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  الباب األول
  مقّدمة

  ة البحثيخلف  . أ
سلم بواسطة و على النيب حممد صلى اهللا عليه أنزل اهللا القرآن الكرمي  

هذا الكتاب مكتوب باللغة العربية، وكذلك األحاديث . جربيل عليه السالم
لك وجب على املسلمني أن الذ. والتفسري والفقة مكتوب باللغة العربية أيضا

ألهنا وسيلة لتعليم العلوم . يعين اللغة العربية األصلية، ايتعلموا كتاهبم بلغته
املكتوبة يف القرآن الكرمي، واليكتفي بأن يفهموا القرآن الكرمي من املصحف 

  .املترجم إىل اللغة اإلندونيسية فقط
إلنسان بغريهم وآلة ملواصالت اكان دور اللغة العربية آلة ملواصالت    

كما . كانت أو دعاء أو قراءة القرآن الكرمي أو سالمااملؤمنني باهللا تعاىل صالة 

$!" قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز ¯Ρ Î) çµ≈oΨø9t“Ρ r& $ ºΡ≡uöè% $wŠ Î/ttã öΝ ä3 ¯=yè©9 šχθè= É) ÷ès? ∩⊄∪        

لذالك اللغة العربية اليستطيع أن يفصل باملسلمني وبإتقان  1).2: يوسف("
. اللغة العربية، فيستطيع  فهمه القرآن واألحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم

واألفكار الدارس . حيثهما تشكيل األساس األصل التعليم واحلكم اإلسالم
ارس الدارس اإلسالم من الكتب الغىن بالدتطّور ألنه يستطيع أن اإلسالم 

 2.اإلسالم واألسباب األخرى
يف احلقيقة اللغة العربية واللّغات األخرى تشكيل لكثرية اجلوانب 

يف عملّية التعليمّية اللغة، ومجيع العطاء هذا اجلوانب . الطبيعّي الكالم أو الكتابة
على الطالب األخري أن يرجع على الغرض األصل يعين القدر استخدمة اللغة 

                                                 
  2: القرآن الكرمي سورة يوسف 1
 
 :يترجم من 2

, H.M. Abdul Hamid, M.A. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam,(Malang: 
 UIN- MALIKI PRES,2010),h.3 
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يف . واصالت مباشرة أو غري مباشرة، والكالم أو الكتابةبالّصحيحة كآلة مل
  3.هذه الطريقة أن ينظر اجلوانب اللغات متلك املعلّق بالواحد واآلخر
مهارته يف . مهارة املرء يف اللغة اليضمن مهارته على تعليمها إىل غريه

 البد ملعلم اللغة. تكلم اللغة العربية هي شيئ ومهارته على تعليمها شيئ أخر
املهارة على تكلم اللغة  )أ : ( در على ثالثة أشياء على األقل العربية أن يق

نشاط تعليم اللغة  )ج ( رفة على اللغة والثقافة العربية املع) ب(العربية، 
  4.العربية

كان النموذج التعلم تشكيل الطريقة الواحدة اليت استخدام املدرس يف 
ولذالك النموذج التعلم كأداة . التعليمإدارة املناسبة بالطالب عندما التجرية 

اإلرتقاء احلاصل و عملية التعلم الطالب يف املدرسة العالية، . لتقدمي التعلم
ومجع املدارس أن يفعلوا ابتكار التعليم، ومثل يف استخدام املنهج التعليم 
املصيب لترقية اإلتقان طالب على ماّدة الدرسة، كمثل يف الدرسة اللغة 

  . العربية
التعليم يف احلقيقة تشكل العملية التفاعل بني املدرسني والطالب، وإما 
التفاعل املباشرة كما األنشطة وجها لوجه أو غري مباشرة يعين باستخدام 

منوذج التعليم هو اخلطة أو النمط الذي تستطيع أن . وسائل اإلعالم املتنوع
واملشروع مواد  )خطة التعليم على املدى الطويل(تستخدم لتشكيل املناهج 

