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 تقديرشكر و 

احلمد هلل على كل حال، احلمد هلل الذى أنزل القرآن  بلسان عريب مبني. والصالة والسالم 

على النيب العريب األمني. و من اهتدى بسنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، أما بعد.

ناء عليه بعونه متت كتابة هذه البحث اجلامعى لدرجة سرجانا، احلمد هلل وشكرا باهلل وث

مبوضوع : "حماوالت مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم لدى الطالب معهد دارالسالم كونتور 

 فونوروكو". وىف هذه املناسبة البديعة قدمت هذا البحث شكرا جزيال إىل :
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 مباالنق.

 فضيلة الدكتور احلاج نور على املاجستري كعميد كلية علوم الرتبية والتعليم. .2

 فضيلة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري كرئيسة قسم تعليم اللغة الربية. .3

 البحث قد أتاح وقتهوأشكر إىل مشرف األستاذ قامي أكيد جوهري املاجستري كمشرف هذا  .4

 اإللقاء إقرتاحة إىل الباحث ىف تصنيف هذا البحث اجلامعى.

املعلمون واألساتذة ىف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  .5

 مباالنق وهم الذين قد قدموا العلوم واملعارف واخلربات املفيدة وجزاكم اهلل خري اجلزاء.

 ن احملرتمني احملبوبني يرجى رضامها.الوالدي .6

 أخى و أخىت احملبوبني الذين قد شجعوا على كتابة هذا البحث اجلامعى. .7
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أصدقائى ىف قسم تعليم اللغة العربية ىف جامعة موالن مالك إبراهيم ماالنق على إرشاداهتم  .8

البحث و أمتىن  اوتوجيهاهتم وتعليقاهتم ىف املناقشة، وعلى دعاعهم وتشجيعهم لنا على إمتام هذ

 هلم دوام النجاح والتوفيق.

هذه الكتابة كثرية من األخطاء والنقصان. لذا أرجو من القراءة األعزاء تصويبا وتصحيحا 

ألخطائها املوجودة فيه حىت يصبح هذا البحث اجلامعى حبثا كامال. وأخريا أسعدكم اهلل ىف الدارين 

 التوفيق واهلداية. وأشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم واهلل ويل
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 مستخلص البحث
اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم لدى طالب فصل  ي. حماوالت مدرس2117ريو سرتيو ويبووو. 

األول معهد دارالسالم كونتور فونوروكو. حبث العلمى. قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم الرتبية 
 م اإلسالمية احلكومية مباالنج.والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراهي

 حتت إشراف : احلاج قامي أكيد جوهري املاجستري
 الكلمة األساسية : حماوالت مدرسي اللغة العربية، تعليم مهارة الكالم

إن الكالم مكون من املكونات األساسية ىف تعليم اللغة للكبار والصغار. وهو معيار جناح 
على  لك هو من أهم العناصر املوجودة ىف املهارات اللغوية. احلصولالطلبة ىف تعليم اللغة العربية ولذ

للغة غري هني، هناك بعض املشكالت الىت تواجحها املتعلمني اجناح الطالب يف تعلم اللغة العربية 
مشكالت الىت ستواجحها الطالب ىف تعليم مهارة الكالم  العربية. وهلذا أراد الباحث أن يبحث أية 

لىت استخدم مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم لدى طالب فصل األول معهد حماولة او أية 
 دارالسالم كونتور فونوروكو. 

( ما مشكالت تعليم مهارة الكالم لدى الطالب فصل األول 1:  مشاكل هذه الدراسة هي
دى هارة الكالم ل( كيف حماوالت مدرس اللغة العربية ىف ترقية م2معهد دارالسالم كونتور فونوروكو؟ 

 طالب فصل األول معهد دارالسالم كونتور فونوروكو؟
املنهج املستخدم هلذا البحث هو الوصف الكيفى. فاملدخل الوصفى تنسبه الباحث ألن 
اهلدف ىف هذا البحث هو وصف احلقيقة وصفات اجملتمع ىف الدائرة املعينة. وهذا البحث من نوع 

ية ىف املعلومات والبيانات الىت تتعلق مبحاوالت مدرس اللغة العربالبحث امليداين حيث يأخذ الباحث 
 معهد دارالسالم كونتور. ترقية مهارة الكالم لدى الطالب ىف

( مشكالت تعليم مهارة الكالم لدى طالب فصل األول معهد 1ونتائج هذا البحث هي: 
للغوي احلروف ومن غري ا دارالسالم كونتور من اللغوي هي قلة استعاب املفردات واملشاق ىف نطق

نقصان الدوافع للطالب، أن الطرائق واالسرتاجتيات ال تدعم الطالب ىف تعليم مهارة الكالم، نقصان 
( حماوالت مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة 2األنشطة اللغوية للطالب داخل الفصل أو خارحه. 

ية، حفظ املفردات، عقد األنشطة اللغو الكالم لدى طالب فصل األول معهد دارالسالم كونتور يعىن 
 واالختيار الطرائق واالسرتاجتيات املناسبة واجلذابة لتعليم مهارة الكالم.
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ABSTRACT 

Satrio Wibowo, Rio. 2017. Arabic Language Teacher Efforts in Increasing Speech 

Skills (Qualitative Descriptive Study in Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo). Thesis. Arabic Education Departement. Education and Teaching 

Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 

Advisor: H. Qomi` Akid Jauhari M,Pd 

Keyword: Arabic Teacher Efforts, Speech Skills 

Speaking is one of the main components in language learning, both for 

adults and children. Speech skills are a barometer of success for Arabic learners, so 

speaking is considered as the most important element of the four existing language 

skills. The success of a student in learning Arabic is not easy. There are various 

problems faced by an Arabic learner. Therefore, researcher wants to find out what 

are the problems faced by students in the learning of speaking skills and what efforts 

will be done by Arabic teachers in improving the speaking skills of first grade 

students Pondok Modern Darussalam Gontor. 

The formulation of problem in this research are: 1) What is problematic of 

learning of speech skill faced by student Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo? 2) What are the efforts of Arabic teachers in improving the speaking 

skills of grade 1 students Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo? 

The methodology used for this research is descriptive qualitative. Thus, a 

descriptive approach is an appropriate approach for this study because the purpose 

of descriptive research is to describe the reality and characteristics of social groups 

from a particular place. And this type of research is field research Where researchers 

take information and data about the efforts of Arabic teachers in improving the 

skills of speaking santri in Pondok Modern Darussalam Gontor. 

The result of this research are: 1) Problematic learning of speaking skill of 

class 1 of Pondok Modern Darussalam Gontor from linguistic aspect is lack of 

mastery of mufrodat and difficulty in pronunciation of letters. In terms of non-

linguistic lack of student motivation, methods and strategies used are less suitable 

for students, lack of language activities inside and outside of class 2) Efforts of 

teachers in improving the speaking skills of grade 1 students Pondok Modern 

Darussalam Gontor is to memorize vocabulary, hold language activites, As well as 

choosing appropriate and interesting methods and strategies for learning speaking 

skills. 
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ABSTRAK 

Satrio Wibowo, Rio. 2017. Upaya-Upaya Guru Bahasa Arab dalam Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara (Studi Deskriptif Kualitatif di Pondok Modern Gontor 

Ponorogo). Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : H. Qomi` Akid Jauhari, M.Pd 

Kata kunci : Upaya Upaya Guru Bahasa Arab, Keterampilan Berbicara 

Berbicara merupakan salah satu komponen pokok dalam belajar bahasa, 

baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Keterampilan berbicara merupakan 

barometer keberhasilan bagi pembelajar bahasa Arab, sehingga berbicara dianggap 

sebagai unsur terpenting daripada empat keterampilan bahasa yang ada. 

Keberhasilan seorang siswa dalam pembelajaran bahasa Arab tidaklah mudah. Ada 

berbagai macam problematika yang akan dihadapi oleh seorang pembelajar bahasa 

Arab. Oleh karena itu peneliti ingin mencari tau apa saja problematika yang 

dihadapi santri dalam pembelajaran keterampilan berbicara dan apa saja upaya 

upaya yang akan dilakukan oleh guru bahasa Arab dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara santri kelas satu Pondok Modern Darussalam Gontor.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja problematika 

pembelajaran keterampilan berbicara yang dihadapi santri Pondok Modern 

Darussalam Gontor Ponorogo? 2) Apa saja upaya-upaya guru bahasa Arab dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 1 Pondok Modern Darussalam 

Gontor Ponorogo? 

Metodologi yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Maka, pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang sesuai untuk penelitian 

ini karena tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan mengenai 

kenyataan dan karakteristik dari kelompok sosial dari tempat tertentu. Dan jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan Dimana peneliti mengambil informasi dan 

data-data mengenai upaya-upaya guru bahasa Arab dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara santri di Pondok Modern Darussalam Gontor. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Problematika pembelajaran keterampilan 

berbicara santri kelas 1 Pondok Modern Darussalam Gontor dari segi linguistik 

adalah kurangnya penguasaan mufrodat dan kesulitan dalam pelafalan huruf. Dari 

segi non linguistik kurangnya motivasi siswa, metode dan strategi yang digunakan 

kurang sesuai untuk siswa, kurangnya kegiatan bahasa di dalam maupun diluar 

kelas 2) Upaya upaya guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 

1 Pondok Modern Darussalam Gontor adalah menghafalkan Kosta kata, 

mengadakan kegiatan bahasa, serta memilih metode dan strategi yang sesuai dan 

menarik untuk pembelajaran keterampilan berbicara. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
 طريق عن والرغبات واالنفعاالت األفكار لتوصيل إنسانية وسيلة هي غةالل

 .الّزمان رتطو  مع ينمو شيء هي غةوالل. اديةإر  بطريقة تصدر ىتال موزالر  من ظامالن
 ما لتحويل شيء هي غةوالل. واجملتمع االجتماعيّ  باحلال ترابط استعماهلا يف غةوالل

 .واملقاصد الرغبات تشحن األهن اسالن حياة ىف مهمّ  شيء وهي م،املتكل يقصدبه
 وعامل وجىسيكول عامل مثل أيضا، االجتماعية بالعوامل ترابط غةالل أنّ  عرف كما

 تركيب أو عقدة ليست هي واللغة. ذلك وغري بيولوجى وعامل ثقاىف وعامل فلسفى
 الّلغة ألنّ  املتكلم، عند الناس ذهن يف ما كل تشحن ولكّنها فحسب، القاعدة

 .باطنه حال ففسد املرء كالم فسد إذا، كالمه ىف املتكّلم حال تصّور
.  أغراضهم عن قوم كلّ  هبا يعرّب  أصوات هي غةالل بأنّ  جىّن، إبن يعرفها كما

 األهن الرمزية مفرد من وأرقى أمسى صفة الزمن مع اكتسبت اإهن  :أنيس دكتور ويقول
 .1األفكار هذه من جزءا فأصبحت ،وأفكارهم اسالن خبواطر اّتصلت

املدرس هو أحد العناصر ىف عملية تعليم اللغة خصوصا اللغة العربية. له دور 
ب اللغة؛ ألن وظيفته يصمم ويدير ويطبق ويقوم التعليم. جبانمهم ىف جناح تعلم 

علمه ؟ ألنه سيختار أي درس سياذلك، مقام املدرس ىف عملية التعليم ضروري. ملاذ
وأية حماولة سيطبق إىل التالميذ. أحد العناصر الىت تؤثر ىف جناح املدرس يعىن ىف  

 2كيفية التصميم و التطبيق و تقومي التعليم.

                                                           
 كومّيةاحل اإلسالمّية اجلامعة مطبعة: ماالنج. اللغة فقه موضوعات لدراسة مدخل العربّية اللغة فقه(. 2112. )الدين خبر أوريل 1

 3: الصفحة. إبراهيم مالك موالنا
 2Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm.viii 
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عن املدرس أو املعلم اللغة  2115ىف السنة  14ىف دستور رقم  كما كتب
العربية فقرة العاشرة أن الكفاءة املدرس تنقسم إىل كفاءة الرتبوية، وكفاءة الشخصية؛ 

 وكفاءة االجتماعية، وكفاءة املهنية.
وىف تعليم مهارة الكالم هناك معيار مدرس اللغة العربية،  وقال األستاذ إهلام 

أحد املدرس اللغة العربية ىف معهد دارالسالم كونتور بأن معيار مدرس  الدين وهو
( القدرة 2( يستوىل املفردات )1اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم ثالثة أشياء، )

 ( املعرفة على اللغة والثقافة العربية.3على تكلم اللغة العربية بناطق )
ءة الطالب ىف مهارة الكالم يعىن وبني األستاذ إهلام الدين ذلك عن معيار كفا

يستوىل علوم اللغة وقواعدها مث حيفظ املفردات ومعانيها مث يستطيع أن يتكلم باللغة 
 العربية مع زميله. 

مهارة الكالم هي املهارة األساسية بعد مهارة االستماع، وتشتمل مهارة الكالم 
م القدرة تطلب من املعل على احملادثة و التعبري الشفهي. الكالم هو مهارة انتاجية

على استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب اجلمل 
الكلمات حىت تساعد على التعبري عما يريده املتكلم ىف مرادف احلديث أى أن 
الكالم عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم مث مضمونا للحديث كما أن الكالم 

ام ة واجتماعية، ومعىن هذا أن الكالم هو عملية تبدأ وينتهى بامتتعترب عملية انفعالي
 3عملية اتصال صوتية مع متحدث من بناء اللغة ىف موقف اجتماعى.

إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي وأهداف تعليم مهارة الكالم           
دعى أن يتعلم م للغة، وهذا يستالىت يطلبها منهم اجملتمع، والتعود على النطق السلي

الفرد فن اللغة وقواعدها، حيث يستخدم ألفاظ للداللة على املعاىن املتنوعة الىت ترد 
عبري عما متكني األفراد من التىف أثناء الكالم، وصوغ الكالم ىف عبارات صحيحة مث 

غوية، ادة اللباملون ذلك بتزويدهم ىف نفوسه، أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة. ويك
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لترتقى لغتهم وتكون لديهم القدرة على توضيح األفكار باستخدام الكلمات املناسبة 
 واألسلوب املناسب، وذلك ألن األلفاظ حتمل شحنات معنوية ال تنفصل عنها.

أساس النجاح اإلنساين واللغة أيضا إحدى  يفالقدرة على استخدام اللغة ه
َماَواِت َوْاأَلْرِض. َواْخِتاَلفُ قال تعاىل : " َوِمْن آيَ  4خملوقات اهلل.  ِتِه َخْلُق السَّ

   5أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ، ِإنَّ يِف َذِلَكَ آليَاٍت لِْلَعاَلِمنْيَ ".

