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 مستخلص البحث
هذا البحث يستخدم الدراسة النوعية لتحليل بياناته، وجمموع البيانات على كان  

 مبعهد تربية املعلمني اإلسالميةيف طريقة املقابلة باحلوار مع رجال مدبري مركز اللغة 
دار اللغة العربية والفقه السلفي  مدبري برندوان سومنب مادورا ورجال األمني اإلسالمي

كولوء سومنب مادورا مث بعض الطلبة فيهما، -هد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوءمبع
وبطريقة املالحظة مث الوثيقة. أما لتحليل صحة البيانات فإنه قد قام جبمع البيانات 

  وتنقصها مث عرضها.
ويف هذا البحث يستعمل الباحث دراسة البحث النوعي. ومبعىن أن الباحث  

بالدراسات امليدانية ويقيم احلوار مبصادر البيانات لتقدمي املالحظات من جيب أن يتوجه 
ة وفقا للظروف الصاحلة حبيث ميكن للباحث تقدمي املعلومات الواضح البياناتأجل مجع 
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برهانا قويا حقيقيا أن تقرين  أن تكون النتيجة احملصولة فيما بعض رجاءاليف امليدان، و 
بني مركز اللغة يف معهد تربية املعلمني  ترقية مهارة الكالم يفتعليم اللغة العربية  يقةطر 

العربية والفقه  اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا ودار اللغة
 كولوء سومنب مادورا كذا وكذا.–مبعهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوء السلفي

طريقة تعليم اللغة العربية يف  دّلت نتيجة البحث اليت وجدها الباحث على أن
ترقية مهارة الكالم اليت قام هبا رجال مركز اللغة مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان 
سومنب مادورا أحسن مما قام هبا رجال دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية 

 كولوء سومنب مادورا. -اإلسالمي مبنطقة اليت كولوء
 : طريقة تعليم اللغة العربية، مهارة الكالم ماتمفتاح الكل

 المقدمة
بعض  رفة. قيل أهنا كنافذة الدنيا ألناللغة هي تكون نافذة الدنيا ووسيلة علوم املع

اللغة حياة اإلنسان والبيئة  1العلوم والثقافات موجودة وخملوقة بسبب وجود اللغة.
من قوم يلومون دماء من مل يعرف وكم  ،. كم سلم حال شخص مبعرفة لغة قومأحواهلم

اة يف التفكري ووسيلة يف لغتهم.  اللغة إحدى عوامل املعاملة األكرب يف احلياة. ألهنا أد
 2ريق إىل الرتاث الثقايف واحلضارى.ومعاشره ومشاكله. وهي طفكاره أن ع التعبري

يف مكرهم. وعلى إثر ذلك، فكل من يعيش  سلم منفبالطبع، كل من يعرف لغة قوم 
 أي بيئة ما، البد له أن يفهم لغة قوم آخر.

                                                           
 

1.  Wa Muna, Metode Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hal.1   
2

     1لعربية تعليمها وأدهبا. املركزالرئيسي، مكتبة كلية الرتبية جامعة دار السالم كونتور فونوروكو جاوى الشرقية إندونيسيا, ص. دورية اللغة السان الضاد,  .
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وتبينت احلقيقة أن املراد باللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.  
واللغات كثرية، خمتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث املعىن، أي أن املعىن الواحد 

 3األخرين.الذي خياجل ضمائر الناس واحد، ولكن كل قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ 
، كانت اللغة العربية مشهورة يف العامل، وكثري من األشخاص هذا احلنيإىل  

يستخدموهنا ملسلحة حياهتم. فليست اللغة العربية فقط ألجل لغة اإلسالم، بل إمنا  
 4قرآن الكرمي واحلديث مث املطبوعات اليت استعملت اللغة العربية.كانت ألجل تفسري ال

، لكن تعليمها إىل اآلن ةيسيدة إندونمن طوال األوقات يف بل ترقت االلغة العربية 
م اللغة العربية ييقة يف تنفيذ تعلال خيلو عن املشكالت. إحدى منها هي تطبيق الطر 
. يف جانب ذلك، تطبيق خدمةباملباشر. فإن الطريقة هلا دور مهم لنجاح املواد املست

 5م.ييف أواخر تنفيذ التعل الطريقة اليت فيها النقائص جيعل األهداف مغموضة
أرادها  اج يف تعليم اللغة العربية اال وهي مسرية تعيني األشياء اليتبيان االحتي 

  6اج الذي جيري أساسيا على أفضله.املتعلم يف اللغة واالحتي
فرتاضات اليت تدل على السعي يعىن نيل األشياء اليت تنبغي لرتكيز تعليم اللغة اإل
صيص النفس يف أنواع اللغات اليت كانت حمتاجة للمتعلم حىت يستحق وهي ختالعربية اال 

 تنبغي لربامج تعليم اللغة العربية اليت مهارة االستماع ومهارة الكالم. و على إثر ذلك،
أن جتعل التالميذ يستحقون املهارات األربعة وأخصوا يف  دائما يف مهارة الكالم تحدد

 للمدرس الذي يعطى املواد إىل التالميذ أن خيتار  نيل مهارة الكالم واالستماع. فالبد
اهرين يف اللغة العربية من املالعربية اليت تقدر على محلهم ليكونوا  طرق تعليم اللغةإحدى 

 7وليستحقوا مهارة الكالم.

