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حنو ترقية مهارة كالم " التدريب" م التعلي تقنيات تأثري تطبيق

 –سيدوري " الروضة"التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
   جموكريطا–موجاساري 

  
  الباب االول

  مقدمة
  خلفية البحث  .أ 

كانت اللغة أعظم الوسيلة يف احلياة اإلجتماعية بني األفراد واجلماعة 
  وتكون حتتوي التعبريألا وسيلة عن العواطف واملقاصد والألفكار

يف مواجهة املواقف  باحلركات واإلثارة واالصوات وهكذا تكون سالح الفرد
  .احليوية والشخصية

وأما التربية فهي تنفيذ عملية التعليم والتعليم يعىن عملية إرسال قيم 
 والتعليم كما رآه دهالن مارميبا 1.وبياا للتالميذ مبنهج وبوسيلة يف املدرسة

هو ارشاد مستفيد لتطور جسماين وروحاين للتالميذ ليكونوا ميتلكون 
الشخصية الفاضلة وأصبح املصادر منها هي تعيني كل شيئ يستخدم يف 

شرة كانت أم ال حىت يسهل الوصول إىل عمليات التعليم وأنشطتها مبا
                                                        

  :  يترجم من1
Nana Sudjana, Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 7 ,2002),  

 

 1 
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 وكانت املصادر حتتوي على التوصية والعامل واملادة 2.أغراض التعليم
   3.واألدوات والفنية والبيئة

كان كل الدرجات من التربوية حيتاج إىل إرتقاع املهارات األ كادميية 
أو املهارات األخرى املتعلقة بأمهية التربية ولتنمية اجلودة التعليمية البد يف 

 عليها و منها أهداف التعليم عملية التعليم حمتويات من العوامل اليت البد
  . 4ومواده وعمليته ومنهجه ووسائله ومصادره وتقوميه

وكانت التربية تدور دورا مهما لتنمية الشعوب العاملية خاصة الشعب 
ألن التربية وسيلة من . نمية العامل والدولاإلندونسي ونشأته وفقا على ت

وسائل نشأة الشعب اإلندونسي يف اخلاصة والشعب الدويل ىف العامة أهيمها 
    . (SDM)ىف منو املوارد البشرية

  (Generik)وبذلك وجب للمدرس أن ينمو مهارة التالميذ اجلنسية 
م وكيف يتكلموا مثال يهدوا كيف ينظموا النفس وكيف يتعلموا مهارة الكال

حسنا  وكيف يتأثر الشحص األخر  وكيف يتدفع النفس لإلبداع والتغري ىف 
  .كل درجات التربوية مبدرسة ما اليت يدرس ا الطالب

                                                        
 Ahmad Rohani, Pengelolahan Pengajaran ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 161: يترجم من 3
 :  يترجم من4

Yusuf Hadi Miarso, Definisi Teknologi Pendidikan (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), 9 
 ,N. Sudirman, dkk, Ilmu Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991):   يترجم من2

43 
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كانت اللغة العربية هي اللغة األجنبية اليت درسها األندونيسيون جبانب 
 تم بتنمية اإلجنليزية والصينية، وجدنا كثريا من املعاهد أو املدارس اليت

 .الكفاءة اللغوية العربية سعيا للوصول إيل إجناز مهارة الطالب
 والصرف الصويت نظام وهلا عديدة من أسلوب العربية تتكون واللغة

  .تعليمها بصعوبة يشعر متعلم بعض أن والنحو والتركيب والبالغة، حيت
 لتعليم ىاملثل الطريقة يف كبريا إختالفا خيتلفون التربية وكان علماء

 اللغة تعلم أن مقدرين هذا األمر، يف جبديد علينا يطلعون واليزلون اللغات،
 الدوق حسن اعتبارات من فيها ملا العلوم من غريها تعلم من الطلبة علي أسق

 العربية اللغة خصائص بعض ظهر وقد فيها، التفكري وأسلوب أداا وتاريخ
ومعرفة  تدريسها طرق يف ثامل تغيري إىل حيتاج   أمرا تعليمها جعلت اليت

 إفكار من املتعلمني صدور يف جييش التغيري مما و طرق فيها الصواب
 التعليم وانتشار احلديثة ضتها يف العربية األمة على طراء و ملا وأحاسيس،

