
الدراسة. قد يكون هذا التحقق قصيرًا مثل إعادة التفكير التي تمر عبر 

الباحث( أثناء كتابته ، أو مراجعة السجالت الميدانية ، أو عقل المحلل )
قد تصبح شاملة للغاية وتستنزف الطاقة مع المراجعة وتبادل األفكار بين 
األصدقاء وضع اتفاقات بين األطراف أو جهود واسعة لوضع نسخ من 
النتائج في مجموعة أخرى من البيانات باختصار، يجب اختبار المعاني 

ن البيانات األخرى للتأكد من حقيقتها، ومدى صمودها، التي تنشأ ع
ومدى مالءمتها، وهي صحتها.وال يقتصر االستنتاج النهائي على حدوثه 



11 

 

 

 

في وقت عملية جمع البيانات، بل يجب التحقق منه لكي يكون مسؤوالً 
  .تماماً 

 من صحة البيانات أكيدالت .5
انات في البحث هو الطريقة األكثر شيوعا لضمان صحة البي تريانغيشن

هو " التحقق من صحة البيانات  تريانغيشن موليوغ النوعي في وجهة نظر
تقنيات التي تجعل من استخدام شيء آخر خارج البيانات ألغراض التحقق أو  

وبهذه الطريقة يمكن للباحثين استخالص  11كمقارنة بين صحة البيانات
بول الحقيقة. استنتاج ثابت ليس فقط من وجهة نظر واحدة حتى يمكن ق

قارن تطبيق الباحثين بيانات المالحظة ببيانات المقابالت وكذلك البيانات 
المستمدة من الوثائق ذات الصلة وبالتالي فإن ما يتم الحصول عليه من 
مصدر مثبت بالمقارنة مع البيانات المماثلة التي تم الحصول عليها من 

 مصادر أخرى يختلف.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
34 Lexy J. Moleong. Hlm. 330 
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 الفصل الرابع

البيانات وتحليلها عرض   

في مدرسة الحكم المتوسطة المباشرة مهارة الكالم بالطريقة تعليم المبحث األول: 
 اإلسالمية جومبانج.

طري  ق تعل  يم اللغ  ة العربي  ة مختل  ف منهج  ه، من  اس الموض  وع الت  ى تدريس  ها، وطريق  ة ال
تكلم دون تعل  يم مه  ارة الك  الم المعلم  ة محادث  ة م  ع الطلب  ة ع  ن المحادث  ة ف  ي الح  وار و ت  

ترى الكتاب. والوسائل التعلمية هناك الورقية إلى الحوار، المحادثة مع الطلبة مهم لزيادة 
 باللغة العربيةتتكلم الطالبات 

ث  م ب  دأت المقابل  ة أول ش  يء س  أل ع  ن تف  رد ه  ذه المدرس  ة م  اذا بع  د أن ب  اك ف  اتح 
 .اقول التفرد الموجود في هذه المدرسة

عربي  ة أن ي  تكلم العربي  ة ق  در اإلمك  ان وف  ي ك  ل ك  ائن مطل  وب م  ن ك  ل تعل  م اللغ  ة ال"
و غالب  ا م  ا أص  نع ألعاب  ا لألطف  ال ال  ذين يرك  زون عل  ى  مع  ين الكتاب  ة العربي  ة واإلندونيس  ية.

اللعب  ة عن  دما يكت  ب المعل  م  مه  ارة اس  تماع و ك  الم ال  ذين يترك  ون مه  ارة قي  روة و الكطف  ة.
وك ل طال ب مل زم ب التفكير  د.طفال في ص ف واح  70مفردات وفقا لعدد الطالب هناك 

وهن   اك  ف  ي ك  ل مف   رودات وبع  د ذل   ك ي  ذكر ف   ي وق  ت واح   د م  ا يأخذون   ه م  ن ك  ل ف   م
رضيع م ا ي تم  اختالفات في خصائصها إذا كانت مهيمنة هناك أمثلة من أم  وأب شائعة

استخدام األطفال ونادرا ما يستمع إليهم.  كثير من استخدام في كثي ر م ن األحي ان أم ي 
ي أنها إستماعها ال يزال يفتقر عندما أقوم بتسليم التعلم ولك ن هن اك بع ض أن ه وأبي. يعن

ف   ي الواق   ع ق   د رك   ز عل   ى ذك   ر الطف   ل ف   ي وق   ت الح   ق أري   د أن أذك   ر ن   ادرا م   ا يس   تخدم 
الطف  ل، تقييم  ي إذا ك  ان الطال  ب ي  ذكر مف  رودات الت  ي م  ا تس  تخدم بمعن  ى اس  تماعها ال 

ه عندما أنق ل الطال ب يس تمع ل يس للتركي ز عل ى الجيد .لماذا أتحدث من هذا القبيل ألن
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مفرداة واحدا فقط ولكن أنها تركز على مفرداة أخر أيضا على الرغم من أن هناك العديد 
  10من المفردات التي ترتبط مع حياتهم الخاصة أو بيئتهم. "

من وجهة نظر المعلم أعاله يمكن أن يس تنتج أن المعلم ين غالب ا م ا يص نعون ألعاب ا 
أم ا ع ن طريق ة لع ب اللعب ة عن دما يكت ب  فال ويركزون على مهارة إس تماع و ك الم .لألط

المعل   م مف   رودات تتواف   ق م   ع ع   دد الط   الب ويج   ب عل   ى ك   ل طال   ب أن يتأم   ل ف   ي ك   ل 
وف  ي اللعب  ة هن  اك  مف  رودات وبع  د ذل  ك ي  ذكر ف  ي وق  ت واح  د م  ا يأخذون  ه م  ن أف  واههم.

