
 الباب االول

 المقدمة

 خلفية البحث  .أ

ل العملية و أىم العملية و ىي عملية و أفضاإلنساف ىو سللوؽ إجتماعي 

اإلجتماع, عملية اليت مكاف لتبدؿ اخلربة, و تبادؿ الرأي, تعبَت الشعور تنفق اإلعتقادات. 

لذالك يف عملية اإلجتماع البد فيهم عناصر متفق و مفهـو ببعض اجملتمع. لعالقة بُت 

 ٔالناس فيحتاج اىل اإلتصالية.

ة اجتماعية, اللغة ىي نظاـ شعار بصوت, و صفتها اعتتباطي, مثمر, ييف دراسة لغو 

احدى من منفعة اللغة كا اآللة اإلتصالية بعض اآلرى اىل   ٕدينميكي, متنوعة و انساين

األخرين. فكل األرى تنتاج بو شحص لن يعرؼ بااجتماعي إذ مل يتصلو با للغة. اللغة  

, لكن اللغة احدى من جوانب ليس فقط كا اآللة اإلتصالية بل لعالقة بُت الناسكذلك  

ادلهمة يف احلياة. بعض الناس الذي حييي يف بعض األوقات لن تدـو القـو اف مل يكن فيو 

( : "اللغة كمرأة البالد, اذا ضاعت الثقافة وضاع القـو " اذا melayuاللغة. عندى مياليو)

 ٖو اجملتمعة . الشيئ الواجبة يف الثقافة , ”Sine Qua Non“اللغة ىي 
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كعالقة ادلهمة اللغة حتتاج اىل تعليم اللغة و اخلاصة لتعليم اللغة العربية. ألف اللغة 

لغة العربية متطّور يف العامل العربية ىي أساس لنمو علـو احلديثة. أنواع من طريقة التعليم ال

الًتبوية اما درجة األساس, او متوسطة و كذلك درجة اجلامعة. بعالقة تطور اللغة العربية يف 

العامل لذلك هتتمّ لبلدة إندونيسية لًتقية اللغة خاصة يف اللغة العربية. خاصة يف تعليم اللغة 

 العربية. 

( ٖ( مهارة الكالـ )ٕهارة االستماع )( مٔتعليم اللغة حيتوي على أربع مهارات : )

( مهارة الكتابة. امهية ادلهارات لدعـو الناس يف األشياء على احلياة. عند ٗمهارة القراءة )

تعليم اللغة البد على ادلتعلمُت لديهم مهارة الكالـ اف احلقيقة كمهارة يستنسخ النظاـ 

 ٗ اآلخرين.الصوت لتواصل إرادة, احتياجات الشعر, و ارادة النفس اىل

 كما قاؿ تعاىل يف القرآف الكرمي : 

 (ٖ)الزحروؼ:  ِإنَّا َجَعْلَناُه قُػْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ 

لًتبوية ىي لتوصل اساس كفاءة احدى األىداؼ تعليم اللغة العربية يف ادلؤسسة ا

 ٘اللغة اليت  حيتوي على اربعة ادلهارات.

يرجى اىل ادلتعلمُت ديكن اف يوصل اإلنضماـ من حيث ادلراجع اللغة العربية. بتلك 

ت يرجى على ادلتعلمُت أف يتقن بأحسن ما ديكن. اربعة ادلهارات األساسية اليت اربعة ادلهارا
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جيب أف يتقن ادلتعلمُت و ىي مهارة الكالـ أمهية ادلهارة من مهارة اآلخر. عند بدري 

(Badri) يف كتاب آجف ىرماواف (Acep Hermawan)  أف تعليم مهارة الكالـ أىم من مهارة

 ٙمهارة اإلستماع, ألف تكلم حق لغة. و مهارة القراءة,و الكتابة, 

 أسئلة البحث .ب

بناء على خلفية البحث السابقة, و مؤسسا على ادلسئلة األساسية جتد الباحثة أسئلة 

 البحث شلا يلي: 

 ؟زلمدية للبنات بانتوؿ يوكياكرتا احملادثة يف معهد الشفاء كيف تطبيق .1

كيف تكوف أنشطة احملادثة باللغة العربية ذلا دور مهم يف تنمية مهارة الكالـ  .2

 ؟زلمدية للبنات بانتوؿ يوكياكرتا الطالب يف معهد الشفاء

 البحث أهداف .ج

 ه, و ىي: و الغرض من البحث تشَت اىل صياغة ادلشكلة ادلذكورة أعال

أف يكوف قادرة على معرفة كيفية تطبيق احملادثة باللغة العربية يف معهد الشفاء زلمدية  .1

 للبنات بانتوؿ يوكياكرتا

دلعرفة دور احملادثة يف ترقية مهارة الكالـ يف معهد الشفاء زلمدية للبنات بانتوؿ  .2

 يوكياكرتا
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 البحثفوائد   .د

ة, و تعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم العلـو باللغة العربيادلتعلقة بطريقة زلادثة, و  .1

 اؿ.ديكن استخدامها كمراجع جديدة يف زيادة التعلم الفعّ و  باحملادثة

 اإلعتبار يف جعل مفهـو تعلم اللغة العربية اليت تؤكد على تطوير ادلهارة الكالـ. .2

 البحوث السابقة   .ه

ريقة التعلم اليت أف حتسن ادلهارة الكالـ يف تعلم اللغة تعلق طو أما البحوث اليت قاـ بو ي

 العربية. ىذه الدراسات من بينها: 

طالبة قسم التعليم  (Rahmawati Lusiana)رمحة وايت لوسييانا  توالبحث الذي كتب .1

تطبيق طريقة زلادثة لزيادة مع ادلوضوع " ٕٙٔٓاللغة العربية جامعة زلمدية يوكياكرتا 

نتوؿ يوكياكرتا سنة اعلم اللغة العربية طالب الصف الثامنة معهد زلمدية بالدافعية للت

الدراسة أف عملية التطبيق سوؼ  ". و أظهرت نتائج الدراسةٕ٘ٔٓ/ٕٙٔٓدراسية 

طريقة زلادثة جيدا. و أظهرت زيادة الدافعية تعلم اللغة العربية من طالب الصف 

ا. العوامل اليت توجد أف طالب الصف نتوؿ, يوكياكرتاالثامن معهد زلمدية بيلَتيت ب

الثامن لديو رغبة كبَتة يف تعلم اللغة. العوامل اليت دتنع من الطالب الذين جيدوف 

 صعوبة يف التحدث باللغة العربية ومجل كاملة.