ديث يتكّون بعض نشاطها وفقا على ذلك أن معهد دار السالم كونتور احل
اهلا وتنفيذها. واللغة ىف إيص العربية واإلجنليزية اللتان تعاونان الطلبة ةاللغ ة منالّرمسي

 لبة ىف إيصال تعبرياهتم ومقاصدهم.عنصر من العناصر املهمة للط
فإنّه قد يكون منهجا أساسيا لتعليم  6وقد أثبت املعهد شعاره "اللغة تاج املعهد"

اللغة وامتثاال لبعض املدارس األخرى. فسريها مسئولوا إحياء اللغة املركزى من السنة 
فوها من األساتذة. األساتذة ىف هذا املعهد هم الذين قد انتهوا السادسة ومسر 

 دراستهم حواىل أربع سنوات أو ست سنوات ىف هذا املعهد.
و باإلضافة إىل ذالك، وتدريس املعلمني أيضا مؤثر جدا على حتقيق أهداف 

. على سبيل املثال، جيب أن تكون األساليب واالسرتاتيجيات املستخدمة من التعلم
املدرسني وفقا ألحوال الطلبة. هناك حاجة إىل التعلم مثرية لإلهتمام ىف تعلم  قبل

اللغة العربية. ىف عملية هناك العديد من املدرسني الذين ال يستخدمون أساليب 
واسرتاتيجيات وفقا خلصائص الطالب. البد من املدرسني أيضا أن يهتمون بسلوك 

  الطالب داخل وخارج الفصول الدراسية. 
كان اإلخوان الفصل األول بكّلية املعّلمني اإلسالمّية هلم دور هاّم  ىف تيسري ف

اللغة كما أهنم كطالب جديدين وهلم تأثري كبري بأنفسهم ىف منو اللغة رقيها 
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واحنطاطها. وىف الواقع أن الطالب فصل األول ليس كلهم يقدرون على متابعة طرق 
حلكومية متتخرجون ىف املدرسة اإلبتدائية ا يطبقه املدرس، ألن أكثرهم التدريس الذي

لذلك معرففتهم عن اللغة العربية ال يزال قليال. مث نقصان الدوافع، إما الداخلية 
 واخلارجية حىت صار يتكاسلون ىف التعلم اللغة العربية.

وكانت طبيعة الناس خمتلفة، ألن كل فرد من األفراد يتأثر بالصفة الطبيعية 
النتيجة  طريقة التدريس والتعليم فإن كل فرد خيتلف مع غريه فتختلفوبالبيئة، وكذلك 

 7يف النجاح.

بنظر إىل أهداف تعليم مهارة الكالم أن توفري أهداف من تعليم مهارة الكالم 
مل يكن موجودا، ألن بعض من الطالب مل يقدروا على متابعة طرق التدريس من 

 املدرس.

 أراد الباحث دراسة عميقة وتفصيلة حولاعتمادا على مقدمة البحث السابقة، 
"حماولة مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم لدى الطالب معهد دارالسالم  

مع أن املدرس أحد العناصر ىف جناح تعلم مهارة الكالم وأن الطالب ىف   كونتور"
 اهذا املعهد بعضهم مل يقدروا على متابعة طرق التدريس مهارة الكالم. وكان هذ

املعهد من أحد معهد العصرى الذى ال يكتفى على التعلم حول علوم القرآن أو 
الرتبوية فحسب بل أفخر من ذلك أن هناك مزية أخرى هي وجود البيئة اللغوية، 
وفيها مساكن الطالب ىف هذا املعهد الذي يلزم التكلم طالقة باستخدام اللغة العربية 

 واللغة اإلجنليزية.

 
 

 

  
                                                           
7Whitherington. Psikologi Penelitian. Terjemahan oleh M Buchori. (Jakarta: PT Rineka Cipta  

 66 .ص .(2000
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 حثأسئلة الب  .ب

  :انطالقا من خلفية البحث السابقة، يريد الباحث أن يقرر حبثه على املشاكل اآلتية

ما مشكالت تعليم مهارة الكالم لدى طالب معهد دارالسالم كونتور  .1
 فونوروكو ؟

لدى طالب معهد  كيف حماوالت مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم .2
 دارالسالم كونتور فونوروكو؟

 

 البحثج. أهداف 

  و أما األهداف الىت يهدف إليها الباحث ىف حبثه فهي : 

معرفة مشكالت تعليم مهارة الكالم لدى طالب معهد دارالسالم كونتور  .1
 فونوروكو 

طالب معهد لدى  ة العربية ىف ترقية مهارة الكالمحماوالت مدرس اللغ معرفة .2
 فونوروكو دارالسالم كونتور

 

 د. أهمية البحث

 له الفائدة. فهذه الفائدة تعود إىل أمهية، األمهية التطبيقية و هي: إن هلذا البحث

 للغة العربية، فضال عن استخدام املواد الدراسى لدى كل املدرسة .1
للباحث، يرجى هذا البحث العلمى أن يعرف حماولة تعليم مهارة الكالم ىف معهد  .2

 دار السالم كونتور
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ة سة الطالب مبحاولة تعليم اللغللمعلم، يرجى هذا البحث العلمى لتكميل درا .3
العربية ولتكون مرجعا للمدرسة األخرى الىت هلا ىف احدى الطبيعة ولزيادة اإلبداعية 

 واجلذابة ىف تعليمها
للطالب، ملساعدة الطالب ىف معرفة اللغة العربية ولنمو محاستهم ىف تعليم اللغة  .4

 العربية خاصة بأنواع احملاولة شىت، واللغة األخرى عامة
 لتكون خربة وعمال للمدرس وخاصة للمدرس اجلديد .5
 للمؤسسة، لزيادة مجل املراجع املكتبية، ولزيادة املعارف واملعاملات .6

 

 حدود البحثه. 

 وجب على الباحث أن حيدد حبثه

 احلدود املوضوعية : .1

يركز الباحث إىل مشكالت ىف تعليم مهارة الكالم و حماوالت مدرس اللغة العربية ىف ترقية 
 هارة الكالم لدى طالب معهد دارالسالم كونتورم

 احلدود املكانية : .2

 جرى هذا البحث ىف عملية تعليم اللغة العربية ىف معهد دارالسالم كونتور فونوروكو

 احلدود الزمانية : .3

 امليالدية. 2116حيدد الباحث هلذه عملية البحث ىف السنة الدراسية 

 و. تحديد المصطلحات

أما  ىف هذا البحث الذى حيتاج إىل تأكيد التعريف بالرتتيب. هناك بعض املصطلحات
 بالنسبة الحتياجات املدى ىف التأكيد جمددا على النحو التاىل :
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حماوالت مدرس اللغة العربية هي األعمال الذى قام به الشخص ليعلم شخصية  .1
أخرى عن اللغة العربية. و املدرس هنا الشخص الذي قد مت دراسته ىف معهد 

 السالم كونتور.دار 
مهارة الكالم، ىف الواقع هو مهارة إعادة صياغة سليمة النظام احلاىل الذى يهدف  .2

 لنقل إرادة الضرورة، مشاعر، ورغبات األخرين.
 

 ز. الدراسات السابقة

ارة الكالم أبدا، ون ىف حتسني مهمأجريت البحوث املتصلة باجلهود الىت يبذهلا املعل 
ية مشرتكة مع البحث الذى أجاه الباحثون عدة، استنادا إىل ولكن هناك القليل ىف ملك

 بيانات املراقبة والبحث الىت يبحث الباحثني. من بني هذه العوامل :

، تعليم مهارة الكالم ىف 2113(، 12331158ماهندرا إيكو أرين ار غيتياس ) .1
لغة العربية لمعهد دار التوحيد ماالنج، "كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، قسم تعليم ا

، ىف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج". املشرف األستاذ 
 رضوان املاجستري.

أسئلة البحث يعىن : كيف استخدام اسرتاجتية تعليم مهارة الكالم ىف معهد دار 
التوحيد ماالنج؟ و هدف البحث هو ملعرفة استخدام اسرتاجتية تعليم مهارة الكالم 

 عهد دار التوحيد ماالنج.ىف م

ومنهج البحث املستخدم هذا البحث هو منهج البحث الوصفى باملدخل 
 الكيفى، وأما أدوات البحث املستخدمة جلمع البيانات ىف املقابلة واملالحظة والوثائق.

ونتيجة تشري إىل استخدام اسرتاجتيات مهارة الكالم ىف معهد دار التوحيد مالنج 
(  اسرتاجتية 3( اسرتاجتية مشاهدة الصور 2اسرتاجتية مباشرة ( 1ثالثة أقسام : 
 جمموعة الضرية.
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والفرق بني الباحث اآلن و الباحث املاضى يعىن ىف اهلدف، إذا كان الباحث  
اآلن مييل إىل معرفة احملاوالت مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم والعوامل الىت 

تخدام رقية مهارة الكالم. و الباحث املاضى تشري إىل استدافع مدرس اللغة العربية ىف ت
 اسرتاجتيات مهارة الكالم.

(، تعليم مهارة الكالم ىف املدرسة الرمحة املتوسطة اإلسالمية 2112حممد عني اليقني ) .2
األهلية مسرب سكر داو ماالنج, قسم تعليم اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة 

هيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. حتت اإلشراف الدكتور مفتاح موالنا مالك إبرا
 اهلدى املاجستري.

أسئلة من الباحث يعىن : كيف تعليم مهارة الكالم ىف املدرسة الرمحة 
املتوسطة اإلسالمية األهلية مسرب سكر داو ماالنج؟ وهدف البحث هو : معرفة كيفية 

 وسطة اإلسالمية األهلية مسرب سكر داوتعليم مهارة الكالم ىف املدرسة الرمحة املت
 ماالنج.

كانت النتائج من هذا البحث تعليم مهارة الكالم ىف املدرسة الرمحة الثانوية 
اإلسالمية األهلية مسرب سكر داو ماالنج هو يستخدم طريقة مباشرة، وهذه الطريقة 

م واإلصاحة املوائد. يركز تعليم اللغة العربية األصلية حىت ىف التعليم ال يعطى باللغة األ
املساوة بني هذا العنوان وعنوان الباحث األن يعىن ىف كيفية التعليمية، يعىن بطريقة 

 مباشرة.

الفرق بني الباحث اآلن والباحث املاضى يعىن إذا كان الباحث املاضى مييل 
إىل معرفة تعليم مهارة الكالم و أّما الباحث اآلن مييل إىل احملاوالت مدرس اللغة 
العربية ىف ترقية مهارة الكالم و يبحث عن العوامل الىت تدافع مدرس اللغة العربية ىف 

 ترقية مهارة الكالم لدى طالب فصل األول.



9 
 

 

 

(، استخدام الطريقة املباشرة ىف ترقية مهارة الكالم مبعهد 2111أمحد بودى رزال ) .3
ة احلكومية سالميالرشيد بوجونكورو، كلية علوم الرتبية و التعليم ىف اجلامعة اإل

 مباالنج. حتت اإلشراف احلاج بشرى مصطفى املاجستري.
أسئلة البحث يعىن : كيف استخدام الطريقة املباشرة ىف ترقية مهارة الكالم 
مبعهد الرشيد بوجونكورو؟ وهدف البحث هو : معرفة استخدام الطريقة املباشرة 

 ىف ترقية مهارة الكالم مبعهد الرشيد بوجونكورو.

النتائج من هذا البحث استخدام الطريقة املباشرة ىف ترقية مهارة الكالم  كانت
مبعهد الرشيد بوجونكورو هو أن استخدام الطريقة املباشرة ىف ترقية مهارة الكالم 
عموما حىت حيصلون إىل النتائج اجليدة. املساوة بني هذا العنوان وعنوان الباحث اآلن 

 طريقة مباشرة.يعىن ىف كيفية التعليمية، يعىن ب

الفرق بني الباحث اآلن والباحث املاضى يعىن إذا كان الباحث املاضى يبحث 
عن كيفية استخدام طريقة املباشرة ىف ترقية مهارة الكالم وأما الباحث اآلن يبحث 
عن احملاوالت مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم و يبحث عن العوامل الىت 

 ربية ىف ترقية مهارة الكالم لدى طالب فصل األول. تدافع مدرس اللغة الع

(، تعليم مهارة الكالم بالطريقة املباشرة ىف مدرسة بستان العلوم 2118مصطفى ) .4
 الدينية التعليمية األوىل، كلية علوم الرتبية و التعليم ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية

 مباالنج. حتت اإلشراف احلاج سيف املصطفى املاجستري.
سئلة البحث يعىن : كيف تعليم مهارة الكالم ىف مدرسة بستان العلوم أ

الدينية التعليمية األوىل؟ وهدف البحث يعىن : ملعرفة تعليم مهارة الكالم ىف مدرسة 
 بستان العلوم الدينية التعليمية األوىل.
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و كانت نتائج البحث تعىن أن الطريقة املباشرة أحسن الطريقة التعليمية 
مهارة الكالم. املساوة بني هذا العنوان وعنوان الباحث اآلن يعىن ىف كيفية  ىف تعليم

 التعليمية، يعىن بطريقة مباشرة. 

الفرق بني الباحث اآلن والباحث املاضى يعىن إذا كان الباحث املاضى 
يبحث عن  أحسن الطرائق املستخدمة ىف ترقية مهارة الكالم وأما الباحث اآلن 

مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم و يبحث عن  يبحث عن احملاوالت
العوامل الىت تدافع مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم لدى طالب فصل 

 األول.
   

 1جدول 

 نتائج البحث منهج البحث كلية و جامعة موضوع الباحث رقم
ماهندرا إيكو أرين  1

 أرغيتياس
تعليم مهارة 

الكالم ىف معهد 
التوحيد دار 

 ماالنج

 كلية علوم الرتبية
و التعليم ىف 

اجلامعة اإلسالمية 
 احلكومية مباالنج

منهج البحث 
الوصفى 
باملدخل 

 الكيفى

نتيجة تشري إىل 
استخدام 

اسرتاجتيات مهارة 
الكالم ىف معهد 

دار التوحيد مالنج 
( 1ثالثة أقسام : 

اسرتاجتية مباشرة 
( اسرتاجتية 2

مشاهدة الصور 
جتية (  اسرتا3

 جمموعة الضرية
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تعليم مهارة  حممد عني اليقني 2
الكالم ىف 

املدرسة الرمحة 
املتوسطة 

اإلسالمية 
األهلية مسرب 

 سكر داو ماالنج

 كلية علوم الرتبية
و التعليم ىف 

اجلامعة اإلسالمية 
 احلكومية مباالنج

منهج البحث 
الوصفى 
باملدخل 

 الكيفى

وكان النتائج من 
هذا البحث تعليم 

رة الكالم ىف مها
املدرسة الرمحة 

الثانوية اإلسالمية 
األهلية مسرب سكر 

داو ماالنج هو 
يستخدم طريقة 

مباشرة، وهذه 
 الطريقة يركز تعليم

اللغة العربية 
األصلية حىت ىف 
التعليم ال يعطى 

باللغة األم 
 واإلصاحة املوائد. 

استخدام الطريقة  أمحد بودي رزال 3
ة املباشرة ىف ترقي

الكالم  مهارة
مبعهد الرشيد 

 بوجونكورو

 كلية علوم الرتبية
و التعليم ىف 

اجلامعة اإلسالمية 
 احلكومية مباالنج

منهج البحث 
الوصفى 
باملدخل 

 الكيفى

نتائج هذا البحث 
أن استحدام 

 الطريقة املباشرة ىف
ترقية مهارة الكالم 

عموما حىت 
حيصلون إىل 

 النتائج اجليدة.
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تعليم مهارة  مصطفى 4
كالم بالطريقة ال

املباشرة ىف 
مدرسة بستان 

العلوم الدينية 
 التعليمية األوىل  

 كلية علوم الرتبية
و التعليم ىف 

اجلامعة اإلسالمية 
 احلكومية مباالنج

منهج البحث 
الوصفى 
باملدخل 

 الكيفى

من هذا البحث له 
، ونتائج هي أن 

الطريقة املباشرة 
أحسن الطريقة 
يم التعليمية ىف تعل

 الكالم مهارة



13 

 

 الفصل الثانى

 اإلطار النظرى

 مدرس اللغة العربية تمحاوالالمبحث األول : 

 مدرس اللغة العربية تتعريف عن محاوال .1

 8"احملاولة" لغة، السعي واالختيار لنيل املقصود أو حلل املشكلة.  