الخاص     ية م     ن تس     ليم المعل     م  اختالف    ات ف     ي خص     ائص التالمي     ذ. ويمك     ن رؤي    ة ه     ذه
للطالب، الطالب الذي يستمع إلى ما ينقل المعلم ويجيب بشكل مختلف ع ن ص ديقه 

 انه يزن وجود سمع جيد.
واح  د، إثن  ان، ث  الث  ذك  ر ه  و ف  ورا   دقيق  ة ث  م أذك  ر 7وبع  د ذل  ك ص  مت لم  دة "

 70تلقائي  ا س  معت الح  ق دع  وة األم عل  ى اليس  رى أب عل  ى اليم  ين ف  ي ح  ين أن هن  اك 
مف  رداة  لك  نهم يقول  ون الكثي  ر م  ن ه  ذا القبي  ل. وإذا ك  ان أي ش  خص ي  ذكر ذل  ك نفس  ه 

 أقول أن أتكلم باللغة العربية ولكن في بعض األحيان أقول أيضا مختلطة مع اإلندونيسية
 لماذا قال لخلط اللغة اإلندونيس ية ألنن ي أع رف المع ايير الخاص ة ب ي عل ى س بيل المث ال

يزال في وقت مبك ر ل يس م ا األطف ال خاص ة ال ذين ال يمك ن  ال ”؟  disiniماذا تعمل“
أن يك    ون ف    ي الك    الم الق    درة أو مف    رداة إذا ك    ان ذل    ك يمك    ن أن يك    ون ملزم    ا بالفع    ل 

 eeeبالتحدث باللغة العربية على الرغم من أنه ال يزال يتلعثم عل ى س بيل المث ال" ان ا اري د 
وأكث ر توجه ا م ن اللغ ة اإلندونيس ية إلى الحمام يا األستاذ ف اتح " مث ل ذل ك  eeeأذهب 

الكامل  ة ألنن  ي هن  ا يس  تطيعون إجب  ارهم مباش  رة عل  ى التح  دث باللغ  ة العربي  ة ألن ق  درات 
 16الناس مختلفة وتعتمد على الشخص".

من بيان المعلم أعاله يمكن أن يستنتج أنه إذا ك ان أي ش خص ي ذكر مف رداة نف س 
ة العربية إذا لم يكن ث م يمك ن أن تخ تلط صديقه المعلم قال للطالب لجعل الجملة باللغ
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مع اللغة اإلندونيسية ألن المعلم ال يمكن إجبارهم على أن يكونوا قادرين على التح دث 
 باللغة العربية، وذلك ألن قدرات الناس مختلفة.

أوال للط    الب األف    راد ال     ذين ي    أتون م    ن المدرس     ة  1له    دف تعل    م الك    الم هن     اك "
 ر عل  ى ق  ول تحي  ة ألنن  ي عن  دما أس  أل ع  ن تعل  م اللغ  ة العربي  ةاالبتدائي  ة ه  دف ال  تعلم ق  اد

هن   اك فق   ط ع   دد قلي   ل م   ن تركي   ب ناهي   ك ع   ن وغالب   ا م   ا تح   دث تحي   ات مث   ل كب   ف 
ه  و أن أق  ول تحي  ة وتق  ديم أنفس  هم باس  تخدام اللغ  ة  MIحال  ك؟ واله  دف للط  الب م  ن 

اللغ  ة العربي  ة العربي  ة، ول  يس بالض  رورة بطالق  ة وه  و أم  ر مه  م لتك  ون ق  ادرة عل  ى التح  دث ب
ال ادري واله  دف للمف  رودات الرئيس  ية   عل  ى ال  رغم م  ن أنه  ا ليس  ت س  وى كلمت  ين مث  ال

مف  رودات الح  د األدن  ى المتعلق  ة أنش  طتها. ولك  ن المعل  م  0بأكمله  ا وك  ل اجتم  اع أودع 
 . ”12يصحح.

أوال  أه  داف ل  تعلم الك  الم م  ع طريق  ة مباش  رة . 1م  ن بي  ان المعل  م أع  اله أن هن  اك 
ق  ادرون عل  ى ق  ول التحي  ات. الخ  ريج الث  اني م  ن  (SD)م  ن المدرس  ة االبتدائي  ة الخ  ريجين 

اس    تطاع أن يق    ول تحي    ة ويق    دم نفس    ه باس    تخدام اللغ    ة العربي    ة  (MI)المدرس    ة ابتيداي    ة 
مف رودات تتعل ق  0والثالث للمفرودات بأكملها وكل اجتماع مل زم بإي داع م ا ال يق ل ع ن 

 بأنشطتهم.
هن  ا فع  ال قل  يال ألن ف  ي الص  ف هن  اك بع  ض مباش  رة ق  ة وتعل  م مه  ارة ك  الم م  ع طري"

 األطف   ال ال   ذين ه   م ق   ادرون عل   ى التح   دث باللغ   ة العربي   ة وق   ادرة عل   ى توجي   ه األص   دقاء
عن دما ينظ  ر إليه  ا م ن الش  خص هن  اك بع ض الت  ي تس  تخدم بش كل فع  ال، ولك  ن الهيمن  ة 

ك  ل ي  وم ي  دخل   الت  ي ال تلب  ي ذل  ك ل  م تك  ن فعال  ة. وهن  اك باس  تخدام طريق  ة الموباس  اروح
إذا كان ت كلم ة تحي ة  مث ل "ص باح الخي ر "  المعلم اللغ ة العربي ة وبع د ذل ك ي تم ترجمته ا

يمك  نهم اإلجاب  ة ، ألنه  ا إلزامي  ة ولك  ن عن  دما يتح  دث المعل  م " اوال ان نب  دأ درس  ة ف  ي 
 pertama sebelum memulai pelajaranه ذه الي وم اري د ان اق رأ كش فة الحض ر "بمعن ى 

saya absen إذا ك ان  ”وبعد ذلك أترجم قبل أن نبدأ الدرس هذا الصباح كن ت غائب ا أوال
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أو  غائ بkatakan ال يجب حضر في هذه الفصل "  إذا لم يكن في الفصل قل بمعنى 
 غائبة بمعنى