( طريقة حتليل البيانات ٔعالقة بُت البحث الذي كتبتها هبذا البحث ىي : )

( مجع البيانات و ىي بإستخداـ ٕلكمية. )بإستخداـ وصفية النوعية و وصفية ا



( انواع ٕ( إستخداـ طريقة )ٔمراقبة, مقابلة. التوثيق, واإلختبار. والفرؽ تقع يف )

 7( طريقة مجع البيانات.٘( موضوع البحث )ٗ( تصميم البحث )ٖالبحث )

طالب قسم  angga Wardana)(Yudhistira Rالبحث الذي كتبو يودسًتا رصلا وردنا  .2

بطاقة اسًتاتيجية , مع ادلوضوع "ٕٙٔٓالتعليم اللغة العربية جامعة زلمدية يوكياكرتا 

دراسة التجريبية لطالب الصف الثامن مدرسة . التعلم لتحسُت ادلهارة الكالـ"

أظهرت النتائج أف عملية . ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓمعلمُت زلمدية يوكياكرتا سنة الدراسية 

داـ اسًتاتيجيات التعلم بطاقة يسَت على ما يراـ. و أظهرت النتائج أف تنفيذ إستخ

تطبيق اسًتاتيجيات التعلم بإستخداـ بطاقة لو آثار كبَت على حتسُت ادلهارات مع 

يف فئة  ٙٚ,ٚٔاللغة العربية واضح من النتائج االختبار أظهرت قيمة متوسط من 

لتحكم. ىذا ىو نتيجة دلتوسط يف فئة عنصر ا ٕٚ,ٜ٘التجريبية و متوسطة قيمو 

القيمة يعٍت من الدرجة التجريبية أكرب من فئة عنصر التحكم. نسبة صلاح فئة عنصر 

 %.ٔٓ,ٗٙو الطبقة التجريبية من  ٜ٘,ٕٛالتحكم 

( طريقة مجع ٕ( اىداؼ )ٔعالقة بُت البحث الذي كتبو هبذا البحث ىي: )

( وسيلة ٔالختبار. و الفرؽ تقع يف )البيانات بإستخداـ مراقبة, مقابلة, التوثيق و ا

  8( انواع البحث.ٗ( استخداـ اسًتاتيجية )ٖ( تصميم البحث )ٕالبحث )
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 ٖٕٔٓطالب قسم اللغة العربية  (Ahmad Sony)البحث الذي كتبو امحد صوين  .3

"تطبيق تصميم زلادثة اليومية لًتقية مهارة جامعة احلكومية مسارنج مع  ادلوضوع 

ماغيالنج سنة  ٔٓالكالـ اللغة العربية طالب فصل العاشر مدرسة  العالية احلكومية 

دات األجنبية.  يم اللغة العربية قسم اللغات والعاقسم التعل ".ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓدراسية 

 لية اللغات و الفنوف جامعة احلكومية مسارانج.ك

ىذا البحث اإلجرائ الفصل اليت صممت دورتُت. بإستخداـ أدواة اإلمتحاف و غَت 

اإلمتحاف. طريقة اجلمع البيانات بإستحداـ اإلمتحاف و غَت اإلمتحاف. وطريقة  

 حتليل البيانات تعٍت حتليل وصفية الكيفية وحتليل وصفية الكمية. 

البحث يظهر الًتقية من دور األوؿ اىل الدور الثاين. من حتليل اإلمتحاف نعرؼ  نتائج

, و الدور ٜٚ,ٔٙ( يف الدور األوؿ وىو ٖٗترقية نتائج الفصل من اربعة و ثالثُت )

. نعرؼ ىناؾ ترقية نتائج التعلم كئن البحث كل اللقاء. ترقية ٘ٛ,ٜ٘الثاين وىو 

يف لقاء  %ٖٙ,ٗقاء الثاين. و ىناؾ ترقية من لقاء األوؿ اىل الل %ٔ٘,٘مئيار 

 من لقاء الثالث اىل اللقاء الرابع. %ٖٛ,ٔالثاين اىل اللقاء الثالث. بًتقية 
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مناسبا بالبحث, حيصل على نتيجة ترقية مهارة الكالـ اللغة العربية بتطبيق طريقة 

سنة ماغيالنج  ٔٓاحملادثة اليومية طالب فصل العاشر مدرسة العالية احلكومية 

 .ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالدراسية 

( طريقة حتليل البيانات ٔعالقة بُت البحث الذي كتبو هبذا البحث ىي : )

( مجع البيانات بإستحداـ مراقبة, ٕبإستخداـ وصفية النوعية و وصفية الكمية. )

( انواع البحث ٕ( إستخداـ طريقة )ٔمقابلة, التوثيق, واإلختبار. و الفرؽ تقع يف )

 .9( طريقة مجع البيانات٘( موضوع البحث )ٗ) ( تصميم البحثٖ)

