
 

  تعليم  مهارة آالم  اللغة  العربية
   فى المدرسة اإلبتدائية مؤسسة قرة أعين يوآياآرتا

  )دراسة تحليلية فى المادة والطريقة(
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  
 
  
  
  

  بحث 
مقدم لكلية التربية للحصول على درجة اإلجازة الجامعية  فى 

  قسم تعيلم اللغة العربية
  

  
  

   وضع
  تولوس

٩٩٤٢ ٤٢٨٠ 
 
 
 
  
  

  قسم تعليم اللغة العربية لكلية التربية
  اإلسالمية الحكومية " ن آاليجاآااسون"بجامعة 

  يوآياآرتا
 م٢٠٠٧
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   ماجستيراالحاج تولوس مصطفى الليسانس
  محاضر آلية التربية بجامعة سونان آاليجاآا 

  اآرتايوآ ی االسالمية الحكومية
  

   موافقةمذآرة 
  

  صاحب السعادة عميد آلية
  التربية  بحامعة سونان

  اسالمية اإلآاليجاآا
  اآرتا يوآیلحكومية ا

   
  عليكم ورحمة اهللا وبرآاته  السالم

  
ن البحث من أبعد القراءة والبحث واالصالح، أقرر آالمستشار االصالحى ب

   :الطالب
  

  تولوس:    االسم
  ٩٩٤٢٤٢٨٠:  رقم القيد
  التربية:   الكلية
   اللغة العربية:  القسم

  قرةتعليم مهارة آالم اللغة العربية فى المدرسة اإلبتدائية مؤسسة  : الموضوع    
  )دراسة تحليلية فى المادة والطریقة(یوآياآرتا    أعين 

  
  

فى قسم تعليم اللغة ية عإلجازة الجامقد توفرت له الشروط الالزمة للحصول على درجة ا
  .فع اهللا البحث لكل من یهتم بموضوع هذا البحثن. العربية

  
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

  
  
  
  

   م٢٠٠٧  سبتمبر٥ اآرتا،يوآی       
  ر البحثاشستم       

  
  

   ماجستيرالحاج تولوس مصطفى الليسانس
  ١٥٠٢٧٥٣٨٢: رقم الموظف 
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  الشعار
  

  تنزیل من الرحمن الرحيم آتاب فصلت ایته قرآنا عربيا لقوم یعلمون

  )٢-٣: فصلت(

  

  

  ان انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

  )٢: یوسف(
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  اإلهداء

  

  
سالمية إلا جامعة سونان آاليجاآاقسم اللغة العربية آلية التربية الى  -

 تااآريوآیالحكومية 

  

 والدى المحبوبين -

  

 جميع اخوانى واخواتى نفس العقيدة المحبوبين -

  

 للغة العربيةمن یرغب فى المحادثة با -
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  آلمة الشكر والتقدیر
  

 الذى هدانا لهذا وما آنا لنهتدى لوال أن هدانا اهللا، الحمد هللا

والصالة والسالم على أفصح من نطق بالضاد، سيدنا محمد صلى اهللا 

  .أما بعد. عليه والسالم، وعلى اله واصحابه ومن تبعه الى یوم الدین

  

لشرط من الشروط على فهذا البحث هو الستيفاء بعض ا

لعل هذا البحث . من آلية التربية بقسم اللغة العربيةاإلجازة الجامعية  

  .یستطيع ان یعطى أعانة الفكرة فى عملية تعليم مهارة آالم اللغة العربية

بعون اهللا وتوفيقه وهدایته وبمساعدة األطراف قد انتهينا من 

ث ان یقدم جزیل الشكر لذلك، لمن الواجب على الباح. آتابة هذا البحث

وأفاضل . الى آل من ساهم فى هذا البحث مباشرة آانت أو غير مباشرة

  : عن

 المجستير  عميد آلية التربية، بروفيسور دآتور سوتریسنو .١

دآتورالحج أحمد جنان عاصف الدین المجستير رئيس قسم  .٢

 محاضر آلية التربية بجامعة سونان آاليجاآااللغة العربية 

  مية الحكومية جوآجاآرتااالسال

المشرف الكریم، الدآتور اندوس نزار على ماجستر حيث  .٣

قضى اوقاته فى مساعدة الباحث ووجه بتوجهات على هذا 

 .للبحث حتى یصلح تقدیمه للمناقشة
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سومارنورئيس فى المدرسة اإلبتدائية مؤسسة دآتور اندوس  .٤

 قرة أعين یوآياآرتا

 الذین ساهموا بإفكارهم فى سبيل الى جميع أخوانى وإخواتى .٥

 إتمام هذا البحث

 ابى وأمى المحترمين والمحبوبين، اللذان قد ربيانى صغيرا .٦

 

وان الكاتب الیستطيع ان یرد ویجازى اعمالهم الحسنة اال ان 

وعسى ان یكون هذا البحث نافعا فى . یسأل اهللا ليجازیهم احسن الجزاء

  .أمين.  واألمة األسالميةالدین ولمحبي العلوم الدینية

  

  م٢٠٠٧ اغسطس ٢٧یوآياآرتا، 

  الكاتب

  

  تولوس
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  الفهرس
                الصفحة              الموضوع

   أ  ..........................................................فحة الموضوع ص

  ب  ...............................................................مذآرة رسمية 

   ج  .......................................................................الشعار 

   د  .......................................................................اإلهداء 

   ه  .......................................................آلمة الشكر والتقدیر 

   ز  ......................................................................الفهرس 

  ١  .....................................................مقدمة: الباب األول .١

  ١  ...........................................................أ  بيان الموضوع 

   ٤  ........................................................ خلفية المشكالت ب

  ٨  ............................................................تحدید المشكالت 

   ٨   ...........................................................د أغرض البحث 

  ٩   ...............................................................ه فوائد البحث 

   ٩  ...........................................................و  طریقة البحث 

   ١٣  ...............................................................ز نظام البحث

لمدرسة اإلبتدائية مؤسسة قرة أعين عن االصورة العامة :  الباب االثانى .٢

  ١٥  ...............................................................................یوآياآرتا

  ١٥  .........................................................الجغرفى الموقع  أ 

 ١٦  ...........................................................لمحة تاریخية. ب
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  ١٧  ........................................................التنظيمىالهيكال . ج
  ١٨  .........................................................الوسائل التعلمية. د
  ١٩ .............................................................حالة األساتيذ. ه
  ٢١  ...............................................................حالة الطلبة. و

عملية التعلم و تعليم مهارة آالم اللغة العربية فى : الباب الثالث. ٣
  ٢٣  ........................وآياآرتااإلبتدائية مؤسسة قرة اعين ی المدرسة

  ٢٣ ............................مهارة آالم اللغة العربية  أهداف تدریس -أ
  ٢٤  ...............ية  تعليم مهارة آالم اللغة العربالدراسية فى المادة -ب
  ٢٦  ........................... طریقة تدریس مهارة آالم اللغة العربية -ج
   ٢٩ ................................................... التحليل:  الباب الرابع٤
  ٢٩ ..............................................التحليل فى المادة الدراسية. أ
  ٣١  .......................................التحليل عن الطریقة المستعملة. ب
  ٣٢ ....................................................المشكالت وعالجها. ج
  ٣٦ ................................................   الباب الخامس االختتام٥
 ٣٦ ..............................................................الخالصة  . أ
 ٣٧ ...........................................................االقتراحات   . ب
 ٣٧ ...............................................................االختتام   . ج

  المراجع
 ترجمة الباحث

  المالحق
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  الباب األول

  المقدمة

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ك الحمد هللا رب العالمين، مالك یوم الدین، خالق آل شئ في العالم الشری

والصالة والسالم على أشرف المرسلين سّيدنا محّمد وعلى أله . له

  .وصحبه ومن تبعهم الذین جاهدوا إلعالم دین اهللا اإلسالم

  

  بيان الموضوع  . أ

مما الشك فيه أن آل موضوع ال یستغنى عن البيان ليكون 

بعيد عن سوء الفهم لدى القارئين والباحثين وتفسير مافيه من 

انى الواضحة الصریحة المطلوبة، وللحصول على الدالالت والمع

البيان الواضح دقيقة المراد تامة الفائدة، فينبغي للكاتب أن یوضح 

والمصطلحات . ویحّدد المصطلحات الواردة فى موضوع هذا البحث

  :المستعملة فى هذا الموضوع آما سيأتى 
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بطریقة  تعليم هو إیصال المعلم العلم والمعرفة إلى أذهان الطالب  -١

، والمقصود به هو آيفية تعليم مهارة آالم اللغة العربية ١قویمة

  .للمبتدئين

ستعمال اللغة اذا آانت هي آن  مهارة آالم هى مهارة صعبة في ا -٢

. یقدم المتكلم ما یقصد من التعبير والفكر والشعور بجملة مفيدة

وفي تعليم مهارة الكالم نحتاج إلى آفاءة تتعلق بتطبيق الكالم 

الفصيح فضال اختيار الكلمة الجيدة والمبدأ في تدریب مهارة 

  ٢.الكالم هو یبدأ من المادة السهلة الي صعبة

٣ اللغة العربية هى الكلمات التى یعبربها العرب عن اغراضهم -٣
 

وأفصح اللغات وتمتاز عن غيرها ألنها لغة القرأن ولغة الحدیث 

إنا أنزلناه قرآناعربيا "الشریف آما قال تعالى فى آتابه الكریم 

  ٤.لعلكم تعقلون

                                                 
 طرق فى والباحث والموجه المعلم كتاب- العربية اللغة تدريس فى التوجه, السان على محمد  1

   ١٢: ص, سنة بدون, المعارف دار, القاهرة, العربية اللغة تدريس
 

2 Team Penyusun Buku Pedoman Bahasa Arab, Dirjen BMI, Pedoman Pengajaran Bahasa 
Arab pada PT. IAIN,  Jakarta; Depag RI, 1976, hlm. 141. 