Atau tidak ada (untuk laki laki) tidak ada (untuk perempuan)   او ال تأتى / لم
لذلك في كل مرة أتحدث العربية يتم  Tidak datang / belum datang    تأتى بمعنى

 belumو لم تأتى   tidak datangمثل ال يأتى بمعنى  ترجمتها مباشرة حتى يفهموا
datang  و لم يحضر belum hadir  لذلك المعلم يترجم جملة واحدة وهناك طالب

أكثر واحد الذي يعطي المشورة بحيث المعلم كل يسلم المواد ليست الطوب و 
وضوحا.على الرغم من خارج ساعات التعلم المعلم يفسر أيضا إذا كان هناك طالب 
الذين ال يعرفون معنى مثال هناك بعض األطفال الذين يتخرجون من معهد غزنتور  ثم 
هم محدثة جيدا فجأة هناك أطفال الذين ليسوا من خريجي غونتور وانه ال يعرف ما 

 18له"يعنيه للحفاظ على المعلم أقول 
من بيان المعلم أعاله، يمكن أن يستنتج أن مهارة كالم التعلم مع طريقة مباشرة 

ومع ذلك، حاول المعلم استخدام طريقة  غير فعالة ألن المهيمن ال يلبي الخصائص
 مباشرة عن طريق كل اجتماع باستخدام اللغة العربية وبعد ذلك ترجم كل جملة

الذي حصل عليه باحثون من معلمي  (RPP) بناء على برنامج خطة تنفذ التعليم
بيانات البحث التي تم الحصول عليها أن أنشطة التعلم من  اللغة العربية في المدرسة

مهارة كالم باستخدام طريقة مباشرة وقعت في عدة خطوات، كما هو الحال بالنسبة 
 للشرح على النحو التالي:

 

  0.2 الجدول
 وصف األنشطة والطالب ميمرحلة التعل
 . إعداد الطالب نفسيا وجسديا لمتابعة التعلم1 مقدمة
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 تحفيز التعلم. 7 )دقيقة02 (
طرح األسئلة التي تتعلق المعرفة السابقة إلى المواد . 1

 التي سيتم دراستها
 . شرح أهداف التعلم1
. نقل نطاق المواد وشرح وصف األنشطة وفقا 0

 للمنهج.
 

 
ويحي  ي  عد نفس  يا وجس  ديا لمتابع  ة ال  تعلميب  دأ النش  اط التعليم  ي م  ع المعل  م يس  ت

 المعلم االجتماع على أنه افتتاح ويسأل الطالب عن حالهم ويسأل عن حضور الطالب.
بع   د ذل   ك يط   رح س   ؤاال ي   ربط  ث   م يحف   ز المعل   م الط   الب عل   ى تعل   م تش   جيع الط   الب،

ف   ي المعرف   ة الس   ابقة ب   المواد الت   ي س   يتم دراس   تها ، وي   ذكر الم   تعلم الكلم   ة المس   تخدمة 
وي  ذكر الط  الب التعبي  ر الش  ائع ف  ي المقدم  ة ويس  تمرون ف  ي ش  رح الغ  رض م  ن  المقدم  ة.

 .التعلم اليوم، وبعد ذلك ينقل نطاق المادة وشرح وصف النشاط وفقا للمنهج الدراسي
  0.0 الجدول

 وصف األنشطة والطالب ميمرحلة التعل
 األنشطة األساسية

 )دقيقة82  (

لعبارات يالحظ الطالب نطق الكلمات وا .1
التعريف بالنفس والجمل العربية التي يسمع عن 

وفقا للنص / الكتابة / وبالعاملين في المدرسة 
 الصورة المقدمة

يسأل الطالب عن معنى الكلمات والعبارات  .2
التعريف والجمل العربية التي يتم سماعها 
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 التي لم تفهم. بالنفس و بالعاملين في المدرسة
ح القواميس الطالب يناقشون من خالل فت .3

العربية والكتب المدرسية العربية وغيرها من 
 القراءات للعثور على معنى الكلمات والعبارات

التعريف بالنفس و  والجمل التي سمعت عنها
 .بالعاملين في المدرسة

 يقوم الطالب بصياغة ومقارنة معنى الكلمات .4
والعبارات والجمل التي تم خصمها عن 

 ن في المدرسة            التعريف بالنفس و بالعاملي
يؤدي الطالب من خالل قراءة وتالوة الكلمات 

 والعبارات والجمل التي تمت صياغتها عن
 التعريف بالنفس و بالعاملين في المدرسة.           

  
أدخ  ل األنش  طة األساس  ية للط  الب ال  ذين يس  تمعون إل  ى المف  ردات الت  ي يتلوه  ا 

تك رار ( الخطاب ات الش فوية الت ي يقرأه ا المعلم ونالمعلم و عرض مييم اك للمحادث ات / 
ثم يسأل الط الب ع ن معن ى المف ردات  يقوم المعلمون بتقييم مهارات الطالب.)مرات 1

العربي  ة الت  ي ي  تم االس  تماع إليه  ا ويس  ألون ع  ن معن  ى الجمل  ة التمهيدي  ة ويطل  ب الطال  ب 
ج   ودة ف   ي المحادث   ة ث   م يح   اول المعل   م ت   الوة المف   ردات المو  التجوي   د الص   حيح للق   راءة

وبعد ذلك يفسر الطالب الق راءة  ويحاول الطالب تالوة المحادثة مع التجويد الصحيح.
 أشخاص لوضع استراتيجية محادثة التعرف . 7ثم يقسم المعلم مجموعة من 

  0.3 الجدول
 وصف األنشطة والطالب مرحلة التعليم

 تعلمتقييم مجموعة كاملة من أنشطة ال .1 االختتام
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تقديم مالحظات حول عمليات التعلم  .2 )دقيقة 02(
 والنتائج.

