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 نورزكية الحسنى

7ٕٕٔٓٔ111ٔٔ رقم القيد :  

 المشرف :

 الدكتور ألويزار الماجستير

 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية واتعليم

سالمية الحكومية رياوالشريف قاسم اإللجامعة السلطان   

ه 44ٔٔ/ م  ٕٕٓٓ
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 إقرار الباحثة
 أدناه: ةأنا املوّقع
 : نورزكية احلسىن  االسم

 11612221775:  رقم القيد
 كنباروب:   العنوان
أقرر بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  

املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
طريقة مناقشة المجموعة لترقية مهارة قاسم اإلسالمية احلكومية رياو، وموضوعو: 

 العاليةطالب في المدرسة هّمة األّمه اللعربية لدى الكالم في تعليم اللغة ا
 .اإلسالمية  تابونج كمبار

وىذا البحث أعددت بو بنفسي و ليس من إبداع غريي أو تأليف اآلخرين, وإذا  
ادعى أحد يف املستقبل أنو من تأليفو ويتبني صحة إبداعو فإين أحتمل املسؤولية على 

أو على جامعة السلطان الشريف قاسم ذلك ولن يكون املسؤولية على املشرف 
 اإلسالمية احلكومية رياو.

 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت و ال جيربين أحد. 
 

 ه1441ذو القعدة  3،بكنبارو
  م   2222يونيو 24

 توقيع الباحثة
 
 

 نورزكية احلسىن 
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مشرفلا ةموافق  

لترقية مهارة طريقة مناقشة المجموعة "البحث التكميلي حتت املوضوع :
اإلسالمية   العاليةطالب في المدرسة هّمة األّمه اللدى الكالم في تعليم اللغة العربية

, 11612221775الذي أعدتو الطالبة : نورزكية احلسىن ، رقم القيد :  "تابونج كمبار
قد دتت التعديالت وموافق للمناقشة يف اإلمتحان النحهائي لنيل الشهادة املرحلة اجلامعة 

 قسم تعليم اللغة العربّية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم يف
 اإلسالمية احلكومّية رياو.

 

 ه 1441ذو احلجة  6،  بكنبارو     
  م2222يوليو 27     

   
 حققه

               القسم رئيس                                    املشرف 
 
 

 الحاج جون باميل الماجستير دكتورال    الماجستيرالدكتور ألويزار 
19722422222121222                19712627199923122 
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 االستهالل

 قال اهلل تعالى :

 ) 43، األية:العنكبوتسورة ) َوتِْلَك اأَلْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ الَعاِلُمْونَ 

(6)سورة العنكبوت: جاهد فإنما يجاهد لنفسه  ومن  

 

 قال عمر ابن خطاب رضى اهلل عنو :

 " تَ َعلَُّموا الَعَربَِيَة فَإنَّهاَ ِمْن ِدْيِنُكمْ "

 قال اإلمام الثعايل :

ًدا، َوَمْن َأحَ  َأَحبًّ بَّ الَرُسْوَل ْالَعَرِبي "َمْن َأَحبَّ اهلل تَ َعاَلى َأَحبَّ َرُسوَل اهللُ َمَحمَّ
اَْلَعَرَب، َوَمْن َأَحبَّ ْالَعَربَ َأَحبَّ ْالَعَربَِيَة اَلَِّتيِ بَها َأْفَضَل ْالُكُتِب َعَلى َأْفَضِل ْالَعْجِم  

 َواْلَعَرِب"

 )في فقه اللغة للثعالبي(

 

 "ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها،وصرف همته إليها"

 )يف فقو اللغة للةعاليب(

 



 

 ه
 

 اإلهداء

كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط    رب العاملني، قد دتت الباحثة مناحلمد هلل
الرتبية والتعليم جامعة السلطان لنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية املقررة
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رياولشريفا

 أىدي ىذا البحث جلميع اإلنسان اآلتية: يف ىذه املناسبةو 
o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o  الفضالءلألساتيذ الكرام و 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o التعليمميع األصدقاء يف كلية الرتبية و جل 
o  ياوجلميع األصدقاء يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية ر 
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 ملخص

( : طريقة مناقشة اجملموعة لرتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة 2222كية احلسنة، )ز نور 
 لدى الطالب يف املدرسة مهة األمة تابنج كمبار العربيىة

ة لدى الطالب. ضوإحدى من املسأالت يف تعليم اللغة العربية ىي مهارة الكالم املنخف
حيتاج أىل طريقة السيام مهارة الكالم، وإحدى من الطريقات ويف تعليم اللغة العربية  

املناسبة ىي طريقة مناقشة اجملموعة. وهبا الطالب يقّدمون رأيهم بأفكارىم. ىذا البحث 
طريقة مناقشة اجملموعة لرتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربيىة.  نفيذيبحث كيف ت

أ من حتقيق مواّد البحث والتفسري وىذا البحث من نوع البحث الكمّي وىو يبد
. ومصدر ىذا البحث بيانات الدراسة السابقة املناسبة جوالتماسك الداخلي واالستنتا 

بالبحث. وحتليل البيانات يقام بثالثة طرق، الذي يرتّكب من ختفيض البيانات وعرض 
مناقشة  البيانات وحتليلها. أما نتائج ىذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن: طريقة

اجملموعة جّيد لتطبيق يف تعليم اللغة العربيىة لرتقية مهارة الكالم. وىذه تتأّكد يف 
ارهتم ترقية حينما هالدراسات السابقة أّن النتائج اإلمجالية للدراسة أّن نشاط الطالب وم

يتعّلمون بطريقة مناقشة اجملموعة. ىذه الطريقة ىي تدريب الطالب لكي قادرين يتقّبلون 
 راء املختلفة وشر  إىل الطالب أّن مشاكل لديها حل.اآل

 طريقة مناقشة اجملموعة، مهارة الكالم، تعليم اللغة العربيىة الكلمات األساسية:
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ABSTRACT 

Nurzakiyatul Husna, (2020): Group Discussion Method in Increasing 

Student Speaking Skills on Arabic Language 

Subject 

 

 One of problems found on Arabic Language subject was the low of student 

speaking skills.  A method was needed on Arabic Language subject especially for 

speaking skills, one of appropriate methods was Group Discussion.  By Group 

Discussion method, students could express their ideas or opinions with their 

thoughts. “How the implementation of Group Discussion method was in 

increasing student speaking skills on Arabic Language subject” was discussed in 

this research.  It was a qualitative research.  This research was started by research 

material investigation, interpretation, internal coherence, and conclusion.  The 

source of research was from literature data that were relevant to the discussion.  

Analyzing the data was done in three ways—reducing, displaying, and analyzing 

the data.  Based on the data analysis, it could be concluded that Group Discussion 

method was on very good category to be implemented on Arabic Language 

subject in increasing student speaking skills.  It was proven by some researches 

previously conducted, all research findings showed that student activeness and 

skill were increased by using Group Discussion method.  Students could express 

their opinions and perspective, and they could freely share questions.  This 

method taught students able to accept differences of opinions, and it was also to 

explain students that all problems had solutions even more than what was 

expected. 