م  وقفا لاولة الىت يبذهلا املعلم ىف جعل التعلم النشط، حيث أنه قادرا على حتسني التعاحمل
 الحتياجات ورغبات املدرسني و الطالب أنفسهم.

يعرف مولياسا أن املعلم هم الذي جيعل الطالب و البيئة أحسن من قبل. لذلك جيب أن 
 9يكون املعلمون معايري اجلودة الشخصية الىت تشمل مسؤوليتهم ىف رعاية الطلبة والبيئة.

 الكثرية، ويستطيع أن ميارس الطالبقال طيفورى أن املعلم هو الشخص الذى له العلوم 
  10بتلك العلوم و جيعل الطالب أفضل ىف كل شئ.

إن املعلم عامل من عوامل جناح تعليم اللغة األجنبية، ألن جناح متعلمني متوقف على كفاءة 
أن معلم  11املعلم ىف التعليم. وأما الكفاءة هي كل شئ يصور الكفاءة شخص كمية أو كوفية.

ملثاىل ىف فصل اللغة، ألنه هو الذى ينظم مجيع النشاطات التعليمية وعامل نوع من الشخص ا
 12من عوامل النجاح ىف التعليم.

احملاولة هي األنشطة بتحرك اجلسد، والطاقة والعقل لتحقيق هدف العمل ولتحقيق شئ ما. 
س بقصد يلكل معلم يكون له تأثري على الطالب، وجود التأثري ما حيدث عن طريق التعليم والتدر 

                                                           
8KBBI : 995 :1990  
9Mulyasa, menjadi guru profesional, (PT Remaja Rosda Karya, Bandung. 2006( , 37 .ص 
10 Thoifuri, menjadi guru inisiator, (Semarang Resail Media Grup,  2008(, 1.ص  
11 Moh. Uzeir Usman, Menjadi Guru Profesional, (PT. Rosda Karya, Bandung.1990), 1 .ص 
12 Moh. Uzeir Usman dan Setiawati Lilis, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung : 

Rosda Karya, 1993) , 44 .ص 
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وهناك حيدث أيضا عن غري قصد مل يتعرف املعلم، من خالل املوقف واألسلوب ومظاهر خمتلفة 
 وشخصية املعلم سوف يتأثر أكثر من الذكاء واملعرفة. 

املعلم كاملشرف لديه احملاولة للتشريف وللتوجيه طالهبم حنو إجياىب السلوك ومنو التعلم. 
جناح الطالب لتحقيق شئ ما، يقال هذا التعليم ممتازا. القدرة وهكذا، إذاكان قد حاول املعلم ىف 

 13هي القدر أو التمكن من الذات.

 أهداف محاوالت المدرس .1
 14هناك بعض األهداف من حماوالت املدرس :

حماولة املدرس كاملريب الذى له الوظيفة ىف إعطاء املساعدة و الشجاعة للطالب. مث  (أ
 يطيع كل منهم. الوظيفة يتعلق بنظام املدرسية حىت

حماولة املدرس كاألسوة احلسنة للطالب. يرجو الطالب من املدرس أن يكون مثاليا  (ب
 هلم.

حماولة املدرس جلعل الطالب منحرفات. ال شك وال ريب أن الرتبية الشخصية بعض  (ت
احملاوالت الىت تكلف مجيع األطراف وليس املدرس فحسب. إما من الوالدين أو 

ريها. ألن الرتبية الشخصية مهمة، الطالب الذين هلم علوم كثرية األسرة أو اجملتمع وغ
وليس هلم األدب؟ فاليقال بطالب احلقيقي، يقال طالب احلقيقي إذا كان له العلوم 

 الكثرية واآلداب اجليد 
ولذلك، األعمال الىت تعمل املدرس والوالدين و النافذون البد مطابقا بشريعة 

 ألساس لبلدة إندونيسيا هو املبادئ اخلمسة.االجتماعية والدولية. ألن ا
حماولة املدرس كوسيلة ىف بناء اجملتمع. يرجو من املدرس أن يكون حمركا ىف مجيع   (ث

إمناء احلقول الىت تعمل. يستطيع املدرس أن يتطور مجيع املهارة االجتماعية ويساعد 
  اجملتمع ىف تكوين البيئة اجليدة. 

                                                           
 13 Zakiyyah Drajat, Keribadian Guru, Bulan Bintang, Jakarta, 1980 
14 Arifin, M, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Bumi Asakara 1996  
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ألطفال و املتنظمة و املستويات الىت تتكون من تربية االرتبية الرمسية هي الرتبية 
اإلبتدائية واملتوسطة والعالية. ىف العامة أن الرتيية الرمسية هي املكان املطابق للطالب 

ىف حبث عن العلوم وترقية املعارف الدنيوية واألخروية واملكان املطابق لتدريب الشباب  
 كي تكون رجال الغد.

املدسة هي املؤسسة مبنظمة مرتبة ومجيع األنشطة املوجودة  وماهي حقيقة املدرسة؟
فيها ويقال هذه كلها مبنهج الدراسية. أهداف من املدرسة الرمسية هي كموقع العلوم 

  ، ومكان لتطوير الدول، ومكان لتذكري اجملتمع بأن الرتبية مهمة هلياهتم ىف املستقبل.
 

 لمبحث الثانى : المشكالتا

 مفهوم المشكالت .أ
ملشكالت هي حالة من عدم الرضا أو التوطر تنشأ عن إدراك وجود عوائق تعرتض ا

الوصول إىل اهلدف أو توقع إمكانية احلصول على نتائج أفضل باالستفادة من العملية 
 والألنشطة املألوفة على وجه حسن وأكثر كفاية. 

ري مرغوب غوميكن تعريف املشكلة من نظريات األخرى على أهنا نتيجة غري مرضية أو 
فيها تنشأ من وجود سبب أو عدة أسباب معروفة أو غري معروفة حتتاج إلجراء دراسات 
عنها للتعرف عليها حىت ميكن التأثري عليها، كما ختتلف املشكالت من حيث درجة 

 15حدهتا أو تأثريها.
املشكالت ىف مفهوم اآلخر هي احنراف ما من احلالة الطبيعية إل مؤثرات سلبية 

الة النفسية كما تضر البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ويسعى الفرد إىل تضر احل
 16معرفة أسباب املشكلة لكي حياول اصالحها كاملرض ولتسرب والحنراف واجلرائم.

 مثال ذالك : 

                                                           
 15yomgedid.kenanaonline.com/Posts/7812  

  16 عبد العزيز املعايطة، مشكالت تربوية معاصرة، )عمان : دار الثقافة، 2116(، ص. 15
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احلالة الصحية للفرد تبقى ىف جدودها الطبيعية ما مل يؤثر عليها عامل القلق  .1
 ض األخرى.النفسي أو عوامل األمرا

 واحلالة االجتماعية للمجتمع والفرد تبقى ىف حدودها الطبيعية.  .2

 أنواع المشكالت 5ب

الدقيقة  اليت قامت هبا املؤسسات الرتبوية باندونسيا إىل هذه ن تعليم اللغة العربيةإ  
 نال ختلو من امشكالت ألن الواقع أن تعليم اللغة العربية هلا عالقاهتا املتيئة بالعوامل. م

 املعلم واملتعلم وسائل والطريقة وكذالك دوافع للتعليم.

ومشكالت للمتعلمى اللغة العربية من اإلندونيسيني كما ذكر هدايات تدور بني 
( 4( العامل النفسي و)3( االجتماعي و )2( العامل اللغوى و)1وهي ) 17أربعة عوام،

 العامل املنهجي.

 العامل اللغوي (1)
ة العربية هلا خصائص. واملشكالت لكل لغة خصائص وكذالك اللغ

اليت وجدها متعلموا اللغة العربية من االندونيسني هي يف النظام الصويت 
 والنظام كتابة احلروف وشكل الكلمة و قواعد اجلملة واملفردات.

 العامل االجتماعي (2)
أن لغة أدات لتعبري مهم واآلراء والشعور، وهلا دورها اهلام يف اجملتمع 

  اجملتمع كذالك حمتاج اليه يف تعليم اللغة، ألن اجملتمع والبيئة االنسان. ودور
كالمها يلعبان دورا هاما يف تنمية اللغة. ويشمل اجملتمع على األسرة 
وصاحب التعليم واملعلم والبيئة املدروسية ووسائل االعالن مثل راديو 

العربية  ةوالتلفيزيون والكتب واجملالت واجلرائد وغريها. و مشكالت تعليم اللغ
 لسكان إندونيسيا قلة الدوافع اليت تدفع عملية التعليم و تعلم اللغة العربية.

                                                           
17 D. Hidayat. 1988. Problematika Pengajaran Bahasa Arab. Semarang : PT. Karya Toha Putra, hal. 57. 
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وعلى العموم أن متعلمى اللغة العربية ال يرغبون يف استعمال اللغة 
العربية يف الكالم اليومي مع األصحاب أو معلم مع أهنم يقدرون على النطق 

 هبا. 
 العامل النفسي (3)

ثريا األجنيبية خيطئ متعلموا اللغة األجنيبية ك يف بداية تعليم اللغة
لوجود الفرق بني اللغة األم ولغة األهداف، مث يقرتض أن هذا الفرق بسبب 

 إىل املشكالت. وهذه املشكالت من مصادر األخطاء.
احلياء  واخلوف من اخلطاء الذي يصيب كثريا متعلمي اللغة لشعبة 

مني ة. والوعي النا قص لدي املتعلاللغة األجنبية وباخلصوص اللغة العربي
يؤدي إىل املشكالت تعليم اللغة العربية. اخلوف واخلطاء يؤديان اىل التحقري 

 والضحك من اجلوانب وهم يعتربون أن هذه األخطاء جهالة وفكاهاة.
لذالك حيتاج يف تعليم اللغة العربية إىل اإلدارة يف استعمال اللغة 

ها والشجاعة يف قبول األخطاء من عالمات األجنبية )العربية( اليت تعلم
 (82: 1287متعلمى اللغة األجنبية النا جحني )جتا هيونو 

ضعف اإلدارة والبواعث من املتعلمني لتعلم اللغة العربية ال يشعرون 
بالفخر كما أهنم يستعبون على اللغة األخرى مثل اللغة األملانية أو اجنيليزية 

 (26، 2111)حارس: 
عن مشكالت يف ضعف الدافعية و ضعف القدرة على  ويشرخ أيضا

 (2115،77اتباع التعليمية )عبد العزيز: 
 

 ضعف الدافعية -أ
تعرف الدافعية بأهنا حالة داخلية حترك الفرد حنو سلوك ما يشجع القيام 
به على اكتساب اجلوائز، ولكن بعد ذالك يطمع األطفال لكسب رضى 
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ازاهتم الدراسية واستقالليتهم. إن واهتمام الوالدين ومدحهم هلم على إجن
األطفال يرغبون يف ادخال السرور على والديهم عن طريق إجنازاهتم العالية 
خاصة عندما يعرفون بأن جهودهم ستجلب هلم نتائج جيدة عندما يشعرون 
باملسؤولية ويكونون قد حققوا دافعيتهم الذاتية حنو اإلجناز، أي أهنم استطعوا 

م البيئة إىل دعم الذات. وعندما يعرف األطفال أيضا بأن أن ينتقلوا من دع
النجاح سبب اإلجناز اجلاد وأن الفشل ناتج عن نقص يف العمل واجلهد 
الدراسي. إن األطفال الذين لديهم دافعية عالية، غالبا ما تكون لديهم أهداف 

جلد اعالية، وكذالك فان الرغبة يف النجاح لدي األطفال تقودهم إىل املزيد من 
 واملثابرة وجتنب الفشل، كما أن نقص الدافعية يقودهم حتما إىل سوء اإلجناز.

 أسباب:
رد فعل على السلوك األبوي: خياف الطفل من الفشل يف االمتحانات خاصة اذا   (1

كان والده يتوقع منه الكثري، وقد أظهرت بعض الدراسات أن بعض األطفال 
و ة القراءة بسبب الضبط األبوى حنيظهرون نقصا يف الدافعية ويف تعلم مهار 

التحصيل خاصة اذا كان الوالدان قاسيني، األمر الذي جيعل األطفال يشعرون 
بأن الوالدين منتقمان ومعاقبان وغري عقالنني. فاذا توقع األباء الكمال كان رد 

 فعل األطفال هو االستسالم.
هنم غري م واعتقدوا بأالتوقعات املتدنية : إذا أساء اآلباء تقدير قدرات أطفاهل  (2

جديرين بالتحصيل العاىل، فان هذا االعتقاد خيفض من دافعيتهم حنو الدراسة 
خاصة إذا مل يشجع الوالدان العمل النجاح يف االمتحانات بسبب اعتقادهم 
بأن أطفاهلم غري قادرين على النجاح، وألن هؤالء اآلباء مل يشجعوا االستقاللية 

 د أطفاهلم.واالعتماد على النفس عن
االمهال وعدم االهتمام: ينشغل بعض اآلباء بشؤوهنم اخلاصة وينسون أطفاهلم    (3

كما لو أن التعليم ليس له وزن عندهم، وعلى العكس من ذالك إذا شجع 
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الوالدان الطفل وعززاه التعزيز املناسب وربتا على كتفه أو مسحا على شعره و 
 قوى دافعيته حنو الدراسة. أبد حنوه اإلهتمام املناسب فإن كل ذالك ي

التساهل : يرتك بعض اآلباء أطفاهلم وشأهنم خاصة إذا كان النظام ال يشكل   (4
جزء هاما ىف حياهتم اليومية، ويعتقد بعض اآلباء خطأ أن التساهل مع األطفال 
جيعل الدافعية لديهم وعلى العكس فإن التساهل جيعل األطفال يشعرون بعدم 

فعية متدنية، إذا أن ذالك لن يعلم األطفال وضع أهداف األمن وجيعل لديهم دا
 خاصة هبم.

الصراعات األسرية : تستحوذ املشكالت األسرية على األطفال ولذالك يتدىن  (5
حتصيلهم، وسوف ينظر أطفاهلم إىل املدرسة بعدم اإلهتمام خاصة عندما يرون 

ادة ادالت احلأن التهديات املستمرة واخلطرية هتدد أمنهم. إن املناقشات واجمل
والساخنة واملتوترة تفود إىل إجياد طفل مكتسب ال يقوم على الدراسة، األمر 
الذى ال يدفع الطفل إىل إدخال السرور على والديه بنجاحه وإجنازه، لذالك 
يلجأ األطفال إىل اهلروب من هذه املصاعب ويستسلمون إىل خياهلم وإىل 

صة إذا ركزت املدرسة على التحصيل أحالم اليقظة وإىل احملدراتواجلنوج خا
 وأمهلت املشكالت األسرية األخرى.