  5.التعليم واإلرشاد التعليم يف الفصل أو اآلخر

                                                 
 :يترجم من 3

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT Rosdakarya 2011) Cet 1 dn 
2, hal127  

  : يترجم من4
Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, MISYKAT, Malang, 2005, p.1 

  :يترجم من 5
Rusman 2010. Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta. 
PT.Raja Grafindo Persada. 
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ستناقش الباحث احدى من العناصر األساسية ألنشطة لغة التعليم، 
خصوصا األشياء الذي يتصل بالكالم واملقصود بالكالم هو باستخدام منوذج 

  .السايف
الكالم (Dave Maier).عرضته دايف مايرsavi الكالم باستخدام منوذج 

  .بنموذج السايف من الطريقة جديدة يف التعليم
Savi  هو اختصار منSomatis )التعليم باحلركة و الفعلية (Auditori 

 Intelektual) التعليم بالراقب والصّور( Visual) التعليم بالكالم واإلستماع(
قال دايف ماير، إذا كان التعليم يستطيع أن ). التعليم بالشّق املسئلة والتفكر(
مثال على ذلك . رط مجيع العناصر هذا السايف، سيصري التعليم فعالة وجذابةيو

 6.حالة عندما نقرأ كتابا
أسس عن التعليم الذي من شأنه أن )Dave Meier(نظرية دايف ماير 

  .تعرقل دائما حينما يكون اجلسم والعقل منفصل
ت دت الباحث أن تبحث هذا البحث حتبناءا على هذا الشرح املختصر أرا

  املوضوع
درسة مبشر الترقية مهارة الكالم لطالب الفصل العفعالية منوذج السايف "

  "وارو سيدوأرجوالعامة  دارالعلوم العالية
  

 قضايا البحث  . ب

ومن خلفية البحث اليت استعرضها البحث، فقضايا البحث الذي تريد 
  :الباحث إجابته يف هذا البحث اجلامعي كما يلي 

                                                 
   :يترجم من 6

  Rusman 2010. Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta. 
PT.Raja Grafindo Persada. 
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السايف لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل كيف تطبيق منوذج  .1
 العاشر مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو؟

كيف مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر مبدرسة دارالعلوم العالية  .2
 العامة وارو سيدوأرجو؟

كيف فعالية تطبيق منوذج السايف لترقية مهارة الكالم لطالب  .3
 لعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو؟الفصل العاشر مبدرسة دارا

  أهداف البحث  .ج
نظر إىل قضايا البحث السابق فيحّدد الباحث أهداف البحث الذي   

  :تريد إىل وصوله فيما يلي 
ملعرفة تطبيق منوذج السايف لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل  .1

 .العاشر مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو
هارة الكالم لطالب الفصل العاشر مبدرسة دارالعلوم العالية ملعرفة م .2

 .العامة وارو سيدوأرجو
ملعرفة فعالية تطبيق منوذج السايف لترقية مهارة الكالم لطالب  .3

  .الفصل العاشر مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو

  منافع البحث. د
صني ومساعدة للمخصومن الناحية النظرية ليكون هذا البحث اسهاما   

منوذج السايف يف تعليم اللغة العربية، وأن يكون  يف استعمال منوذج التعليم وهو
هذا البحث يساعد املدرس اللغة العربية لطالب الفصل العاشر مبدرسة 
دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو حىت يستطيع املدرس أن يدرسها 

ة ن الناحية العملية لزيادة العلم واخلربومن أمهية هذا البحث م. بنموذج جيدا
للباحث يف منو تعليم اللغة العربية ومهنته ولتسهيل الطلبة يف ترقية مهارة الكالم 
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من تعليم اللغة العربية مث إلستيفاء الوظيفة اآلخرة وتكميلها يف الدرجة اجلامعية 
  .من قسم تعليم اللغة العربية بكلية االتربية )S.Pd.I(الوىل 

  
  
 