                                                           
ن سومنب مادورا تأثري طريقة تقدمي القصة يف ترقية مهارة االستماع لطالب املستوى الثاين املكثف جبامعة األمني اإلسالمية برندوا. صابرين، البحث العلمي،  3 

 1ص.  م. 2015 – 2014للعام اجلامعي 
4 Wa Muna, Metode Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hal.1   
5 Ibid, hal.2. 
6 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remedi Bahasa (Bandung: Angkasa, 1990), hal.131.  
7 Wa Muna, Ibid, hal.3. 
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، البد لتطبيق املواد يف اللغة العربية أن تقوم مبالحظة األهداف اليت بالرغمو 
 حىت تكون شيأ ممتازا بني طرق وأهداف.م، أرادها املدرس يف التعلي

مركزا يف تعليم اللغة العربية منذ أول دخول دين اإلسالم إىل  يكون ملعهدإن اف
ال آ . طريقة تعليم اللغة العربية اليت كانت مشهورة  يف االستعمال حينئذةبلدة إندونيسي

اللغة العربية. ولكن  وهي طريقة القواعد والرتمجة، إىل اآلن مازالت مستعملة يف تعليم
  8انب ذلك، أن تعليم اللغة العربية يف املعهد يرتقى بسبب وجود تربية اللغة العربية.جب

 توجد يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد اليت فاآلن، استنبط املشكلة
معهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت  يف األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا و أيضا 

ال وهي آعلمني اإلسالمية سومنب مادورا. فإن املشكلة يف معهد تربية امل كولوء-كولوء
إمنا هلم ، بل يةكتب الرتاثالاكثر من التالميذ ينقصون يف مهارة القراءة، خاصة يف قراءة 

اكثر من  ال وهيآيف مهارة الكالم. أما املشكلة يف معهد النقاية اإلسالمي  الكفاءة
كتب اليف مهارة القراءة، خاصة يف قراءة  هلم الكفاءةيف مهارة الكالم و  الميذ ينقصونتال

 .يةالرتاث
 فرمز الباحث عن املشكالت كما يلي: نظرا إىل أساسيات البحث املورودة،

بني مركز يف ترقية مهارة الكالم تعليم اللغة العربية وتطبيقها  ةقيطر استخدام كيف  .1
 سومنب مادورا برندوان مية مبعهد األمني اإلسالمياللغة يف معهد تربية املعلمني اإلسال

كولوء –مبنطقة اليت كولوء اإلسالمي يف معهد النقايةالعربية والفقه السلفي ودار اللغة 
 ؟ سومنب مادورا

يف ترقية مهارة الكالم تعليم اللغة العربية  ةقيطر استخدام  يفما هي املزايا والنقائص  .2
املعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب بني مركز اللغة يف معهد تربية 

-مبنطقة اليت كولوء اإلسالمي يف معهد النقايةالعربية والفقه السلفي مادورا ودار اللغة 
 ؟ كولوء سومنب مادورا

 وفقا مبشكالت البحث السابقة، فاألهداف من هذا البحث كما يلي : 
                                                           
8.http://moh.Tohirihabib.blogspot.co.id/2017/08/27/pembelajaran-bahasa-arab.html 
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بني مركز اللغة يف يف ترقية مهارة الكالم بيقها تعليم اللغة العربية وتط ةقيلتقرين طر  .1
معهد تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا ودار اللغة 

كولوء سومنب –مبنطقة اليت كولوء اإلسالمي يف معهد النقايةالعربية والفقه السلفي 
 .مادورا

بني يف ترقية مهارة الكالم تعليم اللغة العربية  استخدام طريقة يفملعرفة املزايا والنقائص  .2
مركز اللغة يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب 

–مبنطقة اليت كولوء اإلسالمي يف معهد النقايةالعربية والفقه السلفي مادورا ودار اللغة 
 كولوء سومنب مادورا.