الرفض والنقد املستمرين : يتصف األطفال املرفضون بالعزم وعدم اللياقة ويكون  (6
لديهم إحساس بالنقص والغضب والشراسة ولذالك فإن النقد الشديد يسبب 

 ردود فعل السالبة.
ماية الزائدة ألطفاهلم إعتقادا منهم بأن احلماية الزائدة : يقدم بعض اآلباء احل (7

ذالك سوف حيميهم من األخطار ويكون هؤآلء اآلباء مندفعني حنو هذا االجتاه 
بسبب شعورهم بالذنب حنو أطفاهلم وألهنم يعتربوم أنفسهم سببا ىف شقائهم 
األمر الذى لن يعلم هؤالء األطفال االعتماد على أنفسهم وسوف يضعف 

 إجنازهم.



21 
 

 

 

هوم الذات : إن الشعور الطفل بالنقص والعجز يضعف من دافعيته تدين مف (8
حنو ذاته، ويشعر الطفل بأنه ال يستطيع أن يغري ىف بيئته وحيرز النجاح، وكأنه 
يبحث عن الفشل، هؤالء األطفال غري قادرين على التعبري عن الغضب وليسوا 

بح ك تصقادرين على تدعيم أنفسهم وميتد عدم رضاهم إىل داخلهم ولذال
دافعيتهم حنو الدراسة متدنية وتصبح أهدافهم غري طموحة وتفقد املعززات أثرها 

 ىف إثارة دافعيتهم.
مشاكل النمو : إن األطفال الذين ينمون بسرعة أقل من أندادهم، هم أقل  (2

داخلية ويوصف هؤالء األطفال بعدم النضج اجلسم والنفس واالجتماع، وأهنم 
م يفتقرون للمثابرة وحيبطون بسهولة ويفقدون خمتلفون عن اآلخرين وأهن

إهتمامهم بسرعة وحتبط عزميتهم وينسون املعلومات بسرعة، ولذالك تصبح 
 جهودهم غري جمدية هلم ولآلخرين.  

 

 

 المبحث الثالث : تعليم مهارة الكالم

 مفهوم مهارة الكالم .أ

لقائم بالنفس هو املعىن ا الكالم ىف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني
الذى يعرب عنه بألفاظ، يقال ىف نفسى الكالم، و ىف اصطالح النجاة : اجلملة املركبة املفيدة 

: ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب  اإلصطالح للكالم فهو أما تعريف 18حنو : جاء الشتاء.
اسات، اعر وإحسبه املتكلم عما ىف نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مش

                                                           
 816ص  2جيمع اللغة العربية: املعجم الوسيط, ج  18
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وما يزخر به عقله من رأى أو فكر، وما يريد أن يزود به غري من معلومات، أو حنو ذلك، ىف 
 . 19طالقة وانسياب، مع صحة ىف التعبري وسالمة ىف األداء 

الكالم ىف أصل الربيد اإلكرتوىن عبارة عن : األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو : 
نجاة يعرب عنه باأللفاظ، يقال ىف نفسى الكالم، و ىف اصطالح الاملعىن القائم بالنفس يقول 

 : اجلملة املركبة املفيد.

تتحدث املهارات هي املهارات الىت هناك حاجة ماسة إىل شخص كى ينقل إرادة ومشاعر 
 ورغبات.

الكالم لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنية. واللغة ىف األساس هي الكالم، أما الكتابة 
  20اولة لتمثيل الكالم، والدليل على ذلك ما يلى : فهي حم

عرف اإلنسان الكالم قبل يعرف الكتابة بزمان طويل، حيث ظهرت الكتابة ىف فرتة  .أ
 متأخرة من تارخ اإلنسان.

يتعلم الطفل الكالم قبل أن يأخذ ىف تعليم الكتابة، الىت يبدأ ىف تعلمها عند دخول   .ب
 املدرسة.

تحدثون بلغتهم األم بطالقته، و يوجد عدد كبري من الناس ج. مجع الناس األسوياء ي
 اليعرفون الكتابة ىف لغتهم.

 د. هناك بعض اللغات مازلت منطوقة غري مكتوبة.
 

 ب. أهداف تعليم مهارة الكالم 
هناك أهداف كثرية و متنوعة من تعليم مهارة الكالم، وأهداف الكالم نشرتك مع أهداف 

 21ناك أهداف عامة للكالم ميكن توضيحها فيما يلى : اللغة العربية العامة، وه
                                                           

 161ص  1نفس املراجع, ج  21
 185. ص إضاءات ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن,  21
 25-24ص املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق التدريسها أمحد فؤاد جممد عليان,  21
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إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي الىت يطلبها منهم اجملتمع، والتعود على  .1
النطق السليم للغة، وهذا يستدعى أن يتعلم الفرد فن اللغة وقواعدها، حيث يستخدم ألفاظ 

 يحة.ىف أثناء الكالم، وصوغ الكالم ىف عبارات صح للداللة على املعاىن املتنوعة الىت ترد
متكني األفراد من التعبري عما ىف نفوسه، أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة. ويكون ذلك  .2

بتزويدهم باملادة اللغوية، لترتقى لغتهم وتكون لديهم القدرة على توضيح األفكار باستخدام 
ل أللفاظ حتمل شحنات معنوية ال تنفصالكلمات املناسبة واألسلوب املناسب، وذلك ألن ا

 عنها.
توسيع دائرة أفكارهم، وذلك باقدارهم على تنسيق عناصر الفكرة املعرب عنها مبا يضفى  .3

عليها مجاال وقوة تأثري ىف السامع، وإقدارهم على نقل وجهة نظرهم إىل غريهم من الناس. 
 واإلبانة عما ىف النفس بتعبري سهل مفهوم.

  22ف تعليم الكالم للناطقني بغري العربية وميكن عرضها فيما يلى :وهناك أيضا أهدا

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدى أنواع النرب والتنغيم املختلفة وذلك بطريقة  .1
 مقبولة من أبناء العربية.

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. .2
 واحلركات الطويلة.أن يدرك الفرق ىف النطق بني احلركات القصرية  .3
 أن يعرب عن أفكار مستخدم الصيغ النحوية املناسبة. .4
أن يعرب عن أفكار مستخدم النظم الصحيحة لرتكيب الكلمة ىف العربية خاصة ىف لغة  .5

 الكالم.
دد أن يستخدم بعض اخلصائص اللغوية ىف التعبري الشفهى مثل التذكري والتأنيث ومتييز الع .6

 ته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية.واحلال ونظام الفعل و أزمن
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه و قدراته، وأن يستخدم  .7

 هذه الثروة ىف إمتام عملية اتصال عصرية.
                                                           

 13ص. طرائق التدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا. ,  2113حممد كامل الناقة,  22
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أن يستخدم بعض األشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره و مستواه االجتماعى  .8
 بعض املعلومات األساسية عن الرتاث العرىب واإلسالمى.وطبيعة عمله, وأن يكتسب 

 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما ىف مواقف احلديث البسيطة. .2
أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبابشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية  .11

 مقبولة.
 

 أهمية مهارة الكالمج.  

د يسعى الطالب إىل إتقاهنا ىف اللغة األجنبية. ولق من املهارات األ ساسية، الىتالكالم 
اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة ىف فرتة األخرية، عندما زادت أمهية االتصال الشفهى بني الناس. 
ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية االهتمام باجلانب الشفهى، وهذا هو االجتاه الذى 

ية، وأن جيعل مهه األول متكني الطالب من احلديث بالعربية، نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العرب
   23ألن العربية لغة االتصال، يفهمها ماليني الناس ىف العامل. 

 24من أمهية مهارة الكالم ما يلى : 

من املؤكد أن الكالم كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة ىف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن   .1
 يكتب.

ود اإلنسان على الطالقة ىف التعبري عن أفكاره والقدرة على التدريب على الكالم يع .2
 املبادأة ومواجهة اجلماهري.

احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة ىف حاجة ماسة إىل املناقشة، وإبداع الرأي، وال  .3
سبيل إىل ذالك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذى يؤدى إىل تعبري الواضح عما 

 ىف النفس.

                                                           
 185الرمحن، ص عبد  23
 88-87، ص  1222أمحد فؤاد حممود عليان،   24
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 كالم ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط، طمأنة أهليهم وذويهم.ال .4
للحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه الثقاىف،  –إىل حد ما  –الكالم مؤشر صادق  .5

 وطبقته االجتماية، ومهنته، أوحرفته.
 الكالم وسيلة االقناع، والفهم بني املتكلم واملخاطب. .6
فف نيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه عالج نفسى خيالكالم وسيلة لتنقيس الفرد عما يعا .7

 من حد األزمنة الىت يعانيها أو املواقف الىت يتعرض هلا.
الكالم نشاط إنساىن يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر واألنثى حيث  .8

 يتيحللفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبه الضرورية.
وسيلة رئيسة ىف العملية التعليمية ىف خمتلف مراحلها، ال ميكن أن يستغين عنه الكالم  .2

 معلم ىف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح.

 

 تعليم مهارة الكالم د. طريقة

 التالميذ. ىلإة ين الطريقة هى الوسيلة املستخدمة للمعّلم إللقاء املادة الدراسأكما عرفنا 
حوال أميذ. بإهتمام ىل التالإن يفكر طريقة تعليمها أدة الدراسية فينبغى املعلم املا لذلك بعد فكر

ال  . ةالسل املتصلسرتكيب املادة الدراسية وجيعله كن يفكر خري الطريقة لأالتالميذ. ال بد للمعلم 
ن يستطيع اإلختار والتوافيق وتطبيق طريقات تعليم املادة الدراسية الىت تناسب أبد للمعلم 

 .أكثر النجاح ىف التعليم يع نّي باختار املادة واستعمال الطريقات التامة.  باحلاالت

ق التقليدية هلا ت من الطرائأالطرائق لتعليم اللغة العربية بدويف تطويرها، هناك كثري من 
فروع خمتلفة إيل الطرائق احلديسة. وهنا نناقش بعض الطرائق الشعبية وهي الطريقة الرئيسية، 

 ومنها:
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 قة املباشرةالطري -
هي الطريقة اليت تعتمد على الربط بني كلمات ومجل اللغة األجنبية الطريقة املباشرة  

وتتجنب هذه   25واألشياء واألحداث بدون أن يستخدم املدرس أو التالميذ لغتهم الوطنية.
 الطريقة استخدام الرتمجة يف تعليم اللغة األجنبية وتعتربها عدمية اجلدى، بل شديدة الضرر

على تعليم اللغة املنشودة وتعلمها. مبواجهة هذه الطريقة فإن اللغة األم ال مكان هلا يف تعليم 
اللغة األجنبية. تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشر بني اجلملة واملوقف الذي تستخدم فيه. 

 26وهلذا مسيت الطريقة بالطريقة املباشرة.
ن والرتمجة اليت كانت تعامل اللغات. وم ظهرت هذه الطريقة كرد فعل لطريقة النحوي

 أهم املالمح هذه الطريقة فيما يلي: 
ساسي الذي تنشده هذه الطريقة هي التنمية قدرة الدارس على أن يفكر إن اهلدف األ.  (1

 باللغة العربية ليس بلغة األوىل أو بلغة األم.
 غة وسيطة.. ينبغي تعليم اللغة العربية من حالل العربية ذاهتا دون أية الل (2
 . احلوار بني األفراد يعرب الشكل األول والشائع الستخدام اللغة واجملتمع اإلنساين. (3
 . النحو وسيلة لتنظيم التعبري اللغوي وضبطه. (4
 يستغرق املعلم معظم الوقت يف طرح األسئلة على الدارسني ويف اإلجابة على أسئلتهم. (5

 27 ى نطق األصوات.. إن اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس عل (6

 
 الطريقة السمعّية الشفوية -

ومن أبرز افرتاضات هذه الطريقة هي كانت اللغة أساسا كالم، أما الكتابة فهي متثيل 
جزئي للكالم. ولذلك جيب أن ينصب االهتمام يف تعليم اللغة األجنبية على الكالم، وليس 

هو استماع  مبوجب تسلسل معني على القراءة والكتابة. جيب أن يسري تعليم اللغة األجنبية
                                                           

 .74ص: ( 1285)مكة: حقوق الطبع جلامعة أم القرى،  . تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.حممود كامل الناقة25 

 22 ( ص: 1282.) الرياض: اململكة العربية السعودية. أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل.  26 

 132-122( ص: 1282)جامعة املنصورة مصر  تعليم العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة، . 27 
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ليه مث يقرأ ما ال، مث يقول ما استمع ا. وهذا يعين أن يستمع املتعلم أو مث كالم مث قراءة مث كتابة
قال مث يكتب ما قرأ أو عما قرأ. وطريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل للغة 

قراءة مث ه. مث يذهب إىل املدرسة ليتعلم الاألم. فهو يستمع أوال مث يبدأ حياكي ما استمع إلي
الكتابة. أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية هي تكوين العادات اللغوية عن طريق املران 
على القوالب. إن املتعلم حباجة إىل تعلم اللغة األجنبية، وليس إىل تعلم عنها. وهذا يعين أنه 

غة فريدة يف رف قوانينهاوحتليالهتا اللغوية. كل لحباجة إىل التمرن على نطقها وال ينفعها أن يع
نظامها اللغوي، والفائدة من املقارنات والتقابالت. الرتمجة تضر تعلم اللغة األجنبية، وال داعي 

 28الستخدامها. وأفضل مدرس للغة األجنبية هو الناطق األصلى املدرب.
 

 نتقائّيةالطريقة اال -
دّرس حر الطرائق الثالث الّسابقة. ترى هذه الطريقة أن املنتقائّية رّدا على تأيت الطريقة اال

يف اتباع الطريقة اليت تالئم طالبه، فله احلق يف استخدام هذه الطريقة، أو تلك. كما أن من 
حقه أن يتخرّي من األساليب، ما يراه مناسًبا للموقف التعليمي، فهو قد يتبع أسلوبا من 

 د تعليم مهارة من املهارات اللغوية، مث خيتار أسلوبا منأساليب طريقة القواعد والرتمجة، عن
أساليب الطريقة السمعية الشفهية يف موقف آخر. وقد نبعت فلسفة هذه الطريقة من األسباب 

ور، : لكل طريقة حماسنها اليت تفيد يف تعليم اللغة، وال توجد طريقة مثالية ختلو من القصالتالية
داف نها وال تتعارض، وليس هناك الطريقة تناسب مجيع األهوطرائق التعليم تتكامل فيما بي

 22والطالب واملدرسني والربامج.
 واالقرتاضات الكامنة وراء هذه الطريقة هي: 

 . كل طريقة يف التدريس هلا حماسنها وميكن االستفادة منها يف تدريس اللغة األجنبية. (1

                                                           

 .24( ص: 1282.) الرياض: اململكة العربية السعودية. أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل.  28 

 عمر الصّدق عبد اهلل، 29 
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 وحجج هلا وحجج عليها. ال يوجد طريقة مثالية متاما ولكل طريقة مزايا وعيوب .  (2

من املمكن النظر إىل الطرق الثالث السابقة على أساس أن بعضها يكمل البعض األخر .  (3
بدال من النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أو متناقضة. وبعبارة أخرى من املمكن 

 قضة.االنظر إىل الطرق الثالث على أهنا متكاملة بدال من كوهنا متعارضة أو متنافسة أو متن

ال يوجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع الطالب ومجيع املعلمني .  (4
 ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية.