Keywords: Group Discussion Method, Speaking Skills, Arabic Language 

Subject 
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ABSTRACT 

 

Nurzakiyatul Husna,(2020): Metode Diskusi Kelompok Untuk 

Meningkatkan Kemahiran Berbicara Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab untuk siswa di 

sekolah Madrasah Aliyah Himmatul Ummah 

Tapung, Kampar 

 Masalah yang didapat pada pembelajaran bahasa arab salah satunya adalah 

rendahnya kemahiran siswa dalam berbicara. Dalam pembelajaran bahasa arab 

diperlukan adanya metode terutama pada keterampilan berbicara, salah satu 

metode yang sesuai yakni metode diskusi kelompok, dengan metode diskusi 

kelompok, siswa dapat mengungkapkan ide gagasan atau pendapat dengan 

pemikirannya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi metode 

diskusi kelompok untuk meningkatkan kemahiran berbicara dalam pembelajaran 

bahasa arab. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. penelitian 

ini dimulai dari investigasi bahan penelitian,interpretasi, koherensi intern dan 

menyimpulkan. Sumber penelitian berasal dari data kepustakaan yang relevan 

dengan pembahasan. Analisis data dilakukan dengan tiga cara, yakni mereduksi 

data, menyajikan data,dan analisis data. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 

disimpulkan bahwa metode diskusi kelompok dikategorikan sangat baik 

diterapkan dalam  pembelajaran bahasa arab untuk meningkatkan kemahiran 

berbicara. Hal itu terbukti pada beberapa penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya yang keseluruhan hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa 

keaktifan siswa dan kemahiran siswa dalam berbicara meningkat saat belajar 

menggunakan metode diskusi kelompok.dengan metode diskusi kelompok, siswa 

dapat meng emukakan pendapatnya, cara pandangnya, dan leluasa berbagi 

pertanyaan. Metode ini merupakan pelatihan bagi siswa agar dapat menerima 

perbedaan pendapat, dan juga untuk menjelaskan pada siswa bahwasanya segala 

permasalahan terdapat jalan keluarnya bahkan lebih dari itu. 

Kata kunci: Metode Diskusi Kelompok, Kemahiran Berbicara, Pembelajaran 

Bahasa Arab 
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 تقديرالشكر و ال
 

 السالمي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتد 
 وبعد.لو وصحبو أمجعني، على حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو و سلم و على آ

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  قد دتت الباحثة 
التعليم جامعة السلطان اللغة العربية كلية الرتبية و شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

 : حب الفضيلةجزيل الشكر و العرفان إىل صاة قدم الباحثتيف ىذه املناسبة و  
اسم قشريف السلطان المدير جامعة  احلاج أمحد جماىدين الدكتوراألستاذ  .1

نائب املدير الدكتور احلاج سريان مجرة و نائب الثاىن و  اإلسالمية احلكومية رياو
 الدكتور احلاج كوسنادي املاجسرت ونائب الثالث الدكتور احلاج فرومادي.

سلطان اليد كلية الرتبية والتعليم جامعة عمحممد شيف الدين  احلاجالدكتور  .2
الدين نائب العميد األول  ليموالدكتور عاسم اإلسالمية احلكومية رياو قشريف ال

روىاين  نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم  ةبكلية الرتبية والتعليم والدكتور 
 .يموالدكتور نور سامل  نائب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعل

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمرئيس قسم ت احلاج جون باميل الدكتور .3
 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلطان الجامعة  

 و أمحد شاه املاجستري املشرفان يف كتابة ىذا البحث.الدكتور ألويزار املاجستري   .4
شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف   .5

 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
 احملبوبة الذين ساعدوين ودافعوىن إلدتا كتابة البحث. مجيع أسريتالوالدين و  .6
 معلم اللغة العربية الذي أرشدين ىف كتابة البحث التكميلي. .7



 

 ي
 

داليمونيت، سييت أصدقائي :ناشية الفرحة، فريا ديفي فجريان، ماريا سوكما  .8
 القيومي.

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة  عليمىف قسم ت األعزاء أصدقائي .9
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان ال
و على  إلي شكرأتوكل و أخريا إىل اهلل أاهلل هلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافقا و  بارك

 بحث.نعمة ىف كتابة ىذه الكل 
 

 ه 1441ذو احلجة 2بكنبارو,   
       2222يوليو 24 
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 الفصل األول

    أساسيات البحث            

 خلفية البحث . أ

تعليم اللغة العربية ُب إندونسيا بُِدَأ منذ دخل اإلسبلم ، ألن للغة العربية ىي آلة         
لفهم القرآن و سنة اللذان يكونان مصدر األساسي ُب اإلسبلم . وُب ذلك الوقت كان 

الدين فقط . واآلن اللغة العربية ىي إحدى من  تعلم اللغة العربية يهدف إىل فهم تعاليم
مواّد الدراسّية من اليت يعّلمها مدرِّس ُب مؤّسسات الًتبية وخاصة ادلؤسسات الًتبية اليت 

  1تتميز باإلسبلم كمثل ادلدرسة األولية وادلتوسطة و العاللية حىت الكلية .

و الكلمات للتعبَت األفكار ُب فمهارة الكبلم ىو كفاءة لتعبَت عن صوت ادلفصلي أ        
نظام من فهي  مبعٌت أوسعشكل األفكار أو اآلراء أو رغبات أو مشاعر إىل ادلخاطب. و 

العبلمات اليت ديكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من العضبلت واألنسجة العضلية 
 . 2جلسم اإلنسان لتوصيل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم

استعمال اللغة ُب تعليم فهي تسمى مبهارة اللغة .أما َمهارة اللغة تتكون إىل  وكفاءة        
فبل بد  3أربعة مهارات. يعٌت مهارة االستماع ومهارة الكبلم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

 من الرء لتعلُّم كلها مشًتكا وشامبل ال ِسيَّما مهارة الكبلم . 
ًما ُب تعلم اللغة الثانية )اللغة األجنبية(. وتطلب ىذه كان مهارة الكبلم أساًسا مه       

 4ادلهارة فعال الطبلب لكي يكونوا توصبل مبخاطب لسانا أو اجملتمعات األخرى.

                                                           
1
 Kasmiati, Desain Tujuan dan Materi Pembelajaran Bahasa Arab.hal 11 

2
Acep Hermawan, Metodologi Pembbelajaran Bahasa Arab.(Bandung:PT.Remaja Rosda karya,2111) 

hal 135 
3
Acep Hermawan, Opcit.hal.123 
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وجيب على ادلعلم لتصميم عملية التعلم وخاصة تعلم مهارات الكبلم  حىت يصبح      
. وديّرس مدرس الطبلب لتكلم الطبلب أكثر فهِمهم وأسهل فهم ادلواد التعليمية بل مرحية

اللغة العربية كرأمسال التصال بالنفر. قدرة ادلدرس على اختيار الطريقة والوسيلة 
واسًتاتيجية التعليم اليت تناسب بشميبلت الطبلب حيتاج إىل عملية التعليم . الطريقة 

ل لًتقية ادلتنوع وادلبتكر ستجعل الطبلب يهتمون بعملية التعلم . والطريقة اليت تستعم
مهارة الكبلم ُب تعلم اللغة العربية كثَتا، منها:  طريقة مناقشة اجملموعة السمعية والشفوية 

 ومباشرة وغَت ذالك. 

طريقة ادلناقشة ىي كيفية لتقدًن ادلود التعلمية حيث يعطى ادلدرس الفرصة للطبلب      
  5حلل ادلشكبلت ادلتنوعة.إلقامة ادلناقشة علمية جلمع القول، وإستدالل أو ترتيب اخلَت 

طريقة مناقشة اجملموعة ىي طريقة التعليم اليت تستخدم احلوار أو األسئلة واإلجابات بُت 
الكتساب ادلعرفة الكاملة والشاملة . أعضاء الفرقة )اجملموعة( . وىذه الطريقة هتدف 

 6.طريقة مناقشة اجملموعة ىي طريقة التعليم ادلقتضب وادلرحية

تدرس اللغة العربية ُب مناىجها ، فيها تعلم اللغة العربية ُب األسبوع  او معهد مدرسة      
ويضاف تعلم دروس اللغة العربية أيضا ُب كل يوم منها: درس النحو ودرس الصرف وتعلم 

 وادلدرس الذي يعلمها فيها خترج من قسم تعليم اللغة العربية.  الكتب باللغة العربية ،
ع  أن األكثر من تبلميذىا مل يستطيعوا أن يشًتك ُب عملية تعليم ولكن ليس كما ىو متوق

الكبلم, و كيفية توصيل ادلواد ساكنا اليت تركز على طريقة  ةوخاصة ُب مهار اللغة العربية 
الطبلب مرسلُت , و َب خارج  يكنحىت   معلم  واحدة ، والنموذج ، والتعليم يركز على 

حبيث عدم وجود تدريب على التحدث للطبلب ية لغة العربلالطبلب ب دثالفصل ال حت
                                                                                                                                                                      

4
 Muhammad khalilullah, Media Pembelajaran bahasa Arab hlm. 66 

5
  Hasibuan Dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar ,(Bandung:Remaja Rosdakarya,2112) Hlm 21 

6
 Jasa Ungguh Muliawan, 45 Model Pembelajaran Spektakuler, (Depok, Ar-Ruzz Media) Hlm. 133 
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عند رؤية ىذه بناًء على نتائج مبلحظة الباحث  إىل قلة مهارة الكبلم و ونؤدت حاؤالء
 احلالة ، حيتاج ادلعلم إىل فهم الطريقة الصحيحة وتطويرىا وتطبيقها ُب تعلم اللغة العربية. 