طالب قسم التعليم اللغة العربية  (Ahmad Yasin)  البحث الذي كتبو أمحد ياسُت .4

تطبيق طريقة جامعة اإلسالمية احلكومية سونن كايل جوكو مع ادلوضوع " ٖٕٔٓ

زلادثة لًتقية مهارة الكالـ يف تعليم اللغة العربية طالب فصل الثامن مدرسة الثناوية 

 "ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ  احلكومية كولن فروكو سنة الدرسية 

اىداؼ ىذا البحث و ىي بأف نعريف الفرؽ بُت النتيجة التعلم اليت تعلم بطريقة 

دتثيلية ادلسرحية و ماذا ترقية خاصة يف تعليم اللغة العربية لديها ادلهارات كاألساسية 

الكفائة. و انواع ىذا البحث, البحث التجريبية, و اما ادلوضوع البحث وىو طالب 

اجملموعة يف ادلدرسة اليت حبث الباحث تأخذ اجملموعة ادلتجانسة   فصل الثامن. من
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كالفصل التجريبية.   Bكالفصل ضابط و الفصل  A كالعينة و ىي فصل الثامن

 بإستحداـ اإلمتحاف القبلي و اإلمتحاف البعدي عشوئيتا فصل ضابط كالتصممو.

بُت  Tبعدية و نتائج البحث باألساسي بالتحليل النتائج و يظهر اف االمتحاف 

 T  :ٕ,ٜٓٚ(Ha < ىيكل ٖٛٓ,ٖحيصل نتيجة :  Tالفريقة الضابط و التجريبية 

نتيجة ادلقبولة( تعٍت ذلا اختالؼ ادللحوظ بالنتيجة العلم بُت الفصل الضابط و 

نتيجة ادلقبولة( تعٍت ذلا ترقية ادللحوظ  Ha) T  =2,079الفصل التجريب حيصل نتيجة 

 فصل التجريب.بالنتيجة التعليم طالب ال

( أىداؼ ٔعالقة بُت البحث الذي كتبو الطالب امحد ياسن هبذا البحث ىي : )

( مجع البيانات بإستخداـ مقابلة, مراقبة, توثيق و اإلمتحاف. و ٕتطبيق الطريقة. )

( ٗ( تصميم البحث )ٖ( انواع البحث )ٕ( استخداـ طريقة )ٔالفرؽ تقع يف )

 موضوع البحث

سابقات ذلا مزايا و عيوب كل منها, وادلزايا من ىذا البحث يف ننظر اىل البحوث ال

بانتوؿ  للبنات حتليل طريقة احملادثة يف ترقية ادلهارة الكالـ يف معهد الشفاء زلمدية

 10يوكياكرتا.
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 للبحث اإلطار النظري .و

 تعريف المحادثة .أ

 ٔٔمي شيئا, ادلقصد و اذلدؼ.طريقة ىي طريقة ادلنظومة و فكر جيد لتقد

طريقة و ىي ختطة العاـ لغة  ,(Ahmad Fuad Effendy)عند أمحد فؤاد آفندي 

ري, بالنظامي على اساس اختيار مقاربة, حتتط اذلداؼ معايَت اإلختيار, تنظيم النظ

 ٕٔشكل أنشطة التعليم, دور ادلعلم, دور ادلتعلمُت.

طريقة احملادثة ىي الطريقة لتقدمي اللغة العربية بالوصيلة التحدث. كما حتدث  

 و ادلتعلمُت لزيادة و تكاثر ادلفردات. بُت ادلعلم و ادلتعلمُت او بُت متعلمُت

احملادثة كالطريقة األساسية اليت جتب إعطائها على ادلتعلمُت يف التعليم اللغة  

العربية, ألهنا بعض من طريقة التعليم اللغة العربية. فهدؼ األوؿ يف التعليم اللغة 

للغة العربية العربية ىو ألف يكوف ادلتعلموف حار باللغة العربية, و يفهم النص ا

خاصةيف قراءة وتفهما القرآف الكرمي. لدروس اللغة العربية بالطريقة احملادثة مناسبا 

 لغة العربية يف ىذه األياـ.بالتعليم ال

 

 

 أهداف طريقة المحادثة
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 بتدقق اىداؼ طريقة زلادثة يف التعليم اللغة العربية : 

 و الصحيحةتدريب ادلتعلمُت لتحدث باللغة العربية بالفصاحة  .ٔ

ليكوف طالب ديهر يف التكلم يف حاجة علومو و معاملة بُت الناس إلستخداـ  .ٕ

 اللغة العربية اليومية

 ليفهم التحدث او اآلدب إلستخداـ اللغة العربية كما يف الكتاب او التسلية .ٖ

 ٖٔحيب ادلتعلموف اللغة العربية و القرآف و احلديث. .ٗ

 ج التدريب نموذ 

 تماـ مرحلة ادلهارة ادلتعلمُت و ىو : مناذج التعليم مهارة الكالـ باإلى

 عية التمرين و التحديدمج .1

عو. و هتدؼ ىذه التمرين لتدريب الطالب و السرعة يف حتديد و ربط معٌت كلمة اليت مس

 أشكاؿ شلارسة ما يلي: 

 ادلعلم يذكر كلمة واحدة، و الطالب تذكر كلمة أخر ذلا عالقة مع الكلمة. . أ

يذكر الطالب كلمة واحدة, و الطالب اآلخر يذكر كلمة اخرى ذلا عالقة مع  . ب

 ىذه الكلمة.

 ُت.ادلعلم يذكر شيئا إىل اسم, الطالب يذكر صفة ادلناسبة بشيئ الذي ذكر ادلعلم . ج

 ادلعلم تدعو الفعل )فعل( و الطالب الرجوع إىل )فعل( مبارة اجلٍت. . د
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ادلعلم استدعا الفعل, و الطالب ادلذكورة )فاعل( ىو مباراة, و الطالب كاملة مع  . ه

 العبارة و ثالثة طالب اشًتؾ يف إعداد قراءة أكثر.