 إجراء أنشطة المتابعة. .3
 أبلغ خطة نشاط التعلم التالية. .4

 
يقوم النشاط النه ائي للمعل م بتقي يم المجموع ة الكامل ة م ن أنش طة التعل يم ويق دم 

ونتائج التعليم ث م تنفي ذ أنش طة المتابع ة مث ل عم ل مه ام إض افية  مالحظات حول العملية
 وإبالغ خطة النشاط التعليمي القادمة. لتحسين قيمةتصحيحة  أو

 
العوامل الداعمة والعائقة في تعليم مهارة الكالم في مدرسة :  نىبحث الثامال

 الحكم المتوسطة اإلسالمية.
 واما العوامل الداعمة:

 الحي مدراسة يقع في المعهد. .أ
تصبح بيئة مدرسة  مدرسة الحكم المتوسطة اإلسالمية جومبانج هي مدرسة     

داخلية منبع الحكم، بحيث تكون عملية التعليم أكثر كفاءة وفعالية في تطبيق هو 
 تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم .

وجود أنشطة الواقتو اللوجوية عندما تكون في الفصل الدراسي )أحيانا خارج  .ب
 الصف / كونديتال(

كن للطالب الحصول عليه خارج حيث يم يتم تطبيق هذا النشاط بمرونة.      
سوف يطابق اختصاصيو التوعية الذين . الفصل الدراسي أو في الفصل الدراسية

إذا كانت المادة  يتصورون هذا النشاط خصائص الطالب والمواد التي سيتم تلقيها
تحتاج إلى البيئة المحيطة كوسيلة تعليمية، فيمكن للمعلمين القيام بهذا النشاط 

 في نهاية كل شهر يعقد المعلمون أنشطة لغوية بهدف لدراسي.خارج الفصل ا
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 تسترشد مباشرة من قبل المعلمين المؤهلين في مجاالتهم. .ج
 أحد المبادئ التي يجب أن يكون لدى المعلم هو المهنية في مجاله أو لها

يجب أن يفهم اختيار اختصاصيي التوعية لهذا البرنامج الميزات    لذلك، 
رة الكالم. من النطق إلى التجويد. وذلك ألن الطالب والحوافر من مها

 يستطيعون فهم اللغة العربية وتطبيقها بشكل صحيح وصحيح.
 مفردات لكل اجتماع. 15-0إيداع إلزامي للحفظ من  .د

 أحد مفاتيح أن تصبح لغويا هو فهم المفردات. كما هو الحال مع اللغة العربية،

أحد الجهود التي يبذلها  ات( باللغة العربيةيتم تشجيع المتعلمين على فهم )المفرد
الهدف الذي حددته  مفرداتاختصاصيو التوعية هو استهداف الطالب لحفظ 

المدرسة تسناوية الهكام هو أن يطلب من جميع الطالب إيداع مفرودات ما يصل 
ويهدف هذا إلى السماح للطالب بالتحدث باللغة  لكل اجتماع. 15إلى  0إلى 

 قة ويمكن أن يضيفوا نظرة ثاقبة.العربية بطال
 هناك الكتابة العربية في كل ركن من أركان الغرفة. .ه

إن الجهود التي يبذلها المعلمون لتسهيل الطالب في حفظ المفرودات هي 
هذا  التمسك بالكتابة والترجمة العربية في كل ركن من أركان الفصل الدراسي.

عة باللغة العربية. كما أن الكتابة الجهد فعال جدا للسيسيوا لحفظ المفردات بسر 
 مثيرة لالهتمام قدر اإلمكان من أجل جذب انتباه الطالب وجعل التعلم ممتعا.  

جب الترحيب باللغة العربية عند مقابلة المعلمين )العربية( أثناء وجودهم في  .و
 10المدرسة

لمتعلمين حيث يتم تشجيع ا المرحلة النهائية التي يؤديها المعلم هي جانب التنفيذ.
السياسة التي وضعها المعلم هي أن جميع .  لتطبيق ما تم تعلمه في الحياة اليومية

الطالب يستخدمون اللغة العربية عندما تكون في المدرسة.  سواء كانت تحيات، 
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وهذا ينطبق على الطالب الذين يتفاعلون مع الطالب . توبيخات، مناقشات
  مع المعلمين.   اآلخرين وكذلك الطالب الذين يتفاعلون

 
 اإلسالمية جامبج.  درسة الحكمماشرة في مزايا وعيوب تعلم الكالم مع طريقة مب

 حكم المتوسطة اإلسالمية.المدرسة  8في فصل  اللغة العربية يممزايا تعل .أ
 عوامل الطالب. .1

 مزايا تعلم اللغة العربية المستمدة من عوامل الطالب هي:
 العربية.حضور الطالب الذين درسوا اللغة  (أ

 حضور الطالب الذين لديهم اهتمام كبير في تعلم الحماس. (ب
 حضور الطالب المستعدين لتلقي الدروس. (ت
 الطالب لديهم المزيد من الذكاء. (ث

 امل المعلم.و ع .2
 مزايا تعلم اللغة العربية المستمدة من عامل المعلم هي:

 المعلمون لديهم إتقان مادي جيد. (أ
ى رسائل الحجية وكتاباتهم، ويمارسون المعلمون يقدمون الطالب بصبر إل (ب

 .قراءة الطالب بالنص أو المحادثة
يعطي المعلمون المزيد من التحفيز والمشورة واالهتمام والتوجيه للطالب  (ت

 الذين لديهم قدرة أقل.
 يسعى المعلمون جاهدين لجعل تعلم اللغة العربية ممتعا وممتعا. (ث

 عوامل اإلعالم التعليمية. .3
العربية المستمدة من عامل تعلم وسائل اإلعالم هو أن ميزة تعلم اللغة 

المثبتة في الفصول  LCDاللغة، كل غرفة مختبر المدرسة لديها بالفعل 
 الدراسية هناك جنون.
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 العوامل البيئية .4
وميزة تعلم اللغة العربية من العوامل البيئية هي أن المعلمين يشكلون أحيانا 

لم في الفصول الدراسية من خالل إخبار بيئة جديدة في عملية التدريس والتع
 الطالب باستخدام اللغة العربية عند تعلم اللغة العربية.

