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 هداءإ
احلمد هلل الذي فضل بين آدم ابلعلم والعمل على مجيع العامل والصالة والسالم على 

 العرب والعجم وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم واحلكم. وبعدسيدان حممد سيد 

 

 أهدي خالصا هذا البحث اجلامعي إىل:

 وأيب احملبوب سوفارجو  أمي احملبوبة مسلمة

عسى هللا أن يرمحهما هللا يف سالمة اإلميان واإلسالم يف الدنيا واآلخرة، واللهم أسألك 
 لصاحلطول عمرمها ابلطاعة ابألعمال هلما ابلعمال ا

 

 

 وأخواين الكبري

 أمحد مصلح وعفيف الدين

 عسى هللا أن يعطي السهولة لكل أمورمها
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 كلم  الطكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل الذي هداان هلذا، وما كنا لنهتدي لو ال أن هداان هللا، والصالة والسالم 
 الفائزين برضا هللا.على سيدان حممد رسول هللا، وعلى آله وصحبه 

قدمت كتابة هذا البحث اجلامعي بعنوان "أنشطة تشجيع اللغة يف ترقية مهارة الكالم 
( يف قسم تعليم اللغة العربية S1يف معهد دار اإلحسان عاجنوك" لنيل درجة بكالوريوس )

ج، فتسرين نلكلية علوم الرتبية  والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال
 أن أقدم جزيل الشكر وعظيم تقدير إىل من قد ساعدين على كلمة هذاالالبحث وهم:

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج حممد زين الدين املاجستري، مدير جامعة موالما مالك  .0
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

رتبية والتعليم ال الدكتور احلاج نور علي املاجستري، عميد كلية علوماألستاذ فضيلة  .0
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ة فضيلة الدكتور احلاج بشري مصطفى املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامع .1
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

رشاد النافع إلفضيلة الدكتور احلاج شهداء املاجستري الذي يفضل إبشراف وتقدمي ا .4
 والتوجهات املفيدة اليت ساعدين إشراف هلذا البحث

مجيع األساتيذ واألستاذات جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  .0
الذي ينور ونروح يويل بعلومهم ورشاداهتم حىت تتم كتابة هذ البحث اجلامعي يف تلك 

 اجلمعية
  لذي قد منحتين الفرصة الثمنية لعملية البحثمعهد دار اإلحسان العصري عاجنوك ا .0



 د
 

وخالص الشكر وجزيل الثناء جلماعي إخواين وأخوات الذي قد صاحبين يف هذه  .0
 الفرصة النبيلة 

عسى هللا أن مين علينا رمحته الحد هلا وأن يشيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدرك الباحثة 
انتقادات  أو القصور، تتوقع التقريرأن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك ابأتكيد الضعف 

واقرتاحات بناء من أي طرف ملزيد من التحسني، وهذا قد يكون البحث اجلامعي مفيدة 
 يل ولنا مجيعا. آمني اي رب العاملني. جزاكم هللا أحسن اجلزاء.
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 مستخلص البحث
. أنشطة تشجيع اللغة يف ترقية مهارة الكالم يف معهد دار 0800سيسكا.  مطمئنة،

بية . حبث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم الرت اإلحسان العصري عاجنوك
 والتعليم. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 املشرف: الدكتور احلاج شهداء املاجستري 

 ساسية: أنشطة تشجيع اللغة، مهارة الكالمكلمات األ

يعترب نشاط تشجيع اللغة أحد األنشطة اللغوية اليت يتم تنفيذها يف معهد دار 
لدى  مالكالمهارات  رقيةيف ت ملعهداإلحسان العصري عاجنوك. هذا النشاط هو جهد من ا

الطالب ابللغات األجنبية، وخاصة العربية. يتم تنفيذ العديد من األنشطة واللوائح يف 
هناك بعض  .OPMADAنشاط تشجيع اللغة بتوجيه من مشرفة اللغة وقسم اللغة يف 

ح على النحو األمثل، ويتم تطبيق القواعد واللوائ الكالمالطالب الذين مل يتقنوا مهارات 
على النحو األمثل وميكن للطالب املشاركة يف األنشطة مع حبيث تعمل األنشطة 

االنضباط. نشاط تشجيع اللغة هو جهد من معهد دار اإلحسان العصري حبيث يتمتع 
جيدة وصحيحة. يهتم الباحة إبجراء البحوث حول أنشطة  ة الكالممجيع الطالب مبهار 

لعوامل اللغة وشرح اتشجيع اللغة. كان الغرض من هذه الدراسة هو وصف نشاط تشجيع 
 الداعمة واملثبطة يف مهارة الكالم لدى الطالب يف معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك.

تستخدم هذه الدراسة منهج حبث الكيفي  بنوع الوصفي. ويتم مجع البياانت 
 ابستخدام أسلوب املالحظة واملقابالت والواثئق.

ي ة يف معهد دار اإلحسان العصر نشاط تشجيع اللغ هذه الدراسة إىل أنّ  تائجن وأما
العوامل الداعمة  وأماعاجنوك يستخدم طريقة املباشرة، وطريقة التواصلية، وطريقة احملادثة. 

يف تعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد هي وجود بيئة لغوية داعمة، وأنشطة لغوية، وعقاب 
لفة وقدرات يمية املختلغوي، وحفظ املفردات. وأما العوامل املثبطة هي اخللفيات التعل

 الطالب وهلجة خمتلفة.
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ABSTRACT 

 

Mudmainnah, Siska. 2022. Tasyjiul Lughah Activities in Improving Arabic 

Speaking Skills in Darul Ihsan modern islamic boarding school Nganjuk. 

Thesis. Language Education Department. Faculty of teaching and tarbiyah. 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.  

Advisor: Dr. H. Syuhadak, M.A 

Keywords: Tasyjiul Lughah activities, Arabic Speaking Skills 

 

The tasyjiul lughah activity is one of the language activities implemented in 

the Darul ihsan modern islamic boarding school Nganjuk. This activity is an effort 

of Islamic boarding schools in improving students' speaking skills in foreign 

languages, especially Arabic. Various activities and regulations are carried out in 

the tasyjiul lughah activity with the guidance of language coaches and the language 

section of OPMADA management. There are some students who have not mastered 

speaking skills to the fullest, regulations are applied so that activities run optimally 

and students can participate in activities with discipline. The tasyjiul lughah activity 

is an effort of the modern Islamic boarding school Darul Ihsan so that all students 

have good and correct speaking skills. Researchers are interested in conducting 

research on tasyjiul lughah activities. The purpose of this study was to describe the 

tasyjiul lughah activity and explain the supporting and inhibiting factors in students' 

speaking skills at Darul Ihsan modern islamic boarding school Nganjuk. 

This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. 

And data collection is done by using the method of observation, interviews, and 

documentation. 

The results of this study indicate that the tasyjiul lughah activity at Darul Ihsan 

Nganjuk modern boarding school uses the direct method, the communicative 

method, and the conversation method. The supporting factors in learning maharah 

kalam at this cottage are the language environment, language activities, language 

punishment, language justification, and vocabulary memorization. while the 

inhibiting factors are the various educational backgrounds and abilities of the 

students and the Indonesian accent which is different from the Arabs. 
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ABSTRAK 

 

Mudmainnah, Siska. 2022. Kegiatan “Tasyjiul Lughah” dalam Meningkatkan 

Maharah Kalam di Pondok Modern Darul Ihsan Nganjuk. Skripsi Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. H. Syuhadak 

Kata Kunci: Kegiatan Tayjiul lughah, Maharah Kalam 

Kegiatan tasyjiul lughah adalah salah satu kegiatan bahasa yang di terapkan 

oleh Pondok Modern Darul Ihsan Nganjuk. Kegiatan tersebut merupakan upaya 

pondok dalam meningkatkan keterampilan bebicara santri dalam berbahasa asing, 

khusunya bahasa Arab. Berbagai kegiatan dan peraturan dilakukan dalam kegiatan 

tasyjiul lughah dengan bimbingan ustadz pembina bagian bahasa dan pengurus 

OPMADA bagian bahasa. Adanya beberapa santri yang belum menguasai 

keterampilan berbicara secara maksimal, diterapkan aturan dan tata tertib agar 

kegiatan berjalan secara maksimal dan santri dapat mengikuti kegiatan dengan 

disiplin. Kegiatan tasyjiul lughah merupakan upaya Pondok Modern Darul Ihsan 

agar seluruh santri memiliki kemampuan berbiacara yang baik dan benar. Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang kegiatan tasyjiul lughah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mesndeskripsikan kegiatan tasyjiul lughah dan 

menjelaskan faktor penghambat dan pendukung dalam keterampilan berbicara 

santri di Pondok Modern Darul Ihsan Nganjuk. 

Penelitian ini menggunakan motode penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan tasyjiul lughah di pondok 

Modern Darul Ihsan Nganjuk menggunakan metode langsung, metode komunikatif, 

dan metode percakapan. Adapun faktor pendukung dalam pembelajaran maharah 

kalam di pondok ini adalah adanya lingkungan bahasa, kegiatan bahasa, ta’zir 

bahasa, ishlahul lughah, dan hafalan mufradat. Sedangakan faktor penghambatnya 

yaitu latar belakang pendidikan dan kemampuan santri yang beragam dan lahjah 

orang Indonesia yang berbeda dengan orang Arab. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 

 خلفي  البحث .أ
تعلم اللغة العربية هو عملية تعليمية هتدف إىل تشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز مهارات 

اللغة العربية على حد سواء بشكل فعال وسليب ابإلضافة إىل تعزيز املواقف اإلجيابية. أما 

املقصود ابللغة العربية النشطة، أي القدرة على التواصل بشكل صحيح وصحيح شفهًيا، أي 

بية السلبية هي العر  املهاراتاآلخرين ويف الكتابة مثل كتابة املقاالت. بينما  يف التواصل مع

القدرة على فهم كالم اآلخرين والقدرة على فهم حمتوى القراءة. وهذا يتوافق مع ما قاله أمحد 

أبن الغرض من التعلم يف إندونيسيا هو أن يتمكن الطالب من استخدام اللغة  صارمهتدي أن

لتحسني جودة اللغة العربية يف إندونيسيا، يتم التدريس يف العديد  0بنشاط أو بشكل سليب.

من املؤسسات منذ سن مبكرة، بدًءا من املدرسة االبتدائية أو املدرسة اإلبتدائية واليت سيتم 

كأساس ملستوايت أخرى. يهدف تعلم اللغة العربية إىل حتسني قدرة الطالب   استخدامها الحًقا

 0.على التواصل ابللغة العربية

تتطلب عملية التعلم الفعالة وجود املؤسسات اليت مت توفريها والتحفيز من املعلمني إىل 

الطالب حىت يتمكنوا من التعلم حبماس حبيث يتم التعلم بفعالية وكفاءة. يف تعلم مهارة كالم، 

                                                           
1 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya (Cet.2;, 2015), hal.13 
2 Abdul Hamid dkk. Pembelajaran Bahasa Arab, hal. 161 
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 ةهناك العديد من األساليب املبتكرة اليت ميكن استخدامها، مبا يف ذلك طريقة احملاضرة, الطريق

ر، الطبيعية، طريقة الرتمجة، الطريقة السمعية والبصرية، الطريقة املباشرة، طريقة احلفر، طريقة احلوا

 طريقة املناقشة وطريقة اجملموعة وما إىل ذلك.

تتمثل إحدى نقاط الضعف والقصور يف النظام القدمي لطرق تدريس اللغة يف إندونيسيا 

ن التعبري كثفة حبيث يتمكن عدد قليل جًدا من الطالب ميف االفتقار إىل التدريبات الشفوية امل

عن أفكارهم ومشاعرهم شفهًيا. اللغة العربية هي لغة أجنبية للطالب، وابلطبع يواجه الطالب 

 مشاكل يف تعلم اللغة العربية، وخاصة يف مهرة الكالم.

كثفة، حىت ممن مزااي وعيوب تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا عدم وجود متارين شفهية 

ال يتمكن سوى عدد قليل جًدا من الطالب من التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم شفهًيا. اللغة 

العربية هي لغة أجنبية للطالب، وابلطبع يعاين الطالب من مشاكل يف تعلم اللغة العربية وخاصة 

 ة الكالم.يف مهار 

 ا مرضًيا. لذلك،ن إتقان اللغة واستخدامها كأداة اتصال جيدة وصحيحة ليس دائمً إ

قد أهنا ، هي كفاءة جيب إتقاهنا ألنه يُعتالكالمفإن تنفيذ أنشطة تعلم اللغة، وخاصة مهارات 

داعمة جًدا لإلنسان يف خمتلف قطاعات احلياة، خاصة يف هذا العصر العاملي. يف انتباه الري 

 .الكالمًما يف ( ال يزال هناك عدد من الطالب يرتددون دائ00: 0884وجيلربت كينج وبيل )
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عندما تقول الشيء اخلطأ أو تقول الشيء الصحيح ولكن بطريقة  الكالمهناك خوف من 

 1خاطئة.