  ٤:ص, ١٩٧٣, العصرية االمكتبة : بيروت, العربية رس الد جامع, الغالييني مصطفى الشيخ3 
 
 ٢ : يوسف سورة, الكريم القرأن ٤
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قرة أعين یوآياآرتا هى إحدى المؤسسات تقع تحت   مؤسسة -٤

قفة وتقع في شارع آاومان بابادن إشراف قسم التربية والثا

  .یوآياآرتا

.  دراسة معنها تعلم أو درس- یدارس - دراسة من آلمة دارس -٥

وقيل الدراسة بمعنى البحث هو المقال النثرى الذى یعالج 

. س.ج. وعند و٥.موضوعا علميا معينا بالفحص واإلشتقراء

   ٦.درس أو بحثفورواداارمينطا 

مصدر من حّلل یحّلل تحليال    تحليلية هي نسبة من التحليل، -٦

وتحيال، معنى التحليل فى الفلسفة هى منهح عام یراد به تقسيم 

 وفى رأى ٧اصره والمكونة لهالكل إلي أجزائه  ورد الشئ إلي عن

اآلخر المقصود بالتحليل تجزئه الجملة إلى الكلمات إلى 

   ٨.أصوات

 المادة هى آل ما یلقيها المدرس على تالميذه من العلوم والفنون  -٧

وقيل . المختلفة، وآل ما یرمى أن یوصله إلى عقولهم من الحقائق

                                                 
 ١٤٧: ص اللغة فى المنجد معلوف، لويس  5

6 W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 
956. 

, اللبنان مكتبة, واألدب اللغة في العربية المصطلحات معجم, لمهندس وكامل, وهبة مجدي  ٦

 ٩٠-٨٩: ص ١٩٨٣ الثانية الطبعة

, العاشرة الطبعة, القاهرة المعارف ارد, العربية اللغة لمدرسة الفني الموجه, ابراهيم العليم عبد  ٨

 ١١١: ص, ١١١٩
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 والمراد ٩.المادة جمعها المواد، ما یترآب منه الشئ ویقوم به

بالمادة هى معروفة المواد التى یقوم بتدرسيها معرفة حقيقة 

تناسب الزمان الذى یعيش فيه بحيث تعرف آل صغيرة وآبيرة 

   ١٠.عنها وتتصل بكل ما آتب  فيها قدیما وحدیثا

 الطریقة هى السبيل الذي یسلكه المعلم لتوصيل حقائق الدرس  -٨

المّعلم في  أوهي األسلوب الذىس یستخدمه ١١إلى عقول التالميذ

معالجة النشط التعليم ليحقق وصول المعارف إلى تالميذه بأیسر 

  ١٢.واقّل الوقت والنفقات

  

  خلفية المشكالت. ب

أفصح اللغات وتمتازعن والشك علينا أن اللغة العربية هي 

غيرها من اللغات وشئ مهم فى حياة اإلنسان فى العالم، اللغة 

وأعمال اإلنسان اليومية غير مفارقة ألنها مترابطة، واللغة أداة من 

أدوات اإلتصال وسبيل للتعبير عما فى النفس، واللغة فى أول أمرها 
                                                 

  ٥٣٤: ص والثالثون الرابعة الطبعة المشرق دار بيروت, عالمواال اللغة في المنجد معلوف لويس  ٩
: ص, سنة مجهول العصرية المكتبة االحياء دار, لتعليما و التربية روح, االبراشى عطية محمد  ١٠

١٩٢ 

, ١٩٤١,الثانى الجزء, تنديكة مطبعة, فانجاع فادع, التربية فن, طه الدين ونصر يحيى مختار ١١

  ١٠: .ص

 اللغة ندوه, المؤسسات في العربية التعليم طريقة في بحث, النبي رب عبد نورالدين ممدوح ١٢

  ٥٠: ص, مادا كاجاه, العربية
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، وهى تبدأ بلغة الكالم المسموع آأصوات التى ینطق بها اللسان

تترآب من األلفاظ المرآبة المشتملة على المعانى باعتبارها وسيلة 

فالصبى فى أول نشأته یستطيع الكالم . لتبادل األفكار بين األفراد

. ولكن الیستطيع الكتابة، وهو یفهم لغة الكالم وإن لم یعرف الكتابة

وقد جرت هذه القضایا على جميع اللغة التى قد اآتملت وتقدمت مثل 

  .للغة العربيةا

من أحب اهللا تعالى "قال أبو منصور الثعالبى فى مقدمة آتابه 

أحب الرسول محمدا صلى اهللا عليه وسلم ومن أحب الرسول العربى 

أحب العرب ومن أحب العرب أحب العربية التى أنزل أفضل العجم 

 والعربية هى لغة المسلمين فى مشارق األرض ومغاربها ١٣.والعرب

آانت . ألنها لسان دستورهم الخالد ویتعبد بها المسلمون فى صالتهم

دورة اللغة العربية مهما لجميع المسلمين خاصة، ودورتها التضع إال 

دامها فى فتح مفاهيم العلوم اإلسالمية من فى استعمال واستخ

مصدرها األصلي، یعنى القرآن الكریم والحدیث الشریف، ولذلك 

 اللغة العربية والقرآن آوجهين ١٤.الیفارق إال بدرس اللغة العربية

الذین الیفارق بعضها ببعض، تدریس اللغة العربية شرط مطلق فى 
                                                 

 لبنان مصطفى ومطبعة ةمكتب شركة,  مصر, العربية وسير اللغة فقه, الثعالبى منصور ابو ١٣

 ٢١: ص,  ١٣٧, الثالثة الطبعة, واوالده الحلبى
14 Umar Asasuddin Sokah, Problematika Pengajaran Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, 

         Yogyakarta: CV. Nurcahya, 1982, hlm.12 . 
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وبالعكس تدریس القرآن أیضا الیخلو من , فهم وتعمق القرآن الكریم

فلذلك فدور اللغة العربية باإلضافة إلى آونها . تدریس اللغة العربية

 اللغة التى یستعمل آلة اإلتصال بين اإلنسان وغيرهم، وهى أیضا

المسلمون بعبادة اهللا آالصالة والدعاء والذآر واإلستغاثة وغير 

غات الرسمية فى هيئة  وأصبحت هذه اللغة اليوم  إحدى الل١٥.ذلك

  .األمم المتحدة

إذا تأملنا الفقرة السابقة عن أهمية اللغة العربية، فتظهر لنا 

المسألة وهى آيف نستطيع أن نتعلم ونتعمق ونتكالم ثم نعلمها إلى 

فاللغویون قد اتفقوا وینفقوا آثيرا من الجهد . اآلخر ونحن من العجم

آما قال ویليام . م اللغة العریبةوالمال فى ابتكار الطرق الحدیثة لتعلي

تحليل تعليم " (Language Teaching Analysis"فرنسيس ميكي فى آتابه

أن هناك خمس عشرة طریقة فى تعليم اللغة مازالت مستخدمة ). اللغة

 الطریقة الرئيسية فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ١٦.حتى اآلن

                                                 
15 Drs  H. Tahyar Yusuf dan Drs Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Islam dan 

Bahasa Arab, Jakarta: Rajawali Press 1994, Hlm. 188. 
. 

16 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing, Jakrta: Bulan Bintang, 1975, Cet. II, Hlm. 
32 
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بها خمس طرق وهى طریقة القواعد والترجمة وطریقة المباشرة 

  ١٧.وطریقة القراءة وطریقة السمعية الشفویة وطریقة المختارة

الطریقة شئ مهم فى التعليم، وأیة طریقة التى تستعمل فى 

تعليم اللغة أفضل أهدافها هى لكى یستطيع الطالب القراءة والكالم 

فية تطبيق النحو فى اللغة األجنبية والفهم والترجمة والمعرفة فى آي

 أن نجاح التعليم ترتبط إلى حد آبير بنجاح الطریقة، ١٨.التى یتعلموها

فإن تطبيق الطریقة الخاطيئة تأثر بها بنجاح التعليم، وبالعكس 

لسدیدة تستطيع أن تعالج آثيرا من فساد وضعف الطالب بالطریقة ا

والطریقة السليمة هى التى تؤدى إلى . وغير ذلك من مشكالت التعليم

  .العملية المقصودة فى أقل الوقت

وآما عرفنا أن طرق تعليم اللغة العربية زلت منحضة، وفى 

م المدرسة الدینية إلى أربع مهارات هي مهارة اإلستماع مهارة الكال

 ولكن هناك مهارة الكالم قليلة من ١٩.مهارة القرأة مهارة الكتابة

والمظاهر التى بدل إليها هي أن آثيرة من  . النظریة المعادلة
                                                 

 وغير الرسمية المؤسسات فى العربية اللغة تعليم طريقة, النبى رب عبد الدين نور ممدوح  ١٨
 ١٦-١٥ بتاريخ بجوكجتكرتا -مادا غاجا جامعة فى المنعقد العربية للغة الوطنية للندوة مقدم, ةيالرسم

   ٦: ص, ١٩٨٨ اكتوبير
 

18 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa I, Bandung: Angkasa, 1991, Hlm. 

