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ولالباب اال
مقدمة

خلفية البحث.أ
اللغة اعظم اجناز بشرى على ظهر األرض ولو ال اللغة ما قامت 

وا اختص االنسان على سائر 1.لإلنسان حضارة نشأت مدينة
ألن اللغة أفضل وسيلة اتصال الفرد بغريه من 2.حليوانيةفضائل ا

جنس البشر الذي يعيش يف اتمع ألن عنده الغايات واألمال 
.العواطف وغري من الروابط االجتماعية
لى كل مسلم ان البد ع. اما اللغة العربية هي لغة مهمة

ألن العبادة والقرآن تستخدمان باللغة العربية و كذلك , يتعلمها
كما قال اهللا عز . كانت الكتب اإلسالمية مكتوبة بالعربية ايضا

3".إنا أنزلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلون" وجل

وهي لغات , ويف احلقيقة كانت اللغة العربية تصري اللغة العام
فليس من العجيب . رمسية يف احتاد االمم املتحدة و هذه فرحة لنا

30. ص). 1972قاهرة، مكتبة احتاجنر، (رمضان عبد التوابن، املدخل إىل علم اللغة ومنهج البحث 1
82. ص). 1963بريوت، مكتبة ضة املصر، (على عبد الواحد واقفى، علم اللغة 2
3: القرآن الكرمي، سورة يوسف3
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عندما كان تعليم اللغة العربية يف املدارس من الطبقة األوىل حىت 
4.اجلامعة بدقة وطبعا اضافة على قدرة الدارسني

اما الغرض يف تعليم اللغة العربية فقد حصل على غرض تعليمه 
اما الغرض العام يف تعليمها ليساعد الطالب على فهم . اساسيا

القرآن واحلديث كمصادر احكام اإلسالم والكتب الدينية والثقافة 
ء باللغة العربية واإلرشاد اليت تكتب باللغة العربية والكالم واإلنشا

والغرض اخلاص ان يشجع . ملعلم اللغة العربية ليكون مستعداً مبهنته
5.الطالب يف الكالم واملطالعة واإلنشاء واإلمالء وكذلك القواعد

من الكلمة السابقة نعرف أن لنيل ذلك الغرض فينبعى على 
.ن ناحية عملية التعليم والتعلّماملدرسني والطالب ان حيسنوا م

دي ان مهارة الشخصية يف اللغة ال تضمن نقال امحد فؤاد ايفي
ولذلك  وجب على مدرس اللغة العربية ان , يف تعليم اللغة العربية

ثانيا , اوال علوم اللغة العربية, يستويل تلك األمور بثالثة امور التالية
6.تعليم اللغة العربيةثالثا كفائة يف, مهارة اللغة العربية

Tayar يترجم من4 Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, 1996) hal. 188

189. ص. نفس املراجع5
,Ahmad Fuad Efendiيترجم من 6 Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2004) hal.1
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مجره ان عملية التعليم والتعلم اكد ذلك رأى سيف البحرى
األهداف، ومادة الدراسة، ونشاط : شتمل على سبعة عناصر وهيت

لرسائل التعليمية ومصادر الدرس التعليم والتعلم، والطريقة وا
7.والتقيم

بالنسبة إىل ذلك يسعى  التربويون ان يعربوا االستراتيجية 
يف ) 2001(كما ذكر ميل سلربمن . التعليمية يف التعلم اإلجيايب

8."طريقة يف تعليم الطالب الفعاىل1.1التعلم اإلجيايب "تابه ك

وعرفنا ان تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا حيتوى على مخس 
رة الكالم واالستماع والقراءة وكذلك مهارات لغوية وهي مها

.الكتابة مث الترمجة
ان مهارة الكالم اصعب املهارات لدى متعلميها , ويف تطبيقها

اذ هي احدى املهارات اليت . لعدم البيئة اللغوية املتوفرة بإندونيسيا
وال ميكن اكتساب هذه . حتتاج اىل اجلهد واملمارسة واملثابرة