املعهد يف تقدمي دروس اللغة العربية، يستخدم معظم املعلمني طريقة احملاضرة فقط 

ر ، مما يتسبب يف إحساس ابلتشبع ومبرور الوقت سيشعويستمع الطالب فقط دون أي ممارسة

جيب أن يكون  ،ية. لكي تتم عملية التعلم بسالسةالطالب ابمللل يف متابعة دروس اللغة العرب

ومرح، ومحاس،  ،النشط هو خطوة ميكن قبوهلا بسرعةالطالب نشيطني يف متابعتها. التعلم 

، يشارك الطالب بشكل أكرب يف عملية التدريس غف من قبل الطالب. يف هذا النشاطوش

 ، حىت يتمكن الطالب من املشاركة يف التعلم، جيب أن يكون املعلم قادرًا علىوالتعلم. وابلتايل

 اختيار األساليب املناسبة للمواد اليت سيتم تسليمها واستخدام طرق خمتلفة.

معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك  هو أحد املعاهد اليت جنحت يف تطبيق تعلم اللغة 

واحدة  ،طالب يف هذا الكوخ هي لغة أجنبيةغة اليومية للالعربية الذي ينتج طالاًب أكفاء. الل

 منها هي العربية. الطالب جييدون التحدث ابللغة العربية بطالقة. ميكن لألصدقاء أيًضا أن

، هناك العديد من الطالب الذين يتفوقون.  فاز هذا النزل يفهموا لغتهم. ابإلضافة إىل ذلك

 يواصل العديد من الطالب دراستهم يف اخلارج.ابلعديد من مسابقات الكالم العريب.  و 

                                                           
3 Rodhifatul Chasanah, Total Physcal Response (TPR) untuk Meningkatkan Teknik Maharah Kalam pada Siswa 
Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah, vol.7 No.1) hlm. 28 
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ار اإلحسان د ملعهديف أنشطة طالب ا ، يهتم الكاتب ابلبحثناءً على الوصف أعالهب

نشطة تشجيع تعليم مهارة الكالم أباجنوك يف تطوير التحدث ابللغة العربية بعنوان "العصري ع

 "اللغة يف معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك

 البحث أسئل  .ب
بناء على خلفية البحث اليت شرحتها الباحثة فيما سبق، تقدم الباحثة أسئلة الباحثة كما 

 يلي:

 اجنوك؟ع يف معهد دار اإلحسان العصري تشجيع اللغة نشطةأب تعليم مهارة الكالمكيف  .0

 مهارة الكالم يف معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك؟تعليم ما العوامل الداعمة  والعائقة  .0

 البحثأهداف ج. 

 واألهداف من آداء هذا البحث يعىن :

 نشطة تشجيع اللغة يف معهد دار اإلحسان العصري عاجنوكتعليم مهارة الكالم أبوصف  .0

معهد دار اإلحسان العصري يف مهارة الكالم تعليم وصف العوامل الداعمة واملوانع  .0

 عاجنوك.

 د. أمهي  البحث

لى إجيابية من اجلوانب النظرية والعملية عومن املتوقع أن تسفر هذه الدراسة عن نتائج 

 النحو التايل:

 من الناحية النظرية، أنمل أن يساعد هذا البحث الطالب .0
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 :ومن املأمول أن تكون هذه الدراسة مفيدة يف التطبيق .0

 للباحثني (أ

 ميكن أن يكون هذا البحث ابحثا مرجعيا يف تدريس اللغة العربية 

 للمعلمني  (ب

األفكار للمعلم خاصة على اهتمامهم بعملية التعليم والتعلم يرجي هذا البحث كزايدة 

يف معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك. ولزايدة املعرفة للمعلم ومن الذي يهتم كثريا 

 ابلرتبية لرتقية مهارة الكالم.

 ج( للطالب

ينفع هذا البحث إىل نفس الطالب لرتقية مهارة الكالم يف أنشطة تشجيع اللغة يف 

 اإلحسان العصري عاجنوك. معهد دار

 د( للمعهد واملدرسة 

ترجي الباحثة أن تستفيد املعهد واملدرسة من نتيجة هذا البحث يف تدريس اللغة العربية 

 خاصة ملهارة الكالم ابستخدام تشجيع اللغة.

 ه( للجامعة

 توفر ثروة مراجع الدراسة ملكتبة اجلامعة.
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 ه. حدود البحث 

 حث األمور احلالية لوسعة البحث وتقصري البا

 احلدود املوضوعية  .0

لرتتيب الكتابة هذا البحث ترتكز الباحثة هذا املوضوع يتعلق برانمج تشجيع اللغة الذي 

 يكون ابملعهد دار اإلحسان العصري عاجنوك.

 احلدود املكانية  .0

وأما ميدان البحث يف املعهد دار اإلحسان العصري عاجنوك للمرحلة الثاين السنة الدرسة 

0800 

 احلدود الزمنية .1

م  حىت يف األخر شهر أبريل  0800أتخذ الباحثة الزمن شهرين يف وسط شهر فرباير 

 م 0800

 و. حتديد املصةالحات

وتستخدم الباحثة يف هذا البحث عدد من املصطلحات، ولتسهيل البحث سوف 

 ن يبينها كما يلي:أتعريف الباحثة املصطلحات املستخدمة اليت تتعلق ابملوضوع، وتريد الباحثة 

 تشجيع اللغة .0

معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك. يقام هو أحد األنشطة اللغوية يف تشجيع اللغة 

مفردات  راءثمن خالل إ  هذا الربانمج كل يوم إثنني بعد املغرب، مخيس وأحد بعد الصبح
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ن عض أهداف هذا النشاط هي أن يتق .ملدة ساعة للطالب وار واأللعابجديدة واحل

للغة اإلجنليزية اب الكالمالطالب مفردات اللغتني العربية واإلجنليزية، وسنرتي قادرون على 

سانرتي بقواعد جيدة وصحيحة، و  الكالمهبا، وميكن لسانرتي  الكالمالعربية وجيرؤهم على 

ابللغتني العربية واإلجنليزية حبيث يشجع الطالب على ذلك. كن  الكالممعتادون على 

 لكالم.  خاصة العربية.شجاعا يف ا

 مهارة الكالم .0

هي قدرة الشخص على نطق األصوات أو الكلمات بقواعد لغوية معينة  مهارة الكالم

 ابللغة العربية هي قدرات إنتاجية تتطلب لكالما ةلذا فإن مهار  لنقل األفكار واملشاعر.

قدرة الشخص على استخدام األصوات العربية بشكل مناسب من خالل استخدام القواعد 

رفية( وترتيب الكلمات حبيث ميكن استخدامها للتعبري عما يريد ص)القواعد النحوية وال

 4.قوله

 ح. الدراسات السابق 

ت املوضوع حتسني مهارة الكالم من خالل ( حت0800البحث اجلامعي، دارويت انلويل ) .0

يف  كالمال ةمهار قية تر  تعريفهتدف هذه الدراسة إىل طريقة احملادثة يف تعلم اللغة العربية. 

دثة اظهرت نتائج البحث الذي مت إجراؤه أن طريقة احملأ .دثةالعربية بطريقة احملااللغة املواد 

                                                           
4 Rahmaini, Strategi Pembelajaran Maharah Kalam Bagi Non Aarb, (5102 :احياء العربية), hlm. 228 
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يث التعبري أو لدى الطالب من حترقية مهارة الكالم يف تعلم اللغة العربية فعالة للغاية يف 

 عربية جيدة وصحيحة.الغة اب لل النطق أبصوات نطق املفردات

 قيةر ن تشابه البحث الذي ستنجزه الباحثة مع البحث أجرته درويت انلول يهدف إىل تإ

يب ل، ولكن هناك اختالفات يف األسارة الكالم، وهي مهاالقدرة على تعلم اللغة العربية

شجيع احث تدثة بينما يستخدم البااحمل واليت استخدمه درويت انلول ه املبحثاملستخدمة.  

 .اللغة

( حتت املوضوع فعالية النشاطات املدرسية على 0808البحث اجلامعي، أحدية املىن ) .0

شكل املمارسة لرتقية مهارة الكالم يف فصل السابع من املدرسة علي معصوم اإلعدادية 

. يعد هذا البحث من حبوث وصفية كمية. 0808\0800يف العام الدارسي اإلسالمية 

هارة النشاطات املدرسية على شكل املمارسة لرتقية م لية عاف عريفدف هذه الدراسة إىل تهت

النشاطات املدرسية على شكل املمارسة ظهرت نتائج البحث الذي مت إجراؤه أن أ.  الكالم

 السابع. فصلاليف لدى طالب م يف ترقية مهارة الكالفعالة جًدا 

ابه يف هدف هو التش أحدية املىنالبحث الذي ستقوم به الباحثة مع البحث أجرته  تساو

 ومع ذلك هناك اختالفات يف .رة الكالمحتسني القدرة على تعلم اللغة العربية، أي مها

املبحث املستخدم. استخدمت أحدية املىن مبحث نشاطات املدرسية على شكل املمارسة 

 بينما استخدم الباحث مبحث تشجيع اللغة.
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( ابملوضوع حماولة مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة 0800البحث اجلامعي، محدية ) .1

ل درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابجنيالكالم اللغة العربية )البحث وصفية يف امل

ية حماولة مدرس اللغة العربية وطريقة املستخدمة يف ترق هتدف هذه الدراسة إىلفاسوروان(. 

مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابجنيل فاسوروان(. نتيجة البحث هي 

كومية م يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلحماولة مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة الكال

ابجنيل فاسوروان هو ابستخدام الطريقة مناسب بشخصية الطالب، مثال: مرتجم الغناء، 

يشاهد الفيديو اإلسالمي، وحفظ املفردات كل أسبوعها. وطريقة اليت الستخدام مدرس 

جنيل مية احلكومية اباللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية اإلسال

 فاسوروانيعين طريقة املباشرة و طريقة قواعد وترمجة.

ابه يف هدف هو التش أحدية املىنالبحث الذي ستقوم به الباحثة مع البحث أجرته  تساو

 ومع ذلك هناك اختالفات يف .رة الكالم، أي مها القدرة على تعلم اللغة العربيةحتسني

املبحث املستخدم. نتيجة البحث الذي أجراه محدية أن مدرس اللغة العربية يف املدرسة 

الثانوية اإلسالمية احلكومية ابجنيل فاسوروان يستخدم الطريقة املباشرة بينما استخدم 

 الباحث مبحث تشجيع اللغة.

 الفرق املساوة البحث الرقم

البحث عن ترقية  دارويت انلويل 0

 مهارة الكالم

 يستخدم طريقة احملادثة
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وضوعها: حتسني وم

مهارة الكالم من خالل 

طريقة احملادثة يف تعلم 

 اللغة العربية

 أحدية املىن 0

وموضوعها: فعالية 

النشاطات املدرسية على 

شكل املمارسة لرتقية 

مهارة الكالم يف فصل 

السابع من املدرسة علي 

معصوم اإلعدادية 

اإلسالمية يف العام 

الدارسي 

0800\0808  

البحث عن ترقية 

 مهارة الكالم

منهج البحث  -

 الكمي

مبحث عن  -

النشاطات 

املدرسية على 

 شكل املمارسة

 محدية 1

وعها: حماولة وموض

مدرس اللغة العربية يف 

منهج البحث  -

 الكيفي

مبحث عن حماولة  -

 مدرس اللغة العربية
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ترقية مهارة الكالم اللغة 

العربية )البحث وصفية 

يف املدرسة الثانوية 

اإلسالمية احلكومية 

 ابجنيل فاسوروان(

البحث عن  -

ترقية مهارة 

 الكالم

يستخدم طريقة  -

املباشرة وقواعد 

 وترمجة.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 املبحث األول: تطجيع اللغ 
 تطجيع اللغ مفهوم  .أ

عيال. وبنائه تف-يفّعل-تشجيعا على وزن فّعل-يشّجع-التشجيع اللغة من كلمة شّجع
 (.1للتكثري غالبا )أمحد احلازمي، دت:

لب تشجيعا ومعناها قّوي ق-يشّجع-شّجعويف التعريف اآلخر أن التشجيع من كلمة 
 (100:0000الشخص ونّشطه أي التشجيع يف األمر وهو جرّأ الشخص وأقدمه )املنجد، 

وأما التشجيع إصطالحا هو دعم فرد أو مجاعة من خالل املساعدة أو التشجيع أو اإلحنياز 
 (408:0000إىل جانبه )اشامل، 

ل ثقة الطفاألساليب اليت تستخدم لتعزيز ( هو أحد أهم 0881والتشجيع عند احلواء )
والتشجيع الذي يصدر أبسلوب صحيح ويف الوقت الصحيح يكون له أثر إجيايب على  بنفسه،

رخصية الطفل وتصرفاته. كما أن فقدان الطفل للتشجيع يولد رخصية قد متيل لتكوين سلوك 
 0غري مرغوب فيه.