6. 
19 Sri Utari Nababan, Metode Pengajaran Bahasa, Jakarta, Gramedia, 1993, hlm. 190. 
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لقرأة  مهارة اإلستماع مهارة اىالمظاهر النظریات التي تضغط عل

مهارة الكتابة حتى آثير من الطالب یستطيعون علي فهم اللغة نفسها 

  . بينما الیستطيع أن یعبر إرادته وما في الذهن باللغة العربية

والبّد علينا ان نذآر ایضا اّن نجاح التعّلم والتعليم ليس 

ولكنه الیستغنى عن عوامل االخرى آاالبيئة وألالت . بطریقة فقط

. ميذ وما الى ذلك من العوامل التى تتعلق بذلكوالمدرس والتال

وهناك عامل الینفصل عن ذلك وهو الكتاب المدرسى هو اقدام 

المواد التعلمية واهمها على اإلطالق وربما المسألة التعّلم والتعليم 

لذا . اللغة األجنبية بها آثيرة بسبب عدم هذا الكتاب المدرسى الجيد

ن باللغة األخرى الیمكن فصل منهج تعليم اللغة العربية للناطقي

ولذلك ان العلم بالمادة والطریقة . الكتاب عن إعداد المدرس وتدریبه

  من اهم القواعد االساسية للتدریس   

ما أهم فى تدریس اللغة  فبعد ان نظرنا تلك األحوال السابقة،

العربية لغير الناطقين بها من العوامل التى تؤثر على نجاح التالميذ 

تعّلم هذه اللغة العریة واألساتيذ فى تعليمها لذا یرید الكاتب فى فى 

هذا البحث أن یعبر آيف عملية تعليم مهارة آالم اللغة العربية ثم 

هنا ینظر الكاتب فى المادة والطریقة . یؤتى الكاتب التحليل لتنفيذه

  . فى التعليم الینفصل بهما حجاالمستعملة فى تعليمها، آما عرفنا ان ن
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  تحديد المشكالت. ج

وليكون البحث ال یخرج المشكلة وینحرف عن الموضوع 

  :المكتوب فى األمام، فينبغى على الكاتب أن یحدد اآلتية 

ما المادة المستعملة فى عملية تعلم وتعليم اللغة العربية في  .١

  قرة أعين یوآياآرتا  ؟   اإلبتدئية مؤسسة المدرسة

  ي تقدیم مواد مهارة الكالم ؟  وایة  الطریقة المستخدمة ف .٢

هل عملية تعليم مهارة آالم اللغة العربية مناسب بنظریة تعليم  .٣

  مهارة آالم؟  

  ما انجاز التعليم الذى ینال فى تعليم مهارة آالم؟ .٤

  

  أغراض البحث . د

  :موافقا على المشكلةالسابقة، فأغراض البحث آما یأتى 

 علم العربية وتعليمها فى المدرسةلنيل الخبر الواضح عن عملية ت .١

  .  قرة أعين یوآياآرتا اإلبتدائية مؤسسة

لمعرفة الطریقة التى یستعملها األساتيذ فى عملية تعلم وتعليم  .٢

قرة أعين  اإلبتدائية مؤسسة مهارة آالم اللغة العربية فى المدرسة

  .یوآياآرتا
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واد مهارة آالم لمعرفة المادة التى استخدمها األساتيذ في تقدیم م .٣

  اللغة العربية وتعليمها

  .لمعرفة مرحلة مهارة آالم وطریقة تعليمها في تلك المدرسة .٤

ليعرف الكاتب ما إنجاز التعليم الذى ینال فى تعليم مهارة آالم  .٥

  .اللغة العربية

  

  فوائد البحث. هـ

إلعطاء المساعدة واإلعانة للعلوم عامة، التى تمكن من اإلصالح  .١

قرة  ویب المتعلقة مهارة آالم اللغة العربية بهذه المؤسسةوتص

  . أعين سوأ آانت فى المادة والطریقة

لمساعدة  التالميذ فى نيل أإلستطاعة في مهارة الكالم اللغة  .٢

  العربية 

لزیادة اتساع العلوم للكاتب عن طریقة التعليم مهارة الكالم اللغة  .٣

  .العربية متعمقا

  

  طريقة البحث. و

هى الطریقة التى یسلكها الكاتب لجمع البيانات المحتاج اليها 

المناهج التي تسير عليها الكتابة في هذ البحث . في آتابة هذا البحث
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 المقابلة، طریقة  طریقة طریقة تعيين الفرد، طریقة المالحظة،: هي

  .طریقة االستبيان، وطریقة تحليل الحقائق أو البيانات ,الوثائق

  يين الفردطريقة تع .١

قد بينت سوهارسمى أریكنطا اذا آان مجتمع عينه البحث 

أقل من المائة، فاألفضل أن یأخذ جميعه، واذا آان مجتمع عينه 

البحث أآثرمن مائة فيؤخذ بين عشرة إلى خمسة عشرة فى 

  فى ٢٠.المائة، أو عشرین إلى خمس وعشرین فى المائة أو أآثر

   هذه البحث استعمل الكاتب طریقة المجتمع االصائ

)Populasi ( یعنى جميع الطالب فصل الثالث من طالب

    قرة أعين وهم ثمانية عشر طالبا المدرسة االبتدائية مؤسسة

  (Metode Observasi)  طريقة المالحظة  .٢

  هذه ٢١.هى النظر وتطور الظواهر المبحوثة وتسجيلها 

اإلبتدائية  الطيقة تستعمل للحصول على البيانات عن موقع مدرسة

قرة أعين یوآياآرتا الجغرفى وللحصول البيانات فى القل  مؤسسة

 ؤسسةاإلبتدائية سم الميداني ألنشاطة تعليم اللغة العربية بمدرسة

  .قرة أعين یوآياآرتا

  
                                                 

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian;Sebuah Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka 
Cipta. 1993, hal. 107 

21 Ibid hlm. 136. 
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   (Metode Wawancara) المقابلة  طريقة .٣

وهى عملية األسئلة واألجوبة بالسان بحيث یكون رجالن 

او أآثر تواجها  جسما وینظر أحدهما وجه األخر ویسمع 

٢٢.صوته
 یعد الباحث نفسه اعدادا تاما لهذه المقابلة  وهي بان 

بتنطيم األسئلة اللتي سييطلب اإلجبة عنها، والنقاط التي یرید 

اسستضاء حالها، وطریقة المقابلة المستخدمة فى هذا البحث هي 

وهي تسائل بين المقابل ومعلم  )Interview Terpimpin( المقابلة المقيدة

  ٢٣.عضائه والمتعلمين بلساناللغة العربية ومدیر المدرسة وأ

  ) ( Metode Dokumentasi طريقة الوثائق  .٤

ویستعمل الكاتب فى جم الحقائق أو البيانات بكثرة القراءة 

 المجالت أو المطالعة، وبالبحث عن الكتب والتسجيالت أو

والجرائد وغيرها التى تتصل بموضوع  هذا البحث، والطریقة 

 Dokumentasi(التى یستعملها الكاتب تسمى الطریقة الوثائقية 

Method( وهي التنقيب عن الحقائق أو البيانات المكتوبة من ،

الكتب أو التسجيالت والجرائد و المجالت وملحوظات اإلجتماع 

  ٢٤ .وغيرها
                                                 

22 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, YPFP, UGM, Yogyakarta, 1987, hal. 75. 
 23 Anas Sudijono Teknik Evaluasi Pendidikan, Yogyakarta, Sumbangsih Offset, 1994, hal. 

53.  
24 Handri Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada Press, 1985, 

hlm. 143. 
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  (Metode Test)     طريقة االمتحان  .٥

كتابي بوضع  وهنا اإلمتحان ال٢٥األسئلة المقدمة بالكتابة 

  اإلنشاء الشفوي

  ) ( Metode Angket طريقة االستبيان .٦

هى طریقة لجمع البيانات عن طریق تقدیم عدد من األسئلة 

 ویستخدم ٢٦.المكتوبة تطلب اإلجابة عليها ثم جمعها بعد ذبك

  الباحث هذه الطریقة لمعرفة رغبة الطلبة فى تعلم

  )Metode Analisis Data( طريقة تحليل الحقائق أو البيانات .٧

یستمر الكاتب بعد أن عمل بجمع الحقائق أو البيانات 

بتحليلها العلمى، ألن التفكير العلمى ليس بمجرد جمع الحقائق أو 

أو البيانات الذي یميز التفكير  ائقالبيانات، ولكن بتفسير هذه الحق

  ٢٧.العلمى عما سواه

  : وأما الطریقة المستخدمة لتحليل هذا البحث هي

فهى طریقة یبحث فيها  )Induktive Method(طریقة اإلستقرائية   . أ

  ٢٨. وال للموصول الي قاعدة عامةعن الجزئيات أ

                                                 
25 Handri Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajahmada Press, 1985, 

hlm. 143. 
26  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, Raja Erapindo Persada, 1996, 

hlm. 67.   

 ١٤٦: ص,  ١٩٨٢, النهضة دار,  القاهرة, ومناهجه األدبى البحث اصول, الدين تقى الدكتور ٢٧

   ٢٧١: ص, السنة بدون, تاثانية الطبعة, الفكر دار, فالسفتها و التربية, االبرشي عطية محمد  ٢٨
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هى طریقة اإلستنتاج ) Deduktive Method( طریقة اإلستنباطية   . ب

   ٢٩.من المعارف والحقائق العامة إلى النتيجة الخاصة

  تحليل المادة الكمية  . ت

واما . هي تجميع البحث بوجود األرقام باستعمل صغة التعداد

  : صغة التعداد مستخدم هنا هى 

P =    
N
F   x 100%  

  :البيان

P = Angka prosentase )  النسبة المئویة (  

F = Jumlah frekuensi  )التكرار(  

N = Number of case  30 )عدد مفردات العينة(  

 

  

  

  

  

                                                 
29 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 36 

 

30 Prof. Drs. Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta, Rajawali Press, 1987, 
hal. 4. 
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  أساس النظرية 

  غراضه أهمية اللغة العربية وا

  أهمية اللغة العربية  . أ

اللغة العربية هى اللغة التى الیستطيع ان تفرق عن االسالم 

وبإضافة أیضا ان اللغة العربية إحدى اللغات العالمية المعترف 

  وال شك علينا ان اللغة٣١.م١٩٧٣بها فى هيئة األمم المتحدة عام 

العربية مكانة خاصة فى نفوس المسلمين ال فى نفوس العرب 

آما ان اهمية هذه اللغة تزید یوما بعد یوم فى عصرنا . فحسب

نالت اللغة العربية من اهتمام العلماء والدارسين غير . الحاضر

بان اللغة العربية هى اللغة التى . العرب ما لم تنله لغة اجنبية عنها

آتاب المسلمين آافة وهى بذلك اللغة التى نزل به القران الكریم 

یحتاجها آل مسلم ليقرأ ویفهم القران الذى یستمد منه المسلم 

األوامر والنواهى واالحكام الشرعية، والقران معجز فى لغته 

وفنه فالسبيال الى ترجمة لغة اجنبية تحتفظ بهذه البالغة المعجزة 

ب خاصة هذه الصعوبات تتطالب من المترجم صفات ومواهي

                                                 
 ٢ ص, السابق المصدر النبى رب عبد نورالدين ممدوح  31 
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. حتى تأتى ترجمة أقرب قدر المستطاع الى اللغة المنقولة منها