  توضيح بعض مصطلحات البحث. ه
  :لكيال حتاد اخلطيئة يف فهم املوضوع   

هي املقياس الذى يظهر به أهداف ما طبق الفاعل إىل : فّعالية  .1
وأّما فعالية يف هذا البحث فهى على 7أين وصول مقصودها

 8.طبقات لتحصيل إىل الغرض
إخضاع املسائل والقضايا لقاعدة عملية أو قانونية : تطبيق  .2

 9.وهاأوحن
هو منط أو مثال شيء اليت سيتم إنشاؤها أو : منوذج  .3

 10.املتولدة
4. : SAVI طريقة التعليم"SAVI"  هو وسيلة للتعلم يؤكد أن يف

. التعلم ينبغى أن يستفاد مجيع احلواس اليت متتلكها الطالب
 مبعىن حركة اجلسم  Somatis: هو اختصار من  SAVIالكمة 

                                                 
  :يترجم من7

Alex MA,Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, Surabaya: Karya Harapan, Hal 138  
  

 55ص ) م1980, دار املعارف: قاهرة ,جم الوسيط اجلز الثاىن املع,إبراهم أنيس8
 556ص الثاىن , 2جزء , نفس املراجع9

  :يترجم من10
Tim departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustaka 1996, 226 
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وهو مبعىن ينبغي  Auditori، )التدريب العملي والنشاط البدين( 
تماع، والعرض، والتعبري عن للتعلم من خالل التحدث واالس

مبعىن جيب يف التعلم استخدام  Visualآراء، واالستجابة، 
احلواس العني من خالل الرصد، والرسم، والكالم، باستخدام 

عىن أن يف التعلم جيب مب Intelektualوسائل اإلعالم والدعائم، 
 أن يستخدم القدرة على التفكري

ضنة، واخللق، وحل ، وهو من جانب احل)العقول اساس على(
منوذج السايف هو طريقة التعليم الىت  11.، وبناء املعىناملشكلة

تتطلب الطالب الستخدام كل أداة رشدهم يف إجراء عملية 
   .التعليم للحصول على النتائج التعليم املمتاز

 12.رفعه وصدعه ورقّى يف احلديث راد عليه) : رقّاه(الترقية  .5
حدق فهو . ومهارة الشيء وفيه وبه –مهرا  –مهر : مهارة  .6

هي احلال الذي تصدر به قدرة الشخص كيفية كانت  13.ماهر
 14.أو كمية

هو قدرة تلفظ األصوات املفردات املعرب االفكار : الكالم  .7
  15.واألراء واملشاعر

                                                 
  :منيترجم  11

Dave maier, The Accelerated learning handbook, paduan kreatif dan efektif merancang program 
pendidikan dan pelatihan terjemahan rahmani astute (Bandung : Kaifa 2002) 

  276.ص ) م1986,املكتبة الشرقية :بريوت (لويس معلوف ،املنجد يف اللغة واألعالم 12
 

 777. ص 1976لوف ،املنجد يف اللغة العربية، الطبعة الرابع الثالثون،لويس مع13
  :يترجم من14

M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, ( Bandung: Rosdakarya, 1992), hal. 1  
  

  :يترجم من15

Henry Guntur, Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Bahasa ( Bandung: Angkasa, 1981), h. 19 
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 فروض البحث. و
. فروض البحث هو إجابة مقيدة على مسألة البحث و مقررة بالبينات اجملموعة
 (Ha)قال سوهارمسي أريكونطا أن فروض البحث نوعان وهي الفروض البدلية

  16.(Ho)والفروض الصفرية
  

 (Ha)الفروض البدلية  .1
الفرقة و  (X)الفرقة التجربية دلت الفروض أن فيها عالقة بني    

فعالية منوذج "يوجد : البدلية هلذا البحث هي  والفروض(Y)الضبطية
درسة دارالعلوم مبشر العالسايف لترقية مهارة الكالم لطالب الفصال