 قوم عن أغرضهم. وأكد حجاز يف تعريفقال إبن جين أن اللغة هي أصوات يعرب هبا كل 
 إبن جين أن اللغة هي الوظيفة اإلجتمهعية للتعبري ونقل الفكر واستخدامها يف جمتمع معني.

طرية و أما اللغة امللكة هي مقدرة فوقسم دي سوسور اللغة إىل اللغة امللكة واللغة املعينة. 
عن  الفطرية اليت متيز اإلنسانبطبيعتها يزود هبا كل مولود بشري، وهي من أهم السمات 

سب متجانس فهي نةام مكت و أما اللغة املعينة هي كالعربية، أو اإلجنليزية، أو الصينية احليوان.
 0م من العالمات قوامه احتاد املعىن ابملبىن"ظا"إهنا ن

                                                           
 045. ص. مهارة الكالم ةتشجيع اللغة العربية في ترقي يةعملتطبيق ، وواوان أرواني ، إمامرفعة المولى 2 

6 Ibid, 143 
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 يف تعليم اللغ  العربي  تطجيعدور ال .ب
ميكن  اللغة العربية. بدون الدوافع الكما عرفنا أن الدوافع هلا دورة هامة يف برامج تعليم 

، املعلم وحده ال و من املعروف. املعلم أن حيصل على الغاية املطلوبة يف عملية التعليم و التعلم
يستطيع أن ميكن العملية التعليمية داخل الفصل حول املتعلم ولكن هناك العوامل األخرى اليت 

س  و املقررات و اختيار أفضل طرق التدري تؤثر فيها مثل ختطيط املناهج و وضع الّبامج و
صياغة املواد التعليمية الذي ميكن أن يصاغ  و يدار حول املتعلم كما أهنا اندت ابإلجتاه الذي 

 يسمى بــ" تصميم مقررات من أجل أغراض خاصة لتعلم األجنبية"
يف  الميذ للتعلمالتتقع دوافع . و هناك العالقة العالية بني التدفيع أو التشجيع و التعلم

جناحهم يف فصلهم. و هذا بسبب سرعة ارتقاء التكنولوجيا و املعلومات املختلفة و اإلحتياجات 
 لنيل العمل قليلة. فالدوافع للتعلم املستمرة تكون إحدى النتيجة الفردية طول حياهتم.

 ج. أشنواع التطجيع
وهو القدرة  تشجيع الداخلي: الالدوافع إىل قسمني، أوال تقسيم  قال و.ه. برطان يف كتابه

اليت وجدت يف نفس اإلنسان وتدافعه أن يعمل الشئ. واثنيا: التشجيع اخلارجي وهو الشئ 
ويدافعهم أن يعملو الشيئ بنشيط. مثل: الشهادة واهلدية الذي جاء من خارجي التالميذ 

 0والثواب وغري ذلك.
ع.  كالمها من أنواع الدواف خلارجيا تشجيعالداخلي وال تشجيعأن الوأما ساردميان يقول 

والدوافع األخرى الذي قاله ساردميان هي الدوافع من أساس تشكيلها، الدوافع من تقسيم 
 وودورته ومارقويس، الدوافع اجلسمنية  والروحانية.

 من أساس تشكيلها، هي: تشجيعأما أنواع ال
 التشجيع الفطرية أو الداخلية .0

ساب. و هي موجودة من غري اكت اليت وجدت من الصغار، تشجيعالفطرية هي ال تشجيعال
لألكل، للشرب، للعمل، للراحة، و للجنس. و معتلقا هبذه الدوافع، يقول  تشجيعحنو: ال

                                                           
 042. ص. مهارة الكالم ةتشجيع اللغة العربية في ترقي يةعملتطبيق ، وواوان أرواني ، إمامرفعة المولى7 
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عليها  وعادة ما يطلق أردين فراندسني أن هذا الدافع هو الدافع النفسي. وقال مارك لويس
ت نفسية انجتة عن وجود حاجات ألهنا تعّب عن حاال اسم الدوافع البيولوجية، ذلك

جسمية حتدث تغريا يف التوازن العضوي والكيميائي، فتنشأ عن ذلك حالة من التوتر وتدفع 
الكائن احلي إىل النشاط الذي يؤدي على إرابع وإرضاء احلاجة البيولوجية النفسية وإعادة 

 ما يلي:اجلسم إىل حالته السابقة من التوازن، ومن عالمات هذه الدوافع نذكر 
 والتعلم. ظهورها منذ الوالدة، أي قبل أن يستفيد الفرد من اخلّبة (أ

م،  اختلفت بيئاهتم وحضارهت هي عامة مشرتكة بني أفراد النوع الواحد مجيعا مهما  (ب
 كدافع األمومة، اجلوع، العطش والدافع اجلنسي.

 .حيقق هذا اهلدف ثبات هدفها الطبيعي على الرغم من تغريات السلوك الذي (ج
 تشجيعلاليت توجد من اكتساب. حنو: ا تشجيعلهي ا املكتسبة أو اخلارجية تشجيعأما ال

 رك لويسالشيئ يف اجملتمع، مث أكد مالتعليم  تشجيعللتعلم يف أحد فرع العلوم، ال
املكتسب فهو كل ما يتعلمه الفرد عن طريق اخلّبة واملمارسة والتدريب، فجمع طوابع 

لمه ك مكتسب إكتسبه الفرد نتيجة خلّباته اليومية وتعالّبيد دافع مكتسب، أي سلو 
املقصود وغري املقصود أثناء تفاعله مع بيئته اإلجتماعية، وعادة ما يصنف علماء النفس 

 0هذه الدوافع املكتسبة إىل ما يلي:
 تشجيع إجتماعية عامة (0

 اومتثل كل ما يكتسبه اإلنسان عن طريق خّباته اليومية وتفاعله اإلجتماعي مهم
اختلفت احلضارة اليت ينتمي إليها، ويبدو واضحا هذا الدافع يف ميل اإلنسان إىل 
العيش يف مجاعات، وإىل اإلجتماع بنب جنسه واإلرتراك معهم يف أ وج نشاطهم 

 اإلجتماعي.
 تشجيع إجتماعية فردية  (0

وتشمل الدوافع اليت يتميز هبا األفراد بعضهم عن بعض، فقد يكتسبها بعضهم 
خلّباته اخلاصة وال يكتسبها البعض األخر ألنه ال مييل إليها، فهذا مييل إىل الرايضة 
                                                           
8 Ibid, 147 
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وذاك إىل الرسم واآلخر إىل املسرح، وما هذه الدوافع وامليول إال إجتاهات نفسية 
كه كتسب اثبت نسبيا، حيدد رعور الفرد وسلو تعّب عن إستعداد وجداين عاطفي م

حنو أرايء معينة، فقد مييل الشخص إىل وظيفة معينة إن  كان يرغب فيها إرضاء 
لبعض دوافعه األساسية أو مييل إىل لعبة معينة ألهنا ترضي يف نفسه حاجات أو 

 دوافع التقدير اإلجتماعي وتوكيد الذات، كلعبة كرة القدم مثال.

 األشنطة  اإلضافي   :ملبحث الثاينا
 مفهوم األشنطة  اإلضافي  .أ

هي أنشطة تعليمية يقوم هبا الطالب خارج ساعات تعلم املناهج القياسية   ضافيةألنشطة اإلا
كامتداد ألنشطة املناهج وتقام بتوجيه من املدرسة هبدف تطوير شخصية ومواهب واهتمامات 

 ،ا املنهج. بناًء على هذا التعريفوقدرات الطالب األوسع أو اخلارج االهتمامات اليت طوره
و خارج املدرسة املتعلقة مبهمة تعلم موضوع ما ليست أنشطة غري  فإن األنشطة يف املدرسة أ

 0أنشطة اإلضافية.
، يعد النشاط اإلضاغي نشاطًا تعليمًيا يتم إجراؤه خارج الدروس اليت Suryosubrotoوفًقا لـ 

يتم إجراؤها وجًها لوجه يف املدرسة أو خارج املدرسة لتوسيع اآلفاق أو القدرات اليت مت تعلمها 
 08خمتلف املواد.من 

أبن األنشطة الالمنهجية هي أنشطة إضافية خارج هيكل  Suharsimi Arikuntoجيادل 
هي األنشطة اليت يتم تنفيذها  ضافيةاألنشطة اإل 00الربانمج وهي بشكل عام أنشطة اختيارية.

خارج ساعات الدوام املدرسي ويتم تنفيذها يف املدرسة وخارج املدرسة هبدف إثراء وتوسيع 
 00عارف وقدرات الطالب من خمتلف جماالت الدراسة.م

                                                           
9 Lampiran III. Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, h.1 
10 B. Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.271 
11 Ibid, h.271 
12 Moh. Uzar Usman, Lilis Setyowati, Upaya Optimalisasi kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: Posdakarya, 
2010), h.22 
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، فإن األنشطة اإلضافية هي أنشطة خارج ساعات الدراسة Yudha M Saputraوفًقا لـ 
العادية اليت يتم تنفيذها يف املدرسة أو خارج املدرسة هبدف توسيع معرفة الطالب، فيما يتعلق 

يتم   وإكمال التنمية البشرية الكاملة. ابلعالقة بني الدروس، وتوجيه املواهب واالهتمامات،
 01.تنفيذ هذا النشاط بشكل دوري أو فقط يف أوقات معينة ويتم تقييمه أيًضا

 األنشطة الالمنهجية هلا اخلصائص التالية:
 . يتم تنفيذ األنشطة خارج ساعات الدرس العادية0
 . األنشطة اليت تتم خارج املدرسة وداخلها0
 زايدة بصرية الطالب ومعرفتهم . يهدف هذا النشاط إىل1
 . يهدف هذا النشاط إىل تنمية مواهب الطالب واهتماماهتم.4

األنشطة اإلضافية هي حماولة إلكمال األنشطة املنهجية خارج ساعات الدوام املدرسي 
واليت يتم تنفيذها داخل البيئة املدرسية وخارج البيئة املدرسية من أجل إكمال التنمية البشرية 

 لة من حيث تكوين شخصية الطالب واهتماماهتم ومواهبهم.الكام
 مكوانت النطاط اإلضايف .ب

 الرؤية والرسالة .0
 الرؤية (أ

متثل رؤية األنشطة اإلضافية يف وحدة التعليم يف تنمية املواهب احملتملة واالهتمامات 
والقدرات والشخصية واالستقاللية للطالب على النحو األمثل من خالل األنشطة 

 .األنشطة داخل املناهج الدراسيةخارج 
 املهمة (ب

 مهمة األنشطة الالمنهجية يف وحدة التعليم هي كما يلي:
يوفر عدًدا من األنشطة اليت ميكن اختيارها ومتابعتها وفًقا لالحتياجات واملواهب  (0

 واالهتمامات احملتملة للطالب.

                                                           
13 Yudha M. Saputra, Pengembangan Kegiatan KoEkstrakurikuler, h.6 
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التعبري عن  علىينظم عدًدا من األنشطة اليت توفر الفرص للطالب ليكونوا قادرين  (0
 04أنفسهم وحتقيقهم على النحو األمثل من خالل األنشطة املستقلة أو اجلماعية.

إذا نظرت إىل الرؤية والرسالة املكتوبة أعاله، فستظهر أن األنشطة اإلضافية من 
 املتوقع أن تشكل شخصية الطالب وفًقا الهتمامات ومواهب الطالب.

 ج. وظيف  األشنطة  اإلضافي 
العقيب شجاع، فإن األنشطة اإلضافية يف الوحدات التعليمية هلا وظائف حسب زين 

 التنمية االجتماعية، والرتفيه، واإلعداد الوظيفي، وهي:
 وظيفة التنمية .0

وظيفة التنمية هي وظيفة األنشطة اإلضافية لتنمية قدرات الطالب وإبداعهم وفًقا 
 إلمكانياهتم ومواهبهم واهتماماهتم.

 ةظيفة اإلجتماعيو  .0
الوظيفة االجتماعية هي وظيفة األنشطة اإلضافية لتنمية قدرات الطالب والشعور ابملسؤولية 

 االجتماعية.
 وظيفة ترفيهية .1

الوظيفة الرتفيهية هي وظيفة األنشطة اإلضافية لتطوير أجواء مرحية وممتعة  للطالب تدعم 
 عملية التطوير.

 وظيفة التحضري الوظيفي .4
في. وظيفة األنشطة اإلضافية لتطوير استعداد الطالب الوظي وظيفة التحضري الوظيفي هي

 تُقام األنشطة الالمنهجية ليس فقط لتعميق وتوسيع املعرفة ابملهارات املتعلقة ابلعالقة بني
 00خمتلف املوضوعات ولكن أيًضا لتنمية البشر أو استخالص املعلومات منهم.