 عامل وقت التعلم .5
ميزة تعلم اللغة العربية من عامل وقت التعلم هو أنه مع الحد األدنى من 

 الوقت المعلمين عادة ما تعطي مهام للطالب وتحسين الوقت الحالي.
 عوامل الموضوع .6

لم اللغة العربية من العامل المادي هي أن المعلمين يجلبون أحيانا ميزة تع
 الدعائم / األشياء المتعلقة بمواد تعلم اللغة العربية.

عيوب تعلم دروس اللغة العربية في فصل الثالث المدرسة الحكم و و العائقة  .ب
 المتوسطة اإلسالمية 

 عوامل الطالب .1
 :وعدم تعلم اللغة العربية من عامل الطالب ه

 وجود طالب عاديين عن اللغة العربية ) الحجية وكتابتها ( (أ
 الطالب غير متحمسين لتعلم اللغة العربية. (ب
 .حضور الطالب غير المستعدين لتلقي الدروس (ت
مشاكل االقتصاد والتعليم األسري التي تؤثر في بعض األحيان على تعلم  (ث

 الطالب
 عامل المعلم .2

 معلم هي كالتاليمساوئ تعلم اللغة العربية من عامل ال
 تخصيص ساعات الدرس (أ

 نقص الكتب والقوامس (ب
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 عدم االجتماع مع الطالب هو أقل من الحد األقصى. (ت
 عوامل اإلعالم التعليمية .3

عدم تعلم اللغة العربية من عامل اإلعالم التعليمي هو أنه في بعض 
 األحيان هناك مرافق مدرسية معطوبة ، وعدم وجود الكتب والقواميس.

 لبيئيةالعوامل ا .4
عدم تعلم اللغة العربية من العوامل البيئية هو البيئة العلمانية للغة العربية 

 حتى وجود الطالب الذين ال يستطيعون قراءة القرآن.
 عامل وقت التعلم .5

عدم تعلم اللغة العربية من عامل وقت التعلم العربي الموجود فقط 
 بساعتين

 عوامل الموضوع .6
امل مادة التعلم هو أن كتب األطفال ال يتم عدم تعلم اللغة العربية من ع

 .إدخالها على كل فعل
 واما العائقة في تعليم مهارة الكالم بطريق المباشرة يعنى:

 :داخلي
 عدم وجود روح الطالب في تعلم وخاصة المواد العربية. .1

العامل المثبط لهذا البرنامج الكالم هو عدم وجود روح واستعداد 
ال غنى عنها في عملية التدريس والتعلم، ألن الروح العاطفة  الطالب للتعلم

يمكن أن يكون سبب الطالب الذين يعانون  يمكن أن تولد الدافع في التعلم
الدافع هو عملية التدريس والتعلم الرتيبة التي تجذب اهتماما أقل  من نقص في
 من الطالب.

 وسائل اإلعالم التعليمية غير الكافية .2
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ستخدمها المعلمون لتوصيل المواد للطالب لتسهيل تعلم الوسائط هو أداة ي
في بعض األحيان ، هناك حاجة إلى تعلم وسائل اإلعالم في تقديم  فهمها

تعمل هذه الوسائط  المواد إذا كان من الصعب فهم المواد من قبل الطالب
 .أيضا على زيادة تحفيز الطالب في التعلم وكذلك النشاط الطالبي

 ر.انعدام الثقة بالمحاو  .3
العامل المثبط الثالث هو عدم ثقة الطالب في تطبيق ما تم تعلمه على 

التطبيق هو أيضا ال غنى عنه حتى يتمكن المعلمون من تقييم  البيئة المحيطة.
الطالب والطالب يمكن قياس قدراتهم. ومع ذلك، هناك عامل من الداخل 

 يؤدي إلى عدم القيام بذلك، وهو اإليمان بقدراته.
 المفرودات.عدم حفظ  .4

لتشغيل برنامج الكالم، يقدم المعلم سياسة أن كل طالب مطلوب 
هذه السياسة لديها أيضا عقبة هي عدم وجود  من كل اجتماعمفردات لحفظ 

وذلك ألن الطالب ضعفاء عندما يتعلق األمر مفردات. حماس في حفظ 
 بالحفظ والسياسات غير المتسقة.

 ة.عدم وجود مفردات في الكتب التعليمي .5
أيضا في حاجة الى التبجيل داعمة ، واحد منها هو كتاب  مفردات  في حفظ

حيث هذا الكتاب يحرث في مصدر صالح وكامل. ومع ذلك ، فإن   مدرسي
أو الحد األدنى من مفردات كتب التعلم التي يملكها الطالب لديها 

            المفردات.
 خارجي:

 المنزلية.عدم وجود التوجيه األبوي أثناء الدراسة  .1
وباإلضافة إلى المعلمين الذين يصبحون ميسرين ومرشدين أثناء وجودهم في 

المدرسة، يعمل اآلباء أيضا كميسرين ومرشدين في البيئة المنزلية. باإلضافة 
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لذلك، يلزم التواصل الجيد بين  إلى كونه معلم الوالدين يعمل أيضا كمشرف
                                                                                                                                        أطفاله المعلمين وأولياء األمور لتوجيه الطالب أو

 
 نطاق االرتباط الذي ال يراقبه اآلباء.  .2

كما يعمل اآلباء كمشرفين، مما يعني أن اآلباء يمكنهم االنتباه ومراقبة جميع 
أحد األشياء التي تلعب دورا في نمو  نشطة أطفالهم مع البيئة المحيطة.أ

األطفال هو االختالط. ولذلك، يجب على الوالدين مراقبة ارتباط الطفل 
 41بالبيئة المحيطة واإلشراف عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

  مقبلة مع األستاذ محمد فاتيحودين41 
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 الفصل الخامس

ناقشة نتائج البحثم  

لحكم المتوسطة اإلسالمية تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم في مدرسة ا  .أ
 جومبانج.