  ."وارو سيدوأرجوالعامة  العالية
  

 )Ho(الفروض الصفرية  .2
  (X)الفرقة التجربيةدلت الفروض أّنها ليس فيها عالقة بني         

  : والفروض الصفرية هلذا البحث هي   (Y)والفرقة الضبطية
شر العال يوجد فعالية منوذج السايف لترقية مهارة الكالم لطالب الفصال

  . وارو سيدوأرجو العامة درسة دارالعلوم العاليةمب
  

  طريقة البحث. ز  
للحصول على النتائج املناسبة بالبيانات املوجودة يف ميدان البحث، 

 :بية وبياهنا فيما يلىاستخدم الباحث الطريقة التجري
 نوع البحث .1

                                                 
 :يترجم من16

Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta : hal 67 Rineka Cipta, 

2006) 
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طريقة البحث اليت استخدمتها الباحث يف هذا البحث هي الطريقة      
الكميةيعين العلمية يف نيل املعرفة باستعمال البيانات الرقمية و التحليل 

 Uji( وأما جنس هذا البحث فهو حبث جترييب17.باستخدام اإلحصائية

Coba( بب وعقيبته بإ جزاء واهدافه استقصاء امكان العالقة بني الس
ويقارن نتائجها مع (Kelompok Eksperimen)التجريبية إىل الفرقة التجربية 

 18.الّىت الجتري فيها التجربة) Kelompok Control(الفرقة الضبطية 
 جمتمع البحث .2

وأما اجملتمع يف هذا البحث مجيع  19.اجملتمع هو مجيع املقاصد يف البحث
رجو أوارو سيدو العامة درسة دارالعلوم العاليةمبالتالميذ يف الفصاللعاشر 

  .تلميذا يف سّتة فصول 240فهي 
 عينة البحث .3

املراد بعية البحث متثيل جمتمع البحث األصلى هي جزء من جمتمع البحث 
يها أن تبحث واستعملت الباحث هذه الطريقة ألن الميكن عل. األصلى

أما يف هذا . كلهم من جمتمع البحث حملدودة القدرة والوقت واملصروفات
 Purposiveالبحث فاستعملت الباحث هو أخذ أفرد العينة 

Sampling) طريقة العينة القصدية ليست من البقة أو العشوائية بل من
  .وأخذت الباحث العينة من الفصل العاشر. القصد اخلاص

 بياناتطريقة مجع ال. ح
ولنيل . عن البيانات هي كل ما حيتج إليها الباحث يف هذا البحث   

البيانات املتنوعة سوف تبتدئ الباحث املطالعة واملالحظة عملية تعليم 

                                                 
  7: ص , نفس املراجع17
  :يترجم من18

Sumadi Suryabrata,Metodologi Penelitian,h. 29 
  :يترجم من19

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-VI, 102 



9 
 

مث جتمع . اللغة العربية واستعمال وسيلة التعليم مبوضوع هذا البحث
  .وتبحث الباحث البيانات هبذا الطرائق

 (Observasi)طريقة املالحظة   ) أ
هي املالحظة املنهجية املقصودة اليت تواجهت اإلنتباه إىل 

تقدم الباحث هذه الطريقة مباشرة لنيل  20.الظواهر والوقائع مباشرة
البيانات عن أحوال املدرسة مثل بنائها، وفصلها، ووسائل التعليم اليت 

  .تاستعملها املعلم فيها، وقدرة املعلم يف إلقاء املعارف واملعلوما
 (Wawancara)طريقة املقابلة ) ب

املقصود هبا طريقة مجع البيانات الذي حيصل عليه الباحث من 
. إعتمادا على أهداف البحث. وسيلة تقدمي األسئلة الشفوية إىل املنبع

فاستخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة البيانات عن حالة درسة اللغة 
وارو  العامة دارالعلوم العالية العربية و تعليمها يف الفصل العاشر مبدرسة

  .و، واألخبار األخرى اليت تتعلق هبذا البحث العلمىسيدوأرج
 (Dokumentasi)طريقة الوثائق )  ج       