فعملية . ختبارالتعليم والتعلم واالعملية املهارات اال بسعيهم يف

,Saiful Bahri Djamarah يترجم من7 Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Renika Cipta, 2002) hal. 48
,Umi Machmudahيترجم من8 MA, dkk, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab (UIN Malang

Press, 2008) hal. 61
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التعليم والتعلم ميكن باستخدام احدى االستراتيجيات لدى 
.املدرسني

إضافة على ذلك ان الباحثة تريد أن تبحث احدى 
ويف تطبيقها كان الطالب ". كل فرد مدرس"االستراتيجيات وهي 

كي ال ، وقدمت هذه االستراتيحية )student center(يكون مدرسا 
ومواصال . يكون نشاط التعليم والتعلم ممال على مجيع افراد الدراسة

.بينهم
فعالية يف ترقيةوترى الباحثة أن هذه االستراتيجية التعليمية 

وأخذت الباحثة ان تبحث هذا البحث حتت . مهارة كالم الطالب
يف " كل فرد مدرس" تطبيق استراتيجية التعليم اإلجيايب"املوضوع 

دلتا ساري"الفالح"مهارة كالم الطالب املمدرسة الثانوية ترقية 
.سيدوارجا

قضايا البحث.ب
باملدرسة " كل فرد مدرس"كيف تطبيق استراتيجية التعليم .1

سيدوارجا ؟دلتا ساري"الفالح"الثانوية 
دلتا "الفالح"كيف ترقية مهارة كالم الطالب باملدرسة الثانوية .2

سيدوارجا ؟ساري
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يف ترقية مهارة " كل فرد مدرس"كيف تطبيق استراتيجة التعليم .3
سيدوارجا ؟دلتا ساري" الفالح"الكالم باملدرسة الثانوية 

اهداف البحث.ج
باملدرسة " كل فرد مدرس"ملعرفة تطبيق استراتيجية التعليم .1

سيدوارجادلتا ساري"الفالح"الثانوية 
"الفالح"طالب يف املدرسة الثانوية ملعرفة ترقية مهارة كالم ال.2

سيدوارجادلتا ساري
يف ترقية " كل فرد مدرس"ملعرفة تطبيق استراتيجية التعليم .3

دلتا ساري" الفالح"مهارة كالم الطالب باملدرسة الثانوية 
سيدوارجا

منافع البحث.د
:يف هذا البحث أرادت الباحثة أن يكون نافعا كما يلى

املعارف واملعامل خاصة للباحثة وعامة للقراءزيادة خزائن.1
كون عملية التعليمية مفرحة وال مملة باستخدام احدى لت.2

.استراتيجيات التعليم سوء كانت من املدرسني والطالب
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توضيح بعض مصطلحات البحث.ه
خضاع املسائل والقضايا لقاعدة عملية أو إ:تطبيق.1

9.قانونية او حنوها

النمط العام الذي فعله املدرس والتالميذ يف :استراتيجية.2
أو التمارج التعليمية 10.عملية التعليم

Model a Teaching (1971جوئس ويل،(
تعليما أي —يعلّم–هي مصدر من علّم :التعليم.3

11.جعله يعلمها

احدى استراتيجيات التعليمية الىت ذكرها :"كل فرد مدرس".4
ن وعمليته يكوميل سلربمن يف كتابه

الطالب مدرسا يف تطور مهارات اللغة 
12.العربية وفضال يف مهارة الكالم

ترقيا —يرقّّى —هى مصدر من رقّّى :ترقية.5
.ترقية—

550. ص)  الكتبة االسالمية. استانبول(، 3-1راهيم مصطفى، املعجم الوسيط اجلزء دكتور اب9
,Sudirmanيترجم من 10 Ilmu Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya) hal.90
52. ص) 1986دار املشريف، : بريوت(ويس معلوف، املنجد يف اللعة العربية واالعالم، ل11
.Umi Machmudahيترجم من 12 Dkk, Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (UIN Malang