املهم يف التدريس هو الرتكيز على املتعلم وحاجاته، وليس الوالء لطريقة تدريس معينة  . (5
 على حساب حاجات املتعلم.

يف استخدام األساليب اليت تناسب طالبه بغض النظر على املعلم أن يشعر أنه حر . 
عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة. إذ من املمكن أن خيتار املعلم من كل طريقة 
األسلوب أو األساليب اليت تناسب حاجات طالبه وتناسب املوقف التعليمي التعلمي الذي 

 30 جيد املعلم نفسه فيه.

 الطريقة املعريفية -
 المح الطريقة املعرفية يف تعليم اللغة العربية كلغة ثانية فيما يلي:اهم م نوجز

. حترص هذه النظرية علي تعريف الطالب بالنظام الصويت والنحوي والصريف والدالالت  (1
 اللغة العربية كلغة الثانية.

 . يبدأ الدرس بشرح القواعدة مث تدريب أمثلة عليها. (2
 . يتبع هذه التدريبات أوجه نشاط لغوي أخرى حتت اسم الكفاية اإلتصالية. (3
تستخدم اللغة الوسيطة بالطبع منذ حصة األوىل إذا يتم عن طريقها شرح القواعدة  (4

 والتوضيح.

                                                           

 52. مكتبة لبنان. ص: اللغة احليّة وتعليمها تعليمالدكتور صالح عبد اجمليد العريب.  30   
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. ليس اهلدف من التدريس القواعد حصر املواقف اليت ميكن أن مير هبا الطالب ومن مث  (5
 تدريبه عليها.

تنمية القدرة الذهنية عند الطالب يف جمال تعليم اللغة. تصحيح األخطاء  . على املعلم (6
 جزء ال يتجزأ من النشاط اللغوي يف الفصل.

 أن الطريقة ملهارة الكالم مهمة للمعلم على طبقات التالميذ وقدرهتم. حنو هذا التعليم وهي:   

املعلم وجييب  يطرحها بالنسبة للمستوى اإلبدائى : ميكن تدور مواقف الكالم حول أسئلة .1
عليها الطالب. ومن خالل هذه اإلجابة يتعلم الطالب كيفية انتقاء الكلمات وبناء 

 اجلمل و عرض األفكار
املستوى املتوسط : يرتفع املستوى املواقف الىت يتعلم الطالب من خالهلا مهارة الكالم.  .2

املناقشة الثانية، وإدارة اإلجتماعات. و  playing rolمن هذه املواقف لعبد الدور 
ووصف األحاديث الىت وقعت للطالب ، وإعادة رواية األخبار الىت مسعوها ىف التلفاز 

 واإلزاع واألخبار عن حمادثة هاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبسط وغريها.
املستوى املتقدم : وهنا قد حيكى الطالب قصة أعجبتهم، أو يطفون مظهرا من مظاهر  .3

أو يتكلمون ىف موضوع مفرتح.  debateبة أو يدبرون مناظرة الطبيعة. أو يلقون خط
 31. أو يلقون جوارا ىف متثيلية ، أو غري ذلك ىف املواقف

 

 

 

                                                           
 162( ص: 1282رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية الناطقني هبا ، )القاهرة : منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة،   31
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 مدخل البحث .أ

 البحث وهو ، الكيفي املدخل يه سةاالدر  ههلذ املستخدم البحث مدخل إنّ 
 الكّمي، نهجامل أو اإلحصائية قةير بط حصوله الميكن أما الكشف أو النتائج على لو للحص
 النظرية اىل ينتهيو  للتوضيح العمالية النظرية يستخدم وقد البيانات من الباحث يبدأ حيث

 32.هابطلت أو ماقبلها تؤيد اجلديدة
 الظاهرات على تطبيقي حيث من الوصفي البحث هو البحث منهج وأما

 لظاهراتا لدراسة أساس هل الذي خراأل البحث منهج عجز اقتضاه طبيعي أمر اإلنسانية
 الوصفي املنهج ووه اإلنسانية للظاهرة صحيح رقيق قياس اىل توصلل القدرة عن الطبيعية

 ويسمى. 33املشاهدة وقائع من والرباهن الدالالت واستنتاج متاما هو كما الوقائعي
لكالم ا حماوالت مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة يصف سوف الباحث ألن بالوصفي،

 لدى الطالب معهد دارالسالم كونتور فونوروكو.
 

 البيانات و مصادرها  .ب
إن مصادر البيانات البحث تكون من جهتني، أوهلا اإلنسان، وهو أكثر استعماال 
للبحث الكيفى. تؤخذ منه البيانات عن طريقة املالحظة واملقابلة. والثاىن ما هو ليس 

ألن معىن مصدر البحث هو ماكان موجودا على شكل بإنسان كالوثائق والكتابة الرمسية 
 احلقيقى. 

فاإلنسان أو الشخص الذى يصدر البيانات عما يتعلق مبوضوع البحث عند  
البحث الكمية يسمى باملخرب، وهو الذى جييب بعض األسئلة املطروحة أو يقدم إراده 
                                                           
32 Lexy.J.Meleong. 2000. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung ; Rosda Karya 

 217، مكتبة العبيكان ص املدخل اىل البحث يف العلوم والسلوكية الرياضصاحل بن محد، العساف،  33 
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دا ملا كانت رية جمن ما طلبته الباحث. إما ىف جمال البحث الكيفى فمكان املخرب ضرو 
له البيانات احلقيقية فال يكفى أهنا جميب األسئلة أو مقدمة رأيها بل هي نفسه مالك 
تلك البيانات الصحيحة، كذالك هو يسمى مبخرب أي مالك البيانات الذى يؤثر كثريا 

 ىف نتيجة البحث. فجودة البحث تتوقف كثريا مبا صدر عنه.
  

 طريقة جمع البياناتج. 
حث الكيفى، يفهم املظهر حسنا إن كان يستعمل من التفاعل املقابلية العميقية و ىف الب

واملالحظة ىف أي اخللفية مباشرة. ولذالك، كان آلة الكتابة الىت تتعلق بفاعل البحث يستعمل 
 لتكميل البيانات من املالحظة واملقابلة والوثائقية، وهذا يسمى طريقة الوثائق.

 الباحث بالطريقة كما التاىل : و ىف هذا البحث، يستعمل 
 

 طريقة املالحظة .1
واملراد هبا أخذ البيانات بالعيون دون اآلت للحاجة. وىف هذا البحث الباحث من األعضاء من 
تلك الفرقة. ومالحظة وكتابة منظمة على الظواهري الىت يبحثها الباحث، هبذه الطريقة استخدمها 

 سالم كونتور.لة البحث وبتدريس مهارة الكالم مبعهد دارالالباحث لنيل البيانات الىت تتعلق بألسئ
 

 طريقة املقابلة .2
واملراد هبا املناهيج لتجميع البيانات لطريقة السؤال واجلواب بني النفرين أو أكثر ىف جملس واحد 

  34متواجهني.
ا : طذلك القصد لنيل البيانات من املستجيبني حول تعليم مهارة الكالم. املقابلة عند أرى كون

 35احملادثة حول احلدث املعني لنيل املعلومات من املستجبني.

                                                           
34Lexy J.Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: PT. Remaja Rosda Karya 2003), hlm 

135 
35Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236 
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ولذلك، كان إجراء املقابلة مع رئيس املدرسة وبعض املدرس ىف معهد دارالسالم كونتور فونوروكو. 
 ىف هذه الطريقة يستخدمها الباحث ملعرفة عن درجة جناح الطالب ىف تعليم مهارة الكالم.

 
 طريقة الوثائق .3

ا طريقة عملية جلمع احلقائق واملعلومات على طريقة النظرى إىل الوثائق املوجودة ىف واملراد هب
املكان املعني. و ىف هذه الطريقة يستخدمها الباحث ملعرفة املدرسني والطالب مبعهد دارالسالم  

 كونتور. وكذالك لنظر األنشطة واألحاديث السابقة.
 

 البيانات . تحليلد
بتصوير  ىف حتميل البيانات الذى ينال بالكيفى أى املنهج استعمل الباحث هذا البحث

البيانات من الكلمات املتفرق لصنائف أو لنيل اإلختصار قصدا لذالك ليعرف شيئا كيفية  
 كانت أم كمية وغري ذلك. و ىف حتليلها تتبع الباحث اخلطوات التالية : 

 عرض البيانات .1
ر البيانات لبيانات واجلداول. وكذالك عملية اختصاوهذا يشتمل عملية التحرير والتنظيم وترتيب ا

وتفريقها إىل الفكرة والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني. فعرض البيانات كمجموعة البيانات 
 املنظمة واملرتبة لتسهيل تكرير وتعيني خطوة البد أن يأخذها.

 تصنيف البيانات .2
 هذا الباحث بتصنيف البيانات. ودخل ىف بعد ما قام الباحث مجع البيانات، فبالتاىل يقوم

 التصنيف حتديد و تعيني البيانات النافعة والبيانات غري النافعة حىت ثبت عند الباحث البيانات
النافعة فقط باإلضافة إىل تفريق وتصنيف البيانات و تفصيلها على حسب املشكلة البحث الىت 

 قدمه الباحث.
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 تفسري البيانات .3
ريقة وصفية البيانات من حماولة تعليم اللغة العربية الذى قام به املدرس. حيلل الباحث عن ط

ويكون الباحث مالحظا عن عمليته وحيلل أيضا عن طريقة وصفية نشاطة الطالب عندما أجرى 
 املدرس عملية التعليم بالوصفى. 

  
 البيانات . تأكيد صحةه

لىت تكون ئل صدقها علمية احيتاج تأكيد صحة النتائج لكى يكون البيانات تؤمن و تس
من اخلطوات لنقص اخلطإ من نيل البيانات وقصد ذلك يؤثر البيانات إىل أخري حاصل 

 البحث. لذلك، ىف عملية تأكيد صحة النتائج ىف هذا البحث من أساليب جتربة البيانات.
 أما أساليب جتربة البيانات الذى يستعمل ىف هذا البحث، هي:

 
 طويل احلضور .1

 هذا البحث الكيفى من الوسائل نفسه. وحضور الباحث ىف ذلك يتعني ىف مجيع الباحث ىف
البيانات ىف طويل احلضور املباحث بل ىف خلفية هذا البحث. يكون طويل حضور الباحث من 

 36اتباع الباحث ىف ميدان البحث حىت يكون الباحث جبمع إمجاع البيانات.
ر الصدق بع أنواع النشاط ىف وقت الطويل الختباو ىف ذلك، يكون الباحث ىف ميدان البحث ويت

و غريه من املعلومات الىت تعرف للباحث نفسا و املستجب من احملاولة لبناء الصديقة من الفاعل 
 أي الفرد.

 
 مواظبة املالحظة .2

املقصود ىف مواظبة املالحظة لتعيني البيانات واإلعالم املتصلة ىف مسألة الىت يبحث الباحث عنها 
  ل تلك املسألة دقيقا.مث جيل

                                                           
36 Lexy J.Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: PT. Remaja Rosda Karya 2003), hlm 

327 
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 و. مراحل التنفيذ الدراسة 
 كلية املعلمني اإلسالمية مبعهد دارالسالم كونتور  مدير إىل الباحث يستأذن  .1
 بيانات و داتإرشا و توجيهات إىل يستمع و  العربية اللغة دّرسمب الباحث قابلي .2

 .تعليم اللغة العربية  حال حول
التعلم و التعليم عملية على يشمل اليت ةالتعليمي املظاهر مجع الباحث يقوم .3



34 

 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 المبحث األول : لمحة عن المعهد دارالسالم كونتور فونوروكو
 مواقع معهد دارالسالم كونتور فونوروكو .أ

معهد دارالسالم كونتور يقع ىف قرية مالراك مدينة فونوروكو جاوى الشرقية، اهلاتف و    
معهد :  http://www.gontor.ac.id، )املوقع( 311766( 1352فاكس: )

  sekpim@gontor.ac.idداراسالم كونتور فونوروكو لديه أيضا بريد اإلكرتوىن : 
 

 التاريخ عن معهد دارالسالم كونتور فونوروكو  .ب
امتدت جذور نشأة هذا املعهد إىل القرن السابع عشر امليالدي يف عهد الداعية الكبري      

ساح يف السلطنة و  األمري سليمان مجال، أحد أبناء سالطني تشربون جباوه الغربية الذي غادر
  3حىت استقربه املطاف يف قرية تكال ساري الىت ال تبعد عن كنتور سوى  يمناطق شرقي جاو 

 ، فتعلم يف هذه القرية حيث يوجد فيها معهد إسالمي حتت اسم معهد تكال ساريكيلومرتات

(Pondok Tegalsari ).ودرس فيه القرآن وعلوما إسالمية على يد مشايخ املعهد وعلمائه 

وملا أمت الدراسة تزوج ببنت شيخ املعهد وأقام معهدا يف قرية كونتور الذي أصبح نواة ملركز  
، وتطور األمر من حني إىل حني بني مد وجزر حىت انتهى األمر إىل معهد  العمل اإلسالمي هناك

 .37كوتور القدمي

وبعد ذلك جاء دور اجليل الرابع من أسرة هذ الداعية، وهم أبناء كياهى سنتوسو أمن  
 بصرى:

                                                           

البيان املوجز عن معهد دارالسالم احلديث للرتبية اإلسالمية    ،MA، حممد خالد مصلح، MAالدكتور دحية مسقان، عبد احلافظ زيد،37 
 3-2ة والنشر كنتور فونوروكو. الطباعة الثالثة، ص: دارالسالم للطباعكونتور، 

http://www.gontor.ac.id/
mailto:sekpim@gontor.ac.id
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 (1277-1211الشيخ احلاج أمحد سهل ) -
 (1268-1217الشيخ احلاج زين الدين فناىن ) -
 ( 1285-1211)ركشي الشيخ احلاج إمام ز  -

 1226أكتوبر  6املوافق  1345ربيع األول  12فأنشأ األشقاء الثالثة هذا املعهد يف  
بدءا باملرحلة االبتدائية باسم " تربية األطفال "، وأطلقوا على هذا املعهد احلديث اسم "دار 

علمني "كلية امل 1236ديسمرب  12املوافق  1355شوال  5السالم". مث أسسوا بعد ذلك يف 
اإلسالمية )نظام ست سنوات(" وهي تعادل املرحلتني اإلعدادية والثانوية. وتالها إنشاء جامعة 

 :لياً ا. ويقوم بإدارة هذا املعهد ح1263نوفمرب  17املوافق  1383رجب  1دار السالم يف 

 الشيخ احلاج الدكتور عبد اهلل شكري زركشي -
 الشيخ احلاج حسن عبد اهلل سهل  -
 إمام بدري  الشيخ احلاج -

يهدف هذا املعهد يف تربية أبنائه إىل تكوين شخصية ذات أصالة حيت يتسىن هلم هبا من  
تقدمي خدماهتم اجلليلة لألمة يف مشاريعها، مشاريع البناء والتنمية. وبناء على ذلك فإن هذا 

من أجلها  راملعهد من أول يوم تأسيسه وضع نصب عينيه شعارا أن الرتبية أهم من التعليم، فاختا
املؤثرات اخلاصة يف تنمية أبنائه جسما وعقال وخلقا حىت يصلوا تدرجييا إىل أقصى ما يستطيع 
الوصول إليه من الكمال ليكونوا صاحلني يف حياهتم الفردية واالجتماعية، ويظل كل عمل يصدر 

 منهم أكمل وأتقن وأصلح جملتمعهم.