واملراد هبا مجيع البيانات املكتوبة مثل الكتب والوثائق النظام 
واملذكورات اليومية وما إىل ذلك فاستخدم الباحث هذه الطريقة 

 العامة دارالعلوم العاليةللوصول إىل البيانات واملعلومات عن املدرسة 
. مثل تارخيها ومجلة املعلمني والتالميذ هبذه املدرسة رجوأوارو سيدو

  .انات عن كيفية فعالية منوذج السايف يف عملية تعليم اللغة العربيةوالبي
 (Angket)طريقة اإلستبيانات )  د    

                                                 
 :يترجم من20

Sutrisno Hadi,Metodologi Penelitian,(Jogjakarta: Fakultas Psikologi UEM), h. 136     
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وهبذه الطريقة التقابل الباحث  21.يعترب هذه الطريقة مقابلة كتابية
  جمتمع

البحث أو العينة مباشرة جلمع احلقائق ولكن تكفى له وسيلة األسئلة 
  .املكتوبة البد إجابتها

وتعطى الباحث هذه األسئلة إىل التالميذ يف الفصل العاشر مبدرسة 
وهذه الطريقة لنيل املعلومات فعالية . دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو

منوذج السايف لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر مبدرسة دارالعلوم 
  .العالية العامة وارو سيدوأرجو

  طريقة اإلختبار) ه
ختبار هو من إحدى طرائق مجع البيانات لنيل البيانات عن كفاءة اإل

استخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة . الطالب يف أربع املهارات اللغويات
  ".السايف"كفاءة مهارة الكالم الطالب بالتطبيق منوذج 

قبلها وبعدها يف الفصل العاشر مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو 
  .سيدوأرجو
  

  طريقة حتليل البيانات .ط
المتحان  "Uji T" :استخدم الباحث بالطريقة اإلحصائية بالقائدة 

 الفصل طالبترقية مهارة الكالم اللمنوذج السايف  اليةالبحث وملعرفة فّع طريقة
 .عالية العامة وارو سيدوأرجوال دارالعلومدرسة مبشر اعال

 استخدم الباحث:هي "Uji T"قائدة والتفسري على قيمة ال اّمأو
رمز النسبة املائوية :رموز حتليل البيانات، وهي كما يلى

)Prosentase( رمز املقارنة )tes-t(  
                                                 

  :يترجم من21

Winarno Surakhmad,Pengantar Penelitian Ilmiyah,(Bandung: Tarsito,1994) h.180 
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 )Prosentase(رمز النسبة املائوية  )1
استخدم الباحث هذا الرمز لنيل اإلجابة عن املسئلة 

أّما رمز النسبة . األوىل، والثانية، والثالثة يف قضايا البحث
  :يلى املائوية كما 

  
  P = 

N
F  x 100 % 

 االنسبة املائوية= P:البيان  
F=بةإلجاتكرار ا 

N =عدد املستجبني 
  

 :22اما التفسري والتعيني هبذا الرمز وهى كما يلى
 %76  -  %100  
 %56  -  %75  

 %40 -  %55  
 %10  -  %39  

 جيدا
 مقبوال
 ناقصا
  قبيحا

  

 )tes-t(رمز املقارنة  )2
-tes(خصائية برمز املقارنة إلالطريقة ااستخدم الباحث 

t(  ىل كفاءة الطالب بني الفرقة التجربّية إملعرفة مقارنة الوصول
  .الموالفرقة الّضبطّية يف تدريس الك

ىل كفاءة إإذا كان بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول  

                                                 
 نفس املرجع 22

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu praktek,  hal  246 
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الطالب للفرقة التجربّية والفرقة الّضبطّية فهذا يدلّ على أنّ 
 منوذج وجود فعالية بني مبعىن, مردودة (Ho)صفرية ض الوالفر

 دارالعلومدرسة مب كالملترقية مهارة ال الطالب وكفاءة السايف
أو بالعكس إذا بعد التحليل ال عالية العامة وارو سيدوأرجو ال

يوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة الطالب للفرقة التجربّية 
 (Ho)ض الصفرية والفروالفرقة الّضبطّية فهذا يدلّ على أنّ 

وكفاءة الطالب  السايف منوذجمبعىن ليس هناك فعالية بني , مقبولة
عالية ال دارالعلوم درسةكالم يف الفصل العاشر مبلترقية مهارة ال

  .العامة وارو سيدوأرجو
  :هي”Uji T“القائدة والتفسري على قيمة قائدة 

      
  :البيان

t0   =املقارنة  
Mx=املتوّسط)Mean( فرقةمن الVariabel X  )X(  

  :Mx (Mean(وأّما رمز

=Mx  

   Xفرقةجمموع النتيجة من ال=  
Nx= فرقةعدد املستجيبني من الX   

   
My=املتوّسط)Mean(فرقةمن الVariabel Y)(  

  :Myوأّما رمز 

=M Y  

( )
( )

( )
( )21

21

21

220

.2 NN
NN

NN
yx

MyMxt
+

−+

+

−
=

∑∑

xN
x∑

∑ X

yN
Y∑
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   Yفرقةجمموع النتيجة من ال=  
Ny =فرقةعدد املستجيبني من الY   

x = X-Mx  

x = احنراف النتيجة)Deviasi Skor( فرقةمن الx   
X =فرقةالنتيجة من الX  

y = Y-My 

y  =احنراف النتيجة )Deviasi Skor( فرقةمن الy   
Y =فرقةالنتيجة من الY   
  

  رسة سابقةد. ي
 حمّمد عزيزى: اإلسم  

D32206015    

 العالية باملدرسة لترقية مهارة الكالم" دورةملصق ال"تأثري تطبيق إستراتيجية 
  السم احلكومية

      
  خطة البحث. ك

  :كما يلى هقسم الباحث هذا البحث العلمى إىل أربعة أبواب وتفصيل
هذا الباب يبحث عن خلفية البحث وقضايا البحث وفروض  يف: الباب األول 

البحث وأهداف البحث ومنافع البحث وتوضيح بعض 
املصطلحات وطريقة البحث وطريقة مجع البيانات وطريقة 

وهذا الباب . حتليل البيانات والبحوث القدمية وخطة البحث
  .مهم ألنه سيكون وسيلة لفهم املوضوعات التالية

  

∑Y
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بحث الباحث عن الدراسات النظرية من يهذا الباب  يف: الباب الثاىن 
الباحث وحيتوى هذا الباب  تموضوع البحث الذى قدم

  :على ثالثة فصول
, معرفتهاو النموذج التعليميةيبحث عن : ألولالفصل ا
وخطوات يف تعليميها  منوذج السايف معرفة عن و, وأنواعها

  .ومنفعتها وضعفتها
 أهدافو, وأمهيتها, الممهارة الك يبحث عن :الثاىن الفصل
  .مراحلهاو تعليمها

لترقية مهارة  السايف منوذجيبحث عن فعالية : الفصل الثالث
عالية العامة ال دارالعلومدرسة مب عاشرال الفصل الكالم لطالب
  .تعليم اللغة العربية يف وارو سيدوأرجو

قدم الباحث عن الدراسة امليدانية والدراسة تهذا الباب  يف: الباب الثالث 
تعليم  يف لترقية مهارة الكالم السايف لية منوذجافّعحتليلية عن 
  :وحيتوي هذا الباب على فصلني. اللغة العربية

دارالعلوم العالية  حملة التارخية عن املدرسة:   الفصل األول  
  .العامة وارو سيدوأرجو

 البيانات وكيفية التحليل عنيبحث عن :   الفصل الثاىن  
الفصل  لطالب مهارة الكالم لترقية السايف فّعالية منوذج

  .لعاشر مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجوا
  وحيتوي هذا الباب على اخلالصة, االختتام: الباب الرابع   

 
  
  