 الطرق أكثر. اللغة علوم غري أخرى علوم إتقان إىل العرب تفرغ إىل واحلاجة
 األخرى اللغات تدريس طرق من مستوحاة العربية متعلي يف املتبعة احلديثة
 العربية اللغة خصائص مع اليتفق الطرق هده أهلها، وبعض ولغري ألهلها

  5.املعاصرة
قد يكون . وكان كل الفرد من الطالب يف نشاط تعلمه اليستمر طبعيا

كذلك يف رغبته قد . و قد يكون غري طالقة، وقد يكون فهما غريفهمطالقة 

                                                        
 82، دار املعارف مبكر، ص اللغة العريبة املعاددكتور حممد كامل حسن،  5
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وكان ذلك يف كل فرد .تكون عاليا وقد تكون ضعيفا حىت يتصعب التركز
و بذلك وجب للمدرس أن يعرف و يفهم مسائله الىت يتعلق . اليستوى

  6.بإجنازتعلمه
وسائل اليت يعرب االنسان يف طريقة : و من طرق التعليم  التدريب هو 

االستعمال طريقة الشفهية وكان الطالب كثرية أو : مثال 7 التدريس بالظاهرة
ل طريقة الشفهية إلحتياج تدريب النفس فيها ومما قليلة ولذلك لزم باالستعما

 التعليم  تقنياتتأثري تطبيق:" سبق أراد الباحث البحث العلمي جتت املوضوع
حنو ترقية مهارة كالم التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية " التدريب" 
 جموكريطا-موجاساري-سيدوري" الروضة"

 
 

  قضـايا البحث.ب 
لبحث اليت سبقت بياا فيقدم الباحث املـسائل        بناء علي خلفية ا   

  : كما يلى
يف املدرسـة املتوسـطة   " التـدريب " التعليم  تقنياتكيف كانت تطبيق  .1

 جموكريطا ؟-موجاساري-سيدوري" الروضة"اإلسالمية 
كيف كانت  مهارة كالم التالميذ يف املدرسـة املتوسـطة اإلسـالمية              .2

 طا ؟ جموكري-موجاساري-سيدوري" الروضة"

                                                        
 Abu ahmadi, psikologi belajar, jakarta: rineka cipta, 2004. hal. 77يترجم من،  6
 217ص . 2005ألفبتاه، باندونج . Konsep dan makna pembelajaran. سيف السكاال.  7
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حنو ترقية مهارة كالم التالميذ " التدريب" التعليم  تقنياتهل  يؤثّر تطبيق  .3
ــالمية   ــطة اإلســ ــة املتوســ ــة"يف املدرســ " الروضــ

  جموكريطا؟-موجاساري-سيدوري
 

  أهداف البحث .ج 
نظرا إيل قضايا البحث السابق حيدد الباحث أهداف اليت يريـد إيل            

  : وصوهلا فيما يلي
يف املدرسة املتوسطة اإلسـالمية     " التدريب"  التعليم    تقنيات قملعرفة تطبي  .1

 جموكريطا ؟-موجاساري-سيدوري" الروضة"
" الروضـة "ملعرفة  مهارة كالم التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسـالمية            .2

 جموكريطا ؟ -موجاساري-سيدوري
كـالم  حنو ترقيـة مهـارة      " التدريب"  التعليم    تقنيات ملعرفة تأثري تطبيق   .3

" الروضـــة"التالميـــذ يف املدرســـة املتوســـطة اإلســـالمية 
  جموكريطا؟-موجاساري-سيدوري
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  منا فع البحث  .د 
  :أما املنا فع يف هذاالبحث فهي

لتكثري خزانة العلوم واملعارف وعلي وجه تعلـيم        : منفعة البحث العامة   -1
  .اللغة اللعربية وتطويركفائتها بإجناز حسن

 .علمي  منفعة البحث ال -2
بعد متام هذا البحث ميكن أن يكون أساسا لترقية إجناز تعليم اللغـة             -

" الروضــة"العربيــة املدرســة املتوســطة اإلســالمية    
  جموكريطا -موجاساري-سيدوري

ميكن هذا البحث أن يكون مصلحا للطريقة القدمية املستخدمة ملعلم           -
 –سيدوري  " الروضة"اللغة العربية ف املدرسة املتوسطة اإلسالمية       

  جموكريطا–موجاساري 
  :منفعة البحث العلمي للباحث -3

" التـدريب " خيرب الباحث هذاالبحث عن أمهبة معرفة عالقة التعليم          -
  .حنو ترقية مهارة كالم