 د. أهداف ومبادئ تنفيذ األشنطة  اإلضافي 
 فيذ األنشطة الالمنهجية يف الوحدات التعليمية هي:هداف تن

                                                           
14 Lampiran III. Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, h.2-3 
15 Zainal Aqib  dan  Sujak, Panduan  dan  Aplikasi  Pendidikan  Karakter., (Bandung : Yrama Widya, 2011), h.69 
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جيب أن تكون األنشطة الالمنهجية قادرة على حتسني القدرات املعرفية والعاطفية والنفسية  .0
 احلركية للطالب

جيب أن تكون األنشطة اإلضافية قادرة على تطوير مواهب الطالب واهتماماهتم يف جهود  .0
 00.البشرية الكاملةالتنمية الشخصية حنو التنمية 

يف غضون ذلك، وحبسب وزارة األداين اإلندونيسية، فإن أهداف األنشطة الالمنهجية هي  
 كما يلي:

 حتسني وتقوية معرفة الطالب (أ
 تنمية املواهب واالهتمامات والقدرات واملهارات يف حماولة لتنمية الشخصية (ب
 00التعرف على العالقة بني املوضوعات وحياة اجملتمع (ج
 لغرض تنفيذ األنشطة اإلضافية يف املدارس حسب مديرية التعليم الثانوي املهين فهي:ما و 

 جيب أن تكون األنشطة اإلضافية قادرة على حتسني قدرات الطالب يف اجلوانب املعرفيةأ( 
 والعاطفية والنفسية احلركية.

رية إجيابية  شتنمية مواهب الطالب واهتماماهتم يف جهود التنمية الشخصية حنو تنمية بب( 
 00كاملة.

 وفًقا حملمد عزر عثمان وليليس، فإن أهداف األنشطة الالمنهجية هي:
 حتسني قدرات الطالب يف اجلوانب املعرفية والعاطفية.. 0
 تنمية مواهب الطالب واهتماماهتم يف جهود التنمية الشخصية حنو إنسان كامل. 0
 00يعرف ومييز العالقة بني موضوع وآخر. 1

رباء يف وظيفة هذا النشاط الالمنهجي والغرض منه، لكن االختالف ال خيتلف اخل
خيتلف كثريًا، إذا مت االستنتاج، ميكن مالحظة أن وظيفة وهدف الالمنهجية بشكل عام 

                                                           
16 Ibid.h.3 
17 Departemen Agama RI, Basic Kompetensi Guru (Jakarta: Proyek Pembibitan Calon Tenaga Kependidikan 
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2010), h.29 
18 Ibid. h.29-30 
19 Moh.  Uzer  dan  Lilis, Upaya  Optimalisasi  Kegiatan  Belajar  Mengajar, h.22 
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تمامات ومواهب هإلهو معرفة اإلمكاانت املعرفية والعاطفية والنفسية احلركية للطالب وفًقا 
 .الطالب

 األشنطة أشنواع وأشكال ه. 
 شكل ضافيةميكن أن تتخذ األنشطة اإل

والتدريب األساسي، والقيادة، وطالب الصليب األمحر،  ،كريدا مبا يف ذلك الكشافة .0
 والشباب، والقوات، ورفع علم الرتاث وغريها

العمل العلمي، مبا يف ذلك األنشطة العلمية الشبابية وأنشطة التمكن العلمي والقدرات  .0
 والبحثية وغريهااألكادميية 

التدريب أو املوهبة أو اإلجناز ، مبا يف ذلك تنمية املواهب الرايضية والفنون والثقافة وحب  .1
 الطبيعة والصحافة واملسرح والدين وغريها

ال يتم فقط لصق أنواع األنشطة الالمنهجية على الشرح أعاله ولكن تعتمد ، أنواع أخرى .4
ة املدرسية واألشكال املدرسية الالمنهجية وفًقا أنواع األنشطة الالمنهجية على الوكال

 08.الحتياجات وأهداف املدرسة
 تنسيق النطاطو. 

 ميكن تنظيم األنشطة اإلضافية أبشكال خمتلفة:
 الفرد، تنفيذ األنشطة الالمنهجية بتنسيق يتبعه الطالب الفرديون. .0
 بالطالجمموعة، ميكن تنفيذ األنشطة اإلضافية بتنسيق متبوع مبجموعات من  .0
 كالسيك، ميكن تنفيذ األنشطة اإلضافية بتنسيق يتبعه الطالب يف فصل واحد .1
 مشرتك، ميكن تنفيذ األنشطة اإلضافية بتنسيق يتبعه الطالب بني الفصول الدراسية .4
،  ميكن تنفيذ األنشطة اإلضافية بتنسيق يتبعه طالب واحد أو عدد من الطالب من ميدين .0

 00.األنشطة امليدانيةخالل أنشطة خارج املدرسة أو 

                                                           
20  Lampiran III. Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, h.4 
21 Ibid., h.4 
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، هناك عدة أشكال ميكن تشكيلها يف شكل فردي، مث يف إلضافيةيف شكل األنشطة ال
نفيذ أي يتم ت أي يتم قياس النشاط من قبل عدة جمموعات، مث بشكل كالسيكي جمموعات

فئة، مث تنسيق مشرتك أي النشاط الذي يتم تنفيذه مع األعضاء بني  0النشاط مع أعضاء من 
ل الدراسية، وأخريًا التنسيق امليداين، وهو تنسيق يتبعه طالب واحد أو عدد من الطالب الفصو 

 من خالل األنشطة خارج املدرسة أو األنشطة امليدانية.
 املبحث الثالث: مهارة الكالم

 مفهوم مهارة الكالم .أ

 00هو نشاط تواصلي أو األنشطة اليت تتم يف شكل حوار بني شخصني أو أكثر. الكالم

لذلك، حسب قول الباحثة هو نشاط يقوم به كل  01اشتقاقًيا هو كلمة حمادثة وتعبري. الكالم

البشر كوسيلة لنقل األفكار من خالل احلوار الذي ميكن أن يفهمه احملاور ويتحدث احلوار 

اة هذا نشاطًا مهًما جًدا يف احلياة اليومية بني البشر ألنه أد الكالمبلغة مفهومة. يعترب نشاط 

 يصال اإلرادة.إل

وفًقا لقواعد اللغة العربية، فإن مهارة الكالم هي اللفظ الذي توفر غرًضا أو فائدة يتم 

إجراؤها عن قصد. مهارة الكالم ابملعىن االصطالحي هي نطق األصوات العربية بشكل صحيح 

 يف السياق 04واألصوات اخلارجة من خمرج احلروف اليت أصبحت إمجاًعا من قبل اللغويني.

هلا وظيفة مفيدة، حبيث ال أييت النطق من  الكالمأعاله، ميكن للباحث مالحظة أن مهارات 

األصل ولكن جيب أن يكون النطق مبخرج احلروف الصحيحة.  مهارة الكالم هي مادة يتم 

                                                           
22 Ahamad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 2017), h. 149 
23 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Interaktif, (Jakarta: 2015), h. 95 
24 Ibid, h. 95 
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تدريسها يف كل لغة تعلم تعمل على فهم لغة جديدة أو ليست اللغة األم. رأي آخر حول 

 مهارة الكالم هو:

هي القدرة على نطق أصوات النطق أو الكلمات للتعبري عن األفكار وتغيري  كالممهارة ال"

 00"األفكار واآلراء والرغبات أو املشاعر لشريك املتحدث.

أي  00املعىن املهارة عند أمحد عبده عوض، هي "األداء املتقن القائم على الفهم".

وبعبارة أخرى "نتيجة لعملييت التعليم والتعلم، وهي السهولة، والدقة يف إجراء عمل من 

واملعىن ابلكالم هنا عند علي جواد الطاهر هو: "أن يتكلم طالب إىل طلببة  00األعمال".

صفه، يف موضوع يقرتح عليه، أو يقرتحه هو مبيان أراءه وشعوره، بلغة سليمة يشرتط فيه حسن 

 00إىل ضبط القواعد وحسن تركيب اجلمل".األداء 

مهارة الكالم هي رغبة الشخص يف نقل نواايه أو نواايه من خالل الكالم اللفظي مباشرة 

 مهم جًدا للجميع من األطفال الكالموميكن أن يسمعها الشريك الناطق بشكل واضح وجيد. 

الذي  ضا الفن، فن احلديث. مهارة الكالم تسمى أيالكالمإىل البالغني حيتاجون مجيًعا إىل 

جيب أن يستخدم الفن أبسلوب مهذب وميكن للمحاور أن يفهمه. أما ابلنسبة للمعىن األوسع 

للكالم، فهو عالمة ميكن أن يسمعها احملاور وقادر على التواصل لفظًيا بشكل صحيح وطبيعي 

                                                           
25  Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 2014), h. 135 

 (0888أمحد عبده عوض، مداخل تعليم اللغة العربية، )مكة املكرمة: مكتبة امللك فهد،   48الطبعة األوىل، ص.  56

27 Ibid. h. 41 

 01( الطبعة الثانية، ص. 0001علي جواد الطاهر، أصول تدريس اللغة العربية، )بريوت: دار رائد العريب، 00 
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ه عن احلياة لذلك، يرى الباحثة أن مهارة الكالم نشاط ال ميكن فصل 00بلغة يفهم للناس.

اليومية. مهارة الكالم اليت ميتلكها ابلفعل مجيع البشر منذ الطفولة، متاًما مثل األطفال الذين 

لطفل إليهم دائًما من قبل والديهم، يستطيع ا الكالمحىت اآلن ولكن يتم  الكالمال يستطيعون 

صحيًحا  ذلك ببطء نطق كلمة بكلمة على الرغم ما أن هذا خطأ، ولكن مبرور الوقت سيصبح

بري، وكالمها ابسم تع الكالمغالًبا ما يشار إىل مهارات  ألنه يتم االستماع إليه وممارسته دائًما.

ق على املهارات الشفوية بينما ميكن أيًضا أن تتحق الكالمهلما تركيز خمتلف. تركز مهارات 

فسه مهارة مصطلح "تعبري" هو ن 18التعبري بصرف النظر عن كوهنا لفظية يف شكل كتايب.

الكاام، وكالمها له تشابه أساسي، وهو طبيعة التعبري عن ما يف العقل من خالل الفم. لكن 

التعبري له وظائف أخرى إىل جانب التعري يتم حتقيقه شفهًيا، ولكن ميكن أيًضا أن يكون من 

 .أوالً  ملكالاخالل الكتابة يف تعلم مهارة الكالم للمبتدئني، فمن املؤكد أنه سيبدأ مبمارسة 

هو يف األساس نشاط يتعلق بقدرة الشخص  الكالممن الشرح أعاله، ميكن استنتاج أن 

على نقل فكرة، وأفكار، ورغبات، ومشاعر حيتاجها شخص ما من خالل الكالم اللفظي 

قدرة  ابللغة العربية هي الكالملذا فإن مهارة  الذي ميكن أن يسمعه ويفهمه الشخص اآلخر.

اور فكرة رئيسية ابللغة العربية شفهًيا ابستخدام مفردات عربية بسيطة إىل احملالطالب على نقل 

 ابستخدام خمرجات مناسبة ومفهومة.

                                                           
29 M. Ivan Alfian, “Keterampilan Berbicara Dan Pengajarannya”,  Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 7 No. 2, 
(2015) 
30 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 2011), h. 103 
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 أهداف مهارة الكالم  .ب

الغرض من تعلم مهارة الكالم هو متكني الطالب من التواصل لفظًيا بشكل صحيح 

وفًقا للباحثة هو  الكالمالغرض من مهارات  10وطبيعي ابستخدام لغة ميكن أن يفهمها احملاور.

ابللغة العربية بشكل صحيح وطبيعي وهو أمر سهل وميكن  الكالمهو متكني الطالب من 

للمحاور فهمه ابستخدام خمرج احلروف الصحيحة. لكن املعلم يف هذا النشاط الناطق ابلعربية 

 جيب أن ينظر إىل حالة الطالب وحالتهم.