و ادلدرس الذي  2113 راسيالد م ادلنهجاونج كمبار استخدبمدرسة مهة األمة تا 
يعلم اللغة العربية متخرج بقسم اللغة العربية. وبناًء على االستعراض التمهيدّي دلهارة 

، فوجدت الباحثة أّن ادلدرس مل  11الكبلم ُب مدرسة مهة األمة لدى الطبلب ُب الفصل 
استخدم كلم ُب عملية التعلم . و تيستحدم الطريقة اليت ديكن أن تشجع الطبلب على ال

ن البيانات األولية اليت الطريقة التعليم ادلناسبة سيحدد صلاح عملية التعلم ُب الفصل . م
ال تزال  11ًب احلصول عليها تبُت أن كفاءة الكبلم باللغة العربية لطبلب ُب الفصل 

 ر ىذا احلال، ختلص الباحثة أن عملية التعليم مل يبلئم بأىداف التعليم.ظمنخفضة ، وبالن

وادلشاكل ادلوجودة ُب عملية تعليم اللغة العربية على مهاراة الكبلم تُرى من         
 الظواىر التالية:

 بعض الطبلب مل يشجعوا أن يقّدموا األسئلة عن مواّد التعليم ادلدروسة  .1
 بعض الطبلب مل يستطيعوا أن جييبوا األسئلة من ادلدرس  .2
 مهارة للغة العربية تطبيق طريقة التعلمية مل تسعد الطبلب لًتقية .3
 أن يقرؤا نصوص اللغة العربية  وبعض الطبلب مل يقدرو أن يقلد .4

إذا حيدث ىذا احلال باستمرار سيأثر سلبيا على تطوير عملية التعليم مهارة الكبلم        
لدى الطبلب أخَتا. ويصبح الطبلب أقل دوافعهم للتواصل باللغة العربية جيًدا. ويصبح 

على الطبلب قليبًل جًدا وزلدوًدا أيًضا. وبناء على خلفية الظواىر استيعاب مفردات 
السابقة، تريد الباحثة تعطى حل البديل  بتطبيق طريقة مناقشة اجملموعة ُب تعليم اللغة 

سعيا لًتقية مهارة الكبلم. كما قال جاسا اوصلوح مولياًوا أّن طريقة مناقشة اجملموعة  العربية
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ارة الكبلم، وىذا التعليم ستجعلو الباحثة حبثا علميا حتت يستحدم كوسلة شلارسة مه
ة اجملموعة لًتقية مهارة الكبلم ُب تعليم اللغة العربية شتطبيق طريقة مناق فعالية ادلوضوع "

 اإلسبلمية  تابونج كمبار" العاليةطبلب ُب ادلدرسة مهّة األّمو اللدى 

يتم إسنبدال عمالية التعلم ادلباشر ُب  ولكن بالظهور وباء عادلي ادلرض فَتوس كورونا،   
ادلدرسة بالتعليم عرب اإلنًتنيت. وىكذا تصبح العراقيل للباحثة لتطبيق الطريقة مناقشة 

ادلدرسة مهّة األّمو اجملموغة ُب التعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلم لدى الطبلب ُب 
ة تبديل طريقة البحث ادلستخدامة،من . ىذه تسبب الباحثاإلسبلمية  تابونج كمبار العالية

 البحث يعٌت "طريقةطريقة البحث الكمي أصبحت طريقة البحث النوعي مكتبيا.مبوضوع 
طبلب ُب ادلدرسة مهّة اللدى  ُب تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلم مناقشة اجملموعة

 ". اإلسبلمية  تابونج كمبار العاليةاألّمو 

 . أسئلة البحثب     

 :أسئلة البحث َب ىذا البحث  

 طريقة مناقشة اجملموعة لًتقية مهارة الكبلم ُب تعليم اللغة العربية ؟". نفيذكيف ت .1

 مالعوامل اليت تؤثر تنفيذ طريقة مناقشة اجملموعة ؟ .2

 . أهداف البحثج
 : ىوا البحث الغرض من ىذ

ُب تعليم اللغة  مناقشة اجملموعة لًتقية مهارة الكبلم طريقةتنفيذ معرفة كيفية   .1
 العربية.



 

5 
 

ُب تعليم  مناقشة اجملموعة لًتقية مهارة الكبلم طريقةمعرفة لعوامل اليت تؤثر تنفيذ  .2
 اللغة العربية

 . أهمية البحثد 
 للطبلب     .1

 .مهارة الكبلم ُب تعلم اللغة العربية لدى الطبلب لًتقيةالنطق  طريقة نفيذتباستخدام 
 للمدرس .2

ار الطريقة و الوسيلة التعليمية ادلناسبة َب ترقية   مهارة دلساعدة ادلدرس ُب اختي
  الكبلم.

 للباحث .3
النطق لًتقية مهارة  طريقةتطبيق ديكن أن تضيف نظرة ثاقبة ومعرفة الباحث حول 

 الكبلم ُب تعلم اللغة العربية لدى الطبلب.
 . مصطلحات البحثه

لة واألجوبة بُت أعضاء مناقشة اجملموعة ىي طريقة تعلم تستخدم احلوار أو األسئ .1
 7الفريق )اجملموعات(. 

مهارة الكبلم ىو مهارة انتاجية تطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة،  .2
والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت تساعده على التعبَت عما يريد 

 8أن يقولو ُب مواقف احلديث.
يم موقف يتميز بالتفاعل بُت طرفُت رئيسُت: مرسل وىو تعليم اللغة العربية ىي التعل .3

ادلعلم، مستقبل وىو التلميذ، ويسعى ادلعلم خبلل ىذا ادلوقف وُب ظل توافر شروط 
                                                           

7
 Jasa ungguh muliawan, lot.Cit hlm. 133 

8
، )بكنبارو: كرٌٌاسً اٌدوكاسً، طرق تدرٌس اللغة العربٌة لغٌر العرب )من النظرٌة إلى التطبٌق(ٌثمر الدٌن بردانشاه،  

 69(، ص. 2۱15
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معينة، وُب ضوء أىداف تعليمية زلددة إىل مساعدة الطبلب على أن يكتسب رلموعة 
ل سلوكو وتعمل على من ادلعارف واالجتاىات وادلهارت، واليت تؤدي بدورىا إىل تعدي

 9منوه منوا شامبل متكامبل.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
ة : دارثفافة والنشر والتوزٌع، محمود رشدي خاطر و صطفى رسال، تعلٌم اللغة العربٌة والتربٌة الدٌنٌة، )الفاهر 

 11م( ص. 2۱۱۱
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 أ. المفهوم النظري

 . مفهوم تعليم اللغة العربية1
التعليم موقف يتميز بالتفاعل بُت طريقُت رئيسُت : مرسل وىو ادلدريس، مستقبل 

فر شروط معينة، وُب وىو الطبلب، ويسعى ادلدريس حبلل ىذا ادلوقف وُب ظل توا
ضوء أىداف تعليمية زلددة إىل مساعدة الطبلب على أن يكتسب رلموعة من 
ادلعارف واالجتاىات وادلهارت، واليت تؤدي بدورىا إىل تعديل سلوكو وتعمل على منوه 

 11منوا شامبل متكامبل.