 .زيادة العلوم للباحث -
إلستيفاء الشرط من شروط للحصول على الشهادة يف تعليم اللغـة            -

  .العربية
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  لحات توضيح بعض املصط  .ه 
  8مصادر من اثّر يؤثّر ا ي ترك فيه اثرا :   تأثري 
 مصدر من طبق يطبق اي السعي اىل استمالة الشخص :      تطبيق

  9يرغب ىف استمالتهم  اواألشخاص الذين
   طريقة التدريس بالظاهرةسائل اليت يعرب االنسان يفهو و:  تدريب
هي احملاولة الشديدة يف عملية التعليم لنيل على املقصود         :   الترقية

  التدريسي الذي رجى به املعلم او سواه
 مهارا  - مهورا - مهرا   - ميهر   -املهارة مصدر من مهر          : مهارة الكالم 

مهر يف العلم   مهارة أى الشئ فيه وحيدق فهو ماهر يقال         
 والكالم هو القول فيه فائـدة       10اي كان حادق عاملا به    

  11ويف اصطالح النحات هو لفظ مفيد كاستقم
   12اصوات يعربها كل قوم عن اغراضهم :   اللغة

اي الذين يـسكنون اجلزيـرة      , هي نسبة من العرب     :      العربية
العربية يف الطرف اجلنويب الغريب من اسيا وينطقون باللغة         

                                                        
  .3 ) 1987, دار املشرق : بريوت (,  املنجد يف اللغة واألعالم,  لويس معلوف 8
  .36,  نفس املرجع  9

 890 املنجد لويس معلوق  10
 العمرطي    ..... 11
 .  دار الفكر 2اجللد  , املعجم الوسيط,  إبراهيم أنيس واخوانه  12
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 فاللغة العربية هي الكلمة الـيت       13العربية سليقة وطبيعة    
        14يعربها العرب عن أغراضهم 

وأمااملقصود من اللغة العربية يف هذا البحث هـى اللغـة           
" الروضـة "اإلسـالمية   مدرسـة   العربية الـىت تـدرس      

 جموكريطا-موجاساري-سيدوري
  

  فروض البحث  .و 
فروض البحث هو إجابة مؤقتة اوظن مؤقت لكل مسئلة حبث العلـم            

 املقصود بفروض البحث تقومي ظن الذى جيري يف وقت يسريحيث يقـرر             15
الباحث وهذه تعقد قبل اجراء البحث العلم فعلى الباحث ان جيعل ظنامؤقتـا          

  ملسئلته 
وفروض )  (Ha ومها فروض البحث اإلجابية لفروض البحث شكالن

  )  Ho (البحث السلبية 
  التعلـيم  تقنيـات  جود التأثري تطبيق  فروض البحث اإلجابية تدل على و      .1

حنو ترقية مهارة كالم التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية         " التدريب"
 جموكريطا-موجاساري-سيدوري" الروضة"

                                                        
  .5 عناين الوسيط  13
  .1980 ) 14:ط, ة املصرية للطباعة والنشر املكتب: بريوت( , جامع الدروس العريب,  مصطفى الغاليني 14
  يترجم من 15

  67),1998   Jakarta :Rinika cipta(Suharsimi Arikunto ,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktek ,  
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 التعلـيم   تقنيـات  لى عدم التأثري تطبيـق    فروض البحث السلبية تدل ع     .2
حنو ترقية مهارة كالم التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسـالمية     " التدريب"
 جموكريطا-موجاساري-سيدوري" الروضة"
  

  طريقة البحث .ز 
 صفة البحث .1

والطريقة اليت استخدمها الباحث هي طريقة البحث الكيفي وهـو          
ل البيانات الوصفية من أقوال وكتابات من       املنهج التخليلي املستخدم لتخلي   

 وأما صفة هذا البحث فهو حبث وصفي إسـتكثايف          16.نتائج املالحظات 
واهلدف من هذه الصفة هو تصوير املظاهر والوثائق ومعرفة أسباب تلـك        

  17.املظاهر
 جمتمع البحث وعينته .2

 واتمـع يف  18جمتمع البحث هو مجع األفراد أو األشخاص يف البحث         )1
مجيع الطلبة الاليت جيلسون يف الفـصل االول إىل         هذالبحث يكون من    