غالب  ا م  ا يص  نع  اس  تنادا إل  ى التع  رض للبيان  ات  الفص  ل الراب  ع وم  ن المع  روف أن
أم ا  الك الم.مهاراة و اع المعلمون ألعابا لألطفال ويركزون على الطالب  مهارة اإلسم

الطريق    ة الت    ي تلع    ب به    ا اللعب    ة عن    دما يكت    ب المعل    م مف    رودات تتواف    ق م    ع ع    دد 
ب ويج  ب عل  ى ك  ل طال  ب أن يتأم  ل ف  ي ك  ل مف  رودات وبع  د ذل  ك ي  ذكر ف  ي الط  ال

 وقت واحد ما يأخذونه من كل فم ويلعبونه هناك اختالفات في خصائص التالمي ذ.

ويمكن رؤية هذه الخاصية من تسليم المعلم للطالب، الطالب الذي يستمع إلى ما 
وهن اك  جي د. ينقل المعلم ويجيب بشكل مختل ف ع ن ص ديقه ان ه ي زن وج ود س مع

. أول الخ  ريجين م  ن المدرس  ة االبتدائي  ة مباش  رة أه  داف ل  تعلم الك  الم م  ع طريق  ة 1
(SD) ،الخ  ريج الث  اني م  ن المدرس  ة ابتيداي  ة  ق  ادرون عل  ى ق  ول التحي  ات(MI ) ك  ان

والثال ث للمف رودات الرئيس ية كله ا  قادرا على قول تحي ة وتق ديم نفس ه باللغ ة العربي ة.
مه ارة ك الم  .م وفرودات تتعل ق بأنش طتهم 0اع م ا ال يق ل ع ن وكل اجتماع ملزم بإيد

غي  ر فعال  ة ألن المهيمن  ة ال تف  ي بالخص  ائص. وم  ع ذل  ك، مباش  رة ال  تعلم م  ع طريق  ة 
ح  اول المعل  م اس  تخدام طريق  ة الموباس  يلوه ع  ن طري  ق ك  ل اجتم  اع باس  تخدام اللغ  ة 

 العربية وبعد ذلك ترجم كل جملة.
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حط  ة تنف  ذ التعل  يم  عليه  ا الب  احثون ف  ي ش  كل اس  تنادا إل  ى الوث  ائق الت  ي حص  ل
(RPP)  وم  ن المع  روف أن خط  وة تعل  م مه  ارة ك  الم باس  تخدام طريق  ة مباش  رة ف  ي

أنش   طة وم   ن بينه   ا  1المدرس   ة الحك   م المتوس   طة اإلس   المية جومب   اج. يتك   ون م   ن 
 األنشطة االفتتاحية واألنشطة األساسية واألنشطة الختامية. والتفسير هو كما يلي:

 
 نشطة االفتتاحيةاأل .1

يبدأ النشاط التعليمي مع المعلم يستعد نفسيا وجسديا لمتابعة التعلم والمعل م 
واسأل عن أخبار الطالب واسأل ع ن حض ور  قائال تحيات كما االجتماع االفتتاحي

 ث م يحف  ز المعل م الط الب عل  ى ال تعلم بحي ث يك  ون الط الب أكث ر حماس  ا الط الب،

 ل   ق المعرف   ة الس   ابقة إل   ى الم   واد الت   ي يتع   ين دراس   تها،بع   د أن ط   رح األس   ئلة الت   ي تتع

ومواص  لة ش  رح الغ  رض م  ن ال  تعلم  ،والم  تعلم ي  ذكر الكلم  ة المس  تخدمة ف  ي المقدم  ة
 اليوم، وبعد ذلك نقل نطاق المواد وشرح وصف النشاط وفقا للمنهج.

 األنشطة األساسية. .2
يتحدث بها دخول األنشطة األساسية للطالب االستماع إلى المفردات التي 

المعلم واالستماع إلى مظاهرة من المحادثات / الخطابات الشفوية التي قرأها المعلم 
ثم يسأل الطالب عن معنى  مرات( المعلم يقيم مهارات الطالب. 1)المتكررة 

المفردات العربية التي يتم االستماع إليها ويسألون عن معنى الجملة التمهيدية ويسأل 
صحيح للقراءة. ثم يحاول المعلم تالوة المفردات الموجودة في الطالب عن التجويد ال

 المحادثة ويحاول الطالب تالوة المحادثة مع التجويد الصحيح.
أشخاص  7وبعد ذلك يفسر الطالب القراءة ثم يقسم المعلم مجموعة من 

 التعرف. لوضع استراتيجية محادثة
 اإلختيتام. .3
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سلسلة كاملة من أنشطة التعلم  دخول النشاط النهائي يقوم المعلم بتقييم
ويقدم مالحظات حول عملية التعلم والنتائج ثم يقوم بأنشطة متابعة مثل 

لتقييم القيمة وإبالغ خطة نشاط التعلم  remidialالمهام اإلضافية أو 
 . التالية

خطوات األنشطة التعليمية المذكورة أعاله تتفق مع خطوات التعلم وفقال 
 . طريق مباشرة

 
 .ات في الطريقة المباشرةالخطو 

يبدأ المعلم الدرس يعرض المواد لسانيا ويلفظ المفردة بإشارة إلى مادة.  .1
بنفسها أو سورتها. ويبين الدرس بحركة ومظهر الوجه. ثم يقلدونه مرات حتى 

 يفهموا الدرس فهما جيدا.
يكون التدريب بتقديم األسئلة واألجوبة وقفابمستوى التالميذ. ويقام هذا  .7

 دريب فريقا بعدفريق أو فرد بعد فرد.الت
بعد ما تبقن المعلم أن التالميذ لقد سيطروا المواد المدروسة يطلب المعلم  .1

التالميذ أن يفتحوا الكتاب المدرسى. يعطى المعلم القراءة الصحيحة ثم 
 41يقرؤؤها بالتناوب.

توسطة العوامل الداعمة والعائقة في تعليم مهارة الكالم في مدرسة الحكم الم  .ب
 اإلسالمية.