الطالب أف يذكر.  ادلعلم يكتب على السبورة عدة أنواع من الكائنات, يطلب من . و

و بعد حلظات كتابات إزالتها. مث يدعو ادلعلم امسا و الطالب لتحدبد نوع 

 . الكائن

ادلعلم أو أحد طالبو كتابة كلمة واحدة )يف السر( مث الطالب واحدا تلو اآلخر  . ي

لطرح األسئلة لتكوف قادرة على ختمُت كلمة ما ىو مكتوب. يف ىذه اللعبة, 

والتخمينات رلموعة أسرع احلصوؿ  ٕٓمها إىل رلموعات والطبقة ديكن تقسي

 على قيمة أفضل. 

 تدريب شلارسة الكلمة .2

يف مناقسة ىيكل أساليب التدريس قواعد وقد أوجز مناذج سلتلفة من التمارين, و اليت 

 ديكن أف تقسم إىل ثالثة أنواع: 

 التدريب ادليكانيكية . أ

 التدريب الرياضية . ب

 تصاليةالتدريب اال . ت

مجيع أو نوع من التدريب عندما ديارس عن طريق الفم ىو ايضا شكل من 

 أشكاؿ بداية التمرين احملادثة.



ينبغي أف يقتصر األجزاء ادليكانيكية التدريبات حبيث يستطيع الطالب أف 

يتقدـ على الفور لتدريبات شبو التواصلية و دتارين التواصل احلقيقة. يف هنج التواصل 

 يكانيكية مل تستخدمو مرة اخرى.دتارين م

 تدريبات زلادثة .3

ىناؾ تقنيات و مناذج ادلمارسات احملادثة اليت مت تطويرىا من مدرس اللغة. وقد وضعت  

 كل هنج من مدرس اللغة. كل هنج و طريقة مع الًتكيز على تقنيات أو طريقة.

 و ىناؾ عدة مناذج للتدريب ادلهٌت على النحو التايل: 

 لة واألجوبةاألسئ . أ

ادلعلمُت يسأؿ سؤاال واحدا, أجاب أحد الطالب مع مجلة واحدة, مث سأؿ طالب 

 الثاين و جييب الطالب الثالث, مث سأؿ طالب الثالث و جييب طالب الرابع.

 احلوار حفظ . ب

أعلى ادلعلمُت منوذج احلوار يف كتابة اىل أف يكوف خفظها من قبل الطالب يف 

ادلقبل يف يفًتؽ يطلب منهم أداء يف وسط الصف للحوار, منازذلم. يف األسبوع 

ولكن يل جتسد بقلق مع التعبَتات و اإلدياءات و التجويد. جيب أف تصمم ىذه 

احلوارات اىل ادلستوى مهارة الطالب و جيب أف تكوف الظرفية يف أف ادلادة مأخوذة 

 ما أشبو ذلك.من احلياة اليومية, مثل ادلنازؿ وادلدارس واألسواؽ و احلقوؿ و 

 زلادثة ادلنظومة  . ث



اخلطوات اليت يتعُت اختاذىا يف تدريس احلديث ىنا ىي ادلعلم حيدد األحواؿ أو 

السياؽ. و من ادلتوقع الطالب على تطوير خياذلم يف زلادثة مع زلاوره وفقا مبناسبة 

يتم  احملددة. يف حاؿ عدـ إعطاء الطالب الفرصة لتحضَته يف ادلنزؿ, مث جيب أف ال

 حتديدىا مسبقا. ىذا ىو لتجنب أمكانية احلوار ألعداد الطالب يف الكتابة و حفظو.

 احملادثة احلرية  . ج

يتم تنفيذ طريقة يف ىذه ادلرحلة ىو رلرد تعيُت مدرس ادلادة. يتم أعطاء الطالب 

الفرصة إلجراء زلادثة حوؿ ىذا ادلوضوع حبرية. ادلعلموف جيعلوف رلموعات من الطالب 

اإلشراؼ لكل رلموعة. ادلعلمُت أيضا أعطاء اىتماـ خاص لعدد من الطالب والفئات و 

 األقل حظا اليت ىي قليل الدافع.

 النص . ح

و أشار ادلعلم ألحد الطالب لتحكي قصة يف وسط الصف, يتم حتديد موضوع 

 التحيز القص من قبل ادلعلم أو الطالب أنفسهم.

 ادلناقشة  .4

  متواجهتُتادلناقشة رلموعتُت . أ



ادلعلم ينتعيُت مشكلة واحدة, يف شكل سؤاؿ أو بياف. مث ادلعلم ينقسم الطالب اىل 

بياف التحدي. ادلعلم أو أحد  Bرلموعتُت. رلموعة من البيانات الداعمة و رلموعة 

 الطالب يقـو كادلدور و تدوير الوقت لكل رلموعة إىل تقدمي حججهم.

 ادلناقشة احلرية  . ب

م ادلوضوع. يتم إعطاء الطالب الفرصة للتعبَت عن آرائهم حوؿ القضايا حيدد ادلعل

 ذات موضوع ادلناقشة حبرية.

 ادلناقشة اجملموعة  . ت

ادلعلم يقسم الطالب اىل رلموعات, مث ادلعلم يعطي نفسو أو موضوع سلتلف يف كل 

ارت يف رلموعة. يف هناية الدرس و أفاد أحد أعضاء رلموعة نتائج ادلناقشات اليت د

وسط الصف و يكوف جاىزا لإلجابة على األسئلة أو الطعن من اجملموعات 

 األخرى.