 ىف املعهـد اإلسـالمية      2008   - 2007الثالث لسنة الدراسـة     
 :جموكريطا تفصيلها كما يلي سيدوري موجاساري" الروضة"
 

 اجلملة النساء الرجل الفصل الرقم
                                                        

16 Lesy Moloeng, Metodologi Penelitian Kulitatif, (Bandung: Rosdakarya) 1992,hal. 3  
17 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis,(Jakarta: Rineka Cipta), 

1993. hal. 209 
hal.10818 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian, 



14 
 
 

 
 

 21 8 13 )أ ( األول  1
 25 9 16 )ب ( األول  2
 31 13 18 )أ ( الساىن  3
 28 11 17 )ب ( الساىن  4
 29 13 16 )أ ( الثالث  5
 27 9 18 )ب ( الثالث  6

 160 62 98  مجلة 
 

 استعمل الباحـث    19.عينة البحث هي بعض اتمع بدال منه      
هذه الطريقة ألنه ال ميكن عليه أن يبحث كال من جمتمع البحث حمدود             

إىل عدد الطالب الذين يتعلمون يف      القدرة والوفت  واملصروفات ونظرا      
جموكريطا -موجاساري-سيدوري" الروضة"املدرسة املتوسطة اإلسالمية    

 من  30و يأخذ الباحث    , يأخذ الباحث بعضهم ليصحوا  منوذاجا عنهم      
كما ذكره سوهرمسى أريكنطا يف كتـا ب        , عدد الطالب بطريقة العينة   

""Prosedur Penelitian شحـصا  100كثر مـن  إن كان جمتمع البحث  أ 
 من 30%أخذ الباحث  10- %15 %20  - 30%%فجاز للباحث أن يأخذ 

150=  طالبا 150
100
2030 x 

 طريقة مجع البيانات  )2

                                                        
 109, نفس املراجع19
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وأما طريقة مجع البيانات فيستخدم الباحث طرائق متعددة فهي         
  :كما يلي

 )Observasi(الحظة املشاهدة أو امل  .أ 
 20هي مجع البيانات بطريقة النظر و الكتب املناسبة من اجلواب هلا          

استعمل الباحث الطريقة النظرية املباشرة يعين خضور الباحـث إىل    
  .ميدان البحث مباشرة

 )Interview(املقابلة او املوجهة  .ب 
ول على املعلومـات    هي احملاورة  بني السائل وايب شفويا للخص       

 استعمل الباحث هذه الطريقة للخصول البيانات عن        21من ايب 
عالقة بني تعددالذكاء والرغبت إلجناز تعليم اللغة العربية يف املعهد          

أما مصادر  . جموكريطا-موجاساري-سيدوري" الروضة"اإلسالمية  
 تتكون من مدير املعهد ومعلـم اللغـة العربيـة ومجيـع          البيانات

األحزاب الذين يتعلقون بالبيانات احملتاجة وطلبة املعهد اإلسـالمية         
  .جموكريطا-موجاساري-سيدوري" الروضة"

                                                        
 144,  نفس املراجع20
21 Sutrisno Hadi, Metodologi Research,1987,hal.192-193 



16 
 
 

 
 

 )Angket(طريقة اإلستبيانات  .ج 
اإلستبيانات هي األسئلة املكتوبة لتحصيل املعلومات والبيانات من        

ستبيانات املسخدمة هي اإلستبيانات املعلقة الـيت       املستجيبني  واإل  
تطلب من املستجبني اختيار اإلجابة الـصحيحة مـن جمموعـة           

  22.االجابة
واعطى الباحث هذه االستبيانات لطلبة املعهد سبيل املتقني عاجنوك         

 عـن أراء    وهذه الطريقة املستتخدمة لنيل املعلومات والبيانـات        
  املستجبني

 )Dokumentasi(طريقة الوثائق   .د 
هي طريقة مجع البيانات ومصدرها املكتوبة وهي حتتـوي علـى           

 ذه الطريقة نـال     23الكتب واجلرائد والبحوث املوجودة وغريها    
الباحث املعاومات واحلقائق ومنهج الدراسـة وجبملـة الطـالب          

 .هم اليت تتعلق بتقضية البحث املذكوروغري
 .طريقة حتليل احلقائق  .ه 

حتليل احلقائق أمر صروري يف البحث العلمي ألن به تعطى احلقائق           
يقو م بـه     وأما حتليل البيانات اليت      24هو املعىن حتليل مسئلة العلمي    