 ألخرى لتعلم مهارة الكالم فهي:أما ابلنسبة لألهداف ا

سهولة الكالم، جيب تدريب الطالب على تطوير مهارة الكالم حبيث يتم تدريب الثقة يف  .0

 النطق

 بصوت واضح ودقيق يف النطق الكالموضوح، لتدريب الطالب على  .0

بشكل جيد والقدرة على وضعهم يف املواقف املناسبة  الكالممسؤول، تدريب الطالب على  .1

 وا مسؤولنيحىت يكون

تكوين مستمعني انقدين، تدريب الطالب على االستماع إىل احملاور والقدرة على تصحيح  .4

 ما إذا كان هناك خطاب خاطئ

تشكيل عادة،  لتعريف الطالب على نطق الكلمات أو اجلمل البسيطة بشكل جيد.  .0

 10.وجيب أن يساعد ذلك أيًضا البيئة املدرسية أو املعلم

                                                           
31 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 2014), h. 136 
32 Op. Cit,h.  139 
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سيجعل من السهل على  الكالمنتج الباحثة أن تعلم مهارات من هذه األهداف، است

بشكل جيد، والقدرة على حتمل مسؤولية ما يقال، والقدرة على أن تكون  الكالمالطالب 

مستمًعا جيًدا، واهلدف األخري هو العادة، ألنه إذا تعلم لغة واحدة مل يعتاد على التدريب 

 .اًعا على اإلطالقسيكون صعًبا.ميكن أن ينسى أو ال يرتك انطب

للمستوى املبتدئ هو أن يتمكن الطالب من  الكالمبشكل عام، الغرض من ممارسة 

إذن ما يعنيه الباحث عن الغرض من تعلم  11التواصل لفظًيا بطريقة بسيطة يف احلياة اليومية.

ابللغة العربية هو تدريب الطالب على تعلم التواصل اللفظي والنطق الصحيح  ة الكالممهار 

 وفًقا ملخرج احلروف وميكن أن يفهمه احملاور.

 ج. أمهي  مهارة الكالم
الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إتقاهنا يف اللغات األجنبية. ولقد 

 خرية. عندما زادت أمهية االتصال الشفهي بنياشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األ

الناس. ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية االهتمام ابجلانب الشفهي، وهذا هو االجتاه 

الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية، وأنيجعل مهة األول متكن التالميذ من احلديث 

 10أما أمهية الكالم فمنها: 14يني الناس يف العامل.ابلعربية، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها مال

 الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاألنسان تكلم قبل أن يكتب. .0

                                                           
33 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 2017), h. 150 
34 Mufidah, N., Mahmoud-Mukadam, A-R, dan Muhammad I.  تعليم مهارة الكالم في المدرسة الثانوية في إندونيسيا ونيجيريا , 
Abjadia: International Journal of Education, Vol.3. No.2 (2018). H. 135-136 

 00-00، ص.0000ة األوىل )الرايض: مطبعة دار املسلم للنشر والتوزيع، أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغوية ماهيتها زطرائق تدريسها، الطبع10 
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التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره والقدرة على املبادأة  .0

 ومواجهة اجلماهري.

يث ري، واملتعلم واجلهل، واتذكر واألنسى، حالكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكب .1

 يتيح للفر فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبة الضرورية.

احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثفاقة يف حاجة ماسة إىل املناقشة وإبداء الرأي واإلقناع،  .4

اضح الذي سيؤدى إىل التعبري الو  الكالموال سبياليل ذلك إال ابلتدريب الواسع على 

 عما يف النفس

الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانية، ألن تعبري الفرد عن نفسه عالج نفسي خيفف  .0

 من حدة األمنة اليت يعانيها أو املقف اليت يتعرض هلا.

الكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، ال ميكن أن يستغىن عنه  .0

 م يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح.معل

 د. طريق  تعلم مهارة الكالم
 الطريقة هي وسيلة لتسهيل قيام املدرسني بتعليم الطالب تعلم اللغة العربية، حبيث حيقق

الغرض من التعلم أقصى قدر من النتائج إذا كانت الطريقة مناسبة. يلتزم املعلم بتوجيه الطالب 

عر ية من خالل اختيار االسرتاتيجيات واألساليب والطرق املمتعة حىت ال يشيف تعلم اللغة العرب

لذلك يرى الباحث أن تطبيق طريقة ما يف التدريس جيب أن أيخذ  10الطالب ابمللل يف التعلم.

                                                           
36 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: 2008), h.39 
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يف االعتبار واالهتمام مقدًما ابإلمكانيات املختلفة وفعالية الطريقة،  إذا مل هتتم هبا، فستكون 

 قل متعة وتعيق أهداف التعلم.عملية تعلم أ

كار يف احلياة اليومية أمرًا مهًما للغاية ألنه يؤثر بشكل كبري يف التعبري عن األف الكالميعد 

ة هبذه اللغة األجنبية حيتاج حًقا إىل مهار  الكالمأو األفكار والرغبات من خالل التواصل. إن 

بلغة أجنبية هي أساس العديد من أهداف تدريس اللغة األجنبية.  الكالمالكالم. مهارات 

 بشكل جيد. الكالميتطلب هذا عدة طرق حىت ميكن أن يعمل هدف أنشطة 

علمني للمت ة الكالمأما عن اخلطوات اليت ميكن للمدرس اختاذها يف عملية تعلم مهار 

 10:املبتدئني

ها ألسئلة اليت جيب أن جييب عليمن خالل ا الكالميقوم املعلم بتدريب الطالب على  .0

 الطالب

 يُطلب من الطالب تعلم نطق الكلمات وتكوين اجلمل ونقل األفكار .0

يعطي املعلم األسئلة ابلتسلسل واليت سيتم اإلجابة عليها بعد ذلك من قبل الطالب حبيث  .1

 تشكل موضوًعا

الطالب  لتدريب الكالميطلب املعلم من الطالب حفظ مفردات جديدة مث استخدامها يف  .4

 .الكالمعلى 

                                                           
37 Abdul Hamid et al., Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 2018), h. 42 
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من اخلطوات املذكورة أعاله، ميكن للباحثة أن يستنتج أنه جيب على املعلم تدريب 

الطالب ابستخدام أسئلة بسيطة وجيب على الطالب اإلجابة بشكل صحيح، بعد ذلك، 

 ليُطلب من الطالب نطق الكلمات اليت مت حتديدها يف مجلة، مث يستمع املعلم بصرب إىل أقوا

الطالب وبشكل غري مباشر لتربير ما إذا كانت خاطئة، ويف النهاية يطلب املعلم من الطالب 

حفظ بعض املفردات. ميكن للمعلم تعديل املراحل األخرى من خالل النظر إىل حالة الطالب 

ب للطال الكالموحالتهم أو أن يكون لدى املعلم اإلبداع واالبتكار يف تدريس مهارات 

 املبتدئني.

 عملية تعلم اللغات األجنبية وخاصة العربية طبعا هناك مراحل يقوم املعلم بتدريسها يف

 وهي مراحل احلصول على النتائج املرجوة. مراحل تعلم الكالم هي:

متارين االرتباط وحتديد اهلوية،  يهدف هذا التمرين إىل تدريب الطالب حبساسية تلقائية  .0

 مساعه وفهمه.وسرعة لتحديد وربط املعىن الذي يتم 

ممارسة منط اجلملة، يشري هذا التمرين إىل تقنية تدريس بنية اجلملة اليت سيتم وصفها بنماذج  .0

خمتلفة واليت سيتم تقسيمها إىل ثالثة أنواع، وهي التمارين امليكانيكية، والتمارين ذات 

 والتمارين التواصلية.  سيقوم املعلم بتدريب الطالب بشكل تدرجيي. ،املغزى

 رسة احملادثةمما .1
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هذا التمرين لتدريب الطالب على إتقاهنا. أيخذ مترين احملادثة هذا عدة مواضيع مناسبة 

للحياة اليومية حىت يفهم الطالب احملادثة. يف هذه احلالة، يدرب املعلم أيًضا عدة جوانب، 

 .الكالم، وجوانب لغة اجلسد، واإلمياءات عند الكالممثل جوانب األدب يف 

 أخرب قصة .4

يف هذا التمرين، يطلب املعلم من الطالب سرد القصص من خالل حتديد موضوع االختيار 

 .ابخلوف الطالب يشعر ال حىت .القصصويساعد املعلم الطالب يف سرد 

 مناقشة .0

ة مع زمالئهم من خالل مناقش الكالميهدف مترين املناقشة هذا إىل تدريب الطالب على 

اقشة هي مناقشة مجاعية للصف الثاين وجهًا لوجه مشكلة ما. بعض النماذج قيد املن

 ومناقشة جمانية يف الفصل ومناقشة مجاعية.

 مسرحية .0

هذا النشاط هو نشاط حيتوي على عناصر ترفيهية حيث حيبها الطالب ألهنا ممتعة. ولكن 

ليس كل الطالب قادرين أو مهتمني بلعب املسرحية. لذلك جيب على املعلم تدريب 

 م على لعب املسرحية.الطالب وحتفيزه

هذه بعض املراحل يف عملية تدريس مهارة الكالم. لذلك جيب على املعلم جتربة هذه 

املراحل من أجل دعم وخلق التعلم املمتع يف الفصل.حىت ال يشعر الطالب ابمللل يف متابعة 
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كمرجع للتعلم   الكالمالدرس. لذلك ميكن استخدام هذه املراحل من قبل معلمي مهارات 

 .ملمتع، خاصة للمبتدئني ألهنم مل يتقنوا الكثري من املواد اليت يتم تدريسهاا

 مطكل  تعلم مهارة الكالمه. 

شكالية هو منط يظهر االختالفات اهليكلية بني لغة وأخرى. يف حني أن مشكلة تعلم ا

املشكلة يف  10اللغة العربية هي عامل ميكن أن يعيق ويبطئ عملية تطبيق تعلم اللغة العربية.

السؤال هي أن هناك مشكلة يف حتقيق شيء ما حبيث ال يتماشى مع التوقعات وهناك أيًضا 

 شيء مل يتم حله.

هو يف الواقع نشاط مثري لالهتمام يف فصل اللغة، ولكن يف بعض األحيان  الكالمنشاط 

زال ال يحيدث العكس. لن يكون هذا النشاط جذااًب ألن إتقان الطالب للمفردات واجلمل 

حمدوًدا للغاية.  هذه واحدة من املشاكل يف تعلم مهارة الكالم. األمر اآلخر يتعلق بشجاعة 

الطالب والشعور بعدم اخلوف من اخلطأ، لذلك يتعني على املعلمني تشجيع الطالب على 

 10ابللغة العربية أمام الفصل. الكالمالشعور ابلثقة عندما يُطلب منهم 

ودة يف عملية تعلم اللغة العربية إىل مشكلتني، ومها املشكالت تنقسم املشكالت املوج

اللغوية وغري اللغوية. املشاكل اللغوية هي املشاكل اليت ترتبط مباشرة ابللغة، بينما املشاكل غري 

                                                           
38  Nandang Syarif Hidayat, “Problematika Belajar Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran Islam,  Vol. 37 No. 1 (Januari-
Juni 2012), h. 84 
39  Syaiful Musthafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: 2011), h. 136 
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تنقسم  48اللغوية هي عقبات أو مشاكل ميكن أن تؤثر أو حىت تعيق جناح الربانمج املراد حتقيقه.

 إىل قسمني، ومها املشكالت اللغوية وغري اللغوية. مالكالمشاكل مهارات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Aziz Fahrurrozi, “Pembelajaran Bahasa Arab Problematika dan Solusinya”, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 
dan kebahasa Araban, Vol. I No. 2 (Desember: 2014), h. 162 



10 
 

 الفصل الثالث

 منهجي  البحث

 

 منهج البحث .أ
مهارة الكالم  تشجيع اللغة لرتقيةاستخدمت  الباحثة منهج البحث الكيفي لبحث عملية 

اسع والعميق. الو . وستبني الباحثة البياانت ابلوصف يف معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك
 .فاستخدمت الباحثة منهج الكيفي الوصفي يف هذا البحث

البحث الكيفي هو البحث الذي يعتمد على الفلسفة مابعد الوضعية ويستخدم للبحث 
الطبعي )ضد البحث التجرييب( عادة.  كانت  الباحثة  األداة األوىل  من أدوات البحث  يف 

 ت املستخدمة يف هذا البحث هي املقابلة والتوثيقالبحث الكيفي. أما أسلوب مجع البياان
تحليل صحة البياانت.  ووصف حتليله ابل واملالحظة. فاستخدم هذا البحث التثليث لفحص

 40.اإلستقرائي
أما البحث الكيفي بنوع الوصفي هو البحث الذي يبدأ من اللفظ االستفهام  "كيف". 