 موضوع النقاش . ث

ادلعلم تعيُت و أشار إىل بعض من الطالب و أعضاء اذليئة, ادلشرفُت وادلؤلفُت. 

ألعطيت ضباط الفرصة أسبوع واحد الستعداد ادلانقشة, و الطالب اآلخرين 

نفيذ ادلناقشات ادلعلم مبثابة مشاركا سلبيا. و يف هناية يستعد بالفوروض. يف ت

.  ادلناقشة ادلعلم يقًتيح و يقـو



 ادلقابلة .5

 ادلقابلة التعقيد يف شكلُت : 

 ادلقبلة مع الضيف . أ

ادلعلم يف ىذه احلالة عمدا اجللب شحص ما يف الفصوؿ الدراسية إلجراء مقابلة 

 معهم من قبل الطالب

 الءادلقابلة مع زم . ب

يف ىذه احلالة معظم الطالب مقابالت مع أصدقاء من قبل االقًتاف شريك. 

مقابالت الطالب ادلدية والبيانات الشخصية, و مكاف اإلقامة, واألنشطة اليومية, 

 واذلوايات اخل

 التمثيلية .6

التمثيلية ىي نشاط ترفيهي على العناصر, شلتعة. و الغرض من ىذا التمرين ىو التحدث 

دة الطالب على استحداـ الكلمات الطيبة و العبارات, واستخداـ أشكاؿ الرمسية مع لقي

 و غَت الرمسية, و كذلك تغدية الشجاعة من الطالب خصوصا يف مواجهة اجلمهور.

 ٗٔاخلطابة. .7

عند فطريانا اوتامي ديوي اخلطابة تعٍت احملاولة على نقل الفكرة و اآلراء أماـ  اخلطابة

 ٘ٔاجلماعة.
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 المبادء الطريقة المحادثة . خ

 ق احلوار, بغَت زلتشم او اخلوؼ من ادلخطءشجاعا لتطبي .1

 تكثر ادلفردات و الكلمة كل يـو او كل وقت .2

 تدريب اإلستماع او الكالـ كي يكوف فصيحا و صحيحا .3

 لزيادة القراءة الكتوب اللغة العربية, لسعدة ترقية التحدث اللغة .4

 تكوف بيئة باللغة العربية .5

هَتة يف اللغة العربية, كي يكوف صاديقا خالصا, يف جيب ادلعلم و ادلتعلم اليت م .6

 ٙٔوقت ادلعُت, اهنا ديكن اف يكوف مكاف لنسأؿ.

 تعريف مهارة الكالم .أ

مهارة و ادلعٌت  -مهارا -مهورا -مهرا -ة من ادلهارة يعٍت من كلمة مهرمعٌت اللغوي

 ٚٔادلاىر.

 ٛٔو ادلراد بو يعٍت القدرة أو الكفائة ليفعل شيئا. مع اف الكالـ ىو األقل أو التكلم.

القدرة أو الكفائة الداخلية ليتحدث باللغة العربية مناسبا با  و مهارة الكالـ ىي 

 ٜٔالقواعد الغوية الصحيحة. 
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بشكل العاـ األىداؼ من مهارة الكالـ ىو ليكوف ادلتعلمُت يقدر أف يتصل باللساف 

 جيد بلغتهم, اجليد و ادلعقوؿ ذو مع القاء الرسالة إىل اآلخرين بطريقة االجتماعية اتصاال

ادلقبولة. و لكن ليحصل إىل ادلرحلة ادلال ئمة و الدعم. نشط اللغوية ليست بنشاط 

 السهل ألنو حيتاج البيئة اللغوية اليت توجو ادلتعلمُت.

 ٕٓاط إىل قسمُت قبل التواصل.ىذا النش (Subyakto Nababan)عندى سوبيكتو نبابا  

قدرة التكلم أو مهارة الكالـ مؤسسة بقدرة االدتاع و قدرة التكلم و معرفة ادلفردات 

 ٕٔهتم. و شكل الكلمات اليت دتكن على ادلتعلمُت أف يتصل فكر 

و قاؿ عمر الصديق عبد اهلل, بأف اللغة نظاـ تعٍت أف اللغة ليست فوضي, و ىي 

 نظاـ يتكوف من عدة أنظمة فرعية ىي : 

 النظاـ الصويت .1

 النظاـ الصريف .2

 نحويالنظاـ ال .3

 النظاـ الداليل .4

فرؽ واحدا بُت البشر و احليوانات ىو كفاءة البشرية يف اللغة, حىت مع قدرة 

 ٕٕحتدث اإلنساف يقاؿ حيواف ناطق. 
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تعٍت كااآللة االتصالية. ألف اللغة ىي اآللة اإلتصالية, أف  الوظيفة الرئيسية اللغة

اللغة تستطيع أف يعطي االمكانات األوسع اجملمع من احملصوالت بطريقة اآلخرى 

 ٖٕغَت طريقة اللغة.

ادلهارات اللغوية األساسية, ألف اللغة يف األصل كالـ,  تعد مهارة الكالـ إحدى

وقد نبو إىل ذالك ابن جٌت منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حيث عرؼ اللغة 

 ٕٗبأهنا أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم.