الباحث هي طريقة اإلستنباطية يعين قرر الباحث إلستبيان البيانات         

                                                        
 Suharsimi Arikunto 128, نفس املراجع22
 Suharsimi Arikunto 135, نفس املراجع23
 M.Nazir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia),1988,hal. 36 ترمجمن24
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اليت حصلها الباحث يف ميدان البحث مث البيانات من هذا البحـث           
حيللها بالطريقة اإلحصائية واستعمل الباحث النسبة املائوية بـالرمز         

  :كما يلي
  N( x 100%(تكرار األجوابة = )P(النسبة املأوية 

  (F)د املستجيبني    عد      
  النسبة املأوية= P: البيان

F=تكرار األجوبة  
N =25عدد املستجبني  

وأما التفسري والتعيني بالكلمة الكيفية من الرموز الـسابقة فكمـا           
  :يلى
  جيد% = 100-76%
  مقبول% = 75-56%
  ناقص% = 55 -40%
  قبيح% = 39 -% 10

وإلجابة املسئلة الثالثة استخدم الباحث الطريقة اإلحصائية برمـز         
ملعرفة أثار تطبيق طريقـة  يعىن ) (Product Momentاملستوى األمهية 

حنو ترقية مهارة كالم التالميـذ يف املدرسـة         " التدريب" التعليم  

                                                        
 Anas Sudijono,Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali), 1987, ترجم من25
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 –اسـاري    موج –سـيدوري   " الروضـة "املتوسطة اإلسـالمية    
  : ورموزها كما يلي جموكريطا

  
       
 






2222 yyNxxN

yxxN
r y

xy  

 Product Momentاملستوى األمهية =   rxy  = البيان 
  N   =عدد املستجبني  
  xy   = مجلة حاصل الضرب من قيمة"x " و قيمة"y"  
  x   = مجلة قيمة"x"  
  y   = مجلة قيمة"y"26  

  :كما يلي . التفسري أو التعيني على قيمة املستوى األمهية
 

 يف"" قيمة 
Product Moment 

 التفسري

 صغريا جدا" y"أو متغري " x"كانت عالقة بني  0،00-0،30
 صغريا " y"أو متغري " x"كانت عالقة بني  0،20-0،40
 بسيطا" y"أو متغري " x"كانت عالقة بني  0،40-0،60

 قوية" y"أو متغري " x"كانت عالقة بني  0،80- 0،60
 قوية جدا" y"أو متغري " x"كانت عالقة بني  0،80-0،100

  

                                                        
 275رجع  نفس امل 26
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  هيكل البحث .ح 
تسهيال إلطالع االفادة ذا البحث يرتب الباحث حبثه ويقـسمه إىل           

  :أربعة أبواب على هذه اخلطوات األتية
    الباب األول -

املوضوعات التالية  وقـضايا  البحـث        كمقدمة هلذا لبحث تسهيال على      
وأهداف البحث وتعريف بعض املصطلحات ومنافع البحـث وطريقـة          

  .البحث  وخنتتم هذا الباب خبطة البحث
    الباب الثاين -

كان هذا الباب يبحث عن الدراسة النظرية يشمل على ثالثـة           
  :الفصول

  .تعريف طريقة التدريب وما يتعلق ا: الفصل األول
 .تعريف الكالم وأمهيته وأنواعه: ثاينالفصل ال

حنو ترقية مهـارة    " التدريب"  التعليم   تقنياتتأثري تطبيق   : الفصل الثالث 
  .كالم

  :الباب الثالث -
 :كان هذا الباب يبحث عن الدراسة امليدانية يشتمل على فصلني

حملة عن املدرسة وتشتمل هذه اللمحة على تاريح وأغراض         : الفصل األول 
ــيس امل ــالمية  تاسـ ــطة اإلسـ ــة املتوسـ ــة"درسـ " الروضـ
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وأحوال املعلمني ومـتعلمني وأحـوال       جموكريطا-موجاساري-سيدوري
 .وسائل التعليم
" عرض احلقائق وحتليلها عن إسـتخدام طريقـة التعلـيم           : الفصل الثاين 

حنو ترقية مهارة كالم التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسـالمية          " التدريب
  .جموكريطا-ساريموجا-سيدوري" الروضة"

  اخلالصة و اإلقتراحات : الباب الربع -
  

  

     

 