  .وحتى تكون عمال امينا یبعد عن الخيانة

 آل ٣٢واللغة العربية لغة یتعبد بها المسلمون فى الصالتهم

الصالة ال . مسلم یرید ان یؤدى الصالة وجب عليه باللغة العربية

 والفاظ الصالة االخرى ال -ظ عربيتصح اال بتالوة القران بلف

فلهذا ان اللغة . تستقيم اال بمفردات اللغة وترآيبها العربية السليمة

فيصح ان یقال . العربية مرتبطة برآن اساسى من ارآان االسالم

  . تعلم اللغة العربية بذلك واجب على آل مسلم

ولعل من اهم واجباتنا نحن ابناء االمة العربية ان نعى 

وعلى سموها وتقدمها يتوقف .  العربية النها رمز قومتناباللغة

والشك ان تعلم وتعليم اللغة . تقدم االمة، وتيقظ الوعى العربى

  .العربية محتاج ومهم

  أغرض تعليم اللغة العربية . ب

فى العام يغرض تعلم اللغة العربية ليجد المهارة اللغوية 

الذى يتعلق واما الغرض . حتى نستطيع ان تكون لغة مواصلة

                                                 
 فحةص نفس ال 32
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 اى مهارة ،على اللغة نفسها هو استيعاب المهارات اللغوية

  . االستماع، مهارات القراءة،مهارات الكالم، ومهارات الكتابة

ومن االهداف المشترآة من المهارات اللغوية االربعة 

  : وفروع اللغة العربية على ايجازها آالتالى

ة والكتابة تحسين االسلوب التعبير فى الكالم والخطاب .١

  ) التعبير(

النحو (ضبط الحرآات والسكنات لكل حرف من حروف اللغة  .٢

  )والصرف

  )االصوات(النطق الصحيح والسليم لحروف اللغة  .٣

  )القراءة(تنمية الثروة اللغوية  .٤

انمية القدرات والمهارات على الكتابة الصحيحة وجمال الخط  .٥

  )االمالء والكتابة(

  ٣٣)البالغة(الدبى تنمية الذوق ا .٦

اما قواعد التدريس االساسية العامة آما قال امين موسى فى 

  : يس هىاصول التربية وفن التدر

  من المحسوس الى المعقول  .١

                                                 
المملكة العربية السعودیة، .  عبد المحسن ابانمى ومنيع المنيع، مذآرةفى طریقة تریس اللغة العربية لغير الناطقين بها  33

  ١ه، ص ١٤٠٤معهد تعليم اللغة العربية بإندونيسيا 
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  من الجزئيات الى الكليات  .٢

  من االمثلة الى القواعد والتعارف ومن الخاص الى العام  .٣

  من المعلوم الى المجهول  .٤

  من البسيط الى المعقد  .٥

من المعلومات المبهمة الى المعلومات الواضحة للمحدودة او  .٦

  من غير المحدود الى المحدود

  من المعلوم بالجبرة والمشاهدة الى المعلوم بالعقل والدليل  .٧

  ٣٤من السهل الى ما هو اقل السهولة .٨

  وطرقة تعليم اللغة العربية وما يتعلق بها 

  للغة العربية طرق تعليم ا.  أ

والشك ان الطريقة الناجحة تستطيع ان تعالج آثيرا من 

 ٣٥.النقص الذى يمكن ان يكون فى المنهج اوالكتاب او التالميذ

الطريقة بمعناها العام هى الخطة التى يرسمها الفرد ليحقق بها 

. مال بأقل جهد وفى اقصر وقتهذفا معينا من عمل من االع

والطريقة عند محمد عطية االبراشى هى الخطة التى نضعها 

النفسنا قبل ان ندخل حجرة الدراسة ونعمل لتنفيذها فى تلك 
                                                 

  ١٧٣ص . ه١٣٦٤ قندیل، اصول التربية وفن تدرسين، مكتبة الجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  امين موسى34 
 ٤ ص, السابق المصدر النبى رب عبد نورالدين ممدوح  35 
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 وطريقة فى التربية هى  االسلوب الذى ٣٦.الحجرة بعد دخولها

نشط التعليم ليحقق وصول المعارف يستخدمه المعلم فى معالجة ال

 آما عرفنا ان ٣٧.الى تالميذه بأيسر السبيل واقل الوقت والنفقات

الطريقة من اهم الموضوعات فى التربية وهى االساس التى تبنى 

 فالطريقة التدريس. عليه مهنة التدريس ويتوقف النجاح والدراسة

اما طرق التدريس بالمعنى العام فهى . عامة وخاصة: نوعان

وبالمعنى . الطريقة الصالحة الن يدرس بها اآثر من مادة دراسية

وطرق . الخاص فهى الطرق التى تدرس بها مادة واحدة معينة

  : العامة نوعان

  طرق قديمة وهى الطرق التى تجعل هدفها التعليم فقط .١

لتى ترمى الى رعاية نمو التلميذ طرق حديثة وهى الطرق ا .٢

من جميع نواحى شخصيته العقلية والجسمية واالجتماعية 

والوجدانية والخلقية هى تهتم باالغراض التربوية اآثر مما 

  ٣٨تهتم باالغراض التعليمية ولذلك تسمى طرق التربية

                                                 
 ٢٦٧, السابق المصدر محمد عطية االبراشى 36
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والطريقة الناجحة هى التى تؤدى الى الغاية المقصودة فى 

اقل وقت وبأيسر جهد يبذله المعلم والمتعلم ولقد اخترت فى هذا 

  ٣٩:البحث ابرز هذه الطرق وهى

  طريقة القواعد والترجمة  .١

  الطريقة المباشرة  .٢

  ريقة القراءة ط .٣

  الطريقة السمعية الشفوية  .٤

  الطريقة المختارة  .٥

ولتفصيل وتوضيح هذه الطرق بود الباحث ان يفصل 

  : ويوضح واحدا فواحد وهى

  طريقة القواعد والترجمة : الطريقة االولى

طريقة القواعد هى تحفيظ القواعد والنحوية والمفردات 

 ٤٠. القواعد النحويةالمتحددة، وترتب تلك المفردات باتباع

 واما المقصود عنها ٤١.والترجمة فهى نقله الى اللسان الترآى

                                                 
 ٦ ص, السابق المصدر النبى رب عبد نورالدين ممدوح 39

40Mulyanto Sumardi, Op. Cit, hal. 3  
  ٦٠: ص  السابق المصدر معلوف لويس 41 
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تهدف هذه الطريقة . فهى عملية نقل اللغة العربية الى لغة التالميذ

  : هى

لى درجة من تخريج طالب مشفقين ثقافة ادبية عالية وع .١

  . التذوق االدبى

  تخريج طالب يحفظون المنون النحوية والنصوص االدبية .٢

تخريج طالب قادرين على الترجمة التحريرية من اللغة االم  .٣

  واليها 

ولكى حقق هذه االهداف فانها تلجاء الى استعمال 

  : االساليب التالية

ريف حشو اذهان الطالب بالقواعد النحوية وقوائم التص .١

  . واالزوان

  تحفيظ الطالب قوائم من المفردات ومرادفتها عن ظهر قلب  .٢

  تعليم الطالب القراءة التفصيلية التحليلية  .٣

تعليم الطالب آتابة موضوعات االنشاء باقتباس جمل  .٤

  وفقرات من االدباء والشعراء

  تدريب الطالب على ترجمة النصوص االدبية الراقية  .٥
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  : اخل الفصل واجراءتها د

يقوم المدريس بترجمة المفردات الجديدة ثم يكلف طالبه  .١

  بحفظها ويطلب سماعها فى اليوم التالى

يطلب المدرس من بعض الطالب قراءة النص ويصحح  .٢

لهم يقوم العلم بقراءة النص جملة ويطلب من طالب االن 

  . آياء ترجمة الجمل ويترجمها بنفسه

دة النحوية من النص ويشورحها يستخرج المعلم القاع .٣

شرحا مفصال ثم يطلب احيانا من الطالب تكوين جملة 

مطابقة القاعدة ثم يبدأ الطالب فى االجابة عن تدريبات 

  اختيارية 

يكلف المدرس طالبة بحفظ القواعد عن ظهر قلب  .٤

  . ويسمعها لهم فى الحصة التالية

  ٤٢.يقوم الطالب احيانا بترجمة النص تحريريا .٥

  . الطريقة المباشرة: الطريقة الثانية
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اللغة (يستعمل المعلم اللغة االجنبية : الطريقة المباشرة هى

قد نشأت هذه الطريقة فى اوربا فى النصف .  مباشرة) العربية

 قدتمتد الى الثانى من القرن التاسع عشر اال ان جذورها الحقيقية

اوائل القرن السابع عشر عندما دعا اليها المربى الشيكى 

آومينوس والمربى البريطانى جون لوك آما تعد فرنسا او الدول 

التى شجعت على استعمال هذه الطريقة فى تعليم اللغة 

  ٤٣.االجنبية

  : ىاستهدفت هذه الطريقة ما يل

اآساب الطالب القدرة على التذآير باللغة الهدف فى  .١

  .المحادثة والقراءة والكتابة

استعمال اللغة الجديدة استعماال مباشرا دون ترجمة بغرض  .٢

  .االتصال والتفاعل

  : واما مزيات هذه الطريقة عند اآرم ملبارى فهى

يرة المادة الدراسية تتكون من الكلمات وترآيب الجملة الكث .١

  .اليومية

  تدريس القواعد بالسلوك الشفهية ليس بتحفيظ القواعد  .٢
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يتعلم المعنى المحسوس باستعمال الشيئ والمعنى المعنوى  .٣