 

 األهداف في تعلم الكالم  .ب

ىناؾ أىداؼ كثَتة و متنوعة من تعليم مهارة الكالـ, و أىداؼ الكالـ تشرؾ مع 

 ٕ٘أىداؼ اللغة العربية العامة, و ىناؾ أىداؼ عامة للكالـ ديكن توضيحها فيما يلي: 

ألفراد على القياـ جبميع ألواف النشاط اللغوي يتطلبها منهم اجملتمع, و التعود إقدار ا .1

على النطق السليم للغة., و ىذا يستدعى أف يتعلم الفرد فن اللغة و قواعدىا, حيث 

يستخدـ ألفاظا للداللة على ادلعاين ادلتنوعة اليت ترد يف أثناء الكالـ, و صوغ الكالـ 

 يف عبارات صحيحة.
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ُت األفراد من التعبَت عما يف نفوسهم, أو عما يشاىهدونو بعبارة سليمة. و دتك .2

يكوف ذلك بتزويدىم بادلادة اللغوية, لًتقي لغتهم, و تكوف لديهم القدرة على 

توضيع األفكار باستخداـ الكلمات ادلناسبة, و الطريقة ادلناسب, وذلك ألف 

 األلفاظ حتمل شحنات معوينة ال تنفصل عنها. 

توسيع داءرة أفكارىم, و ذلك بإقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة ادلعرب عنها مبا  .3

يضفى عليها مجاؿ و قوة تأثَت يف السامع, و إقدارىم على نقل و جهة نظرىم إىل 

.  غَتىم من الناس, و اإلبانة عما يف النفسي بتعبَت سهل مفهـو

السرعة على التفكَت و التعبَت, و   تعويد األفراد على التفكَت ادلنطقي, و التعود على .4

كيفية مواجهة ادلواقف الطائرة و ادلفاجئة, و تعويدىم على التنظيم تعبَتىم عن 

طريقة تدريبهم على مجيع األفكار واستيفائها, و ترتيبيها و ترتيبا منطقيا, و ربط 

 بعضها ببعض.

للمواقف احليوية اليت  لقدرة على مواجهة اآلخرين, و تنمية الثقة بالنفس, و اإلعداد .5

تتطلب فصاحة اللساف, و القدرة على األرجتاؿ, و التعود غلى االنطالؽ يف احلديث 

و الطالقة يف التعبَت, و القدرة على التعبَت عما يف النفس جبأة و صدؽ, و تنمية 

 القدرة على االستقالؿ يف الرأي.



ـ يتضمن كثَتا منها: كالسؤاؿ اتساع دائرة التكيف دلواقف احلياة, باعتبار أف الكال .6

اجلواب, و ادلباحثات, و ادلناظرات, وإلقاء التعليمات و التوجيهات, و إدارة احلوار 

 و ادلناقشات, و التعليق على األخبار و غَت ذلك.

إتقاف ادلالحظة السليمة عند وصف األشياء و األحداث و و تنوعها و تنسيقها,  .7

و يف كالمو ال يكوف مدققا بصورة جيدة, و ىذا فالفرد يدقق يف كتابتو, و لكن

اإلتقاف جيب أف يتصف بالسرعة ادلناسبة, مع انتقاء األلفاظ ادلناسبة للمعاين, و كذا 

 الًتكيب و العبارات, و التزود هبا, ألف ادلتكلم سيحتاج إليها يف حياتو اللغوية.

التعبَت الصحيح عن  هتذيب الوجداف و الشعور, و شلارسة التخيل و االبتكار, و .8

 األحاسيس و ادلشاعر و األفكار يف طريقة واضح راؽ و مؤثر.

و ىناؾ أيضا أىداؼ تعليم الكالـ للناطقُت بغَت العربية و ديكن عرضها فيما يلي: 
ٕٙ 

أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية, و أف يؤدي أنواع النرب و التنغيم ادلختلفة و 

 ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أف ينطق األصوات ادلتجاورة و ادلتشاهبة  .1

 أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركات القصَتة احلركات الطويلة .2

 مستخدما الصيغة النحوية ادلناسبةأف يعرب عن أفكاره  .3
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أف يعرب عن أفكاره مستحدما النظم الصحيحة لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة  .4

 يف لغة الكالـ

أف يستخدـ بعض اخلصائص اللغوية يف التعبَت الشفهي مثل التذكَت و التأنيث و  .5

 تكلم بالعربيةدتييز العدد و احلاؿ و نظاـ الفعلو أزمنتو و غَت ذلك شلا يلـز ادل

أف يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره و مستوى نضجو و قدراتو, و أف  .6

 يستخدـ ىذه الثروة يف إدتاـ عملية اتصاؿ عصرية

أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة و ادلناسبة لعمره و مستواه  .7

ساسية عن الًتاث االجتماعي و طبيعة عملو, و أف يكتسب بعض ادلعلومات األ

 العريب و اإلسالمي

 أف يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا و مفهوما يف مواقف احلديث البسيطة .8

أف يتمكن من التفكَت باللغة العربية و التحدث هبا بشكل متصل و نًتابط  .9

 لفًتات زمنية مقبولة

 أنواع مهارة الكالم  .ج

دروس احملادثة, يف احملادثة تعٍت ادلعلم و احملادثة تقدمي اللغة العربية من خالؿ ال .1

 ٕٚادلتعلمُت او بُت متعلمُت لزيادة او تكثَت ادلفردات.

 التعبَت الشفهي .2
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بَت عن األفكار دترين جتعل الكلمة باللفظية لتطوير كفائة ادلتعلمُت يف التع

 ٕٛوادلشاعر.