ذكر أن اللغة أصلها "لغوة" ككرة من كروة، و قيل منها لغي يلغى و مصدرىا 
مل يعد  11.ا. و كذلك اللغو، قال تعاىل "و إذا مروا باللغو مروا كراما" أي بالباطلاللغ

مفهوم اللغة مقتصرا على أاىا مجوعة من أصوات يعرب ىبا كل قوم عن أغراضهم. و 
إمنا ينظر إىل اللغة حاليا على أاىا مفهوم منظومي شامل و واسع ال يقتصر على اللغة 

بة و اإلشارات و اإدلياءات و التعربيات اليت تصاحب املنطوق ىبا بل يشمل املكتو 
ة من متثيل و رسم و حنت وموسيقا . عادة سلوك الكامل، كما يشمل صور التعرب كاف

أن اللغة املتحدث ىبا تتبوأ املكانة األوىل بٍت سائر اجلوانب املشار إليها،  االإ
ن يكتب، و ما اللغة فاإلنسان يتعل م الكامل قبل الكتابة، و الطفل يتكلم قبل أ

                                                           
1۱

 11، صف  خاطر ومصطفى رسال محمود رشدي
11

 49( ص. 1166تولونج أجونج: اجبلمعة االسادلية تولونج اجونج، )أسعد رضي صنهاجي، الكتاب املدرسي فقو اللغة،  محمد  
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املكتوبة سوى لغة منطوق ىبا دونت يف نظام مكتوب مصطلح و متعارف عليو، و 
االقتصار على اللغة يف صورىتا املكتوبة يغفل النظام الصويت يف ىذه اللغة و آثاره 
املمكنة على الرتكيب و املعاين، إذ إن اللغة الصوتية ىي و سيلة االتصال األكثر 

ثر مرونة، و األوفر تنوعا لتجسيد الفكر التجريدي و التعميمي، كما أاىا مالئمة، و األك
 12.شيوعا و استخداما يف احلياة األكثر

ختتلف تعريفات اللغة باختالف نظرة م فها و ن يعر ر يصو وظائفها. فهذه 
 :تعريفات للغة من بعض العلماء

 13.ممصطفى الغاليٍت: اللغة ىي ألفاظ يعرب ىبا كل قوم عن مقاصدى .أ 

حسٍت سليمان قورة: اللغة مبعناىا الواسع ىي أداة التفاىم و وسيلة  .ب 
  14.التعربي عما بالنفس بٍت طوائف املخلوقات

أشعر املهاجر: اللغة نظام الصوتية تنتج بألة النطق و ق ك تطب أداة  .ج 
  15.االتصال لنقل الفكر و املشاعر

                                                           
12

  11 -1۱ ص ،( 1112ة العربٌة، دمشق: جمع اللغ)حممود أمحد السٌد، اللغة العربٌة و حتدٌات العصر،  
13

   7(ص 2117صطفى الغاليٍت، جامع الدروس العربية، )لبنان: دار الفكر،  
 23ص.  (1971حسٍت سليمان قورة، دراسات حتليلية و مواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية و الدين اإلسادلي، )جامعة اسيوط: دار املعارف،  14

15
 As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2114), h. 12 
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، و ىذا ابن جُت : اللغة ىي أصوات يعرب ىبا كل قوم عن أغراضهم .د 
التعريف فيو ثالثة جوانب للغة: الطبيعية الصوتية للغة، و الوظيفة ااجلتماعية 

 .التعربي و نقل الفكر، و أاىا تستخدم يف جتمع فلكل قوم لغتهم يف 

فتحي علي يونس: مجوعة منظمة من العادات الصوتية اليت يتفاعل بو  .ه 
 16.مور حياىتمأفراد امجلتمع اإلنساين، و يستخدمواىا يف أ 1سيلتها 

دلو عل يقاو تعليما  -يعّلم  -َعلََّم دلنجد كلمة "تعليم" يشتق من س اعند قامو
ففي الًتبية تعليم و كانت  كلمة  17غَتىا مبعٌت جعلو يعلم.ولصنعة ا

مبعٌت اذلدى الذي يعطى إىل (ajar) مشتاقة من "علم"  (pembelajaran)"التعليم"
ُب أخَتىا فصار  "an"ُب أوذلا ٍب  "pe"الشحص كي يعلمو أو يطيعو. وزيدة ب 

"pembelajaran" .18اليت مبعٌت عميلة، فعل، طريقة التعليم كي يتعلم الطبلب 
 19و الطبلب. فاصطبلح التعليم اصطبلح جديد يستخدم إلشارة على أفعال ادلدرس

إن عملية التعليم ينبغي أن تتم ُب مرح وهبجة. تعلم اللغة عمل شاق، يكلف ادلرء 
الفهم و ُب التدريب اآليل ادلكثف ادلتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، و  جهدا ُب

للتنمية ادلتواصلة دلهاراهتا ادلختلفة. و ىذا اجلهد متطلب ُب  كل حلظة طوال برنامج 
تعليم اللغة، و ُب حاجة إىل تغذية و تدعيم عدة سنوات، لتوفَت القدرة للدارس على 

  21ات و القراءة و التعبَت ادلكتوب.ُب احلوارات و احملادثمعاجلة اللغة ُب إطارىا الكامل 

                                                           
 151،(ص.  2113دار الفكر العريب،  قاىرة:)رشدي أزلد طعيمة، املهارات اللغوية مستوياىتا تدريسها صعوباىتا، 16

17
 526(، 1976لوٌس معلوف، المنجد واإلعالم، ) دار المشرف،  

18
 Hamzah B. Uno dan  Nurdin mohamad, Belajar Degan Pendekatan Ailkem,( Jakarta: Bmi Aksara), 

2111 h.142 
13

 Ibid h.212 
2۱

1983ناصف مصطفى عبد العزٌز، األلعاب اللغوٌة فً تعلٌم اللغات األجنبٌة، )رٌاض: دار المرٌخ،   9( ص.   
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  . المفهوم الطريقة 2 

 تعريف الطريقة في تعليم اللغة العربيةأ.      

الطريقة ما تستخدم فيأداء  21لطريقة ىي السَت، احلالة، ادلذىب، اخلط َب الشيئ.     
ا أهنا خطة العمل العمل. عند زلبُت شاه أن الطريقة لغة ىي الكيفية. واصطبلح

إن طريقة التدريس مفهوما أوسع وأبعد من رلرد  22باستخدام الواقع وادلفهوم ادلنظم.
  23إجراءات تدريسية يقوم هباادلعلم ُب الفصل.

طريقة التعلم اللغة العربية ىي تستخدم لتقدًن شئ واحد حىت يتم حتقيق أىداف      
توقع. الطريقة التعلم ىو أداة خللق عمليات تعلم اللغة العربية بفعالية وكفاءة كما ىو م

التعلم والتدريس. ومع طريقة التعلم، من ادلتوقع أن تنمو رلموعة متنوعة من أنشطة 
التعلم للطبلب فيما يتعلق أنشطة التدريس ادلدريس. ُب عملية التعلم، ادلدريس العمل  

لطريقة التعلم اجليد ىو كميسر، بينما يعلب الطبلب دورًا نشطًا لبناء علمو. لذا، فإن ا
 24الطريقة اليت ديكن تعزيز أنشطة التعلم الطبلب.