  بالتصوير 

آثرة التدريبات السمعية واالتباعية، واما هدفها فهى وصول  .٤

  االستطاع اللغوية تلقائيا

  عملية الدرس فى الفصل  .٥

  اللسان قراءة النصوص ب .٦

  ٤٤.يدرب التالميذ الى الفكرة باللغة االجنبية ابتدائيا .٧

  : واجراءة هذه الطريقة هى ما يلى

 ساعة تقريبا ال ٢٠٠يستخدم المعلم مدخال شفويا يستمر  .١

  عرض فيها الى القراءة والكتابة يت

يبداء البرنامج اللغوى بتعلم آلمات وعبارات تدل على  .٢

  اشياء وافعال محسوسة او يمكن تمثيلها 

ينتقل التعلم الى موافق لغوية تعتمد على الحوار وتعبر عن  .٣

الحياة اليومية وتستفيد من الصور والرسومات دون 

لم القراءة اوال بقراءة االعتماد على الترجمة يبداء المع

  النص ثم يطلب 

                                                 
44 A. Akrom  Malibary Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Jakarta, PT, Bulan 

bintang, 1987 hal. 4-5 
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من الطالب القراءة بعد ذلك والكتابة تتم تعلمها عن طريق  .٤

  .ملء الفراغ وتكوين جمل بسيطة

  

  . طريقة القراءة: الطريقة الثالثة

هذه الطريقة تغرض الى ان تعطى الطالب القدرة فى فهم 

٤٥القراءة العلمية التىيحتاجها الطالب فى المدرسة
 اوهى عملية  

نشاءت  ٤٦يراد بها ايجاد الصلة بين لغة الكالم والرموز الكتابية

 م عن دراسة ١٩٢٩هذه الطريقة الى تقرير آولمان بتاريخ 

   ٤٧.ريكيةاللغات االجنبية الحديثة فى الواليات المتحدة االم

  : واهداف طريقة القراءة باختصار فيما يلى

القدرة على قراءة اللغة االجنبية وفهمها فى سهولة نسبية  .١

بغية انتاج جمل صحيحة عند الكتابة واجادة النطق عند 

  التكلم 

                                                 
45 Sri Utari Nababan, Op. Cit, hal. 192  

 ٥٧  ص السابق المصدر ابراهيم، العليم عبد  46 
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 تكون متدرجة ترآز على القراءة الصامتة السريعة بحيث .٢

من السهل الى الصعب ومن المعلوم الى المجهول ومبنية 

  على مفرادات الشائعة 

  : واجراتها آما يلى

فى االسابيع االول يبدأ البرنامج بمرحلة شفوية تخصيص  .١

  لالستماع وذلك للتعود على االصوات والفهم 

 يبداء المعلم فى الترآيز على القراءة ويرآز فيها على جانب .٢

  . الفهم باالآثر من اسئلة االستيعاب

اما الجزء االساس من البرنامج فخصص للقراءة المكثفة  .٣

والموسعة وبهذه الطريقة تزداد ثروة الطالب اللغوية من 

  ٤٨.خالل نصوص وآتب متدرجة

  الطريقة السمعية الشفوية : الطريقة الرابعة

لى القطعة وبعد السمعية معناها ان يستمع التالميذ ا

مناقشهم فى معناها وهجاء آلمات مشابهة لما فيها من الكلمات 

 وهذه الطريقة قد ظهرت فى السنوات ٤٩.تملى عليهم. الصعبة

                                                 
  نفس الصفحة  48
  ١٩٧  ص السابق المصدر ابراهيم، العليم عبد   49
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االولى المحرب العالمية الثانية وذلك عند ما احتاجت الواليات 

د من المترجمين والمتحدثين بلغات المتحدة االمريكية الى عد

. اجنبية ليقوموا بمهمات عسكرية وسياسية فى ذلك الوقت

وظلت هذه الطريقة فى تطور مستمر واستفادت من نظرية 

السلوآيين من علماء النفس وآذلك من المنهج الوصفى فى علم 

استجابة + اللغة وآذلك من قنون التعلم الذى يعتمد على حافز 

آما استفادت الطريقة السمعية .  تعلم–تكرار  + تعزيز فورى+ 

الشفهية آثيرا من الطريقة المباشرة بل يمكن ان يقال انها 

 وتهدف هذه الطريقة الى تخريج دارسين بقنون ٥٠.تطوير لها

) والكتابةاالستماء والتحدث والقراءة (المهارات اللغوية االربع 

مع االعتناء بالجانب الشفوى الن اللغة فى االساس وسيلة 

  . اتصال بين الناس والشعوب

  :ويتحقق هذا الهدف باتباع افتراضاتها التالية 

اللغة اساس آالم، فاالهتمام يجب ان ينصب على الكالم  .١

  . وليس القراءة والكتابة

                                                 
 ١١ ص, السابق المصدر النبى رب عبد نورالدين ممدوح   50
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. ٣الكالم . ٢ االستماع. ١: تبتيب تعليم اللغة االجنبية هو .٢

  الكتابة . ٤القراءة 

يمكن تعلم اللغة االجنبية بالطريقة التى يكسب بها الطفل  .٣

  . لغته االم

  اللغة عادة والعادة تكتسب بالتمرين  .٤

يجب ان نتعلم اللغة ذاتها فنتدرب عليها ونمارسها فعال  .٥

  ٥١.ولسنا فى حاجة الى معرفة قوانينها وقواعدها وتحليالتها

  : واما اجرأة هذه الطريقة فهى آالتالى

مرحلة شفوية خالصة تهدف الى تدريب االذن واللسان حيث  .١

يقوم المعلم باجزاء حوارات محسوسة من الحياة تعتمد على 

  .  اسابيع٣-٢الصور والتمثيل 

 حيث يبدأ التالميذ بقراءة حوارات –مرحلة بداية القراءة  .٢

سمعوها وتدربوا عليها بل وحفظوها ونصوص سبن لهم ان 

احيانا وتدخل الكتابة تدريجيا فى مرحلة القراءة وتصبح 

  : خطوات الدرس آما تالى

  استماع والكتب مغلقة  .١

  استماع وتكرار والكتب مغلقة  .٢
                                                 

 س الصفحة نف  51
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  ) ربط االصوات برموز الكتابة(استماع والكتب مفتوحة  .٣

  قراءة جماعية والكتب مفتوحة  .٤

  ئوية والكتب مفتوحة قراءة ف .٥

  قراءة فردية والكتب مفتوحة  .٦

  االجابة على اسئلة االستيعاب  .٧

  . تدريبات االنماط .٨

  . الطريقة للمختارة: الطريقة الخامسة

من الغرض السابق تبين لنا مزايا وعيوبا آل طريقة، 

ولقد حاول بعض العلماء التوفيق بينها فظهرت الطريقة 

زم المعلم فى تدريسه باتباع طريقة واحدة المختارة التى ال تل

ولقد اعتمدت الطريقة . والنظر اليها على انها اصلح الطرق

  : المختارة على ما يلى

ان آل طريقة فى التدريس لها محاسنها ويمكن االستفادة  .١

  .منها

ال توجد طريقة مثالية تماما او خطئة تماما ولكل طريقة  .٢

  مزايا وعيوب
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 الى طريقة التدريس على انها يكمل بعضها يجب ان ننظر .٣

  بعضا وليس متعارضة او متناقضة

ال توجد طريقة واحدة تناسب جميع االهداف وجميع  .٤

  الطالب 

المهم فى التدريس هو الترآيز على المتعلم وحاجته  .٥

  ٥٢.ومتطلبات الموفق

 آيفية والطريقة المختارة تعتمد على قدرة المعلم فى

اختيارما يناسبه من اساليب وطرق توافق حاجات الطالب 

وتتطلب هذه الطريقة توافر الشروط التالية فى . والموفق التعليم

  . المعلم

ان يكون ملما يجميع الطرق الماما يمكنه من االستفادة من  .١

  مزاياها وتجنب عيوبها

تهم ان يحسن الطريقة المناسبة االعمار الدارسين ومستويا .٢

  . اللغوية

ان يجيد انتقاء الطريقة التى تتمشى مع فقرات الكتب  .٣

  ٥٣.المستخدم

                                                 
 ١٣ ص المصدرنفس  52    
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ويكاد يجزم اتباع هذه الطريقة انه ال يوجد مدرس 

وبهذا فقد اصبحت هذه . يستطيع ان تلتزم آلية بطريقة معينة

  . الطريقة مخرجا يرضى اغلب التحسين لطرق التعليم االخرى

  : لمؤثرة فى طريقة التدريسالعوامل ا

ان اغلب طرق تدريس اللغة العربية تنأثر الى حد آبير 

  . بعدة عوامل تأثيرا مباشرا او غير مباشرة فى نتائجها

  : وتنقسم هذه العوامل الى اربعة اقسام

  عوامل تتعلق بالمعلم  .١

  عوامل تتعلق بالطالب  .٢

  عوامل تتعلق باللغة  .٣

  عوامل متنوعة  .٤

  اللغة العربية وما یتعلق بها   . ب

قبل ان یلقى الكاتب عن اللغة العربية وما یتعلق بها فينبغى 

على الكاتب ان یتقدم عن تعریف اللغة ووظائف اللغة على 

  : شرحهما آما تالى
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  تعريف اللغة . أ

اللغة بالمعنى اللغوى هنا الفكرة الواحدة البسيطة التى 

سواء اآان ما بمثلها فى . قارئتثيرها الكلمة ذهن السامع او ال

  ٥٤الخارج والواقع شيئا محسوسا ام معنویا 

فاللغة بمعناها الواسع فهى اداة التفاهم ووسيلة التعبير 

   واذا إنتقلنا الى لغة ٥٥.عما بالنفس بين طوائف المحلوقات

  