 29خصائص نشاط مهارة الكالم الناجح . د

 ادلتعلمُت كثرة التكلم  .1

 لفعالة من ادلتعلمُتادلشاركة ا .2

 ذلم الدافعية  .3

 اللغة ادلستخدمة اللغة اليت مقبولة .4

 ٖٓالمشكالت في أنشطة مهارة الكالم . ذ

 بعض ادلشكالت يف أنشطة مهارة الكالـ : 

 , ألف :الطالب يتحدثوا بالدوار .1

 القلق بشأف يرتكبوف اخلطأ 

 اخلوؼ على اإلنتقادات 

 القلق حوؿ فقداف الوجو 

  احلياء 

 
                                                           

28
 049 ص السابق المصادر 

29
 Rosyidi, Abdul Wahab & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

UIN Malang Press, 2012) Hlm  91 

30
 Hamid, Abdhul, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab. (Malang: UIN Malik, 2012) Hlm 52 



 ال توجد ادلواد ليتحدث .2

 ال يستطيع أف يفكر ما الذي سيتكلم بو 

 ال توجد الدافعية لعتبَت ما تشعر 

 الستراتيجية في تعلم الكالم . ر

ضحة ذلا تأثَت كبَت يف حياة الناس. اما لتعبَت القدرة إلعداد الكلمات الطيبة و الوا

 ٖٔالفكرة أو الكفائة االزلتاجات

أىداؼ تعليم تكلم باللغة األجنبية ىي ادلهارة األساسية ليكوف أىدافا من بعض 

 اللغة. 

 اسًتاتيجيات تطوير مهارة الكالـ باللغة العربية ىي : 

 االستماع و زلاكاة/ادلذياع . أ

 ادلمارسة الرمسية . ب

 القراءة بصوت -

 زلدد الكتابة, تدريب التكلم و مزاولة التدريب أسئلة و أجوبة -

 ادلمارسة العالية . ت

 تطبيق الفكرة . ث

 ٕٖوجودةكتابة األحواؿ ادل . ج
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 البحث يةمنهج .ح

البحث العلمي الذي قامت بو الباحثة للحصوؿ اىل درجة العلمي من قد وصلت إىل 

ادلستوى العلمي, يرافقو االعتقاد بأف كل أعراض سيتم فحص و تفتيش جود عالقة 

طريقة البحث ىو وسيلة حلل مشكلة البحثة اليت أجريت يف ادلخطط و     ٖٖسببية

بعناية هبدؼ احلصوؿ على احلقائق و االستنتاجات من أجل فهم, و شرح, التنبو و 

 ٖٗالسيطرة األحواؿ.

 البحث  نوع .1

اليت تؤثر اسلوب الوصف البد اف  ،الوصفي بادلدخل الكيفيع من البحث ىو ىذا النو 

( اليت Activityالنشاط )( , و Actorالفاعل ) ,(Placeتكوف ىناؾ تغطي ادلكاف )

مع وصف الواقع بشكل صحيح, اليت شكلتها الكلمات على أساس  ٖ٘تتفاعل تآزر.

 ٖٙحلصوؿ عليها من شيئ طبيعي.اذلندسة أو حتليل البيانات ذات الصلة اليت مت ا

الطابع اخلاص ذلذه الدراسة النوعية ىو زلاولة للكشف عن تفرد الفرد أو اجلماعة 

تفرد أو األفراد يف مشوال و تفصيال أف ذلك ديكن أف تولد صورة أو وصف سلوؾ ال

 أو اجملماعات. 
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35
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النهج ادلتبع يف ىذه الدراسة ىو هنج طبيعي ىذا النهج أظهرات أف تنفيذ األحباث 

اليت أجريت حيدث بشكل طبيعي أف ال يتم التالعب يف الظروؼ واألحواؿ, و  

 كذلك مزيد من الًتكيز على وصف الطبيعي.

 : مصدر البيانات .2

 مدير ادلعهد .1

 يسا يف إعطاء األمر اىل مجيع األساتيذوىو يكوف رئ

 م الذي يكونوف طالبا، فالواجب عليهم التكلم و احملاورة باللغة العربية.طالباهت .2

 ادلشرفة .3

و ىم الذين يفتشوف و يصلحوف لغة الطالب يف ادلسكن، و يعطُت العقاب ادلًتيب 

 جملوز نظاـ اللغة.

 طريقة جمع البيانات .4

 ادلراقبة  .1

أف ادلراقبة ىي عملية معقدة, و ىي العملية اليت  (Sutrisno Hadi)تريسنو ىادي سو 

البيولوجية و النفسية. اثنُت من امهها  تتكوف من رلموعة متنوعة من العمليات

 ٖٚعمليات الذاكرة و ادلالحظة.
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 nonة)غَت ادلشارؾأو ( participant) ادلشاركةديكن أف يكوف ادلالحظات 

participant) . يف ىذه الدارسة, استخداـ الباحثوف ادلالحظة ادلشاركُت. أسلوب

غَت حيث ال يشارؾ الباحث يف األحداث الذين يرغبوف يف الدراسة و رلرد مراقبُت 

. البيانات على و شك أف يتم مجعها من ىذه الدراسة ىو عن ختطيط مستقلُت

اجلغرايف للمعهد, و الظروؼ الكتاتيب و العمليات يف طريقة زلادثة معهد الشفاء 

 زلمدية للبنات مبباصلليفورا بانتوؿ

 قابلةادل  .2

مقابلة ىي و سيلة جلمع البيانات عن طريق إجراء وجو ادلباشر دلواجهة بُت 

يف ىذ  ٖٛشخاص ادلسؤولُت عن مجع البيانات مع بيانات ادلصدر أو الكائنات.األ

 ادلعهد, يف ادلقابلة ىم : 

 مشرفة .1

الشفاء  كانت مقابلة جلمع البيانات يف شكل عملية التعلم باللغة العربية معهد

 زلمدية مببانج ليفورا بانتوؿ

 الطالبات معهد الشفاء زلمدية  للبنات بانتوؿ .2

ادلقابلة مع الطالبات من أجل حتديد و مجع البيانات ادلتعلقة طريقة عملية  .3

 للمحادثة اليت تطبيقها يف معهد الشفاء زلمدية للبنات بانتوؿ.
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ع البيانات حوؿ تاريخ معهد مقابلة يتم مع قسم اإلدارة أف يكوف سعى و مج

الشفاء زلمدية للبنات بانتوؿ و اجلغرافيا, و مجع البيانات يف شكل ادلعلمُت 

الدولة, و الطالبات, و ادلرافق و التسهيالت مرحلة ما قبل ادلدرسة, و غَت 

 ذلك.