 

 

 
                                                           

 
21

   465 (. ص.2111: دار ادلشرق. )بَتوت , ادلنجد َب اللغة واألعبلملويس معلوف 
22

 UlinNuha, “Metodologi Super Aktif PembelajaranBahasa  Arab” (Yogyakarta : DIVA 

Press, 2112), h. 153 
 
23

 المنظمة منسورات:  الرباط) بها، الناطقٌن لغٌر العربٌة اللغة تدرٌس طرائق, وزمالئه طعٌمة أحمد رشد 

 69ص( 1989 والثقافة، والعلوم والتربٌة اإلسالمٌة

24
 Nadwa , jurnal pendidikan islam, pengaruh metode pembelajaran dan tipe kepribadian 

terhadap hasil belajar bahasa arab (studi eksperimen pada man 1 semarang) vol.11 Nomor 1, april 

2116 
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 ب. طريقة مناقشة المجموعة
 . تعريف طريقة المناقشة1
مناقشة ىي عملية التقدًن مود التعلم اليت يعطيها ادلدرس الطبلب فرصة      

  25ديف.لتحدوث العلمي جلمع األرآء واإلستنتاج أو تركيب حتليل ادلشكبلت الر 
أما قال كيلُت طريقة مناقشة ىي طريقة النعليم اليت يوجهها الطبلب على مشكبلت 
ويهدف إىل حتليل ادلشكبلت وإجابة األسئلة وزيدة العلوم الطبلب و فهمهم ٍب 

 أما طريقة مناقشة ينقسم إىل ستة أألقسام : 26أختذ قرار. 
 طريقة مناقشة اجملموعة أو طريقة مناقشة الفصل  .1
 مناقشة صغَت طريقة .2
 (Simposium)طريقة احللقة دراسية  .3
 (Panel)طريقة اللوح  .4
 طريقة الندوة .5
 27(Lokakaryaطريقة ورشة العمل) .6

 أما ستبحث البحثة ُب ىذا البحث أن طريقة مناقشة اجملموعة.
 . تعريف طريقة مناقشة المجموعة2

مية اللغة العربية كاللغة ُب احلقيقة شلارثة مهارة الكبلم ذلا دور مهم ُب عملية التعل     
 أجنبية ودور مهم مذكرو ىو بعض شروط لئلستعاب اللغة األجنبية. إبراىم الفوذا، 

طريقة تقريب  91يفًتح بعض الطريقة اليت يستخدمها دلمارثة ادلهارة الكبلم. كان 
دلمارثة ادلهارة الكبلم كما ُب كتابة وكل ذلا خصائصها اخلصة ُب كل معرفة من رلال 
                                                           

25
 Tukiran taniredja, Model-Model Pembelajaran Inovatif Dan Efektif,(bandung: 

alfabeta,2115) hlm.23 
26

 Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan ,(jakarta: 

kencana,2112) hlm 154 
21

 Abdul majid, Strategi Pembelajaran ,(Bandung: Rosdakarya,2111)  hlm.211-2113 
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ُب، ورلال عاطفي، ورلاحلركي. بعض الطريقة مذكور ىو طريقة جييب األسإلة، معر 
 طريقة زلدثة، طريقة أسإلة واإلجابة مع أصدقاء، وطريقة مناقشة.

طريقة ادلناقشة ىي أنشطة مبادلة معلومات و أراء و عناصَت اخلبربة ترتبا. وغرضها      
، و إلستعداد وإهناء التقرير لنيل التعريف اجلماعة بالوضح والضبط عن األشياء

أنشطة التكلم لدافع إبتكار الطبلب، ُب ادلناقشة شلارس  يوادلناقشة ى 28اجلماعة.
ية طلب الطبلب بادلناقشة لُب ىذه العم 29الطبلب لتكلم بالتفكَت ادلنطيقي وادلتناسق.

ضيع عن عن موضوع معُت، وعملية ادلناقشة يستطيع أن يقام بادلناظرة، او ادلناقشة ادلتو 
 31ادلوضوع ادلعُت. 

قال كسميادي ادلناقشة احلسنة ليست خروج من دور ادلدرس فقط، ولكنها خروج      
من دور الطبلب بعدا تفاىم ادلشكلة و الوضعية ادلواجههم. ولكن ُب ىذا الصداد 
يستطيع ادلدرس أن يرشيد الطبلب لنيل ادلشكلة السديدة للمتناقش، سالفا اليت يعطى 

 31الوجبة للتعلم و نفاىم و حتليل ادلشكلة اليت سيتم ادلناقشة . الطبلب 
كان بعض الطريقة ادلناقشة اليت ديكن إستخدامها ُب شلارثة الكبلم اللغة العربية،      

بينهما، مناقشة الفصل بُت فرقتُت ادلوجهو، مناقشة الفصل األخرى، و مناقشة 
 32اجلماعية، و مناقشة اجملموعة.

طريقة ادلناقشة اجملموعة ىي طريقة التعلمية إستهبلكية اليت يقمها بتكتيل الطبلب               
ادلتناوعة ُب درجة كفعة ُب منظمة. ُب مناقشة اجملموعة ادلدريس يعطى الطبلب الواجبة 

                                                           
28

 Jumanta Hamdayama, Metode Pembelajaran,(Jakaarta:Pt. Bumi Aksara,2116) Hlm112 
29

 Burhan Nurgiyatoro, Penelitian Dalam Pengjaran Bahasa Dan Sastra, (Yogyakart :BPFE,2113) 

Hlm 255 
3۱

 Abdul Hamid,  Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam (Uin Maliki Press,2113) 

Hlm 52 
31

Tukiran Taniredja Dkk, Model-Model Pembelajaran Inovatif Dan Efektif, 

(Bandung:Alfabeta,2115)Hlm24 
32

 Muhammad Nur Asmawi, Ta’bir Shafawi Metode Dan Tekhnik Pengajarannya (Jurnnal Hunafa , 

Vol.6, No3,Desember 2113:313-322) 
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بعضهم بعضاإلهنائهم مجاعة. وأعضاء اجملموعة يأخذون دور معُت برقبتهم وكفاعتهم. 
تعلمية ىي الطبلب يتم إعضاء الطبلب الفرصة األقص إلظهر   واذلدف ادلتوقع من ىذه

 33كفاعتهم األحسا ُب وجبتهم .

لكي يستممر ادلناقشة بالسَت وأفضال ونتائجها والفعل والكفي، حتتج إىل    
 خطوات كماياىل :

 صياغة األىداف وادلشكبلت اليت ديكن ان جيعلها موضوع ادلناقشة .1

 كن أن يستلذمها ادلناقشةإعداد وسيبلت والبواسطة اليت دي .2

إجعال أعضاء اجملموعة يتألف من عدة الطبلب ٍب إجعال الدور من كل  .3
 الطبلب ُب اجملموعة

 إعطاء التوجيو للطبلب لكي يتحرش الطبلب بالفّعال ُب عملية ادلناقشة .4

 تكوين بيئة ادلؤات حىت يسرح أرائهم باحلّر ألهناء ادلشكبلت ادلناقشة .5

طبلب لسرح أرائهم اإلمجالية، حبيث يسيطر على ادلناقشة إعطاء الفرصة على ال .6
 العديد من الطبلب

 إقتباس ادلناقشة بالوقت ادلناسب .7

إدراك دور ادلدرس ُب ادلناقشة، كادلسّهل وادلشريف، وادلرشيد، أودلقيِّم إلدتام  .8
 ادلناقشة

                                                           
33

 Ending mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, Cet Ke3 (Bandung: 

Alfabeta,2114) Hlm 246 
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إحتتام ادلناقشة باخلبلصة من مادةادلناقشة. أحسن اخلبلصة من الطبلب، وإذا  .9
 34وجد الطبلب صعوبة ُب سرح اخلبلصة، فيتم ادلدرس اخلبلصة.