Press, 2008) hal. 146
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13.ظ املركب املفيد بالوضعهو اللف:الكالم.6

أي استخداموالكالم هو القدرة على 
النحوية األصوات بدقة ومتكن من الصيغ 

الكلمات الىت تساعد على وترتيبوالنطام
.موقف احلديثيف التعبري عما يريد املتعلم

ويف هذا البحث اجلامعي ستبحث الباحثة عن استراتيجية التعليم 
.يف ترقية مهارة كالم الطالب" كل فرد مدرس"

طريقة البحث.و
نوع البحث.1

اما الطريقة الىت استخدمتها الباحثة طريقة الكيفية هى 
الطريقة املستخدمة حلصول البيانات الكيفية يعىن كالم املكتوبة 

واما صفة هذا البحث . 14الناس والسلك والتأملواللسانية من 
هى حبث الوصفي واهلدف من هذه الصفة تصويراملظاهر 

.الواقعية ومعرفة اسباب تلك املظاهر

400. ص) اهلداية: سورابياا(ر جدا على منت االجرومية سيد امحد زيين دخالن، شرح خمتصا13
    Lexy. J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung Remaja Rosdakarya 2005) hal 4 يترجم 

من 14
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جمتمع البحث وعينته.2
ملراد من جمتمع البحث هى األفراد واألشخاص واألشياء وا

تمع البحث فهو واما جم15.الذين يكونون يف موضوع البحث
للغة العربية باملدرسة الثانوية مجيع األساتيذ والطالب وقسم ا

.سيدوارجادلتا ساري"الفالح"
وعينته هي متثيل جمتمع البحث االصلى اي هي جزء من 

عرفت الباحثة من الوثائق ان عدد . جمتمع البحث األصلى
رأى سوهارمسي اذا كان عدد . طالبا500جمتمع البحث قدر 

. كلهافتأخذ الباحثة 100ناقصا من ) الطالب(األشخاص 
% او 10- 15% فتأخذ منه 100واما اذا كان األكثر من 

وكانت الباحثة أخذت العينة بطريقة عثوائية 25-20.16
)Random Sampling( وهم من الفصل لبااط52يعىن أخذت

الث الم الثامن وال اخذت الباحثة الطالب من الفصل الث
.يعقدون االمتحان النهائي

,Suharsimi Arikuntoيترجم من15 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Jakarta:
Rineka Cipta 2006) hal 129

134. ص. نفس املرجع16
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البيانات ومصادرها.3
ما انواع البيانات ىف هذا البحث تنقسم اىل قسمني مها ا
ق الكيفية تتضمن فيها النظر احلقائ. ة والكميةق الكيفياحلقائ

سيدوارجا وتدريس دلتا ساري" الفالح"العامة عن املدرسة 
واحلقائق الكمية تتضمن فيها نتيجة االستبيانات اللغة العربية

.استنباطها
مصادر البيانات هلذا البحث تنقسم اىل قسمني االول و

كتب هي تؤخذ من الوثائق و ال) املكتبة(صدر النظرى امل
والثاىن املصدر امليداىن . سبة بالبحث وكتب البحث العلميةاملنا

.عليه الباحثة ميدان املبحث مباشرةتما حصل

طريقة مجيع البيانات.ز
:رق مجيع البيانات اآلتيةويف هذا البحث تستفيد الباحثة ط

)Observasi(املالحظة .1
هي وسيلة استخدمتها الباحثة يف اكتساب اخلربات 
واملعلومات من خالل ما تشاهد أو تسمع منه وهى طريقة 
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مشاهدة األعراض واإلمرات مث كتبها وتكون املالحظة مباشرة 
.وغري مباشرة

شرة أما املالحظة يف هذا البحث هي املالحظة املبا
تستخدم الباحثة هذه الطريقة جلميع البيانات عن تطبيق 