و تستخدـ ىذه ادلقابلة للحصوؿ على معلومات عن تطور اللغة يف معهد 

بانتوؿ, متحدثا االنضباط و تقنيات التعلم الفعالة, ز  الشفاء زلمدية للبنات

 خاصة يف برنامج صغار احملادثة يف معهد الشفاء زلمدية للبنات بانتوؿ.

التوثيق يتم احلصوؿ على بيانات يف البحث النوعي عادة من مصادر بشرية  .3

أو ادلوارد البشرية, من خالؿ ادلالحظة و ادلقابلة. مصدر  آخر بدال من 

و تستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ على بيانات   ٜٖبشر ىو وثائق أو صور.ال

عن حالة اذليكل التنظيمي للمدرسة و ادلعلمُت و الطالبات و ادلوظفُت و 

تعلقة بربنامج يف معهد الشفاء يف ادلدارس و الواثائق ادل البنية التحتية القائمة

 نتوؿ. ازلمدية مببانج ليفورا ب

 .تحليل البيانات ٗ

حتليل البيانات ىو عملية أو نشاط على السعي, اخلطوة العريضة و منهجية مجع 

البيانات عن النتائج البحوث اليت مت احلصوؿ عليها من سلتلفة التقنيات و ادلصادر. 
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ليل البيانات اليت مت مجعها من ادلالحظة و ادلقابلة و التوثيق ترتيب منهجي يف يف حت

طريقة لتنظيم البيانات إىل فئات وصف يف وحدة. جتميع و تنظيم يف منط, ميم 

يراجع وىو حيتار األىم اليت سيتم دراستها, و تقدمي االستنتاجات لذلك فمن 

 ٓٗالسهل أف نفهم بأنفسنا و اآلخرين.

 حتليل البيانات النوعية  .1

يف حتليل البيانات النوعية, استخدـ الباحثوف منوذج البيانات النوعية من مايلز و 

ية حتليل البيانات, الذين يضموف فيو بعض عمل,  (Miles dan Huberman)ىوبَتماف 

 و ىي : 

  تعضيض البيانات 

ختفيض البيانات ىي عملية النتقاء و الًتكيز و التبسيط و التجريد و حتويل البيانات 

"اخلم" اليت خرجت من كتب موقع البحوث السجالت. يأخذ ىذا التخفيض 

 ادلكاف بشكل مستمر أثناء حبثي ادلوجهة نوعية التقدمي. 

 ناتعملية عرض البيا 

عرض البيانات ىنا عبارة عن رلموعة من ادلعلومات ادلهيكلة اليت تعطي امكانية 

استخالص النتائج واختاذ اإلجراءات. من خالؿ النظر يف عرض البيانات, فإف 

الباحثُت يكوف قادرا على فهم ما جيب القياـ بو على أساس البصَتة ادلكتسبة من 
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وفة و الرسومات, و الشبكات, و الباحثُت العروض. نوع من العرض ىو مصف

 الرسـو البيانية, و غَت ذلك.

 آخر االستنباط 

من ىذه العلمية الثالثة, بدأ الباحثوف بالباحث عن معٌت األشياء, مشَتا إىل 

 االطراد, و أمناط, شروحات, تكوينات شلكنة, و تدفق السببية و ادلقًتحات.

 حتليل البيانات الكمية .2

ذا التحليل دلعجلة البيانات البحثية اليت مت احلصوؿ عليها من ى ت الباحثةماستخد

ئج االختبار للطالب. و يستخدـ الباحثوف يف البيانات الكمية فقط لسعدة من االنت

البيانات النوعية و ليس البيانات الساسية. إلعطاء فكرة أو بيانات تصف نتائج 

 االختبارات الباحثة طالب باستخدامالصيغة التالية: 

S = √ ∑   
  (∑   

 
   )

  
   

 (   )
 

 الوصف : 

S = standard deviation 

Xi = value I of x 

= mean   

41
n = sample size   
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 النظام البحث . ز

ما ىو الغرض من مناقشة منهجية يف ىذه الورقة ىو سلسلة من القضايا اليت ستتم 

مناقشتها ككل من البداية حىت النهاية. تتألف البحث من أربعة األمعاء و ينقسم كل منهما 

 إىل مناقشة الباطن. 

قًتح جلعلو أكثر تنظيما و منهجية و مركزة, تقدـ  إلعطاءؾ نظر عامة عن كتابة م

 كتابة منهجية األطروحة إىل أربعة فصوؿ, و ىي : 

الباب األوؿ ىو مقدمة اليت توفر خلفية البحث, أسئلة البحث, أىداؼ و فوائد 

 البحث, و البحوث السابقةو و إطار النظري و منهج البحث, و حتليل البيانات. 

ة عامة عن معهد الشفاء زلمدية للبنات مببانج ليفورا و يصف الباب الثاين حمل

بانتوؿ, تشمل ادلوقع اجلغرايف, نبذة تارخيية عن تأسيس و اذليكل التنظيمي و معلمي الًتبية 

احلكومية و طالبات. و يتض من الباب الثالث نتائج البحوث. و فيما يتعلق طريقة احملاذثة 

 يف حتسن مهارة الكالـ

 توي على االستنتاج و اإلختتاـ.الباب الرابع حي

 

 
                                                                                                                                                                                     
 



 
 

 

 

 

 

 

 