االنسان نجده قد تعارف على انها العبارة التى یكشف بها 

المتكلم عن نفسه ویوضح بها مقصودة وهى تتميز بالمقاطع 

 وأما ٥٦.الجمل ذات الترآيب الخاصوالحروف والكلمات و

مفهوم اللغة لغير الناطقين بها عند محمود خاطر فهى 

مجموعة من العادات التى یمكن اآتسابها والهدف الرئيس من 

تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها هو أن یكسبوا العادة 

  .مارسونها بهااللغویة التى یمارسها الناطقون وبالطيرقة التى ی

                                                 
 ٢٦ ص ١٩٦١ عبد العزیز عبد المجيد اللغة العربية اصولها النفسية وطرق تدریسها دار المارف مصر  54
 ١٩٧٧يمان قرة درسة تحليلية وموافقت تطبيقية فى تعليم اللغة العربية والدین االسالم  دار المارف ، القاهرة   حسين سل 55

 ٢٣ص 
 ٢٥ نفس المصدر ص  56
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  وظائف اللغة. ب

قد رأى حسين سليمان قرة عن وظائف اللغة للفرد 

  :والجماعة فهى آما يأتى

تخرج بالفكرة من ذهن صاحبها حيث آانت خافية مستترة  .١

الى عالم الحسن واالدراك الخارجى فتترجمهما فى 

  صورة بارزة ذات آيان ومعالم 

ستريح النه اطلق تفتح أمام االنسان صفحة افكارة في .٢

مكتوما يطلب االفراج عنه وابان عن نفسه أمام نفسه 

  وأمام االخرين 

تقف أمام االنسان على افكار غيره من الناس وتصله  .٣

  . بمكونات نفسهم ونتائج أعمالهم

تحقق لالفكار والمعارف آيانا معميزا حين تضعها  فى  .٤

  .تلك القوالب اللغوية المتميزة 

  القيمة فى نظر الفرد والجماعة  ومن ثم تكتسب 

ترتقى بالقدرة العقلية او لذآاء لدى االنسان حيث الطفل  .٥

يولد ذا مقدرة عقلية محدودة  ففيتفاعل مع عناصر البيئة 

التى تحيط به ويتعلم الكثير مما يحتاج اليه فى حياته عن 
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امه وابيه واخوته ومدرسته متخذا اللغة سماعا ونطقا 

  تمدة له من ذلك وآتابة خير مع

وتوضح المعانى فى . بها تصور االفكار تصوير مبدعا .٦

القوالب الفنية من االلفاظ والعبارات فتأخذ بااللباب وتؤثر 

  فى الناس التأثير الذى يقصده مصورها

يعتمد عليها المجتمع فى تحقيق اهدافه وانجاح مراميه  .٧

٥٧واتجاهاته سياسة واجتماعية واقتصادية
ويلخص االستاذ  

  : البرت عن وظائف اللغة االجتماعية فيما يأتى

انها تجعل للمعارف واالفكار البشرية قتما اجتماعية  .١

بسبب استخدام المجتمع اللغة لداللة على معارف 

  وافكاره

انها تحتفظ بالتراث الثقافى والتقاليد االجتماعية جيال  .٢

  . بعد جيل

انها باعتبارها وسيلة لتعلم الفرد تساعده على تكييف  .٣

سلوآه وضبطه حتى يناسب هذا السلوك تقاليد 

  المجتمع وسلوآه 

  ٥٨انها تزود الفرد بأداوات للتفكير .٤
                                                 

 ٣١ المصدر السابق ص  ليمان قرةحسين س 57 
 ١٩المصدر السابق ص  عبد العزیز عبد المجيد 58
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  مهارة الكالم.  ج

 آما عرفنا ان مهارة الكالم شئ مهم فى االتصال الذى

اشترك الناس السيما فى التربية المنزلية والمدرسة والسوق 

توحه الناس عندما یجتمعون مع اسراتهم البد . وما الى ذلك

فينبغى . فيه الكالم بين االوالد مع ولده ومع اسرته أخرى

للمتكلم ان یفهم الموضوع الكالم جيدا حتى فهم المستمع 

ألن . المستمعينآالمهم مؤثرتا ونحو ذلك ان یقوم اثره الى 

  .هدفها السااسية لالتصال

مشكلتنا اليوم ان تعليم  مهارة آالم اللغة العربية غير 

ظهر هذا االمر فى . مقتنع آما وقع فى تعليم اللغة االخرى

ندوة التى فيها الیشجع المتعلمون لتعبير ما فى افكارهم باللغة 

  . االجنبية طالقة

   تعليم مهارة آالم-

المناهج والطرق التعليمية هى عدم احدى من نقائص 

الممارسات فى تدریبة اللسان لذلك وجدنا اآثر الطلبة یعرفون 

اللغة ولكن اقل منهم یستطيعون ان یعبيربها ما فى افكارهم 

والتدریبات التى استخدمها المعلم فى . وشعورهم شفاویا

واما الخطوات فى . الغالب هى تدریبة االلفاظ و تدریبة اللسان
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ان یلفظ الطالب االصوات الجدیدة : یبة االفاظ آما تلىتدر

والغریبة من فونيم الى فونيم أخر على سبيل مخرجها، ان 

یفرق الطالب فونيما الى فونيم اخر بطریقة زوج لبكلمة 

واما الخطوات فى تدریبة اللسان . المقاربة  بل اصلها مختلفة

 ان یكون ان یبدو الطالب المحادثة عن آل شئ الى: آما تلى

ماهرین فى استعمالها وان یكرر ترآيب الجملة استمرارا 

ولسانا بطریق متنوعة، مثل ان یزید المعلم عنصرا جدید 

الجملة المستعملة وان یدخله اثناء الجملة، ثم ان یغير الجملة 

الى جملة اخرى وان یبدل عنصر الجملة السابقة الى عنصر 

  . جدید

   مشاآلة تعليم مهارة الكالم-

واما المشكالت تعليم مهارة الكالم اللغة العربية الى 

  : االتى

  .وسائل التعليم فى اللمدرسة الدینية قليلة -١

  .الكتب المشتعملة التناسب بإردة المتعلم -٢

  المعلم الماهر فى استعمال اللغة العربية طالقة قليل -٣

طریقة التعليم اللغوى اآثرها مأخوذة من الطرق األخرى  -٤

تعليم اللغة االجنبية، تميل الى طریقة الترجمة حتى فى 
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االن الى ان یكون الحصول التعليمى غير تمام بينما 

  .استخدم المعليم مادة تعلمية بطریقة ثابتة

فمن أجل ذلك نحتاج الى طرق  ومواد متنوعة حتى وصل بها 

الى التعليم المسرور والمؤثر بإهتمام تطبيق اللغة حتى 

وبجانب ذلك . ان یستعمل اللغة العربية جيدةیستطيع الطالب 

نهتم الى األشياء األتية نحو المبداء التعليم الجدید والبيئة 

  .  اللغویة

      

  نظام البحث . ز

نظام البحث الذى قدمه الكاتب راجيا أن یكون هذا البحث راتبا 

یتكون هذا البحث من خمسة أبواب، ولكل باب . فى بحثه ومحتویاته

  . لمنها فصو

وأما الباب األول فهو المقدمة التى تتكون من بيان الموضوع، 

وخلفية المشكالت، وتحدید المشكالت، وأغراض البحث، وفوائد 

  .البحث، وطریقة البحث، ونظام البحث

فيشرح الكاتب عن الصورة : فيأتى بعد ذلك الباب الثانى

حتوى قرة أعين یوآياآرتا التى ت اإلبتدائية مؤسسة العامة مدرسة
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موقعها الجغرفي وتاریخها وهيكال تنظيمها ووسائل التعليم وحالة 

  . األساتذ وحالة الطالبة

 الباب الثالث  عملية التعليم مهارة آالم اللغة العربية بمدرسة

قرة أعين یوآياآرتا ویشتمل على منهج دراسة  اإلبتدائية مؤسسة

  .ة وامعارضةلتعليم اللغة العربية وطرق تعليمها والعوامل الدافع

والباب الرابع خاتمة، ینقسم الى ثالثة أجزاء الخلصات 

  .واإلقتراحات وآلمة اإلختتام
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  الباب الخامس

  االختتام

  

  النتائج .  أ

وبعد البحث فى المسائل االساسية آما ذآرنا فى تحدید المسألة 

فعلى الكاتب ان یلقى الخالصة ليسهل على القراء األعزاء ان یقراؤا 

  : ا ما یضمنه هذا البحث وهىویفتشو ویفهمو

اإلبتدائية بالمؤسسة  مجال تعليم مهارة آالم اللغة العربية فى مدرسة. ١

  : قرة اعين یحتوى على

  عناصر اللغة

  أشكال الكلمة

  اسم -

  االشارة  والضمير

    االدوات-

  بعض أدوات الجر

  النحو

  عمدة الكلمة
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  )ظرف(خبر 

ارة آالم اللغة العربية بهذه  الطریقة المستعملة فى عملية تعليم مه. ٢

  مدرسة االبتدائية هى طریقة النحو والترجمة وطریقة القراءة

ان عملية تعليم مهارة آالم اللغة العربية بهذه المدرسة االبتدائية . ٣

التناسب بنظریة تعليم مهارة آالم اللغة العربية سواء آانت فى المادة 

  .والطریقة، بل تناسب بلغایة تعليمية فحسب

وتحصل االنجاز فى تعليم مهارة آالم اللغة العربية بهذه المدرسة . ٤

م ینال ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلبتدائية مؤسسة قرة اعين السنة الدراسية 

، اذ من هذه القيمة المتعدلة ان انجاز %٦،٥٢درجة المعتدلة بقيمة 

  .فى تعليم مهارة آالم اللغة العربية بهذه المدرسة بدرجة الوسيطة

  

  راحاتاالقت. ب

وبعد ما عرض من المباحث بعون اهللا وتوفيقه یود الكاتب ان 

یقدم اإلقتراحات لعلها نافعة للطالب فى اهللا األعزاء وال سيما 

  : وهى آما یلى, للمدرسين لتعليم مهارة آالم اللغة العربية

  ان یجتهد التالميذ آل اجتهاد مهارة آالم اللغة العربية .١

ائما، ان تعليم مهارة آالم اللغة العربية یجب ان یعرف المدرس د .٢

  . ليس غرضا فى ذاته بل وسيلة لفهم وتطبيق
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ان یعد المدرس اعدادا تاما على القاء مادة لكى مهارة آالم اللغة  .٣