 ايا والعيوب طريقة مناقشة المجموعة. مز 3 

 لكل طريقة مزايا وعيوب كطرق أخرى، فمن ادلزيا طريقة ادلناقشة اجملموعة كمايايل:        

 قصَتة وسهلة ورخيصة وبسيطة ، ودتيل إىل أن تكون شلتعة . أ

 لة دلمارسة القدرة اجلدلية )حتدث( ألعضاء اجملموعةب. ديكن استخدام ىذا كوسي

 ج. زيادة ثقة الطبلب

 د. ديكن للطبلب شلارسة ادلهارات احلرجة والتحليلية

 العيوب تشمل: 

 نظري .أ 
 دتيل إىل أن تكون ذاتية )أقل موضوعية( .ب 
 35أقل أو حىت غَت مناسب ليتم تطبيقها على التكنولوجيا. .ج 
ادلناقشة العديد من االشحاص الذين لديهم مهارة  غالبا ما حيد ث علي احملادثة ُب .د 

 الكبلم.
 ادلباحثة ُب ادلناقشة واسع االنتشار احيانا حيت يصبح االستنتاج غَت واضح. .ه 
  ادلناقشة حتتاج ايل الوقت الطويلة وغَت ادلناسبة بادلخطط أحينا .و 

                                                           
34

 E. Mulyasa, Menjadi Guru Proofesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan 

Menyenangkan, (Bandung :  Remaja Rosdakarya,2111) hlm.111 
35

 Jasa Ungguh Muliawan, Loc Cit hlm 135 
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ده أن من ُب ادلناقشة غالبا ما تكون اإلختبلفات العاطفية اليت ال يثسلط عليها مفا .ز 
 36 يشعر باإلىانة حىت يغزو عملية التعليم

 مهارة الكالمتعريف . 3

مهارة ىي قدرة, وادلراد ىنا قدرة الطالبات على التكلم باللغة العربية جيدة    
الكبلم من فنون اللغة العربية بعد االستماع وقبل القراءة والكتابة، والكبلم َب  37وفصيحة.

38 .األساسية الىت دتثل غاية من غايات الدراسة اللغويةاللغة الثانية من ادلهارات 
 

مهارة لغوية مطلوبة َب تعليم لغات معاصرة منها اللغة العربية.  ىي مهارة الكبلم 
مهارة الكبلم قدرة على نطق األصوات اللفظية لتعبَت األفكار، األراء، اإلرادة أو 

 39اإلحساس إىل ادلخاطب.

ُب الوقت نفسو ، وفًقا خلرباء  41الكلمات واحملادثة.الكلمة ادلنطوقة )الكبلم( ىي 
القواعد العربية ، فإن الكبلم عبارة عن نطق يتم ترتيبو لتوفَت الفوائد ويتم ذلك عن قصد. 
وبعبارة أخرى ، فإن ادلصطلح ادلشار إليو يعطي فهمًا تاماً. مصطلح التحدث من حيث 

قيق ، واألصوات خترج من ادلصطلحات ىو نطق األصوات العربية بشكل صحيح ود
مراجج احلروف اليت أصبحت إمجاع اللغويُت. ديكن مبلحظة ىذا السياق أن فكرة 
التحدث ىنا ال تظهر فقط دون ميل معُت ، ولكن ادلتكلم قادر على توفَت فهم للمحاور 

 41عند حدوث التفاعل ، حبيث يتم ىضمو وفهمو دتاًما.
                                                           

36
 Abdul majid, Strategi Pembelajaran,(Bandung : Rosdakarya,2111)  hlm.214-215 

37
Imam Makruf,StrategiPembelajaranBahasa Arab Aktif.Semarang : Need’s Press,2113, h. 23 

38
161، ص. نفس ادلكانرشدي أمحد طعيمة،    

33
 Acep Hernawan, Op Cit, hlm 135 

 
4۱

 A.W Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesai Terlengkap, Yogyakarta : Pustaka 
Progressif, 1984, Cet. Ke-1, hlm.1318 

 
41

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. (Jakarta : PT. RajaGrafindo 

Persada, 2114), hlm : 35 
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ألصوات ادلفيدة, وعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت القائم صل اللغة عبارة عن اأالكبلم ُب       
بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظز اعتبار الكبلم ىو الشكل الرئيسي لبلتصال اللغوي 
بالنسبة لئلنسان, وعلى ذالك يعترب الكبلم أىم جزء ُب ادلمارسة اللغوية 

 42واستخداماهتا.
على استختدام األصوات ِبِدقَّة،  الكبلم مهارة انتاجية تتطلب من الطبلب القدرة       

و التمكن من الصيغ النحوية و نظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبَت عما 
 يريد أن يقولو ُب مواقف احلديث.

 فيما يلى األىداف العامة دلهارة الكبلم :و      
 نطق األصوات نطقا صحيحا. .1
 اضحا.التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة دتييزا و  .2
 م الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكبلم.ااستخدام النظ .3
 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو ادلستمع. .4
  43دلواقف ادلختلفة.استخدام التعبَتات ادلناسبة با .5

 ( فهي فيما يلى : 2112وأما أىداف تعلم مهارة الكبلم عند أبو بكر )أوىل النوحى، 
 لدى الطبلب لتعويد تكلم اللغة العربية .أ 
 44لتعويد الطبلب على تركيب اجلملة الواضحة الصادرة من شعورىم. .ب 
الصحيحة لتعويد الطبلب على ادلفردات والكلمات وتركيبها داخل اجلملة  .ج 

 واالىتمام باستخدام الكلمة ادلطابقة.
   أىداف تعليم الكبلم َب ادلرحلة األوىل ما يلى:      

                                                           
القاىرة: دار الفكر العريب ،تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور,   42      

  76 - 77ص ، نفس ادلكان اهلل، عبد الصديق عمر43
44

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, )Jogjakarta: DIVA Press, 

2112(, hlm 33  
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 ة كوحداث لغوية.تطوير وعى الطفل بالكلمات الشفوي (1
 إثراء ثروتة اللفظية الشفوية. (2
 تقوًن روابط ادلعٌت عنده. (3
 دتكينة من تشكيل اجلمل وتركيبها. (4
 تنمية قدرتو على تنظيم األفكار َب وحداث لغوية. (5
 حتسُت ىجاتو ونطقو. (6
 45استخدامو للتغبَت القصص ادلسلمى. (7

 يلى وأما العوامل الىت تؤثر مهارة كبلم اللغة العربية فهي فيما
 النطق .1
 اللهجة .2
 اختيار الكلمة .3
 أسلوب الكلمة واجلملة .4
 نظام الكبلم .5
 مضمون الكبلم .6
 كيفية البداية واالختتام .7
 ادلعرض أو احلركة الستعياب النفس وغَت ذلك. .8

ل سادما أن تتطلب أنشطة التعلم الدافع. اذكورة أعبله، قجبانب العوامل ادل     
برة ُب إجراء أنشطة التعلم. فيصبح الدافع والدافع للطبلب لتوجيو واحلفاظ على مثا

دة ادلبادرة واحلفاظ على ادلثابرة ُب ترقية الكبلم. ىناك عدة أشكال و اعمبل زلددا لزي
 لًتقية الدافع ُب أنشطة التعلم ُب ادلدرسة، فهي فيما يلي : ةطرق

                                                           
 93، ص. ۲11۲القاىرة : دار الفكر العرىب،  تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مدكور، 45
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 إعطاء رقم .1
 ىدية  .2
 46الثناء .3
وة األوىل بل الغرض النهائي ودترين الكبلم مساوي بتمرين االستماع َب اخلط     

منهما سلتلف. وغرض االستماع النهائي للحصول على الفهم ادلسموع، والكبلم 
 للحصول على مهارة تعبَت الفكرة واإلحساس إىل األخرين.