 واما العوامل الداعمة:
 الحي مدراسة يقع في المعهد. .1

                                                      

 105-112زين العارفين مرجع سابق . ص 11 
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مدرسة الحكم المتوسطة اإلسالمية جومبانج هي مدرسة تصبح بيئة مدرسة  
داخلية منبع الحكم، بحيث تكون عملية التعليم أكثر كفاءة وفعالية في تطبيق هو 

 تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم .
 

لواقتو اللوجوية عندما تكون في الفصل الدراسي )أحيانا خارج وجود أنشطة ا .2
 الصف / كونديتال(

حيث يمكن للطالب الحصول عليه خارج  يتم تطبيق هذا النشاط بمرونة.        
سوف يطابق اختصاصيو التوعية الذين . الفصل الدراسي أو في الفصل الدراسية

إذا كانت المادة  ي سيتم تلقيهايتصورون هذا النشاط خصائص الطالب والمواد الت
تحتاج إلى البيئة المحيطة كوسيلة تعليمية، فيمكن للمعلمين القيام بهذا النشاط 

 في نهاية كل شهر يعقد المعلمون أنشطة لغوية بهدف خارج الفصل الدراسي.
 

 تسترشد مباشرة من قبل المعلمين المؤهلين في مجاالتهم. .3
لتسهيل الطالب في حفظ المفرودات هي  إن الجهود التي يبذلها المعلمون 

هذا  التمسك بالكتابة والترجمة العربية في كل ركن من أركان الفصل الدراسي.
الجهد فعال جدا للسيسيوا لحفظ المفردات بسرعة باللغة العربية. كما أن الكتابة 

 مثيرة لالهتمام قدر اإلمكان من أجل جذب انتباه الطالب وجعل التعلم ممتعا.  
 

 مفردات لكل اجتماع. 15-0يداع إلزامي للحفظ من إ .4
أحد مفاتيح أن تصبح لغويا هو فهم المفردات. كما هو الحال مع اللغة   

أحد الجهود التي  يتم تشجيع المتعلمين على فهم )المفردات( باللغة العربية العربية،
الهدف الذي  مفرداتيبذلها اختصاصيو التوعية هو استهداف الطالب لحفظ 

ددته المدرسة تسناوية الهكام هو أن يطلب من جميع الطالب إيداع مفرودات ح
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ويهدف هذا إلى السماح للطالب  لكل اجتماع. 15إلى  0ما يصل إلى 
 بالتحدث باللغة العربية بطالقة ويمكن أن يضيفوا نظرة ثاقبة.

 
 هناك الكتابة العربية في كل ركن من أركان الغرفة. .5

ا المعلمون لتسهيل الطالب في حفظ المفرودات هي إن الجهود التي يبذله 
هذا  التمسك بالكتابة والترجمة العربية في كل ركن من أركان الفصل الدراسي.

الجهد فعال جدا للسيسيوا لحفظ المفردات بسرعة باللغة العربية. كما أن الكتابة 
 متعا.  مثيرة لالهتمام قدر اإلمكان من أجل جذب انتباه الطالب وجعل التعلم م

 
جب الترحيب باللغة العربية عند مقابلة المعلمين )العربية( أثناء وجودهم في  .6

 42المدرسة
 

 :داخلي
 عدم وجود روح الطالب في تعلم وخاصة المواد العربية. .1

العامل المثبط لهذا البرنامج الكالم هو عدم وجود روح واستعداد الطالب 
يس والتعلم، ألن الروح يمكن أن العاطفة ال غنى عنها في عملية التدر  للتعلم

يمكن أن يكون سبب الطالب الذين يعانون من نقص  تولد الدافع في التعلم
الدافع هو عملية التدريس والتعلم الرتيبة التي تجذب اهتماما أقل من  في

 الطالب
 وسائل اإلعالم التعليمية غير الكافية .2

لمواد للطالب لتسهيل تعلم الوسائط هو أداة يستخدمها المعلمون لتوصيل ا  
في بعض األحيان ، هناك حاجة إلى تعلم وسائل اإلعالم في تقديم  فهمها

                                                      

 مقبلة مع األستاذ محمد فاتيحودين.17 
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تعمل هذه الوسائط  المواد إذا كان من الصعب فهم المواد من قبل الطالب
 .أيضا على زيادة تحفيز الطالب في التعلم وكذلك النشاط الطالبي

 انعدام الثقة بالمحاور. .3
هو عدم ثقة الطالب في تطبيق ما تم تعلمه على العامل المثبط الثالث  

التطبيق هو أيضا ال غنى عنه حتى يتمكن المعلمون من تقييم  البيئة المحيطة.
الطالب والطالب يمكن قياس قدراتهم. ومع ذلك، هناك عامل من الداخل 

 يؤدي إلى عدم القيام بذلك، وهو اإليمان بقدراته.
 

 عدم حفظ المفرودات. .4
مج الكالم، يقدم المعلم سياسة أن كل طالب مطلوب لتشغيل برنا 
هذه السياسة لديها أيضا عقبة هي عدم وجود  من كل اجتماعمفردات لحفظ 

وذلك ألن الطالب ضعفاء عندما يتعلق األمر مفردات. حماس في حفظ 
 بالحفظ والسياسات غير المتسقة.

 
 عدم وجود مفردات في الكتب التعليمية. .5

ضا في حاجة الى التبجيل داعمة ، واحد منها هو  أي مفردات  في حفظ 
حيث هذا الكتاب يحرث في مصدر صالح وكامل. ومع ذلك  كتاب مدرسي

أو الحد األدنى من مفردات ، فإن كتب التعلم التي يملكها الطالب لديها 
            المفردات.

 
 خارجي:

 عدم وجود التوجيه األبوي أثناء الدراسة المنزلية. .1
ة إلى المعلمين الذين يصبحون ميسرين ومرشدين أثناء وجودهم في وباإلضاف 

المدرسة، يعمل اآلباء أيضا كميسرين ومرشدين في البيئة المنزلية. باإلضافة 
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لذلك، يلزم التواصل الجيد بين  إلى كونه معلم الوالدين يعمل أيضا كمشرف
                                                                                                                                        المعلمين وأولياء األمور لتوجيه الطالب أو أطفاله

 43نطاق االرتباط الذي ال يراقبه اآلباء.  .2
كما يعمل اآلباء كمشرفين، مما يعني أن اآلباء يمكنهم االنتباه ومراقبة جميع  

أحد األشياء التي تلعب دورا في نمو  لبيئة المحيطة.أنشطة أطفالهم مع ا
األطفال هو االختالط. ولذلك، يجب على الوالدين مراقبة ارتباط الطفل 

 بالبيئة المحيطة واإلشراف عليه.
 