ألمور والتعليم فيه، وهي تنحصر يف اوعلى ضوء ذلك فقد حدد املعهد أغراض الرتبية 
 ( الرتبية االجتماعية،1اآلتية: 

 ( احلياة املقتصدة،2
 ( عدم االنتماء إىل أي حزب معني،3 
 في( طلب العلم ال ألجل التوظ4 
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 الرؤية والبعثة واألهداف معهد دارالسالم كونتور  .ت

مصدر ن للطلب العلم و الرؤية : كمؤسسة الرتبوية الطابعة الكوادر ىف اجملتمع، و مكا
 ملعرفة اإلسالمية ولغة القرآن و علوم العامة ومفعم باحليوية املعهدية.

تثقيف وتطوير اجليل ( 2) .تكوين جيل متميز من أجل إنشاء خرية األمة (1البعثة : )
بأخالق الكرمية، و جسم السليم و ثقافة الواسعة وأفكار املنفتحة و املسلم  و املقبل من املؤمن

حتقيق ( 4(تدريس العلوم الدينية والعامة املتوازنة حنو إنشاء عقول العلماء. )3قاد للمجتمع. )من
 .إلميان واخلوف من اهللبا مواطن شخصية اإلندونيسي 

( تشكيل أجيال 2) .من أجل إنشاء خرية األمة ةتميز املل اجيأحتقيق ( 1األهداف : )
ة و و جسم السليم و ثقافة الواسعة وأفكار املنفتحبأخالق الكرمية، املسلم  و املقبل من املؤمن

حتقيق ( 4( والدة علماء العقول الذين لديهم التعادل بني الذكرى والفكر. )3منقاد للمجتمع. )
 .إلميان واخلوف من اهللبا مواطن شخصية اإلندونيسي 

 

 شعار المعهد  .ث

 األخالق الكرمية .1

 اجلسم السليم .2

 الثقافة الواسعة .3

  حةاألفكار املنفت .4
 األسس الخمسة للمعهد .ج

 اإلخالص .1

 البساطة .2

 االعتماد على النفس .3

 األخوة اإلسالمية .4

 احلرّيّة .5
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 المنهج الدراسى بكلية المعلمين اإلسالمية .ح

و علوم العامة  %111املنهج الدراسى بكلية املعلمني اإلسالمية تتكون من علوم الدينية  -
111%. 

ل ذلك ك علوم اإلسالميةمجيع ، ميكن فصلها ال يةالدين وعلوم هذا يدل على أن علوم العامة -
 .يأيت من اهلل مع خلقه أو أي شيء يولد من خلقه

ىف األساس، اهلدف من تدريس علوم الدينية و العامة يعىن لتزويد الطالب بأساسية العلوم  -
 الكاملة يصبح العبيد واخلليفة

 مجيعبل سب لفصل فحال يقتصر بتدريس ىف ا املنهج الدراسى بكلية املعلمني اإلسالمية -
  الرتبوية.األنشطة داخل وخارج الفصول الدراسية هو عملية 

 
 عدد الطالب لكل فصل .خ

كان الفصل ىف هذا املعهد لكثرية جدا، والباحث سوف يكتب عدد الطالب لكل فصل من 
 :  38الفصل األول إىل الفصل السادس

 الفصل األول :
 عدد الطالب الفصل

 B 38األول 
 C 37األول 
 D 37األول 

 E  38  األول
 F 36   األول

 G   37 األول

                                                           

 38 أخذ الباحث اليانات ىف مكتب كلية املعلمني اإلسالمية معهد دارالسالم كونتور فونوروكو ىف التاريخ 14 أبريل 2117
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 H 38  األول
 I  35  األول
 J 38  األول
 K     34 األول

 L 33 األول
 M 36  األول

 N 34 األول
 O 34  األول

 P       32 األول
 Q 34 األول

 
 578عدد الطالب لفصل األول يعىن : 

 16:     عدد الفصول لفصل األول
 

 الفصل الثاىن :
 عدد الطالب الفصل

 B 31األول التكثيفى
 C 37  األول التكثيفى

 D 41 األول التكثيفى
 E  38األول التكثيفى 

 F 41   األول التكثيفى
 G   37األول التكثيفى 

 H 32 األول التكثيفى 
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 I  35  األول التكثيفى
 J 37  األول التكثيفى

 335يعىن :  كثيفىاألول التعدد الطالب لفصل 
 2:       األول التكثيفىعدد الفصول لفصل 

 
 الفصل الثاىن :

 عدد الطالب الفصل
 B 35الثاىن 

 C 36 الثاىن
 D 35 الثاىن

 E  36الثاىن 
 F 35 الثاىن 
 G   33الثاىن 

 H 36 الثاىن 
 I  34الثاىن 

 J 36الثاىن  
 K     34الثاىن 

 L 36الثاىن 
 M 36الثاىن 
 N 36الثاىن 

 O 33  الثاىن
 421يعىن : الثاىن عدد الطالب لفصل 

 14:     الثاىن عدد الفصول لفصل
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 الفصل الثالث :

 عدد الطالب الفصل
 B 32الثالث   

 C 32 الثالث
 D 32 الثالث

 E  37الثالث 
 F 38 الثالث 
 G   38الثالث 

 H 37 الثالث 
 I  32الثالث 

 J 36الثالث  
 K     35ثالث ال

 L 32الثالث 
 M 35الثالث 

 
 451يعىن : الثالث عدد الطالب لفصل 

 12:      الثالثعدد الفصول لفصل    
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 الفصل الثالث التكثيفى :

 عدد الطالب الفصل
 B 37الثالث التكثيفى 

 C 32 الثالث التكثيفى
 D 32 الثالث التكثيفى

 E  38الثالث التكثيفى 
 F 37 تكثيفى الثالث ال

 G   37الثالث التكثيفى 
 H 36 الثالث التكثيفى 

 I  35الثالث التكثيفى 
 J 33الثالث التكثيفى  

 
 331يعىن : الثالث التكثيفى عدد الطالب لفصل 

 2:        الثالث التكثيفىعدد الفصول لفصل    
 

 : الفصل الرابع

 عدد الطالب الفصل
 B 35الرابع   

 C 37 الرابع
 D 37  الرابع

 E  36  الرابع
 F 36 الرابع 
 G   37الرابع 
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 H 35 الرابع 
 I  35الرابع 

 J 35الرابع  
 K     35الرابع 

 L 36الرابع 
 M 36الرابع 

 

 431يعىن : الرابع عدد الطالب لفصل 
 12:     الرابع  عدد الفصول لفصل   

 

 الفصل اخلامس : 

 عدد الطالب الفصل
 B 38مس اخلا  

 C 38 اخلامس
 D 37 اخلامس

 E  37اخلامس 
 F 32 اخلامس 
 G   33اخلامس 

 H 38 اخلامس 
 I  32اخلامس 

 J 34اخلامس  
 K     36اخلامس 
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 L 37  اخلامس
 M 32اخلامس 
 N 38اخلامس 

 O 38 اخلامس
 P 35 اخلامس

 Q  37اخلامس
 R  37اخلامس

 S  36اخلامس
 

 666يعىن : اخلامس صل عدد الطالب لف
 18:      اخلامس  عدد الفصول لفصل   

 
 الفصل السادس :

 عدد الطالب الفصل
 B 32السادس   

 C 41 السادس
 D 41 السادس

 E  32السادس 
 F 41 السادس 
 G   41السادس 

 H 38 السادس 
 I  41السادس 

 J 41السادس  



44 
 

 

 

 K     41السادس 
 L 41  السادس

 M 41السادس 
 N 41السادس 

 O   38  السادس
 P 38 السادس 

 Q  38 السادس
 R  32 السادس

 S  38  السادس
 

 717يعىن : السادس عدد الطالب لفصل 
 18:      السادس  عدد الفصول لفصل   

 
 3282اإلسالمية معهد دارالسالم كونتور :  املعلمني عدد الطالب بكلية -
 475:  اإلسالمية معهد دارالسالم كونتور املعلمني بكليةعدد املدرسني  -
 4464:  اإلسالمية معهد دارالسالم كونتور املعلمني بكليةعدد الطالب و املدرسني  -

 

 المبحث الثانى : نتائج البحث
 مشكالت تعليم مهارة الكالم لدى طالب معهد دارالسالم كونتور .أ

ونوروكو ينقسم د دارالسالم كونتور فمشكالت تعليم مهارة الكالم ىف تعليم اللغ العربية ىف املعه
 إىل قسمني : 
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 من مشكالت اللغوي  .1

 ستعاب املفرداتإ قلة (أ

كما عرفنا أن طالب فصل األول ىف معهد دارالسالم كونتور ليس كلهم 
متخرجون ىف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية. املتخرجون ىف املدرسة إلبتدائية 

 اإلبتداية احلكومية. هذا سبب األول ملاذا أكثر الطالب أقل من املتخرجني ىف املدرسة
 اجلديد مل يستوعب عن املفردات اللغة العربية. 

من نتائج املالحظة، وجد الباحث بعض الطالب ال يستطعون أن جييبو األسئلة 
 39عن املفردات من املعلم.

م المن مقابالت مع عدد الطالب قالو أن مشكالت الطالب ىف تعليم مهارة الك
ميكن من مفردات ضعيفة. حىت  بعدم وجود املفردات الىت لديهم صعوبة ىف التحدث 

 باللغة العربية.
كما قال ريان البسيط " أن مشكالت الطالب ىف تعليم مهارة الكالم ألن عدم 
وجود املفردات العربية، حىت ال تكون قادرا على التحدث باللغة العربية" و أكد أيضا 

الت مع حممد هيدار " ىف البداية حتدث اللغة العربية من الصعب من نتائج املقاب
  40جدا ألهنم ال يعرفون املفردات العربية" 

وقال أيضا أمحد موجود "صعوبات ىف تعليم مهارة الكالم ألنه ال تعرف مفردات 
اللغة العربية" موافق لرأي فوزي مسلم وهو واحد من الطالب فصل األول معهد 

ر  وقال " أن حقيقة تعليم مهارة الكالم مسرور ولكن بسبب ضعف دارالسالم كونتو 
 41املفردات مل أستطيع أن أتكلم باللغة العربية.

 
 

                                                           
39 Hasil wawancara dengan guru bahasa Arab kelas 1P Ust. Mulya di Pondok Modern Darussalam 

Gontor, tanggal 13  April 2017 
40 Hasil wawancara dengan murid kelas IB Royyan Basith dan Muhammad Haidar di pondok Modern 

Darussalam Gontor, tanggal 14 April 2017 
41 Hasil wawancara dengan murid kelas IC Ahmad Maujud dan Kelas 1P Fauzi Muslim di pondok 

Modern Darussalam Gontor, tanggal 14 April 2017 
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 املشاق ىف نطق احلروف (ب

من مالحظة، حينما يأمر املعلم الطالب لنطق احلروف، بعض الطالب يضعف 
 42ىف النطق. مثل : حروف "ذ" يقرأ "د" ، "ش" يقرأ "س".

هارة الكالم ىف تعليم اللغة العربية لدى طالب فصل األول ىف مشكالت تعليم م
هذا املعهد هو املشاق ىف نطق احلروف. ميكن أن تنظر إليها من نتائج املقابالت مع 

 بعض الطالب واملعلمني للغة العربية الذى قالوا كما يلى : 
نطق  قال األستاذ مليا وهو معلم اللغة العربية "أن مشكالت الطالب املشاق ىف

وقال الطالب من نتائج  43احلروف بسبب صعوبة التفريق بني احلروف املتساوية" 
 44املقابالت مع جندي "صعوبات ىف نطق احلروف ىف تعليم مهارة الكالم."

من التعرض للبيانات، ميكن حتليل أن الطالب فصل األول معهد دارالسالم  
ردات وىف نطق ربية وهي ىف مفكونتور فونوروكو جيدون صعوبة ىف التحدث باللغة الع

من الطالب تواجه املشكالت  %65احلروف. من املقابالت الباحث مع الطالب  
 منهم تواجه املشكالت أيضا ىف نطقق احلروف. %35ىف عدم وجود مراقبة املردات، 

 
 من مشكالت غير اللغوي .1

دا وحتاول ياملدرس هو مرشد ىف عملية التعليم. ووجب عليه أن يلقي رسالة التعليم ج
 الفصل مرحيا للتعلم. وهبذا، وجد الباحث املشكالت من ناحية املدرس، وهي:

 
 
 

 

                                                           
  42 مالحظة ىف فصل األول معهد دارالسالم كونتور فونوروكو ىف التارخ 14 أبريل 2117 

43  Hasil wawancara dengan guru bahasa Arab kelas 1P Ust. Mulya di Pondok Modern Darussalam 

Gontor, tanggal 13  April 2017 
44 Hasil wawancara dengan murid kelas IB Jundi di pondok Modern Darussalam Gontor, tanggal 14 April 

2017  
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 نقصان الدوافع للطالب (أ

من نتائج املالحظة رأي الباحث أن بعض الطالب مل يوجد الدوافع. عند تقدم 
الدرس، الطالب الذين جيلسون ىف األمام متحمسون ىف التعلم، ولكن بعض الطالب 

 45أصدقائهم وال يهتمون إىل املدرس. وهناك أيضا من ينام وراء الفصل.يلعبون مع 
هذه كلها من حجة متنوعة، هناك من يشتاق إل الوالدين و ألن ضاع منه شيء 
و أي شيء آخر الذي يستطيع أن جيعلهم متكاسلني ىف التعلم اللغة العربية خصوصا 

 ىف ترقية مهارة الكالم.
 

 ال تدعم الطالب ىف تعليم مهارة الكالم كانت الطرائق واالسرتاجتيات (ب

ىف تعليم اللغة العربية خصوصا ىف ترقية مهارة الكالم البد للمدرس أن ميلك 
الطرائق نفسه، حىت كان الطالب يقدرون ويستطعون أن يتبعوا ما أراد املدرس. ورأى 

ذا هالباحث أن بعض الطالب مل يقدروا علي متابعة التدريس مهارة الكالم. ألن ىف 
املستوى ليس كل الطالب يفهمون ما ألقى املدرس من الدرس، حيتاج الطالب إىل 

 وقت معينة لفهم الدرس مهما كانت الدروس سهلة.
 