 اخلطوات الىت جيب ان تتبعها ادلدرسة َب رلال تدريس مهارة الكبلم:
 إعداد ادلواد بعناية، وحتديد ادلواضع. .1
 دة أن تتفق مبستوي التنمية وقدرة الطالبات.جتب ادلا .2
 إستخدام اجلهاز التعليمية. .3
 ينبغى على ادلدرسة شرح عن معاىن الكلمات َب ادلواد الواردة. .4
 إتقان اللغة اإلجبابية وليس السلسية. .5
 وينبغى للمدرس إستخدام اللغة العربية َب حجرة الدراسة دائما. .6
ى، فبلبد على ادلدرسة أن حيدد إذا أستمر ىذا الدرس َب األسبوع اآلت .7

 ادلوضوع الذى يرتبط بالدرس ادلاضى.
بعد اإلنتهاء من التعلم حبث، ادلدرسة الطالبات إىل مهارة الكبلم باللغة  .8

 العربية.
 َب النهاية يدافع ادلدرسة الطالبات إىل التعلم بكل جهد ونشاط. .9

 
 

                                                           
46

 Sardiman am, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar,(Depok : Raja Grafindo persada,2111) hl 

31-35 
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 اإلقًتاحات َب التكلم :
باللغة العربية بدون اخلوف عن ان يشجع ادلتكلم نفسو َب التكلم  .1

 اخلطاء.
 يدرب ادلتكلم نفسو َب إستخراج ادلفردات واجلمل مستمرا. .2
 ديارس ادلتكلم باإلستماع إىل اللغة العربية والتكلم هبا. .3
 يكثر ادلتكلم قراءة كتب اللغة العربية. .4
 47يهئ ادلتكلم بيئة عربية َب ادلدرسة وخارجها. .5

 معيار مهارة الكبلم :
 لنطق من ادلخراج الصحيح.يستخرج ا .1
 يفرق بُت حركاة طويل أو قصَت. .2
 يهتم التنغيم عند التكلم. .3
 تركيب األفكار بالكلمات الصحيحة. .4
 بداية الكبلم واختتامو بالطبيعي. .5
 تعبَت األفكار باللغة اجليدا. .6

أبسط ، لكن جيب أن يكون  إن الغرض من تعلم الكبلم مبعٌت ادلونولوج
مل وأسلوب اللغة ادلستخدم من خبلل حتديد نوعية وجاذبية ، ألن اختيار اجلمنهجًيا

ادلستمع. الغرض من التعلم مبعٌت احلوار أكثر تعقيًدا ، ألنو يتطلب رلموعة متنوعة من 
ادلوضوعات ، والذكاء يفهم الشخص اآلخر. لكنها ليست منهجية دائًما ، ألن أىم 

على واحدة من حقائق اجلملة  شيء ُب احلوار ىو فهم / فهم زلتويات احملادثة وليس
النحوية ادلستخدمة. غرض تعلم الكبلم مبعٌت احلوار عادة ما يتحقق بسرعة أكرب إذا ًب 
                                                           

49
Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pembelajaran Agama Dan Bahasa Arab, 

(Depok: Raja Grafindo Persada,1325) , hlm. 133 
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دعمو ُب بيئة يومية مواتية. الغرض من تعلم الكبلم مبعٌت ادلونولوج يتطلب تدريًبا 
 48خاًصا بتوجيو من اللغويُت واخلرباء الثقافيُت أو اخلرباء ُب رلاالت معينة.

 طبعية الكبلم يعٌت :

 الكبلم و اإلستماع ىي اتصاالت متكررة .أ 
 الكبلم ىو شكل فرودى من أشكال التواصل .ب 

49الكبلم وسيلة لتوسيع ادلعرفة. .ج 
  

 أنواع التمرين الشفهي :
إن دترين التعبَت الشفهي حيتوى على احلوار، منوذج الكلمة، النظر ودترين النطق، 

 وبيانة فيما يلى:
 ر. منوذج احلوا۱

ىذا النموذج دترين من خبلل التقليد وحفظ احلوار ادلتعلق بعدة األحوال 
والفرصة. ونرجو من الطبلب ليستطيعوا أن حيصلوا على مهارة الكبلم كالعربُت. 
وذلك احلوار يناسب مبستوى مهارة الطبلب َب تقليد ذلك احلوار وديكن أن 

ومن ادلستحسن أن يكون  يكون ذلك احلوار يظاىر ىدفا جلعل جو التعلم مرحيا.
ىذا احلوار تؤيده الصورة أو األفبلم. إذن، إذ ىذا احلوار وظيفية وسياقي تكون 

 مادتو مأخوذة من حياة يومية الطالبات، مثبل عن البيت، اجلامعة ومن غَتمها.
 . منوذج الكلمة2

ىذا التمرين يتكون من تعبَت مناذج الكلمة الىت البد أن تكرر شفهية بعدة 
رق. وتكرار النطق على الشكل العام يتكون من ثبلثة عناصر )منوذج، تلميح الط

واستجابة(. والبد للمدرس أن يعطي النموذج أي منوذج الكلمة الذى سيقلده 
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الطالبات، وكذلك َب ألة التسجيل ادلستخدمة َب ادلعمل. وبعد ذلك ينطق 
درسة النموذج فيبدأ ادلدرسة التلميح أي كيفية تقليد النموذج وبعد أن أعطى ادل

التمرين. ونوع ىذا التمرين يستخدم تقنية التكرار ادلعروفة بادلثَت واالسجابة. 
وىذه اخلطوة عادة تنفذ داخل ادلعمل. وىذه التفنية حتتوى ادلعٌت على أن ادلتعلم 
عندما يفشل َب اإلجابة فألة التسجيل هتيئ اإلجابة ادلطابقة ٍب يكرر ادلتعلم 

 ابقة حىت يستطيع ادلتعلم أن يقارن إجابتو ولو فرصة لئلصبلح.اإلجابة ادلط
وينبغى للمدرس أن يهتم مبستوى الصعبة َب تنظيم التمرين حىت جيد ادلتعلم تقدم 
عملية التعلم مناسبا مبستواه. وتنظيم التمرين يبدأ من السهلة ٍب البسيطة ٍب 

التشابو حىت الذى ديلك  الصعوبة، من الظاىرة إىل اجملردة، من الشيئ الذى ديلك
 االختبلف.

 . النظر و دترين النطق۳
ودتكن ان تستخدم الصورة لًتقية مهارة الكبلم لدى الطبلب من خبلل النظر 
والنطق. وبطاقة التعليم بديلة من ألة التسجيل، ورقة اجلدران لتهيج الطبلب َب 

 الكبلم.

 . التصنيف الشفهي4
نمية قدرة الطبلب على تعبَت الفكرة دترين اإلنشاء شفهيا يهدف إىل ت

واإلحساس شفهيا. وىذا التمرين يتضمن فيو استيعاب ادلفردات، اختيار الكلمة 
ادلطابقة، أسلوب الكلمة األصوات كالتنغيم. فمن ادلستحسن أن ىذا التمرين 

 يعد للمرحلة ادلتوسطة.
 وأما مؤشرات مهارة الكبلم فهي فيما يلى :    
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نطق الصوت على حسب سلارج احلروف وعلى التفريق يقدر الطبلب على  (1
 بُت حرف "ق" وحرف "ك".