 

 
 

                                                      

 مقبلة مع األستاذ محمد فاتيحودين.11 
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 السادسالفصل 

 االختتام

 الخالصة .أ
هي تأخذ اللغة العربية في مدرسة الحكم المتوسطة اإلسالمية جومبانج  أن تعليم

ريق المختلفة من تعليم مهارة الكالم، وإحدى الطريقة الكباشرة. وتطبيق تعليم الط
اللغة العربية. واما العوامل   لم تف بخصائصمهارة الكالم بالطريقة المباشرة، ألن 

الداعمة هي الحي مدرسة يقع في المعهد، هناك الكتلبة العربية في كل ركن من 
روح الطالب في تعليم وحاصة المواد العربية و  هي عدم وجوداركان الغرفة، والعائقة 

 نطاق االرتباط الذى اليرقبه اآلباء.
 االقتراحات .ب

بناء على الحقائق الموجودة في الميدان والتي هي نتيجة للبحوث في المدرسة 
 الحكم المتوسطة اإلسالمية جومباج لذا يقترح المؤلف أن:

ر أهمية مهارات اللغة لمدرسة الحكم المتوسطة اإلسالمية جومبانج تذك .1
العربية، ثم من الضروري إيالء اهتمام جدي وتحسين التدريب والسيطرة على 
تنفيذ أساليب التدريس المستخدمة من قبل المعلمين المدرسة الحكم 
المتوسطة اإلسالمية جومبتنج خاصة طرق التدريس العربية استعدادا للمواد 

 مدرسة ثانوية عليا.باللغة العربية التي سيتم تقديمها في ال
لمعلم دراسات اللغة العربية في المدرسة الحكم المتوسطة اإلسالمية جومبانج  .2

من المتوقع أن يكون قادرا على اختيار وتحديد طريقة التدريس العربية 
الصحيحة ومناسبة ليتم تطبيقها في الحاالت والظروف ومن أجل اختيار 

 قائم روح الدعابة ووئام .القدرة على الجمع بين أساليب األسلوب ال
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للطالب يتوقع أن تكون أكثر نشاطا في التعلم، سواء في المدرسة وخارج  .3
ساعات الدراسة، ويتم كل هذا بحيث كل ما كان يطمح إلى أن يتحقق 

 .بنجاح وببراعة
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  https:// ar.wikipedia.org/wikiاللغة العربية ويكييديا: 
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 : دليل المقابلة2الملحق 
PEDOMAN WAWANCARA 

A. Untuk Guru 

1. Bagaimana penyampaian materi pembelajaran Bahasa Arab di kelas VIII 

Mts Al Hikam Jombang? 

2. Apa ada kendala yang dialami oleh guru dalam mengajarkan kalam kepada 

peserta didik? 

3. Apa yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menerima materi 

kalam? 

4. Bagaimana solusi yang diberikan oleh pendidik untuk mengatasi 

permasalahan tersebut? 

5. Apakah ada keterampilan pembiasaan dalam mengaplikasikan materi 

kalam? 

6. Apa terdapat program tertentu untuk mengembangkan kemampuan kalam 

peserta didik? 

7. Apa keuinikan dari metode mubasyaroh diSekolah ini? 

8. Apa target guru agar mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik? 

 

B. Untuk Siswa 

1. Bagaimana menurut Adik proses kegiatan belajar mengajar bahasa Arab 

berlangsung? 

2. Apakah Adik kesulitan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab? 

3. Apakah metode pembelajaran yang digunakan guru, memudahkan Adik 

untuk memahami pelajaran bahasa Arab? 
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4. Bagaimana guru ketika menyampaikan kembali materi yang jika Adik 

belum memahami materi yang telah disampaikan? 

5. Media apa yang guru gunakan untuk memudahkan Adik memahami materi? 
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: دليل المالحظة 0الملحق   

No Aspek Yang Dinilai 
Nilai 

1 2 3 4 

1. Pemilihan Materi Ajar     

a. Kesesuaian dengan tujuan  

b. Keruntuan dan sistematika materi 

ajar 

2. Penentuan Pendekatan/Metode 

Pembelajaran 

    

a. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Kesesuain dengan materi 

pembelajaran 

c. Kesesuaian dengan alokasi waktu 

d. Kejelasan langkah pembelajaran 

yang dirancang sesuai dengan model 

pembelajaran yang dipilih 

3. Pemilihan Sumber Belajar     

a. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran 

4 Pemilihan Media Pembelajaran     

a. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran 
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Pelaksanaan pembelajaran 

No Aspek Yang Dinilai 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Membuka Pelajaran     

a. Melakukan apersepsi 

b. Menyampaikan kompetensi, 

tujuan,dan rencana kegiatan 

pembelajaran 

2. Inti Pembelajaran     

a. Penguasaan materi pembelajaran 

b. Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

c. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 

d. Pendekatan atau strategi pembelajaran 

e. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu 

f. Pemanfaatan sumber/media 

pembelajaran 

g. Menimbulkan pastisipasi siswa 

h. Menumbuhkan kecerian dan 

antusiasme dalam belajar 

i. Menggunakan bahasa lisan secara 

jelas 

3. Menutup Pembelajaran     

a. Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa 

b. Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan tugas sebagai 

bagian dari pengayaan 
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 :   رسالة االستئذان3 الملحق
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 الوثائق: 0الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقوم المدرس بشرح الدرس بطريقة المباشرة

 ابتصوير مع الطالب اللغة العربية
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ربيةالتصوير المدرسة اللغة الع  
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