 نقصان األنشطة اللغوية للطالب داخل الفصل أو خارجه (ج

األنشطة اللغوية هي أحد العناصر لنجاح مدرس ىف ترقية مهارة الكالم لدى 
ن هبذه األنشطة تعىن األنشطة اللغوية كانت الطالب ال طالهبم فصل األول. أل

يشعرون بسائمة ويستطيعون أن يفهمون الدرس بسرعة. ومن مالحظة الباحث أن 
بعض املدرس مل يقدر ومل يفهم عن األنشطة اللغوية اجليدة واملناسبة لفصل األول 

 معهد دارالسالم كونتور. 

 

                                                           
 2117أبريل  15ىف معهد دارالسالم كونتور فونوروكو ىف التارخ  Pمالحظة ىف فصل األول  45
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مهارة الكالم لدى طالب معهد دارالسالم  محاوالت مدرس اللغة العربية فى ترقية  .ب
 كونتور

ىف تعلم اللغة العربية هناك اهلدف الرئيسى وهو التمكن إتقان اللغة. كفاءة اللغة تشري 
إىل املهارات الىت تتصل باستخدام اللغات ىف التواصل احلقيقى. كفاءة اللغة الىت جيب أن يتقن 

 ماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة.جوانب، وهي : مهارة االست 4املتعلمني وتشمل 

ىف معهد دارالسالم   Bاستنادا إىل نتائج املقابالت مع مدرس اللغة العربية ىف فصل األول 
 : 46كونتور فونوروكو أنه يقول

أن مدرس اللغة العربية ىف هذا املعهد  هلم طرق وهلم اسرتاجتيات متنوعة ىف التدريس. وجب على  
مني  أن حيفظ املفردات أكثر من الطالب مث أكثر املعارف عن القواعد، و الثقافة كل املعل

العربية. وكان املعلمني ىف هذا املعهد ليس إال يدرس الدرس فحسب، بل يدرس علوم احلياة الىت 
 سوف يواجه الطالب ىف املستقبل.

فصل األول م ىف الوهكذا، هناك بعض حماوالت مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكال 
B  و األولC  واألولP  معهد دارالسالم كونتور فونوروكو. يعىن حفظ املفردات،  يشاهد

األفالم اإلسالمى، مساعة األغنية، عقد املسابقة، واالختيار الطرائق واالسرتاجتيات املناسبة 
حدا عن اواجلذابة )سوف يبني الباحث ىف املبحث البعد(. هنا سوف يبني الباحث واحدا فو 

 هذه كلها.

 حفظ املفردات .1

ل األول لدى الطالب فص هذه حماولة األوىل ملدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم
B ،C و ،P أعطى مجيع مدرس اللغة العربية و مدرس األخرى الىت تتلق باللغة العربية مثل .

ل أن يبني الدرس.  ردات قباحلديث والتفسري واحملفوظات والفقه و أصول الفقه وغري ذالك املف

                                                           
46 Hasil wawancara dengan guru bahasa Arab kelas 1B Ust Abdul Halim S.Ud  di Pondok Modern 

Darussalam Gontor,  tanggal 13 April 2017 
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كتب املدرس على السبورة واحدا فواحدا من املرتادفات. ذكر املدرس املفردات بصوت عالية 
مرتني أو ثالث مرات باتباع الطالب، وبعد ذالك سأل املدرس إىل الطالب هل فهمتم 

ملوجودات ا املفردات؟ إذا قال "ال"، بني املدرس تلك املفردات بصحيح البيان. البيان بأدوات
أو بصورة الواضحة أو بشئ آخر الىت يستطيع أن يفهم الطالب و بعد ذالك أمر املدرس 
الطالب بوضع  اجلملة املفيدة مث قام على املقعد وذكر الكلمات أو اجلملة  الىت كتبه ىف 

 الكراسة.

نال الطالب املفردات اجلديدة ليس فقط من املدرس ىف الفصل، هناك أنشطة لكل 
ىف املسكن ومسي هذه األنشطة ب "صباح اللغة". هذه األنشطة حتت رئاسة مدبر صباح 

املسكن. أعطى املدبر ثالث املفردات اجلديدة ويأمر الطالب بوضع إىل ثالث اجلمل مث يقول 
 ما كتبه أمام زمالئه. 

 مشاهد األفالم اإلسالمى .2
صل األول م لدى الطالب فهذه حماولة الثانية ملدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكال

B  ،C و ،P .املشاهدة ىف مأمل اللغة، جند هذا املكان ىف املبىن السعودى الطبقة الثالثة ..
 هذه احملاولة لزيادة روح التعلم الطالب ىف اللغة العربية خصوصا مهارة الكالم. 

نواس وغري  واألفالم الىت تشاهده للطالب مثل : السرية النبوية، ألدين، ليلى جمنون، أب
ذالك من األفالم اإلسالمى. أمر املدرس مبشاهدة ىف األول ويهتم ما قال من املفردات أو 
اجلملة، مث سأل إىل املدرس إذا وجد املفردات أو اجلملة الىت ال يفهمه. مث بني املدرس بقيام 

الم و يأمر ألفأمام الفصل حلكاية ما وجده ىف األفالم . أخريا أخذ االستنباط واالستفادة من ا
 الطالب بأن يعمل ىف عملية اليومية.

هذه األنشطة )مشاهدة األفالم( ليس فقط توجد ىف الفصل، بل توجد ىف األنشطة 
اليومية. كالعادة هذه األنشطة تعقد ىف يوم اجلمعة صباحا أمام القاعة االجتماعة. وهذه 

 تور.األنشطة حتت رئاسة قسم اللغة املركزى مبعهد دارالسالم كون
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 األغنية مساعة .3
  Bهذه حماولة الثالثة ملدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم لدى الطالب فصل األول 

 ،C و ،P . تعقد هذه احملاولة ىف الفصل و أحيانا ىف مأمل اللغة. إذا كانت هذه األنشطة
 تعقد ىف الفصل البد أن حيمل املدرس مكرب الصوت.

لغة العربية ويأمر الطالب باهتمام عنه. مث غىن املدرس ىف األول، و أعّد املدرس الغناء بال 
يغىن باجلماعة بعد ذالك. اهتم املدرس من خمارج احلروف ما قاله الطالب وصلح إذا وجد 

 األخطاء. هذه احملاولة جتعل الطالب فارحا و تزيد روح التعلم الطالب.

 عقد املسابقة  .4

رات أو اإلجنازات بشكل املعارضة غري املباشر بل أحادي املسابقة هي األنشطة لرتقية املها
 االجتاه، دون االتصال اجلسد كمهامجة أو الطرح املضاد. املسابقة تتكون من الفردية و منظومة.

وجب على كل املدرس أن ميلك  الطرائق، أو االسرتاجتيات أو احملاوالت الىت تستطيع أن 
 رتيب. اللغة العربية خصوصا ىف ترقية مهارة الكالم بغري ترقي مهارات و إجنازات الطالب ىف تعلم

 إذا كان املدرس يعطى درسا كل يوم، فسوف يشعر الطالب سائمة.

لذلك، عقد املسابقة هي بعض األنشطة لرتقية مهارة الكالم للطالب. وكانت املسابقة 
ابقات ىف تعقد هذه املسمتنوعة، مثل : املناظرة العلمية، اخلطابة املنربية، اإلماطة وغري ذلك. 

 . تبدأ من يوم اإلثنني إىل يوم اجلمعة. 2117من ينايري  8التاريخ 

 Pو ، B ،Cالطريقة المستخدمة لترقية مهارة الكالم اللغة العربية فى فصل األول  .ت
 معهد دارالسالم كونتور فونوروكو

رات املوجودات. وهنا اىف تعليم اللغة العربية هناك بعض الطريقة الستخدمة لرتقية مجيع امله
،  Bسيبحث الباحث عن الطريقة املستخدمة لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب فصل األول 

C و ،P .معهد دارالسالم كونتور. 
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كما سأل الباحث  إىل األستاذ أو املعلم الذى يعلم هذا الفصل وهو يقول : بأن بعض 
 هي :اهلدف ىف تعليم اللغة العربية خصوصا مهارة الكالم 

. معرفة طريقة إلقاء املفردات اللغة العربية P، و B  ،Cيرجى للطالب فصل األول   -
 بالصحيح.

 . معرفة تفريق احلركة القصرية و احلركة الطويلة.P، و B  ،Cيرجى للطالب فصل األول  -
 اهتمام الطالب عن التنغيم ىف الكالم -
 الفكرة باللغة السهلة.. أن يقدر على تعبري P، و B  ،Cيرجى للطالب فصل األول  -
. أن يكونوا مثاليا عند الطالب P، و B  ،Cيرجى للطالب فصل األول وباخلصوص  -

 اآلخر ىف احملادثة اليومية باللغة العربية.
 

. رمسيا وغري رمسيا. رمسيا،  P، و B  ،Cهناك املادة الىت تدرس للطالب فصل األول 
ة مثل يعىن الذى يتعلق باللغة العربي كان الدرس الذى درس للطالب فصل األول ىف الفصل

: مترين اللغة، اإلنشاء، احملفوظات، التفسري، احلديث وغري ذالك. اإلنشاء نوعان، إنشاء 
األسبوعى وإنشاء اليومى. غري رمسي، هو الدرس الذي ينال الطالب خارج الفصل مثل 

 احملاضرة، احملادثة )مع زميله(، واالستماع عن الغناء العريب.
.كي P، و B  ،Cريقة املستخدمة لرتقية مهارة الكالم  لدى طالب فصل األول و ط

 يكون الطالب شجاعا ىف التحدث دون التفكري عن خطائه.
 

 الطريقة املباشرة -

،  Bالطريقة املباشرة هي أحد الطريقة لتعليم اللغة العربية. و معلم اللغة العربية ىف الفصل األول 
C و ،P؟ة. وسأل الباحث إىل املعلم عن كيفية التطبيق هذه الطريقة. يستخدم هذه الطريق 

 وهو يبني عن كيفية هذه  الطريقة.

 االستجواب، بدأ املعلم بتدريب الكالم بإعطاء األسئلة الىت  وجب على الطالب إجابتها .1
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 ومع ذلك طلب الطالب النطق بالكلمة، وتركيب اجلملة، وإلقاء ماذكر ىف الذهن .2
  أجاهبا الطالب حىت تكون موضوعا كامال ىف اآلخرتنظيم األسئلة اليت .3
املعلم يستطيع أن يأمر الطالب بإجابة التدريبات الشفهية، حفظ احلوار أو جييب  .4

الىت تتعلق باملوضوع األسئلة
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 الفصل الخامس

 مناقشة من نتائج البحث

يسية ر من مالحظة الباحث القيام ىف الفصل الدراسى، و متابعة أنشطة التعليمية والتد
مباشرة أّن قبل أن بدأ التدريس كان املعلم يستعد باملوضوع من قبل. توفري املعلم أيضا اختبارا 
ملا إذاكان الطالب التزال يذكر حول املواد املعروضة. من مقابلة الىت قام الباحث مع مدرس 

ملعرفة ما  اللغة العربية أنه يقول : ىف كل دراسة دائما أكرر  و أعطى االختبارات للمتعلمني
إذاكان أهنم ال تزال تذكر باملواد السابقة، ومعرفة إذا كان هم يفهمون حبقيقة الفهم من املواد 

 الىت جيرى تدريسها.

 Bو بالتاىل هناك بعض املشكالت ىف تعليم مهارة الكالم لدى طالب فصل األول  (أ
 ،C و ،Pومشكالت ينقسم إىل قسمني : املشكالت اللغوي واملشكالت غري . 

اللغوي. واملشكالت اللغوي مها : قلة استعاب املفردات، املشاق ىف نطق احلروف. 
كانت الطرائق وأما املشكالت غري اللغوي هي: نقصان الدوافع للطالب،  

واالسرتاجتيات ال تدعم الطالب ىف تعليم مهارة الكالم، نقصان األنشطة اللغوية 
 داخل الفصل وخارجه.

 ستعاب املفرداتإ قلة .1

عرفنا أن الطالب فصل األول ىف معهد دارالسالم كونتور ليس كلهم  كما
متخرجون ىف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية. املتخرجون ىف املدرسة إلبتدائية  

احلكومية أقل من املتخرجني ىف املدرسة اإلبتداية اإلسالمية احلكومية. هذا سبب 
 ستوعب عن املفردات اللغة العربية. األول ملاذا أكثر من الطالب اجلديد مل ي
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هذا يسبب الطالب الذين متخرجني ىف املدرسة اإلبتدائية احلكومية يشعرون 
باخلوف إذا تكلم و يشعرون باخلوف إذا أخطأ. وال يستوى بطالب الذين قد تعلم 

 اللغة العربية من قبل.

 املشاق ىف نطق احلروف .2

هارة م وكل دقيقة. خصوصا ىف ترقية متعلم اللغة العربية البد باملمارسة كل يو 
الكالم، إذا نريد أن نستطيع أن نتكلم بالصحيح والفصيح البد لنا أن منارس لساننا  

كل يوم. من املشكالت الىت تواجحها فصل األول ىف معهد دارالسالم كونتور يعىن 
 املشاق ىف نطق احلروف. هذه املشكلة سوف تضيع باملمارسة كل يوم.

 فع للطالبنقصان الدوا .3

هذه مشكالت تستطيع أن تأيت من عند الطالب نفسهم أو من خارجهم. 
والدوافع اليت تأتى من عند الطالب مسي بالدوافع الداخلية والدوافع الىت تأيت من 

 شيء أخر مسي بالدوافع اخلارجية.

 نقصان األنشطة اللغوية للطالب داخل الفصل أو خارجه .4

املعهد، كانت األنشطة ىف أول السنة مبعهد  هذه املشكالت تأيت ىف أول دخول
دارالسالم كونتور لكثرية جدا. حىت يصعب ملدرسني أن يعقد الربامج اللغوية. وهذه 

 املشكالت تقع إذا كان ليس للمدرس محاسة و اإلرادة لرتقية مهارة الكالم لطالهبم.

ة الكالم لدى ية مهار وبعد هذه املشكالت كلها تأيت احملاولة مدرس اللغة العربية ىف ترق
 معهد دارالسالم كونتور فونوروكو، مثل : .P، و B  ،Cالطالب فصل األول 
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 حفظ املفردات .1

حفظ املفردات هو حماولة مدرس لتعزيز مهارة كالم الطالب، وهو أحد من االلتزامات 
عربية. للكل طالب ىف هذا املعهد. بتطبيق هذه احملاولة كان الطالب متعودون على تكلم اللغة ا

وباإلضافة إىل ذلك، الطالب الذين قادرون على حمافظة املرتادفات الكثرية و يستطيع أن جييب 
 السؤال من املدرس إذا سال، سوف أعطى املدرس جزاء كى تكون هذه احملاولة حماولة جذابة.

 مشاهدة األفالم اإلسالمى .2

تكلم الناطق ن الناطق. كيف يأساس هذه احملاولة تعىن ملعرفة الطالب عن التنغيم والنرب م
حروف اهلجائية الصحيحة حىت كان الطالب يقدرون على متابعة كالمهم. وهذه احملاولة ليست 
إال لرتقية مهارة الكالم للطالب فحسب، بل هبذه احملاولة يأخذ الطالب درس احلياة املوجودة 

 ىف تلك األفالم اإلسالمى. 