بياان شامال وعميقا.  وشرح الباحثة   وأهداف هذا البحث هي لوصف  العملية  والوقائع
البياانت ابلوصفية مناسبة على الواقع يف مكان البحث. وذكر البحث شامال ألن البحث شرح 
البياانت ابألشياء املتع لقة مبسئلة البحث. ويذكر أيضا  ابلبحث العميق ألن البحث يبني 

حل لتها  ث الوصفي العينة اليتالبياانت ابألشياء املؤثر ملسئلة  البحث.  و استخدم  البح
ل والعوامتشجيع اللغة هي لوصف  عملية  ويف هذا البحث، أهداف البحث 40.الباحث

 الداعمة واملوانع لرتقية مهارة الكالم يف معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك.
 جمتمع البحث .ب

 اجنوك.عيف معهد دار اإلحسان العصري إن جمتمع البحث يف هذا البحث هو الطالب 

                                                           
41  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2010).  
42  W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo, n.d.). 
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 ث حج. أدوات الب
 41.أدوات البحث هي األشياء اليت تساعد طلب البياانت واملعارف يف عملية البحث

 44هي: أما أدوات البحث املستخدمة يف هذا البحث لطلب البياانت واملعارف
 املقابلة .0

لبياانت سيوجبه مصادر ا الذيتشجيع اللغة ويف هذا البحث تعطي الباحثة السؤال عن 
ومعلم. ويسمى أيضا إبرشاد املقابلة. يف معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك أي طالب 

قبل تبحث الباحثة مكان البحث فتكتب الباحثة دفرت السؤال الذي ستسأله الباحثة عند 
 املقابلة .

 املالحظة .0
. ويهدف أتدي البحث نيف هذا البحث املالحظة هي جتعل الباحثة إرشاد املالحظة قبل أ 

 تشجيع اللغة.هذا اإلرشاد الستعادة الباحثة جلمع البياانت احملتاجة  عن 
 واثئق .1

وفقا ل محيدي طريقة التوثيق املعلومات املستمدة من سجالت هامة سواء من املؤسسات 
 40.دراسةالباحثني لتعزيز نتائج ال أو املنظمات أو األفراد. مت تصوير هذه الدراسة من قبل

قوم به التوثيق هو شيء ي ستنتج أن مجع البياانت عن طريقوبناء على ذلك ميكن أن ي
الباحثون جلمع البياانت من خمتلف األشياء املطبوعة وسائل اإلعالم مناقشة املصدر للبحث 
ويستخدم الباحثون هذه الطريقة للحصول على بياانت عن اهليكل التنظيمي، وظروف 

. هدعوف املعلم، والكريوان. وكذلك املرافق والبنية التحتية يف املاملعلمني، واملوظفني، وظر 
البياانت اليت سيقوم املؤلف جبمعها من هذه الواثئق هي بياانت تتعلق ابلوصف العام 

 ، والتاريخ الدائم ، واملوقع اجلغرايف، املناهج الدراسيةلمعهد دار اإلحسان العصري عاجنوكل
 .   ملعهدق أو املرافق واملرافق اليت متلكها االعربية، فضال عن حالة املراف

                                                           
43  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2010( 

 014، ص. 5102د. محمد سرحان علي المحمودي، مناهج البحث العلمي، الجمهرية يمنية، دار الكتب، 44 
45  Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Dalam Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, h. 

72 
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 د. مصادر البياانت
تسمى  . فمصادر البياانتبحث املالحظة واملقابلة والواثئقال يفكانت بياانت ومصدرها 

(، هو الشخص اإلستجايب ألسئلة الباحث، أسئلة مكتواب كان أو Respondenمبستجيب )
 أن يعرف مصادر البياانت. أما بيان لك كما يلي: ةشفهيا. ليسهل الباحث

 (0اجلدول )  

 مصادر البياانت

 البياانت مصادر البياانت أدوات البحث رقم

 املشرفة اللغة - املالحظة  0
 ناظمةامل -
 التالميذ -

حالة أنشطة تشجيع -
 اللغة 

طريقة أنشطة تشجيع 
 اللغة

 شرفة اللغةامل - املقابلة 0
 ناظمةامل -
 التالميذ -

عملية األنشطة تشجيع 
 اللغة

الصور التالميذ يف  كل أنشطة التالميذ الواثئق 1
 شطة نعملية أ

 
 ه. أسلوب حتليل البياانت

 حلصولاتقنية حتليل البياانت هي عملية منهجية جلمع البياانت لتسهيل الباحثني يف 

على استنتاجات حتليل البياانت. وفقال بود و هي عملية من منهجية البحث ومجع البياانت 

ليل البياانت منوذج حت. اليت مت احلصول عليها من خالل املقابالت والسجالت امليدانية وغريها
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املستخدم يف هذا البحث هو التحليل الوصفي. ميكن تفسري الطريقة الوصفية أهنا إجراء حلل 

  كالت يتم التحقيق فيه من خالل وصف يف الوقت احلايل بناء على احلقائق ااملرئية.املش

من خالل التحليل الوصفي، يصف الباحثون املعلومات اليت مت احلصول عليها من 

 املتغريات املدروسة

 (0اجلدوال )

 جدول منهجية البحث

اسلوب مجع  مصادر البياانت البياانت أسئلة البحث الرقم
 البياانت

اسلوب 
حتليل 
 البياانت

كيف تطبيق  0
 تشجيع اللغة

رة ترقية مهيف 
يف الكالم 

معهد دار 
اإلحسان 

 العصري
 عاجنوك؟

 

حالة 
أنشطة 
تشجيع 
 اللغة 

طريقة 

أنشطة 

تشجيع 

 اللغة

 الطالب -

املشرفة  -

 اللغة

 ظمةااملن -

 املقابلة -

 املالحظة -

 الواثئق -

 وصفي

ما العوامل  0

الداعمة  

العوامل 

الداعمة 

 املقابلة - الطالب -

 املالحظة -

 وصفي
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والعائقة يف 

مهارة الكالم 

يف معهد دار 

اإلحسان 

العصري 

 عاجنوك؟

والعائقة يف 

مهارة 

الكالم 

بتشجيع 

 اللغة

املشرفة  -

 اللغة

 ظمةااملن -

 الواثئق -
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 

يف معهد دار اإلحسان  ”تطجيع اللغ “تعليم مهارة الكالم أبشنطة   املبحث األول:
 العصري عاجنوك

معهد دار اإلحسان العصري هو واحد من املعاهد الواقعة يف مدينة عاجنوك. يشتهر هذا 
املعهد إبتقانه للغات األجنبية، وهي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية. هناك العديد من األنشطة 

 لتحسني املهارات اللغوية، واحد منهم أنشطة تشجيع اللغة.اللغوية 
ردا على خلفية البحث وحتديدا فيما يتعلق أبنشطة "تشجيع اللغة" يف معهد دار اإلحسان 
العصري عاجنوك، أجرى الباحثة مقابالت مع املشرفة واملناظمة والطالبة معهد دار اإلحسان 

دف " أحد األنشطة اللغوية يف هذا املعهد، ويهالعصري عاجنوك. يعترب أنشطة "تشجيع اللغة
 هذا النشاط إىل تطوير وحتسني مهارة الكالم لدى الطالب.

، كان نشاط "تشجيع اللغة" موجودا ويتحسن  0880"منذ أن أصبحت الطالبة يف عام 
كل عام واحلمد هلل. وأما املعىن مأخوذا من كلمة "تشجيع" تعين شجاع. لذلك من خالل 

يع اللغة" من املأمول أن جيرؤ الطالب على الكالم. لذلك اللغة ال تدرس من أنشطة "تشج
الناحية النظرية فحسب، بل تطبق أيضا يف احلياة اليومية. واحد منهم أنشطة "تشجع اللغة" 

 40هي استخدام اللغة اليومية. ألن اللغة الرمسية للطالب هنا كل يوم هي العربية واإلجنليزية."
بلة أعاله، ميكن استنتاج أن أنشطة "تشجيع اللغة داعم جدا يف تطوير من إجاابت املقا

لغة الطالب. ألن مهارة الكالم من أهم املهارات ميتلكها من يتعلم لغة أجنبية. يعتقد الكري 
من الناس أن مهارة الكالم يصعب امتالكها. هذا ألنه غري موجود من الناحية العملية. كثري 

ادثة ية نظراي فقط، والتنفيذ املعتدل واملمارسة غري متوفرين. تعد قدرة احملممن يدرسون اللغة العرب
جزءا مهما جدا يف تعلم مهارة الكالم. حمادثة هي جزء من تعلم اللغة الذي يهدف إىل جعل 

                                                           

 ، يف معهد دار اإلحسان عاجنوك0800فرباير  00، ستاذة عمول الفريدةاملقابلة مع األ40 
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ملتبادل ابللغة العربية. احملادثة هي الوسيلة الرائيسية لتعزيز التفاهم ا الكالمالطالب قادرين على 
 40ل املتبادل ابستخدام اللغة كوسيط."والتواص

يتم تنفيذ أنشطة "تشجيع اللغة" كل يوم إثنني بعد املغرب، والثالاثء بعد العصري واخلميس 
دقيقة  18دقيقة للمحادثة و  18دقيقة،  08يستمر هذا النشاط ملدة واألحد بعد الصبح. 

ركاء مت لباحة املعهد مع شأخرى لأللعاب اللغوية. يف هذ النشاط، جيتمع مجيع الطالب يف ا
فصل الفصل العايل مع ال ناظمةحتديدهم من قبل املناظمة. يف اختيار الشريك، ختتار امل

  األساسي، حىت يدرس طالب الفصل األساسي مع الفصل العايل.
"عادة، يكون "تشجيع اللغة" يف الليل، وهو يوم اإلثنني بعد املغرب. الطالب حمدثون ملدة 

. عادة ناظمةبعد ذلك يلعبون اللغة. حتديد الشركاء احملدثني الذين حيددون املدقائق مث  18
، يف الصباحلغة تشجيع الإذا مت تنفيذ إقران الصف الرابع أو اخلامس  ابلصف الثاين أو الثالث. 

ء، مت تنفيذ ، ولكن ألنه منذ الوابعهدعن طريق املشي حول املتشجيع اللغة فعادة ما يتم تنفيذ 
 جمموعات صباح يوم اخلميس يفتشجيع اللغة فقط.عادة ما يتم عقد املعهد يف اللغة تشجيع 

واحدة.  ةناظمالطالب إىل عدة جمموعات  مث جمموعة واحدة تقام مب مناظمةيف الفصل.  يقسم 
 40".باحةولكن إذا االثنني البقاء معا يف ال

ا ، اجتمع الطالب مع شركائهم وعقدو تشجيع اللغة، خالل عملية ةاملؤلف ةفًقا ملالحظو 
دقيقة، كان هناك طالب يشعرون ابمللل ونفد من  18دقيقة. ولكن قبل  18احملاضرة ملدة 

جعهم على شتشجيع اللغة  مناظمةاألشياء للحديث عنها، لذلك للتغلب على هذا يف خضم 
ملنضة ا شكل صرخات حبيث يكون الطالب متحمسني مرة أخرى. ابإلضافة إىل ذلك، تدعو

الطالب يف بعض األحيان إىل اخلروج أثناء وجود احملادثة مع األصدقاء والشركاء وأحيااًن مع 
 أشياء جامدة على الطريق.

ع املوضوع احملدد. متوافقة متشجيع اللغة  هها يف هذدثتجيب أن تكون احملادثة اليت متت حم
 .تشجيع اللغة عن املوضوع قبل بدء نشاط مناظمةسيعلن 

                                                           

 اإلحسان عاجنوك، يف معهد دار 0800فرباير  00، ستاذة عمول الفريدةاملقابلة مع األ47 
 ، يف معهد دار اإلحسان عاجنوك0800فرباير  00،  ستاذة عمول الفريدةاألاملقابلة مع 40 
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، لذلك طلةالع موضوعنا ، على سبيل املثال اليوم، نشاط تشجيع اللغة هناك موضوع"كل 
دات املتعلقة أيًضا بعض املفرو  ناظمة، ستوفر امل. ابإلضافة إىل ذلكلةيتحدث الطالب عن العط

 40"ابلعطلة.  ألنه إذا مل تفعل ذلك، فلن تذهب احملادثة إىل أي مكان، بل إهنا أكثر تعقيًدا
، جيب أن تستند أواًل إىل مهارات االستماع ومهارات املفردات الكالمارسة عند بدء مم

لطالب أن ، جيب على مجيع اتشجيع اللغةوالشجاعة للتعبري عما يدور يف ذهنه. يف نشاط 
جيرؤوا على الكالم، وال خيجلوا من الكالم. وابلنسبة للطالب الذين يتسمون ابهلدوء يف نشاط 

لى شريك يتحدث كثريًا. حىت يتابع الطالب اهلادئون الطالب ، سيحصلون عتشجيع اللغة
دقيقة.    18ملدة  كالمال، يتعني على مجيع الطالب تشجيع اللغةالذين يتحدثون كثريًا. ألنه يف 

 :تشجيع اللغة مناظمةكما قال 
ُيطلب من مجيع الطالب الصراخ مجيًعا، وال ينبغي ألحد أن  تشجيع اللغة يف وقت "

يصمت أو يشعر ابحلرج. جيب أن تكون شجاًعا وتبذل جهًدا يف الكالم.  ألن الغرض من 
 08"هو التحلي ابلشجاعة للتحدث. على الرغم من اهلدوء جيب أن يثري احملاور.تشجيع اللغة 