  العربية یكون ناجحا فى تعليمه وليكون التالميذ فاهمين

  

  االختتام. ج

 ان انهى الحمد هللا الذى قد اعطانى هدایة وقوة حتى استطيع

هذا البحث وارجو ان یكون هذا البحث مهما آان قدره نافعا لى 

  .واهللا اعلم باصواب. ولعامة المعلمين بان یأخذ واما فيه من الحسنات

  الحمد هللا رب العالمين
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  العربية باللغة المراجع

  

 المعلم كتاب العربية اللغة تدريس فى التوجه السان، على محمد -١

 دار القاهرة، ،العربية اللغة تدريس طرق فى والباحث والموجه

  .سنة بدون المعارف،

 العربيـة  رس الـد  جـامع  م١٩٧٣،الغالييني مصطفي الشيخ  -٢

 .العصرية االمكتبة : بيروت

 المـصطلحات  معجـم , لمهنـدس  وكامل ١٩٨٣ ،وهبة مجدي -٣

 .الثانية الطبعة ،اللبنان مكتبة ،واألدب اللغة في العربية

 ،العربيـة  اللغة لمدرسة الفنى الموجه ١١١٩،ابراهيم العليم دعب -٤

 .العاشرة الطبعة, القاهرة المعارف دار

 المـشرق  دار بيروت ،واالعالم اللغة في المنجد ،معلوف لويس -٥

 .والثالثون الرابعة الطبعة

 االحيـاء  دار ،التعلـيم  و التربية روح  ،االبراشى عطية محمد -٦

 .سنة ولمجه العصرية المكتبة

 ،فانجاع فادع ،التربية فن م١٩٤١،طه الدين ونصر يحيى مختار -٧

 .الثانى الجزء ،تنديكة مطبعة

 العربية التعليم طريقة في بحث ،النبي رب عبد نورالدين ممدوح -٨

 .ماد كاجاه ،العربية اللغة ندوه ،المؤسسات في
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 شـركة   ،مصر ،العربية وسير اللغة فقه ،الثعالبى منصور ابو -٩

 .الثالثة الطبعة ،واوالده الحلبى لبنان مصطفى ومطبعة مكتبة
 

  م١٩٢٩ ،موسـى  يوسـف  وحـسين  الـصاعدى  الفتـاح  عبد  -١٠

 .األول الجزء ،الفكر دار: بيروت  ،اللغة فقه فى اإلفصاح

 فى العربية اللغة تعليم طريقة ،النبى رب عبد الدين نور ممدوح  -١١

 للغـة  الوطنية للندوة مقدم ،ةيالرسم وغير الرسمية المؤسسات

-١٥ بتاريخ بجوكجتكرتا -مادا غاجا جامعة فى المنعقد العربية

 م١٩٨٨ اكتوبير ١٦

 ،ومناهجـه  األدبـى  البحث اصول م١٩٨٢،الدين تقى الدكتور -١٢
 .النهضة دار  ،القاهرة

 الطبعـة  ،الفكـر  دار ،فالسفتها و التربية االبرشي عطية محمد -١٣

  .سنةال بدون ،تاثانية
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  التجرید

  

الطريقة شيء مهم ىف التعليم، وأية طريقة الىت تستعمل ىف تعليم اللغة 
أفضل أهدافها هى لكى يستطيع الطالب القراءة والكالم والفهم والترمجة 

ومعرفة . واملعرفة ىف كيفية تطبيق مهارة كالم ىف اللغة األجنبية الىت يتعلموها
يفكر فيه وشرط اساسى لنجاحه ىف مهنته املادة  شيئ مهمة ايضا جيب ان 

وقد جنح ىف .  كثريا ما يلحق الطالب مبهنته التدريس ومعلومام سطحية
أن جناح التعليم ترتبط إىل حد كبري . حياة التدريس منهم من خلق بطبيعته

بنجاح الطريقة واملادة، فإن تطبيق الطريقة واملادة اخلاطيئة تأثر ا بنجاح 
عكس بالطريقة واملادة السديدان تستطيعان أن تعاجلان كثريا من التعليم، وبال

  .فساد وضعف الطالب وغري ذلك من مشكالت التعليمة
ان العلم باملادة والطريقة من اهم القواعد االساسية للتدريس بان 

ويرتبها منطقيا ويعرف . يتمكن املدرس من املادة الىت يقوم بتدريسها جيدا
  ىف الدرساخلطوات الىت يتبعها 

وكما عرفنا أن طرق واملواد تعليم اللغة العربية زلت منحضة، وىف املدرسة 
الدينية إىل  أربع مهارات هى مهارة اإلستماع مهارة الكالم مهارة القرأة 

واملظاهر . ولكن هناك مهارة الكالم قليلة من النظرية املعادلة.  مهارة الكتابة
اهر النظريات الىت تضغط على مهارة اليت بدل إليها هى أن كثرية من املظ

اإلستماع مهارة القرأة مهارة الكتابة حىت كثري من الطالب يستطيعون على 
  فهم اللغة نفسها بينما اليستطيع أن يعرب إرادته وما ىف الذهن باللغة العربية 
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أراد الكاتب أن يبحث ىف تعليم  مهارة كالم  اللغة   فمن أجل ذلك،
قتها للمبتدئني لكى حيصل فهما صحيحا ىف فهم تعليم  العربية وكيفية طري
  .مهارة كالم للمبتدئني

واما املشكالت الىت يوجهها التالميذ ىف تعليم مهارة كالم اللغة العربية ذه 
ان املادة املستعملة لتعليم مهارة : املدرسة اإلبتدائية باملؤسسة قرة اعني فهى

ومنهجها صعب، الكتب املراجعة .  قليلةكالم اللغة العربية خمتصر جدا وامثلها
للمقابلة ىف علم مهارة كالم اللغة العربية حمدودة، الطريقة الىت يستعملها 
مدرسو مهارة كالم اللغة العربية  ملل التالميذ، انقصار اسس علم تعليم 

 .مهارة الكالم
تغيري املادة الدراسية ىف : وعالج هذه املشكالت عند الباحث كما يلى

 تتنوع الطريقة ىف تعليم ،ة تعليم مهارة كالم اللغة العربية باملادة السهلةعملي
مهارة كالم اللغة العربية وينبغى  باستعمال الطريقة االقتضائية ىف تعليمها، 
تزويد التالميذ بكثرة املفردات واحملادثة من قبل، زيادة الكتب املراجعة 

 واء كانت ىف املكتبة او ىف انفسهم للمقابلة ىف علم مهارة كالم اللغة العربية س
 ان جيتهد التالميذ كل اجتهاد مهارة كالم اللغة العربية، وجيب ان بدوال

يعرف املدرس دائما، ان تعليم مهارة كالم اللغة العربية ليس غرضا ىف ذاته 
وان يعد املدرس اعدادا تاما على القاء مادة لكى . بل وسيلة لفهم وتطبيق

 .ة العربية يكون ناجحا ىف تعليمه وليكون التالميذ فامهنيمهارة كالم اللغ
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Abstrak 
 

Sukses tidaknya suatu program pengajaran seringkali dinilai dari metode 

dan materi yang digunakan. Dengan metode  dan materi yang baik maka akan 

menghasilkan tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan. Baik dibidang 

keterampilan membaca, berbicara, terjemah dan lain-lain. Intinya kesuksesan 

dalam pengajaran tergantung pada baik tidaknya metode dan materi yang 

digunakannya. Kesalahan pada keduanya, akan berefek besar pada berhasil 

tidaknya proses belajar mengajar.  

Sebagaimana diketahui bahwasannya dalam lembaga pendidikan untuk 

materi bahasa asing termasuk bahasa Arab,  diajarkan keterampilan mendengar, 

membaca, berbicara, menulis dan lain-lain, metode dan materipun selalu 

berkembang, namun sangat disayangkan untuk teori dan praktek keterampilan 

berbicara (muhadatsah) tidak mendapat porsi yang layak. Lebih menitik beratkan 

pada keterampilan membaca, mendengar dan menulis, dimana akhirnya santri 

merasa mengerti bahasanya tapi akan kesulitan bahkan tidak sanggup 

menggunakannya dalam bahasa lisan. 

Oleh sebab itu penting sekali untuk mengetahui secara valid kenapa banyak 

santri yang belajar di lembaga pendidikan agama tetapi tidak bisa memahami 

pelajaran bahasa Arab khususnya dibidang keterampilan berbicara. 

Dan hal itu terjadi karena beberapa faktor diantaranya; metode yang 

digunakan membosankan, terbatasnya sarana  dan prasarana yang berkaitan 

dengan bahasa Arab dan lain-lain. Dari sini kiranya perlu untuk dicarikan 

solusinya agar pembelajaran bisa berjalan sesuai yang diharapkan, seperti; 

membuat materi dan metode yang ringkas, mudah dan efesien, melengkapi sarana 

dan prasarana, memperhatikan tujuan pembelajaran, memperbanyak materi 

hafalan kosa kata dan muhadatsah. 

Melihat fenomena diatas maka hendaklah para santri sungguh-sungguh 
dalam belajar keterampilan berbicara bahasa Arab, dan bagi pendidik jangan 
hanya sekedar mentransfer ilmu saja tapi bagaimana ilmu yang sudah ditransfer 
itu bisa difahami dan direalisasikan oleh para santrinya, sehingga proses belajar 
mengajar keterampilan berbicara bahasa Arab bisa berjalan dengan sukses. 
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ٍANGKET PENELITIAN  

KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB DALAM PERSPEKTIF 

METODOLOGI DAN MATERI PENGAJARAN BAHASA 

SDIT QURROTA A'YUN YOGYAKARTA 

 

Adik-adik santri SDIT Qurrota A'yun Yogyakarta yang berbahagia. Kami mohon 

kesediaan adik sekalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di bawah 

ini, dengan cara sebagai berikut:  

1. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia, dengan cara memberi tanda silang 

(X) pada huruf a, b, c dan d yang adik anggap paling benar.  