يف ترقية " كل فرد مدرس"استراتيجية التعليم يف التعلم اإلجيايب 
دلتا "الفالح"القدرة ملهارة كالم الطالب باملدرسة الثانوية 

17.سيدوارجاساري

)Interview(املقابلة .2
فويا من الباحثة جبميع املعلومات تعبري املقابلة استبيانا ش

18.والبيانات شفويا من أشخص البحث

وتستخدم الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات من رئيس 
املدرسة ومدرس اللغة العربية عن احوال املدرسة لنيل احلقائق 

.ملعرفة حماول الطالب يف تعلم اللغة العربية يف الفصل
)Dokumentasi(الوثائق .3

طريقة الوثائق هي طريقة مجيع البيانات بأن تالحظ الباحثة 
19.األشياء املكتوبة واجلرائد واالت الوثائق وما إىل ذلك

229, نفس املرجع17
228, نفس املرجع18
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حتليل البيانات.ح
فصرحت الباحثة . لى مجيع البياناتوبعد ان حصلت الباحثة ع

ة هي حتليل الكيفييف هذا البحث حللت الباحثة بتحلل. اىل حتليلها
النوع والرتبة وتفسري مل املفصل حسبالباحثة بالكلمات واجل

انستعملالكيفية تقال يامت رينتوا أن طريقة .النتيجة لنيل اخلالصة
بذلك تفكر الباحثة من املعلومات . حتللها بطريقة االستقرائية

رت وهي تق. واحلقائق واألحوال اخلاصة مث تنتهى اىل النتيجة العامة
الباحثة االستنباطية من البيانات الىت حصلتها الباحثة يف ميدان 

.البحث

تبويب البحث.ط
ولكل باب . قسمت الباحثة هذا البحث على اربعة أبواب

:فصول
خلفية البحث وقضايا البحث واهداف البحث :الباب األول

ومنافع البحث وتوضيح بعض املصطلحات وطريقة  
.البحث وتبويب البحث

231, نفس املرجع19
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صلت الباحثة ف. تبحث فيه النظرية عن هذا البحث:الباب الثاين
تبحث عنلفصل األول او.هذا الباب ثالثة فصول

وحيتوى " كل فرد مدرس"استراتيجية التعليم اإلجيايب 
التعليم اإلجيايب هذا الفصل على تعريف استراتيجية

ومميزاا وحجاا يف وخطواا "كل فرد مدرس"
وعالمات النشاط التعليمي يم اإلجيايباستخدام التعل

مفهوم عن تبحث عن الفصل الثاىنو.االجيايب
مهارة الكالم وحيتوى على تعريف مهارة الكالم 
وأمهية وأهداف وأقسام وبعض العوامل املؤثرة يف 

تبحث عنالفصل الثالث و.تعليم مهارة الكالم
الماستراتيجيات التعليم االجيايب حنو ترقية مهارة الك

فصلت الباحثة هذا الباب . تبحث فيه دراسية ميدانية:الباب الثالث
عرض تبحث عن الفصل األول. ثالثة فصول

سيدوارجا دلتا ساري" الفالح"البيانات باملدرسة 
وحيتوي هذا البحث على تاريخ تأسيس املدرسة 

سيدوارجا و املوقع  اجلغراىف ىف دلتا ساري"الفالح"
واحلالة باملدرسة دلتا ساري"الفالح"املدرسة 

عربية  وبرنامج واحوال وعرض وشكل تعليم اللغة ال
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دلتا ساري"الفالح"متعلم باملدرسة املعلم و
عرض البيانات تبحث عنالفصل الثاىنو. سيدوارجا

كل فرد "األجايب تطبيق استراتيجية التعليمعن 
ىف ترقية مهارة كالم الطالب باملدرسة " مدرس

الفصل مث . سيدوارجادلتا ساري"الفالح"الثانوية 
حتليل البيانات تبحث عنالثالث

.اخلالصة واالقتراحات،االختتام:الباب الربع