دث مجيع ، حتتشجيع اللغةيدان أثناء عملية استناًدا إىل مالحظة املؤلف املباشرة يف امل
الطالب مع شركائهم. إذا مت تنفيذ هذه احملادثة يف تعلم مهارة كالم، فسنحصل على التغيريات 

بنشاط إىل   كالماليتطلب من الطالب تشجيع اللغة اليت حتدث يف حماداثت الطالب ألنه يف 
 الطالب:كل من الكائنات احلية واألشياء غري احلية. قال أحد 

ًقا تعلم مهارة الكالم وفًقا الحتياجاتنا وتساعدان حتشجيع اللغة يف وقت احلوار طريقة  "
 00احملادثة"على أن نكون نشطني يف 

ى انطباًعا ، فقد أعطتشجيع اللغةبناًء على تصريح الطالب أعاله بشأن تنفيذ نشاط 
جيع تش ب من نشاطواضًحا عن الطالب  وكانت هناك نتائج حقيقية حصل عليها الطال

 .اللغة
 
 

                                                           

 ، يف معهد دار اإلحسان عاجنوك0800فرباير  00،  ستاذة عمول الفريدةاألاملقابلة مع 49 
 ، يف معهد دار اإلحسان عاجنوك0800ماريث  04، كيساملقابلة مع  08 
 ، يف معهد دار اإلحسان عاجنوك0800ماريت  04، زلفىاملقابلة مع 00 
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 السالم عليكم: كيس
 وعليكم السالم: زلفى
 ؟أي خدمة: كيس
 أان جوعان وعطشان، أريد بعض الطعام والشراب: زلفى
 ماذا تردين من الطعام؟: كيس
 أريد رزا ومسكا وسلطة، من فضلك: زلفى
 ماذا تردين من اشراب: القهوة أو الشاي أوالعصري؟: كيس
 فصلك الشاي، من: زلفى
 وهل تردين الفاكهة أيضا؟: كيس
 نعم، ابلطبع: زلفى
 وماذا تفضلني من الفاكهة؟ التفاح أوالربتقال؟: كيس
 أفضل الربتقال: زلفى
 املطلوب عشرة آالف روبية: كيس
 تفضلي هذه عشرة آالف روبية: زلفى
 شكرا: كيس
 عفوا: زلفى
 السالم عليكم : لطيفة
 وعليكم السالم ورمحة هللا، أهال اي أخيت، من فضلك أن جتلسني : زلفى
 نعم، شكرا: لطيفة
 مىت جئت هنا؟: زلفى
 جئت قبل قليل: لطيفة
 ماذا أتكلني وتشربني؟: زلفى
 أي شيء وشربه العصري: لطيفة
 ، جّهزي الرز والسمك والعصريكيساي  : زلفى
 :لبيك كيس
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 هذه الرز والسمك والعصري، تفضلي: كيس
 شكرا كثريا: لطيفة
 عفوا: كيس
 هيا بنا نتناول هذا الطعام: زلفى
 نعم، شكرا: لطيفة
 احلمد هلل شبعت: زلفى
 وأان أيضا احلمد هلل: لطيفة
 الساعة اآلن السابعة ليال، هيا بنا نرجع: زلفى
 :طيب لطيفة

 
دار اإلحسان  مناظمة) OPMADAأحد أقسام اللغة يف برانمج هي  أنشطة تشجيع اللغة

 مناظمة.  مت تكليف OPMADAمأخوذ من قسم اللغة يف تشجيع اللغة  مناظمةالطالبية(. 
ملواد اليت ، جيب عليهم توجيه امناظمة. قبل إعطاء املواد لطالب تشجيع اللغة برتتيب مسار

 أو مشرفو يعين أستاذ أو أستاذة. سيتم تقدميها إىل مشرف
الب، عادًة املفردات واأللعاب للط ثراء، هناك أيًضا إاللغةتشجيع يف  حمادثةإلضافة إىل اب
ب ألعااًب لغوية لطالب الطبقة العليا أو القدمية وخاصة للطال مناظمةيعطي تشجيع اللغة بعد 
 املفردات، حبيث يتم إتقان املزيد من املفردات. مناظمةد، تقدم ياجلد

ادات خاصة، وهي توفري عادة للطالب اجلدد، مثل طالب الصف األول، هناك إرش"
املفردات، أو اللغات األساسية، مثل األكل والشرب، مث جيب ممارستها. ابلنسبة للصف الثاين 

 00وما فوق، عادة ما يتم إعطاء كل فصل ورقة مفردة، مث جيب كتابتها يف كتاب صغري"
ارستها من البيان أعاله، ميكن االستنتاج أن املفردات حباجة إىل إتقان جيد حىت ميكن مم

بشكل صحيح أيًضا. يف تعلم اللغة العربية، فإن إتقان املفردات سيحدد النجاح يف اللغة. 
ابللغة العربية دون أي مفردات كيف ميكن للطالب  الكالماملفردات هي أداة متكن الطالب من 

 التواصل مع اآلخرين والتعبري عن شيء ما وفًقا ألفكارهم دون أي مفردات.

                                                           

 ، يف معهد دار اإلحسان عاجنوك0800ماريث  04، كيساملقابلة مع  25 
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طالب الصف املفردات ل ناظمة، متنح املتشجيع اللغة، خالل عملية فةاملؤل وفًقا ملالحظات
األول وتطلب من الطالب كتابة املفردات يف كتب صغرية مث احلفظ واملمارسة يف احلياة اليومية. 
يهدف هذا الكتيب إىل تسهيل حفظ املفردات اليت سيحفظها على الطالب وتكرار املفردات 

 اليت حفظوها يف أي وقت ويف أي مكان بسبب مرونة شكله.
، املرجع الذي يستخدمه املنظمه هو قاموس املنور. املفردات املعطاة هي يف إعطاء املفردات

هبا.  إذا وجدت الطالب اخلطأ، فسيكون  الكالماملفردات اليت عادة ما خيطئ الطالب يف 
 هناك جاسوس الذي سيسجله مث سيعاقب الطالب.

 أمثلة على املفردات املعطاة للطالب اجلدد أو طالب يف الفصل األول

ام عندما شنلتقياالحت   

 التعبري اإلجاب 

 أهال وسهال ومرحبا أهال بك
 خبري واحلمدهلل

 حاليت غري صحة
 كيف حالك؟

 أان يف شوق إليك وأان كذلك
 لقد شرفتنا حضورك شرف هللا مقدارك

 أان سعيد هبذا اللقاء وأان كذلك
 

 اإلحتام للوداع

 التعبري اإلجاب 

 إىل اللقاء إىل اللقاء
 يف حفظ هللا كذلك  وأنت
 وداعا وداعا
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 مع السالمة هللا يسلمك
 عن إذنك اي أخيت مع السالمة

 بلغ سالمي إىل..... سأبلغ سالمك إىل....
 

مهارة الكالم يف معهد دار اإلحسان تعليم املبحث الثاين: العوامل الداعم  والعائق  
 العصري عاجنوك

 وأما العوامل الداعمة:
 اللغويةدعم البيئة  .أ

طالب. لتطوير لغة ال العصريدار اإلحسان معهد مت إنشاء بيئة اللغة بشكل متعمد يف 
يتماشى إنشاء بيئة لغوية مع هدف البيئة الناطقة ابللغة العربية، وهو عادة التواصل ابستخدام 

، لذا فإن البيئة يةهي العربية و اإلجنليز هذا املعهد اللغة العربية. اللغة الرمسية أو اللغة اليومية يف 
ذين ابللغة العربية.  وأولئك ال لكالمداعمة لتعلم مهارة كالم. ألن مجيع الطالب مطالبون اب

 ينتهكوهنا سيعاقبون.
 وجود أنشطة تشجيع اللغة .ب

أحد العوامل الداعمة لنجاح مهارة كالم يف معهد دار اإلحسان العصري  هو وجود أنشطة 
عهد دار اإلحسان العصري عاجنوك. يهدف هذا النشاط تشجيع اللغة. هي برانمج لغوي لـم

 لكالماابللغة.  يف هذا النشاط، مت تدريب الطالب على  الكالمإىل تشجيع الطالب على 
 ابستخدام طريقة احلوار، أي احملاضرة مع شركائهم.

 ج. توجد أنشطة لغوية
نشطة الكثري من األالطالب حًقا يف تطوير اللغة، لذلك هناك العصري دار  عهدتسهل م

اللغوية لتطوير لغة الطالب. ومن األمثلة على ذلك األلعاب اللغوية ومشاهدة األفالم 
 ةواملناظر  ابةطاخل ثالوالتوجيهات اخلاصة لتوفري املفردات للطالب اجلدد ومسابقات اللغة، م

 وما إىل ذلك. ةواملسرحي
 د. توجد عقوبة لغوية
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تطوير مهرة كالم يف مدرسة دار اإلحسان الداخلية وجود العقاب اللغوي عامل داعم ل
اإلسالمية احلديثة. ألنه عندما خيالف الطالب اللغة العربية، يعاقب الطالب خبفة املخالفة أو 

 ابلعربية واجب على الطالب. الكالمشدهتا. ف
 ه. وجود إصالح اللغة

ما  لحجة، لذلك عادةمن حيث القواعد أو ابل الكالميزال الطالب خيطئون أحيااًن يف ال 
يكون هناك مرة واحدة يف الشهر تربير لغوي يتم نقله مباشرة من قبل األستاذ، وابلنسبة للغة، 

 .عادًة ما يتم إعطاء التربير مثااًل مباشرًا
 و. حفظ املفردات

دقيقة من دخول الفصل ، جيتمع الطالب يف امليدان حلفظ املفردات  48كل صباح قبل 
 01.افر املفردات ومن مث حيفظها الطالب.  بعد ذلك انتهى بغناء املفردات معستو  مناظمةمًعا. 

 وأما العائقة مهارة الكالم يف معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك:
 تتنوع خلفيات الطالب وقدراهتم .أ

د العوامل أحالعصري دار اإلحسان  معهدقبل دخول  لطالبأصبحت اخللفية التعليمية ل
كالم. ألن هناك طالب مل يدرسوا اللغة العربية على اإلطالق. وكذلك تصبح املثبطة يف مهارة  

 قدرات الطالب املتنوعة عامالً مثبطًا يف مهارة كالم.
 هلجة خمتلفة .ب

من العوامل اليت متنع مهارة كالم الفرق بني اللغتني األندونيسية والعربية. ال يزال هناك 
04ون العربية ولكنهم يتكلمون ابللهجة اجلاوية.العديد من الطالب الذين يتحدث

                                                           

 ، يف معهد دار اإلحسان عاجنوك0800فرباير  00،  ستاذة عمول الفريدةاألاملقابلة مع 01 
 اإلحسان عاجنوك، يف معهد دار 0800فرباير  00،  ستاذة عمول الفريدةاألاملقابلة مع 04 
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 الفصل اخلامس

 مناقط  شنتائج البحث

 

يف هذه  ة هذا الفصل يتم تقدمي وصف للمناقشة وفقًا لنتائج الدراسة، حبيث يقوم الباحثيف
املناقشة بدمج نتائج البحث مع النظرية اليت مت وصفها يف الفصل السابق. ترتبط نتائج البحث 

هارة الكالم يف أنشطة تشجيع اللغة يف ترفية مأ(  ابلنظرايت املوجودة وتتم مناقشتها على النحو التايل:
 ة كالم يف معهد دار اإلحسانالعوامل الداعمة والعائقة ملهار . ب( معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك

 العصري عاجنوك.

 عاجنوك يف معهد دار اإلحسان العصري أبشنطة  تطجيع اللغ  مهارة الكالمتعليم  .أ
انطالقا من عرض البياانت يف الفصل الرابع، فإن أنشطة تشجيع اللغة يف املعهد دار اإلحسان 

ل إذا  . سينمو التكامناظمةامل العصري عاجنوك ينمو ويتطور إذا كان هناك تكامل بني الطالب و
شجيع هو توجيه أنشطة ت مناظمة. جهد ناظمةكان هناك تعليمي تفاعلي بني جهود الطالب وامل

أخرى، يتم حتديد  . من انحيةناظمةاللغة ومن املتوقع أن يتصرف الطالب ويتصرفون وفًقا ملا تريد امل
مها يؤدي إىل اجتاه واحد، وهو حتقيق . كالناظمةاألنشطة الطالبية من خالل أتثري إجراءات امل

 00أهداف التعلم اليت مت التخطيط هلا. هذا هو جوهر التعليم التفاعلي.
 يف هذه احلالة، فإن مناقشة التعليم التفاعلي املعين هو عملية تغيري سلوك الطالب يف اجتاه أفضل

هارات داخل وخارج الفصل يف حتسني امل مناظمةوأقصى من خالل التحفيز والتوجيه الذي تقدمه 
ابستخدام نشاط تشجبع اللغة يف معهد دار اإلحسان العثري   الكالماللغوية للطالب، وخاصة يف 

 عاجنوك.
نتائج حتليل الباحث للمخربين اللفظيني، وأوصاف الغالف اجلوي من خالل املالحظات 

حقق يف وقت م اللغة العربية ال ميكن أن يتامليدانية واملبحوثني، ميكن للباحث أن يستنتج أن تعل

                                                           
55 Syaiful Bahri Djamarah, Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 11 
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قصري، بل يتطلب وقتاً طويالً وجيب أن يكون مصحوابً ابجلدية. ألن اللغة هي كالم وليس كتابة، 
لذلك تستخدم اللغة يف الغالب يف شكل حمادثة إلتقان اللغة، وخاصة العربية ابلطبع، جيب أن 

بشكل  لكالماًءا من متارين االستماع إىل ممارسة يتبعها الكثري من التدريبات على احملادثة، بد
معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك هو واحدة  00صحيح مث االستمرار يف متارين القراءة والكتابة.