 أدوات البحث
رآى أريكنتو  9األداة املستعملة للقيض على بيانات البحث. أدوات البحث هي 

أن أدوات البحث هي أداة أو سهولة اليت استخدمها الباحث يف مجع البيانات ألن 
 10يكون عمله أسهل وحاصله أحسن، يف املعىن يكون أدّق وكامال، وتبعا لنظام خاص.

استخداما جلمعها  أيضا، يف هذا البحث استعمل الباحث طريقة مجع البيانات   
 على النحو التاىل:

 طريقة املقابلة .1
املقابلة نوع من أدوات مجع البيانات اليت يستخدم السؤال واجلواب شفويا من 

ويف هذا البحث يستعمل الباحث دراسة البحث  حيث املباشرة إىل مصدر املعلومات.
م احلوار مبصادر النوعي. ومبعىن أن الباحث جيب أن يتوجه بالدراسات امليدانية ويقي

الصاحلة حبيث ميكن للباحث تقدمي  البياناتالبيانات لتقدمي املالحظات من أجل مجع 
بالنظر إىل الشرح السابق، ما أخذ الباحث . ة وفقا للظروف يف امليداناملعلومات الواضح

نفرا  10 العينة، ألن اجملتمع ناقص من مائة، فأخذ الباحث مجيع اجملتمع بلغ عددهم
أنفار من مركز اللغة مبعهد تربية  بستةالبحث ألجل  ه املقابلةن يكونون جمييب هذالذي

                                                           
 .28( ص. 2012)برندوان: برمداين، جعل خطة البحث والبحث العلمي حممد رسلي،  9

 .136(، ص. 2002)جاكرتا: رنيكا جفتا، إجراء البحث سوحارمسى أريكنتو،  10
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مبعهد النقاية العربية والفقه السلفي املعلمني اإلسالمية وأربعة أنفار من دار اللغة 
 اإلسالمي.

 طريقة املالحظة .2
حلواس يف استخدام املالحظة التنتهي على األنشطة الكتابية حنو املالحظة بل استخدام ا

وباحلقيقة،  11اخلمسة، إذ ميكن تعقيدها باستخدام املقارنة مث البحث عن املقياس املدرج.
يف هذه املالحظة يقوم الباحث مبالحظة عملية تعليم اللغة العربية املفصلة ومسرية 
األنشطة اللغوية يف مركز اللغة مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا 

كولوء -ة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوءودار اللغ
املالحظة ملشاهدة على حقائق مسرية األنشطة وتدرجيياهتا. وذلك سومنب مادورا. 

بتجهيز القراطيس وما فيها من تفاصيل البيانات، املراد لتكون مرجعا أساسيا. وهذا 
 12حظة.باملاللتسهيل الباحث يف القيام 

 طريقة الوثيقة .3
كرات والنصوص والدفاتر واألخبار ة من املذ قللبحث عن البيانات وثيالوثيقة طريقة 

واجملاالت والنشرات وأنظمة مكتوبة ومما حصلها االجتماعات والربامج وغريها من الوثائق 
قد قام  وثيقة من املذكرات والنصوص والدفاتر وغريها 13اليت تتعلق مبا حيتاجه الباحث.

هبا الباحث مبعىن أن الباحث يطلبها من مجيع مدبري هذين معهدين وحيللها حتليال 
 أساسيا جملردة قوة البيانات املستخدمة يف هذا البحث العلمي. 

 نتائج البحث
إن مما حصل عليه الباحث عن بيانات النتائج املنشودة بعد حتليل حبثه العلمي 

 : فإنه لوصل على نتيجة قائلة

                                                           
مركز اللغات يف ترقية مهارة الكالم العريب لطالب املرحلة الثانوية برتبية املعلمني اإلسالمية للبنني مبعهد األمني األمني  البحث العلمي، جهودمبارك،  11

  .42م. ص.  2014 – 2013اإلسالمي برندوان سومنب مادورا للعام اجلامعي 
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta, PT RENIKA 

CIPTA, Edisi Revisi VI), hal. 230. 
13 Ibid, hal. 231. 
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ال، أن استخدام طريقة تعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم اليت قام هبا رجال مركز أو 
اللغة مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان يدل على استخدام متميز وفعال ألهنا 
تناسب جدا يف ترقية مهارة الكالم. وأما استخدام طريقة تعليم اللغة العربية يف ترقية 

م اليت قام هبا رجال دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اإلسالمي مهارة الكال
تساعد مساعدة تآمة يف  كولوء يدل على غري فعال ومتميز ألهنا ال-مبنطقة اليت كولوء

 ترقية مهارة الكالم.
كالم بني ثانيا، أن املزايا والنقائص يف استخدام طريقة تعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة ال 