 يقدر الطبلب على البداية واختتام الكبلم. (2
 يقدر الطبلب على التفريق بُت احلركة الطويلة واحلركة القصَتة (3
 يقدر الطبلب على االىتمام باللهجة عند الكبلم (4
 51يقدر الطبلب على التكلم بالطلق اللساين. (5

 

 راسات السابقة. الدب
الدراسات السابقة ما تستخدم مقارنة للتباعد عن منابلة نتيجة البحث العلمي حيث      

 أن الباحثة قد قامت بالبحث ومل يقم أحد بالبحث عنو. كما يأتى : 

:  فعالية استخدام طريقة مناقشة اجملموعة دلهارة  2116البحث عن ويودو سَتينا  .1
ادلدرسة اإلسبلمية الثناوية الفبلح جاكرتا " تبُت  8ل الكبلم  لدى الطبلب َب الفص

أن الطريقة ختتار قوائم فعالة لتحسُت مهارة الكبلم. ولكن ىنا مل يناقش الباحثون حىت 
اآلن مدى فعالية طريقة مناقشة اجملموعة لتحسُت مهارات الكبلم ُب تعليم اللغة 

 العربية.
ستخدام طريقة اإلتصالية بالصورة : فعالية ا 2114البحث عن رابودي صوفيونو   .2

ادلسلسلة ُب تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلم لدى الطبلب مدرسة العالية   
تامبوساي مبنطقة كمبار " أن استخدام طريقة اإلتصالية بالصورة ادلسلسلة  1احلكومية 

باحثون كيفية فعال ُب ترقية قدرات الطبلب على الكبلم. ولكن ىنا أيًضا ، مل يناقش ال
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فعالية طريقة مناقشة اجملموعة لًتقية مهارة الكبلم ، وبالتايل يستخدم الباحثون طريقة 
 مناقشة اجملموعة لًتقية مهارة الكبلم.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
إىل مجع ُب ىذا البحث، يستخدم الباحث حبثا مكتبيا ، أي البحث الذي يهدف       

البيانات وادلعلومات مبساعدة سلتلف ادلرافق ادلوجودة ُب ادلكتبة كالكتب واجملبلت 
 وادلستندات وادلبلحظات والقصص التارخيية وغَتىا.

 أفراد البحث و موضوعه .ب 
افراد البحث ىي كل كتب اللغة العربية و اإلندونسيا اليت تتعلق طريقة مناقشة       

لكبلم. وموضوع البحث طريقة مناقشة اجملموعة لًتقية مهارة الكبلم اجملموعة لًتقية مهارة ا
 .ُب تعليم اللغة العربية

 أدوات البحث .ج 
األدوات ُب ىذا البحث ىي استخدام اإلثبات الوثائق اليت تتعلق  بالكتب اليت 

 تبحث عن طريقة مناقشة اجملموعة لًتقية مهارة الكبلم ُب تعليم اللغة العربية.
 بياناتطريقة جمع ال .د 

استناًدا إىل مصدرىا األصلي، فإن البيانات الواردة ُب ىذا البحث بيانات أدبية، 
 51وىي بيانات ًب احلصول عليها من مصادر مكتوبة كالكتب واجملبلت و غَتمها.

 تنقسم البيانات ُب ىذا البحث إىل قسمُت ومها:
 البيانات األولية .1
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ول عليها من ادلصادر األولية، البيانات األولية ىي البيانات اليت يتم احلص
 أي ادلصادر األصلية اليت حتتوي على ادلعلومات أو البيانات.

 البيانات الثانوية .2
البيانات الثانوية ىي البيانات اليت تدعم ادلشاريع البحثية وتستكمل البيانات 

 األولية.
البيانات الثانوية ُب ىذا البحث ىي مجيع ادلكتبات اليت ديكن استخدامها  

 52كائنات حبثية ُب ىذه الدراسة.ك
 

 تحليل البياناتطريقة  .ه 
حتليل البيانات ىو  .، وخاصة البحث النوعي البحثالبيانات ىي مفتاح صلاح 

عملية تنظيم وفرز البيانات إىل أمناط وفئات ووصف أساسي واحد حبيث ديكن العثور على 
جادل مايلز  53.البيانات ادلواضيع وديكن صياغة فرضيات العمل على النحو الذي اقًتحتو

 النوعية ًب تنفيذىا بشكل تفاعلي وىوبرمان ُب سوغيونو بأن أنشطة حتليل البيانات
، أو تتم عملية التحليل حبيث كانت البيانات شلتلئة 54ئها،واستمرت باستمرار حىت انتها

 55.حىت تصبها ُب تقرير البحث البحث، وحتدث انعكاسية أثناء ي بشكل مستمراالصطناع

، فإن طريقة التحليل وصفية وحتليلية نوعي حبثإىل أن ىذا البحث ىو بالنظر و 
ديّكن التحليل النوعي للمحتوى الباحثُت  56.ومتداخلة وعاكسة يتم تطبيقها ُب وقت واحد
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، واليت بدورىا ت اليت ذلا نفس ادلعٌت ُب الفئاتمن فهم النص من خبلل جتميع الكلما
حتليل  فأوضح أن HM Taufikُب   Moleong وأما   .اىيميستقوم ببناء منوذج أو نظام مف

يهدف إىل االستنتاج من خبلل احملاولة إلجياد خصائص الرسائل بشكل موضوعي مضمون 
 57ومنهجي.

 آتية:خطوات  3يتم حتليل البيانات من خبلل 

 ت. ختفيض البيانا .1

كيز على إن ختفيض البيانات ىو  عملية الشرح واختيار النقاط الرئيسية والًت 
األشياء ادلهمة والبحث عن ادلوضوعات واألمناط وإزالة ما ىو غَت موضوعي. وبالتايل 
فإن البيانات اليت ًب ختفيضها ستوفر صورة واضحة، وتسهل على الباحثة القيام مبزيد من 

 58مجع البيانات، والبحث عنها إذا لزم األمر.

 عرض البيانات .2

الية ىي عرض البيانات، يتعلق ىذا بعد ختفيض البيانات تكون اخلطوة الت
النشاط بالتنظيم والًتتيب ُب أمناط العبلقات حىت يتم فهم البيانات ادلقصودة بسهولة 

 أكرب.

 االستنتاج .3

اخلطوة الثالثة ُب التحليل النوعي للبيانات وفقا دلايلز وىوبرمان ىي استخبلص 
 59ة للبحث. النتائج والتحقق نتيج
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 خامسالفصل ال
 خاتمة

 نتائج البحث.1
الباحثة  ديكن ٍب ، السابق الفصل ُب حتليلها ًب اليت البيانات نتائج إىل استناًدا     

كبلم ُب التعليم ال مهارة قيةلًت اجملموع مناسبة  مناقشة طريقة استخدام أن أن يشرح
مناقشة  ةقيطر  على تؤثر اليت العواملو . اللغة العربية لدى الطبلب ُب ادلدرسة العالية

 لًتقية مهارة الكبلم تشمل العوامل الداخلية و اخلرجية. اجملموعة مناسبة

قدرات و مهارات لية ىي عوامل خاصة بالطبلب نفسو مثل العوامل الدخ 
العوامل اخلاصة  متوفرة لديو ومستوى دافعيتو ورغبتو ُب التعلم. والعوامل اخلرجية ىي

بالبيئة التعليمية اخلارجية اليت تتعلق باإلسًتاتيجيات التعليمية مثل تقدًن ادلادة 
 إستعداد ادلدرس للقيام تعليم. التعليمية و

 البحث صياتب. تو 
 اولةحمل يةفكار األ ةسامهم دلقصودة أن يعطيا التوصيات يوجو البحث نتائجمن  كمزاولة      
 طريقة مناقشة اجملموعة، وىي : استخدام ُب وخاصة كبلمال مهاراتترقية 
ُب  اإلجراءات أوالقانون  تطبيق درس أنادل على جيبالفصل الودعية  مرحلة ُب .1

 ومواتية منظمة بطريقة التعلم يتم أن ديكن حبيث لتعلما
 وإعداددرس أن يستعرض ادلواد ادل على جيب ، ادلناقشة طريقة تنفيذ مرحلة ُب .2

 .الستخدامها اسًتاتيجيات
 اختيار أو حتديد ُب جيًدادرس ادل يكون أن جيب ، اجملموعة تقسيم مرحلة ُب .3

فعاال و  اأحرارً  الطبلب يكون حىت ، اجملموعة ُب أعضاء سيكونون الذين الطبلب
 .ادلناقشات ُبويستطيعوا أن يتعاونوا 



 

5۱ 
 

أرجو من الباحثون القادمون لبحثهم موجود الدراسات التجريبية عن طريقة مناقشة  .4
مناذج التعليم ووسائل التعليم واسًتاتيجية التعليم العصرية لتكون  اجملموعة بتطبيق

 الطبلب الراغبون والدوفيع ُب التعلم إلتباع عملية التعلم.
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