ة من املعهد اليت تطبق اللغة العربية كلغة للتواصل اليومي حبيث تكون وثيقة الصلة ابألنشطة اللغوي
ابللغة  لكالماطة نصية احلوار اليت هتدف إىل تشجيع الطالب على املطبقة يف هذا املعهد، وهي أنش

 العربية.
يف نشاط تشجبع اللغة الذي يتم تطبيقه يف املعهد دار اإلحسان العصري عاجنوك، للطالب 

فهي توفر املزيد من املواد يف شكل أو أمناط اجلملة والتعبريات  مناظمةاجلدد أو الصف األول 
 احملادثة اليومية. ختتلف األساليب املستخدمة يف هذه األنشطة.  هذا خمصص الشائعة االستخدام يف

حىت ال يعاين الطالب من امللل. يتم تعديل مجيع األساليب املستخدمة وفًقا لألهداف اليت 
سيحققها هذا املعهد، أي أن الطالب قادرين على استخدام اللغة العربية كلغة تواصلهم اليومية. 

ب املستخدمة، من بني أساليب أخرى، استخدام الطريقة املباشرة، حيث يستخدم ومن بني األسالي
ولتوضيح  تطبيق هذه الطريقة اللغة العربية بشكل مباشر كلغة للتعليم يف عملية أنشطة تشجبع اللغة.

الصور مباشرة أو توضحها مباشرة أمام الطالب  ناظمة، عادة ما تستخدم املمعىن كلمة أو مجلة
الطالب خربة مباشرة من خالل حواسهم اخلمس للسمع والبصر. وهبذه الطريقة،  حىت يكتسب

يتم تشجيع الطالب على املشاركة بنشاط يف التفكري يف معىن الكلمات أو اجلمل اليت تنقلها 
. الطريقة الثانية تستخدم األسلوب التواصلي، وهي طريقة تسعى إىل إتقان اللغة بشكل ناظمةامل

مفردات  ناظمةأن الطالب يقلدون وحيفظون أكثر. عند تنفيذ هذه الطريقة، توفر املفعال. هذا يعين 
حول األنشطة اليومية للطالب أو األشياء املتعلقة ابلبيئة احمليطة. مث يتم نطق هذه املفردات أوالً 

 صحيح. مث يتبعها الطالب حىت يتمكن الطالب فعلًيا من نطقها وحفظها بشكل ناظمةبواسطة امل
هذا إىل حصول الطالب على الكثري من املفردات، واليت ستقودهم ابلطبع مع الكثري من  هدف

                                                           
56 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta : DIVA Press. 2012) h. 83 
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املفردات إىل التواصل بسهولة ابستخدام اللغة العربية اجليدة. الطريقة األخرية هي استخدام طريقة 
هذه  ذاحملادثة. يتم تنفيذ هذه الطريقة من خالل احملاداثت بني الطالب والطالب اآلخرين. يف تنفي

 الطريقة، يُطلب من الطالب إجراء حمادثة مع أصدقائهم وفًقا ملوضوع حمدد مسبًقا.
 مهارة الكالم يف معهد دار اإلحسان العصري عاجنوك العوامل الداعم  والعائق  تعليم .ب

بعد أن مجع الباحثون البياانت من خالل املقابالت، ميكن استنتاج أن طالب املعهد دار 
اإلحسان العصري عاجنوك  واجهوا صعوبة يف تعلم الكالم ألن اللهجة اإلندونيسية كانت خمتلفة 

 لكالماعن اللهجة العربية. ال يزال هناك العديد من الطالب الذين يستخدمون اللهجة اجلاوية عند 
ابللغة العربية. هذه مشكلة يف معهد دار اإلحسان العصري يف مهارات الكالم لدى الطالب. 
ابإلضافة إىل ذلك، فإن اخللفيات والقدرات املختلفة للطالب جتعل من الصعب على الطالب 

ابللغة العربية. خاصة الطالب الذين مل يسبق هلم دراسة اللغة العربية قبل دخوهلم  الكالمتعلم 
 هد.املع

لدى الطالب يف معهد دار اإلحسان  الكالمهذان العامالن مها العامالن املانعان لتعلم مهارات 
العصري عاجنوك. لذلك هناك حاجة إىل حل هلذه العوامل حبيث ال يعيق الطالب يف تعلم مهارات 

تعلم  . جيب أن تعمل مجيع مكوانت املعهد مًعا يف التغلب على العقبات اليت تواجهها يفالكالم
مهارة كالم. مع هذه العقبات، جيب على اختصاصيي التوعية إجياد حلول للتغلب عليها. ومن 

ف التعلم. حىت ميكن حتقيق أهدا الكالمجانب الطالب، جيب عليهم زايدة احلافز يف تعلم مهارات 
ومبتكرين  أو املعلمني الذين يقومون بتدريس احملادثة جيب أن يكونوا مبدعني مناظمةوابملثل، فإن 

 يف استخدام األساليب والوسائط املوجودة
 وأما العوامل الداعمة:

 دعم البيئة اللغوية .0
طالب. لتطوير لغة ال العصريدار اإلحسان معهد مت إنشاء بيئة اللغة بشكل متعمد يف 

يتماشى إنشاء بيئة لغوية مع هدف البيئة الناطقة ابللغة العربية، وهو عادة التواصل ابستخدام 
ة، لذا فإن البيئة هي العربية و اإلجنليزيهذا املعهد اللغة العربية. اللغة الرمسية أو اللغة اليومية يف 
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ين ابللغة العربية.  وأولئك الذ لكالمابداعمة لتعلم مهارة كالم. ألن مجيع الطالب مطالبون 
 ينتهكوهنا سيعاقبون.

 وجود أنشطة تشجيع اللغة .0
أحد العوامل الداعمة لنجاح مهارة كالم يف معهد دار اإلحسان العصري  هو وجود أنشطة 
تشجيع اللغة. هي برانمج لغوي لـمعهد دار اإلحسان العصري عاجنوك. يهدف هذا النشاط 

 لكالماابللغة.  يف هذا النشاط، مت تدريب الطالب على  الكالملى إىل تشجيع الطالب ع
 ابستخدام طريقة احلوار، أي احملاضرة مع شركائهم.

 توجد أنشطة لغوية .1
الطالب حًقا يف تطوير اللغة، لذلك هناك الكثري من األنشطة العصري دار  عهدتسهل م

اللغوية ومشاهدة األفالم  اللغوية لتطوير لغة الطالب. ومن األمثلة على ذلك األلعاب
 ةواملناظر  ابةاخلط ثالوالتوجيهات اخلاصة لتوفري املفردات للطالب اجلدد ومسابقات اللغة، م

 وما إىل ذلك. ةواملسرحي
 توجد عقوبة لغوية .4

وجود العقاب اللغوي عامل داعم لتطوير مهرة كالم يف مدرسة دار اإلحسان الداخلية 
خيالف الطالب اللغة العربية، يعاقب الطالب خبفة املخالفة أو  اإلسالمية احلديثة. ألنه عندما

 ابلعربية واجب على الطالب. الكالمشدهتا. ف
 وجود إصالح اللغة .0

من حيث القواعد أو ابللحجة، لذلك عادة ما  الكالميزال الطالب خيطئون أحيااًن يف ال 
لنسبة للغة، قبل األستاذ، وابيكون هناك مرة واحدة يف الشهر تربير لغوي يتم نقله مباشرة من 

 .عادًة ما يتم إعطاء التربير مثااًل مباشرًا
 حفظ املفردات .0

دقيقة من دخول الفصل، جيتمع الطالب يف امليدان حلفظ املفردات  48كل صباح قبل 
 .استوفر املفردات ومن مث حيفظها الطالب.  بعد ذلك انتهى بغناء املفردات مع مناظمةمًعا. 
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 الفصل السادس

 اخلامت 

 

 ملخص شنتائج البحث .أ
عهد ملأنشطة تشجيع اللغة هي أحد األنشطة اليت هتدف إىل حتسني مهارة الكالم لطالب ا .0

. يهدف هذا النشاط إىل تطوير لغة الطالب حىت جيرؤوا  دار اإلحسان العصري عاجنوك
دقائق  18ملدة مع أصدقائهم  الكالمعلى الكالم. يف هذا النشاط يطلب من الطالب 

وفقا ملوضوع حمدد مسبقا. مث بعد ذلك، ستكون هناك ألعاب لغوية لتحسني مهارة الكالم 
ة املباشرة.  هي ابستخدام الطريقتشجيع اللغة الطريقة املستخدمة يف أنشطة  لدى الطالب.

 اللغة العربية مباشرة كلغة التدريس. ابإلضافة إىل ناظمةيف هذه الطريقة، تستخدم امل
استخدام هذه الطريقة، يستخدم هذا النشاط طريقة تواصل، وهي طريقة تسعى إىل إتقان 

  اللغة بشكل فعال. والطريقة األخرية هي استخدام أسلوب احملادثة.
ة داعمة، ة لغويوأما العوامل الداعمة يف تعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد هي وجود بيئ .0

وأنشطة لغوية، وعقاب لغوي، وحفظ املفردات. وأما العوامل املثبطة هي اخللفيات التعليمية 
 املختلفة وقدرات الطالب وهلجة خمتلفة.

 املقتحات .ب
 بناء على نتائج البحث فتقدم الباحثة املقتارحات التالية:

للغة ها لرتقية مهارة الكالم ابيرجو املعهد إضافة مرافق دعم اللغة واإلستفادة الكاملة من .0
 العربية لدى الطالب

إحضار انطقني أصليني يتحدثون اللغة العربية، حبيث يعتاد الطالب على االستماع إىل  .0
اللغة العربية مباشرة من الناطقني هبا ويكونون قادرين على تقليد طريقة النطق وقا للغة 

 العربية
 على املخالفات اليت يرتكبها الطالب وليسإعادة إحكام الرقابة وفرض عقةابت صارمة  .1

 جمرد االعتماد على صندوق التجسس.
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 : دليل املقابل 2امللحق 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Untuk Pembina bahasa 

1. Bagaimana proses kegiatan tasyjiul lughah di Pondok Modern Darul 

Ihsan Nganjuk? 

2. Mengapa dinamakan tasyjiul lughah? 

3. Apa tujuan kegiatan tasyjiul lughah? 

4. Apakah terdapat program tertentu untuk mengembangkan kemampuan 

berbicara santri? 

5. Apakah terdapat kesulitan dalam proses belajar maharah kalam santri? 

6. Apa yang menyebabkan santri kesulitan dalam belajar maharah kalam? 

7. Bagaimana solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahn 

tersebut? 

8. Apa faktor pendukung berhasilnya proses belajar maharah kalam santri? 

 

B. Untuk Munadzamah 

1. Bagaimana penyampaian materi atau mufradat pada kegiatan tasyjiul 

lughah? 

2. Apa terdapat kendala ketika penyampaian materi pada kegiatan tasyjiul 

lughah? 

3. Bagaimana solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut? 

 

C. Untuk santri 

1. Bagaimana menurut adik proses kegiatan tasyjiul lughah berlangsung? 

2. Apakah adik kesulitan dalam mengikuti kegiatan tasyjiul lughah? 

3. Apakah metode yang digunakan memudahkan adik dalam 

mengembangkan maharah kalam? 
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 السرية الذاتي 

 املعلومات الشخصية .أ
 : سيسكا مطمئنة   االسم

 0888فرباير  01: عاجنوك،  مكان واتريخ امليالد
 : نساء   اجلنس

 : إندونيسية   اجلنسية
 : سوفارجو   الوالد

 : مسلمة   الوالدة
 : تيمفيليك جاتريجا عاجنوك   العنوان

 siskamuthmainnah938@gmail.com :   الربيد اإللكرتوين

 املستوى الدراسي .ب
 العام املستوي الدراسي

 0880-0880 روضة األطفال فارتيوي عاجنوك
 0801-0880 عاجنوك 0مدرسة اإلبتدائية جاتريجيا 

 0800-0801 مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عاجنوك
 0800-0800 مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين عاجنوك

 0800-0800 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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