 هذين مركزين تدل على أنواع خمتلفة.
 البيان

يف سياق املعهد كمركز تعليم اللغة العربية، أراد الباحث أن يبلغ زيادة على 
عهد تربية املعلمني يف مركز اللغة مبتعليم اللغة العربية طريقة النتائج اليت تدل على 

ودار اللغة العربية والفقه  اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا
 .سومنب مادورا كولوء–عهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوءالسلفي مب

عهد تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد األمني مب مركز اللغة يف أما زيادة على النتائج
م مهارة الكال يدل على ترقيةاإلسالمي برندوان سومنب مادورا،  فإن تعليم اللغة العربية 

وأما يف حىت مجيع التالميذ ينقصون يف استحقاق تبصر القواعد والرتاكيب يف الكلمات. 
 كولوء–مبنطقة اليت كولوء اإلسالمي عهد النقايةدار اللغة العربية والفقه السلفي مب

معرفة القواعد النحوية والصرفية. تبحر  يدل على، أن تعليم اللغة العربية سومنب مادورا
ميذ أن يعرفوا هذين قواعدين ألجل أمهية الرتاكيب يف اللغة العربية اليت فيجب على التال

جتري دائما إىل وحدة املسلمني يف العامل. ويف اللغة اإلجنليزية، مها مشهورتان بذكرى 
(grammar( أو )structur الذي يشرح عن التغيريات واستعمال الكلمات. يف معهد ،)

 مطالعةتعليم القواعد النحوية والصرفية يعتمدان على  كولوء،-النقاية مبنطقة اليت كولوء
مثلة األاملثال: كتاب اجلرومية، والعمريطي، واأللفية، مث سبيل كتب السلفية. على ال

التصريفية. ويف الدراسة اليومية أيضا، يقوم املدرس هبا باللغة العربية، على سبيل املثال 
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يف تعليم  يةكتب الرتاثال، ويستعمل املدرس عيةالشر  تعليم املواد اليت فيها مطالعة العلوم
املواد ويرتجم حسب الكلمات بتلك الكتب. حىت يقدر التالميذ على فهم املنازل 

–ومعاين الكلمات اليت توجد يف تعليم املواد مبعهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوء
جودة الفهم يف  هذا املعهد يستحقون يكولوء سومنب مادورا. غري ذلك، مجيع خرجي

 تفهيم القواعد وترمجة الكلمات.
 الخالصة

 بناء على نتائج البحث املذكورة، فقام الباحث بأخذ اخلالصة على النحو التايل: 
دّلت نتيجة البحث اليت وجدها الباحث على أن طريقة تعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة 

بية املعلمني اإلسالمية برندوان سومنب الكالم اليت قام هبا رجال مركز اللغات مبعهد تر 
مادورا أحسن مما قام هبا رجال دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اإلسالمي 

  كولوء سومنب مادورا.-مبنطقة اليت كولوء
 مقترحات البحث  
بعد أن حبث والحظ الباحث من حتليل البيانات السابقة، فأعطى الباحث    

 كوين النظر فيه أو املرجع كما يلي:االقرتاحات لت
ملسؤول مركز اللغة مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا ودار اللغة  .1

كولوء سومنب مادورا، -العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوء
 أن حيضر اخلرباء يف تطبيق طريقة تعليم اللغة العربية.

مدبري مركز اللغة مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا ودار جلميع  .2
كولوء سومنب -اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوء

 كل االهتمام مبسرية تعليم اللغة العربية، خاصة يف ترقية مهارة الكالم.   مادورا أن يهتموا
ترقية اللغة العربية، أن يستحقوا ويشتغلوا أنفسهم بدراسات اللغة  للمعلمني يف قسم .3

العربية ليكون تعليم اللغة العربية لدى الطالب مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان 
كولوء تعليما صحيحا حسنا -سومنب مادورا ومعهد النقاية اإلسالمي مبنطقة اليت كولوء
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على ترقية املهارات اللغوية األربعة خاصة يف ترقية جيدا فعاال، إىل أن يقدر الطالب 
 مهارة الكالم العريب.

يع الطالب مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا ومعهد النقاية مجل .4
كولوء سومنب مادورا، أن جيتهدوا متام االجتهاد يف تعليم -اإلسالمي مبنطقة اليت كولوء
يها، خاصة يف ترقية مهارة الكالم، ألن من يكون جيدا يف اللغة العربية والدراسات عل

 مهارة الكالم فسوف يكون جيدا يف بقيات املهارات الثالثة.
احلمد هلل محدا حامدين وشاكرين، على اختمام كتابة هذا البحث العلمي، فإن    

 ، والباحث عبده تعاىل، نعم اهلل هبذا البحث العلمي للباحث اىلكل صدق من اهلل تع
 جميب السائلني. نفسه والقراء واملسلمني كافة، آمني آمني يا
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