2. Bila terjadi kekeliruan jawaban, lingkarilah tanda silang tersebut, dan diganti 

dengan jawaban yang benar.  

3. Jawaban adik tidak mempengaruhi nilai rapor  

4. Setelah diisi lengkap, mohon dikembalikan pada kami, dan atas kesediaannya 

kami mengucapkan terima kasih.  
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Daftar Pertanyaan  

1. Apakah adik senang pelajaran Bahasa Arab? 

a. Senang sekali  

b. Senang  

c. Tidak senang  

d. Tidak senang sama sekali  

2. Keterampilan apa yang adik senangi dalam pelajaran Bahasa Arab?  

a. Keterampilan mendengarkan Bahasa Arab  

b. Keterampilan berbicara Bahasa Arab  

c. Keterampilan membaca Bahasa Arab  

d. Keterampilan menulis Bahasa Arab  

3. Apakah adik senang dengan ustadz yang mengajar Bahasa Arab?  

a. Senang sekali  

b. Senang  

c. Tidak senang  

d. Tidak senang sama sekali  

4. Bagaimanakah menurut adik Bahasa Arab yang dipelajari di SDIT Qurrota 

A'yun ? 

a. Sulit sekali  

b. Sulit  

c. Mudah  

d. Mudah sekali  

5. Apakah adik sering mendapat PR (Pekerjaan Rumah) Bahasa Arab?  
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a. Sering sekali  

b. Sering  

c. Kadang-kadang  

d. Tidak pernah  

6. Apakah ada orang lain (orang tua, saudara, teman) adik, yang ikut membantu 

mengerjakan Pekerjaan Rumah Bahasa Arab?  

a. Selalu 

b. Kadang-kadang  

c. Jarang sekali  

d. Tidak pernah  

7. Apakah adik mendengarkan ayat-ayat al-Qur’an?  

a. Sangat sering  

b. Sering  

c. Jarang sekali  

d. Tidak pernah  

8. Ketika adik menyimak atau mendengar Bahasa Arab, apakah adik dapat 

mendengarkan dengan baik dan jelas?  

a. Sangat dapat  

b. Dapat  

c. Kurang dapat  

d. Tidak dapat sama sekali  

9. Dalam membaca Bahasa Arab, apa yang sering ustadz lakukan  

a. Membaca Bahasa Arab dengan suara keras  
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b. Membaca Bahasa Arab dengan cepat  

c. Membaca Bahasa Arab dengan suara kurang jelas  

d. Membaca Bahasa Arab dengan pelan  

10. Ketika adik menyimak atau mendengarkan ustadz dalam membacakan kosa 

kata Bahasa Arab, apakah adik dapat menerima dan menirukan kembali 

dengan baik?  

a. Sangat dapat  

b. Dapat  

c. Kurang dapat  

d. Tidak dapat sama sekali  

11. Apakah adik senang menirukan lagu-lagu Bahasa Arab (Nasyid)?  

a. Senang sekali  

b. Senang  

c. Tidak senang  

d. Tidak senang sama sekali  

12. Sebelum pelajaran Bahasa Arab dimulai, apakah adik bercakap-cakap dengan 

Bahasa Arab bersama teman yang lain?  

a. Sangat sering  

b. Sering  

c. Jarang sekali  

d. Tidak pernah  

13. Apakah ustadz sering mengajak berbicara Bahasa Arab?  

a. Sangat sering  
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b. Sering  

c. Jarang sekali  

d. Tidak pernah  

14. Apakah dalam mempelajari bahasa Arab diadakan latihan mendengar dan 

berbicara Bahasa Arab?  

a. Sangat sering  

b. Sering  

c. Jarang  

d. Tidak pernah  
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TEST KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB 
Ujian Bersifat Lisan 

 
  امسك؟ ما .١

 ؟ انت اين من .٢
 ذ؟تلمي انت هل .٣

  بيتك؟ اين .٤

 املكتب؟ على ماذا .٥

 كرسى؟ أهذا .٦

  كتاب؟ أهذا .٧

 قلم؟ أهذا .٨

 طباشري؟ أهذا .٩

 مقعد؟ أهذا .١٠
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A. DOKUMENTASI 

1. Peta/daerah MI Qurrota A’yun Yogyakarta. 

2. Luas areal tanah MI Qurrota A’yun Yogyakarta. 

3. Struktur organisasi MI Qurrota A’yun Yogyakarta. 

4. Daftar guru, siswa dan tenaga administrasi. 

5. Daftar sarana dan fasilitas pendidikan milik MI Qurrota A’yun 
Yogyakarta. 

6. Hal-hal lain yang dianggap perlu. 
 
 
 

B. OBSERVASI 
1. Letak Geografis. 

2. Situasi dan kondisi lingkukngan sekolah. 

3. Keadaan sarana dan fasilitas pendidikan. 

4. Proses belajar mengajar bahasa Arab. 

5. Hubungan guru dengan siswa. 

6. Hal-hal lain yang dianggap perlu. 
 
 
 

C. INTERVIEW (Wawancara) 

Pedoman Wawancara dengan Kepala Sekolah 

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya sekolah, dan apa tujuannya? 

2. Bagaimana perkembangan sekolah ini? 

3. Apa tujuan pengajaran bahasa Arab di sekolah ini? 

4. Problem yang dihadapi guru selama ini? 
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Pedoman Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 
 

1.     Apa yang menjadi tujuan dari pengajaran bahasa Arab disini? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengajaran bahasa Arab disini? 

3. Bagaimana penerapan metode dalam pengajaran bahasa Arab yang 
berorientasi pada keterampilan berbicara? 

4. Hambatan apa saja yang Bapak hadapi dalam mengajarkan bahasa Arab 
disini? 

5. Hal-hal lain yang dianggap perlu? 

6. Sejak kapan Bapak mengajar bahasa Arab disini? 

7. Berapa kali pelaksanaan bahasa Arab dalam satu minggu? 

8. Apa yang Bapak lakukan untuk mengetahui kemampuan siswa? 

9. Metode apa saja yang digunakan dalam pengajaran Bahasa Arab disini? 

10. Bagaimana usaha yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
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PENGAJARAN KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB 

DITINJAU DARI SEGI MATERI DAN METODOLOGI DI M.I.  
QURROTA A'YUN YOGYAKARTA 

(TAHUN 2006-2007) 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses belajar mengajar perlu adanya variasi dan inovasi yang 

berorientasi pada pengembangan dimana tidak ce3nderung pada suatu bidang 

keterampilan saja seperti membaca dan menulis. 

Menitik beratkan pada metode dan materi tertentu seperti mendengar, 

membaca dan menulis maka hanya bisa menghasilkan santri yang merasa 

mengerti bahasanya tapi tidak mampu mengungkapkannya dalam bahasa lisan. 

B. Rumusan Masalah 

1. bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar keterampilan bahasa 

Arab santri MI Qurrota A'yun Yogyakarta? 

2. metode apakah yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pelajaran? 

3. bagaimana tahapan-tahapan dalam proses belajar mengajar? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. untuk mengetahui secara valid proses belajar mengajar di MI Qurrota 

A'yun Yogyakarta. 

b. untuk mengetahui penggunaan metode dan materi dalam proses belajar 

pengajaran bahasa Arab yang berorientasi pada keterampilan berbicara 

di MI Qurrota A'yun Yogyakarta. 

c.  
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D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

juga menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan pelaku yang diamati. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Artinya 

penelitian ini diawali dari munculnya fenomena yang ingin diselidiki 

dengan seksama dan sehingga memperoleh esensi dibalik fenomena 

yang ada. 

3. Metode penentuan sumber data 

Adapun yang menjadi sumber data adalah; 

1) Guru bahasa Arab MI Qurrota A'yun 

2) Karyawan atau siapa saja yang dianggap penting dan relevan 

dengan penelitian ini. 

3) Para siswa kelas III MI Qurrota A,yun Yogyakarta. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a.   Metode wawancara 

Adapun teknik interview yang digunakan adalah wawancara tidak 

terstruktur 

b. Metode Observasi 
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Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi langsung 

c. Metode Angket 

Angket ini ditujukan untuk santri MI Qurrota A'yun. Dalam 

penyebaran angket, peneliti menggunakan angket terbuka.  

d. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh catatan penting yang 

berupa arsip dari lembaga tersebut tentang sejarah berdirinya, 

keadaan guru, siswa, karyawan, sarana dan prasarana serta 

dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan skripsi ini. 

e. Metode Test 

Dengan cara membagikan lembar pertanyaan kemudian setiap 

siswa ditanya dengan secara lisan. 

f. Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan 

dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu 

metode dengan mengumpulkan data kemudian menyusunnya, 

menganalisanya, dan menafsirkan data yang terkumpul. Data yang 

terkumpul terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif, maka penulis 

dalam menganalisis data menggunakan dua cara yaitu: 

a. deskriptif analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir 

induktif yaitu cara berfikir dari fakta-fakta yang khusus,  
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b. peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang 

mempunyai sifat umum. 

c. Metode analisis kuantitatif, yaitu metode atau cara yang 

ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun, 

menganalisis dan memberikan penafsiran terhadap sekumpulan 

bahan yang berupa angka..  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk angka 

statistik dengan prosentase melalui rumus sebagai berikut: 

 

P =    
N
F   x 100%  

 

E. Hasil Penelitian 

Pengajaran keterampilan berbicara bahasa Arab siswa M.I. Qurrota A'yun 

Yogyakarta dalam kategori sedang, hal ini ditunjukkan dari indikator 

siswa yang mampu berbicara dalam bentuk lisan hanya sebagian kecil 

siswa saja. Siswa termotivasi untuk belajar bahasa Arab disebabkan 

mereka mengikuti pelajaran yang diadakan oleh madrasah, baik itu siswa 

yang belajar dan menetap di pesantren (santri mukim) dan siswa yang 

tinggal di rumah kemudian belajar di pesantren. 
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