 مساعة األغنية .3

 حملاولة تساوى مبشاهد األفالم اإلسالمى تعىن ملعرفة عن التنغيمىف احلقيقة أساس هذه ا
والنرب من الناطق. وجود هذه احملاولة جلعل الطالب متحمسني ىف تعلم اللغة العربية وخصوصا 
ىف ترقية مهارة كالمهم. ألن املدرس له الواجبة جلعل تعليم اللغة العربية فارحة وغري سائمة عند 

 الطالب.

 ةعقد املسابق .4

أحد العناصر لنجاح الطالب ىف ترقية مهارة الكالم هو املدرس. و من بعض احملاوالت 
هو عقد  Bالىت استخدم مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم لدى طالب فصل األول 

املسابقة. من هنا يستطيع أن يعرف املدرس عن كفاءة الطالب فرديا كان أم فريقا. كفاءة الطالب 
للغة و من جهة الشجاعة. و وجود هذه احملاولة كذلك جلعل الطالب متحمسني ىف من جهة ا
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تعلم اللغة العربية وخصوصا ىف ترقية مهارة كالمهم. ألن املدرس له الواجبة جلعل تعليم اللغة 
 العربية فارحة وغري سائمة عند الطالب.

 استخدام طريقة تعليم مهارة الكالم اجليدة واملناسبة  .5

معهد دارالسالم   Bيقة املستخدمة من مدرس اللغة العربية ىف فصل األول هناك الطر 
 كونتور فونوروكو، تعىن الطريقة املباشرة.

 47الطريقة املباشرة -

ظهرت هذه الطريقة عندما لوحظ يف النشاط اللغوي أن الطالب ميكنهم تعلم فهم اللغة 
وية ومناسبة لم هبا يف مواقف حيعن طريق االستماع لقدر كبري من التحدث هبا، وعن طريق التك

للطالب، ولوحظ أيضا أن هذه الطريقة اليت يتعلم هبا الطالب لغتهم الوطنية، وأيضا اللغة الثانية 
بدون صعوبات كثرية عندما ينتقلون إىل بيئة هذه اللغة الثانية، وتعتمد هذه الطريقة على ربط  

األحداث من دون أن يستخدم املعلم أو كلمات اللغة املتعلمة ومجلها وتراكيبها باألشياء و 
الطالب لغتهم الوطنية. والطريقة املباشرة تبدأ بتعليم املفردات أوال من خالل سلسلة من اجلمل 
تدور حول أنشطة احلياة اليومية مثل االستيقاظ، وتناول الطعام، والذهاب إىل السوق وزيارة 

الستعانة مي إىل موقف متثيلي مع اإخل متوسلة إىل ذلك بتحويل املوقف التعلي…الطبيب 
باألشياء والصور والرسوم وغريها. وتسمى املباشرة ألنه ليس بني اللفظ واملعىن حاجز يدفعنا 
الستخدام الرتمجة يف فهم املقصود. إن تعليم اللغة العربية بوصفها اللغة الثانية هبذه الطريقة 

واتا ومجال يف إطار وىل. فينبغي تدريس اللغة أصيتماثل مع الطريقة اليت تعلم املتعلم هبا لغته األ
موقف طبيعي ترتبط به هذه األصوات واجلمل مبدلوالهتا سواء عن طريق جتسيد الفعل من املعلم 

 لعب الدور أو عن طريق إحضار عينة من األشياء اليت تدل عليها الكلمات.

                                                           

  .47  حممد عزت عبد املوجود، ورشدي طعيمة، وعلى مدكور، طرق تديس اللغة العربية والرتبية الدينية، القاهرة: دار الثقافة، 1281 م



57 
 

 

 

دان ين، اهتم ميومع تطور الدراسات الصوتية خالل النصف الثاين من القرون العشر 
تعليم اللغات األجنبية بالصوتيات، ومن هنا التفتت الطريقة املباشرة إىل اجلانب الصويت وأخذت 
تركز بشكل أكرب على املمارسة الشفهية والنطق الصحيح، واعتربت أن هذا اجلانب هو املدخل 

 الصحيح واملنطقي لتعليم اللغة األجنبية.
م اللغة ة باعتبار أهنا تقّوم أسلوبا ممتعا وجّذابا لتعليولقد رّحب الكثريون هبذه الطريق

األجنبية من خالل النشاط، وباعتبار أهنا أثبتت جناحها يف ختليص الطالب من حالة العزوف 
 عن تعلم اللغة األجنبية، خاصة يف املراحل األوىل.

والكتابة،  راءةمتتاز هذه الطريقة مبا يلي: االهتمام مبهارة الكالم، بداًل من مهاريت الق
وعدم اللجوء إىل الرتمجة عند تعليم اللغة األجنبية، مهما كانت األسباب، وعدم تزويد الطالب 
بقواعد اللغة النظرية، واالكتفاء بتدريبه على قوالب اللغة وتراكيبها، والربط املباشر بني الكلمة 

الً كثرية ظهر الطالب مجوالشيء الذي تدل عليه، واستخدام أسلوب احملاكاة واحلفظ، حىت يست
باللغة األجنبية .ومما يؤخذ على هذه الطريقة: أن اهتمامها مبهارة الكالم، جعلها هتمل مهارات 
اللغة األخرى، كما أن حترميها استعمال الرتمجة يف التعليم )حىت عند الضرورة( يؤدي إىل ضياع 

ون د على التدريبات النمطية، دالوقت، وبذل جهد كثري من املدرس والطالب، كما أنَّ االعتما
تزويد الطالب بقدر من األحكام والقواعد النحوية، حيرم الطالب من إدراك حقيقة الرتكيب 

 النحوي، والقاعدة اليت حتكمه.
 وبإجياز فإّن هذه الطريقة متتاز مبا يلي :

الرتمجة , على بة و تعطي الطريقة املباشرة األولوية ملهارة الكالم بد ال من مهارة القراءة والكتا  -
 أساس أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي .

تتجنب هذه الطريقة استخدام الرتمجة يف تعليم اللغة األجنبية وتعتربها عدمية اجلدوى , بل  -
 شديدة الضرر على تعليم اللغة املنشودة وتعلمها .

 بية .مبوجب هذه الطريقة , فإن اللغة األم ال مكان هلا يف تعليم اللغة األجن -
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تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشر بني الكلمة وما تدل عليه , كما تستخدم االقرتان  -
 املباشر بني اجلملة واملوقف الذي تستخدم فيه . وهلذا مسيت الطريقة بالطريقة املباشرة .

ال تستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية , ألن مؤيدي هذه الطريقة يرون أن هذه األحكام  -
 ال تفيد يف إكساب املهارة اللغوية املطلوبة .

لغة حيث يستظهر الطالب مجاًل بال” التقليد واحلفظ ” تستخدم هذه الطريقة أسلوب  -
 .ساعدهم على إتقان اللغة املنشودةاألجنبية وأغاين وحماورات ت

 

ت ىف اللغة اوهكذا ميكن أن خنلص إىل االستنتاج بأن هذه احملاولة ضرورية من أجل ترقية املهار 
األول ىف معهد دارالسالم كونتور. العربية. السيما طالب فصل
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 الفصل السادس

 االختتام

 الخالصة .أ

بناء على نتائج الدراسات ونتائج البحوث  ىف الفصل السابق مث ميكن أن يلخص على 
مشكالت تعليم مهارة الكالم  لدى طالب معهد  دارالسالم كونتور فونوروكو ما يلى، 

 إىل قسمني : ينقسم 

 املشكالت اللغوي.  .1
املشكالت اللغوى ينقسم إىل األمرين. األول يعىن قلة استعاب املفردات والثاىن 

 يعىن املشاق ىف نطق احلروف 
 املشكالت غري اللغوى .2

املشكالت غري اللغوي تنقسم إىل ثالثة األمور. األول يعىن نقصان الدوافع 
ة اجتيات ال تدعم الطالب ىف تعليم مهار الطرائق واالسرت  للطالب مث الثاىن أن

 .الكالم والثالث نقصان األنشطة اللغوية للطالب داخل الفصل أو خارجه

وحماوالت مدرس اللغة العربية ىف ترقية مهارة الكالم لدى طالب معهد دارالسالم كونتور 
 يعىن:

 حفظ املفردات .1

اعة األغنية وعقد عقد األنشطة اللغوية، مثل : مشاهدة األفالم اإلسالمي، مس .2
 املسابقة

 واالختيار الطرائق واالسرتاجتيات املناسبة واجلذابة .3
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 المقترحات  .ب
 المقترحات لرؤسات الموسسة .1

حيتاجإىل وجود إجراءات اإلدارةاملتنظمة ىف املؤسسة ألن تكون البيانات عن املؤسسة  -
 والطالب ليكونوا أكثر تنظيما ومرتبة

 
 المقترحات للمدرس .1

 ن يعلم اللغة العربية بالصرب و أن يفهم أحوال الطالب ينبغى له  أ -
 ينبغى له أن يهتم الطالب ىف عملية التعليم -
ينبغى له أن يأخذ الوقت إلعطاء االهتمام الكبري للطالب الذى الذاكرة الضعيفة،  -

 إلعطاء الطالب الدوافع ليكونوا أكثر نشاط ىف التعليم
 

 المقترحات للطالب  .3
 وا أنفسهم حلّب اللغة األجنبة أي اللغة العربيةينبغى هلم أن يكّلف -
 ينبغى هلم أن يزيد وقتا ملطالعة الدروس -
 ينبغى هلم أن يتعلموا جبدّ  -
 أنفسهم حلفظ املفردات ينبغى هلم أن يكّلفوا  -
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 المراجعقائمة 

 المراجع العربية

 القرآن الكرمي

  طرائق التدريسهااملهارات اللغوية ماهيتها و  ، 1222أمحد فؤاد حممود عليان، 

: ماالنج. ةاللغ فقه موضوعات لدراسة مدخل العربيّة اللغة فقه ،2112. الدين رحب أوريل

 إبراهيم مالك موالنا احلكومّية اإلسالمّية اجلامعة مطبعة

مكتبة  ،املدخل اىل البحث يف العلوم والسلوكية الرياضصاحل بن محد، ، العساف

 العبيكان

عهد البيان املوجز عن مد احلافظ زيد، حممد خالد مصلح ، دكتور دحيية مسقان ، عب

ونتور ، دارالسالم للطباعة والنشر كدارالسالم احلديث للرتبية اإلسالمية كونتور

 فونوروكو، الطباعة الثالثة

 . رياض تدريس فنون اللغة، 1221كور ، ذ دكتور علي أمحد م

 نان. . مكتبة لبوتعليمها تعليم اللغة احليّةدكتور صالح عبد اجمليد العريب.  
،  تعليم اللغة العربية الناطقني هبا ، )القاهرة : منشورات 1282أمحد طعيمة،  يرشد

 .(املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة

 (2116. )عمان، دار الثقافة : مشكالت تربوية معاصرةعبد العزيز املعيطة. 

 . ناطقني هباإضاءات ملعلمى اللغة العربية لغري ال ،عبد الرمحن
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 معجم املعاين اجلامع

طرق تديس اللغة ، . 1281حممد عزت عبد املوجود ، رشد طعيمة ، على مذكور. 

 ، القاهرة : دار الثقافةالعربية والرتبية الدينية

ة لرياض: اململكة العربي.) اأساليب تدريس اللغة العربية .1282حممد على اخلوىل. 

  ( السعودية

 طرائق التدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا.  ، 2113 ،د كامل الناقةو حمم

ة: حقوق )مك تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. .1285 .د كامل الناقةو حمم

 الطبع جلامعة أم القرى( 

  2115احلديث للرتبية اإلسالمية وردون أخبار عامل معهد دار السالم كونتور 
  1ج  ،عجم الوسيطاملبية: ر مع اللغة العجي     

 2للغة العربية : معجم الوسيط ج جيمع ا

 

 

 

 



61 
 

 

 

 المراجع اإلندونيسيا
 

 

Arifin, M, 1996. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Bumi Asakara  
  

D. Hidayat. 1992. Problematika Pengajaran Bahasa Arab. (Semarang, PT. Karya 

Putera) 

 

KBBI : 1990 ; 1995 

 

Lexi J.Meleong, 2000. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : Rosda Karya  

 

Moh. Uzeir Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : PT. Rosda Karya, 

1990),  

 

Moh. Uzeir Usman dan Setiawati Lilis, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar 

Mengajar, (Bandung : Rosda Karya, 1993) ,  

 

Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,  ( 2006,  

 

Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi 

Kurikulum (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm.viii 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),  

 

Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator, (Semarang Resail Media Grup, 2008),  

 

Whitherington. Psikologi Penelitian. 2000. Terjemahan oleh M Buchori. (Jakarta: 

PT Rineka Cipta).  

 

Zakiyyah Daradjat. Kepribadian Guru. 1980. Bulan Bintang. Jakarta 

 

 



 
 

 

 

 
 املالحق
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Pedoman Wawancara 

 

A. Wawancara dengan kepala KMI Pondok Modern Gontor 

 
1. Bagaimana keadaan pembelajaran bahasa yang ada di pondok modern Gontor? 

2. Bagaimana kualitas guru-guru yang mengajarkan bahasa di pondok modern 

Gontor 

3. Apa tujuan guru-guru dalam mengajarkan bahasa kepada siswa-siswanya? 

4. Kendala apa yang dihadapi oleh guru-guru dalam pembelajaran bahasa? 

 

 

B. Wawancara dengan guru di Pondok Modern Gontor 

 

1. Apa tujuan pembelajaran maharoh kalam khususnya di kelas 1B, C dan P? 

2. Materi apa saja yang disapaikan dalam pembelajaran maharoh kalam di kelas 1B, 

C dan P? 

3. Apa metode yang digunakan dalam pembelajaran maharoh kalam di kelas 1B, C 

dan P? 

4. Strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran maharoh kalam di kelas 1B, C 

dan P? 

5. Selain dengan metode dan strategi, adakah pendekatan lain yang digunakan? 

6. Media apa saja yang digunkan dalam pembelajaran maharoh kalam di kelas 1B, C 

dan P? 

7. Bagaimana model evaluasi pembelajaran maharoh kalam di kelas 1B, C dan P? 

8. Faktor-faktor apa saja yang memotivasi guru dalam upaya peningkatan maharoh 

kalam kelas 1B, C dan P? 

9. Faktor-faktor penghambat apa saja yang muncul dari pelaksanaan pembelajaran 

maharoh kalam di kelas 1B, C dan P? 

 

C. Wawancara dengan siswa kelas 1B, C dan P 

 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? 

2. Apa yang memotivasi anda belajar bahasa Arab khususnya Maharoh Kalam? 

3. Apakah pembelajaran bahasa Arab yang selama ini anda terima cukup 

menyenangkan? Kenapa? 

4. Apakah anda menggunakan bahasa Arab dikelas dan diluar kelas? 

5. Apakah ada sanksi dan peraturan bagi pelanggar bahasa? 

6. Bagaimana kemampuan kalam anda setelah belajar di tempat ini? 

7. Apakah anda merasa bersemangat dalam pembelajaran kalam? 

8. Apa kesulitan yang anda hadapi dalam pembelajaran maharoh kalam? 

9. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam berbicara bahasa Arab? 
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