
 بتنجونج موراوااإلسالمية  السنة جامعةبمج اللغة العربية ابر 
لمحادثةاوآثارها فى ترقية قدرة الطلبة  على   

 علميحبث 

 إعداد :

 تومي

 0100102101رقم القيد :

 طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و علم التدريس                                                       

 

 

 

 

 

 ون الدينية للجمهورية اإلندونسيةؤ وزارة الش
 جامعة  اإلسالمية الحكومية بلنجساال

 كلية التربية وعلم التدريس
 م 0202ه/  4114



وآثارها ىف  بتنجونج موراوااإلسالمية  السنة امعةجبمج اللغة العربية ابر 

حملادثةاترقية قدرة الطلبة  على   

 حبث العلمي

بلنجسا  إىل كلية الرتبية وعلم التدريس جبامعة  اإلسالمية احلكمية تقدم  

 s.pd للحصول على شهادة

 بكلية الرتبية و علم التدريس

 من  

 تومي:

 0100102101رقم القيد :

 طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و علم التدريس 

 بلنجسا    جبامعة  اإلسالمية احلكمية

 مواقف مشرفني

 املشرفة الثانية        األول               ةاملشرف      
 

  جسترياامل موتيا رمحة                      فوجي أستويت املاجستري
 رقم الوظيف   :                                             
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ستهالل إلا  

 باسم اهلل الرمحن الرحيم
 

( 2إنا أنزلنو قرءنا عربيا لعلكم تعقلون ) يوسف :  

عن أيب الدرداء رضي اهلل عنو قال : مسع النيب رجال قرأ فلحن فقال رسول اهلل " أرشدوا 
 أخاكم "

 

اإلسناد ومل خيرجاه تعليق احلافظ الذىي يف التلخيص : صحيح (())صحيح   

/ ص  2ج –)ادلستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذىيب يف التخليص 
7444)  

 

"من أحب اهلل أحب رسولو : ومن أحب الرسول العريب أحب العرب : ومن أحب 
رب والعجم، ومن أحب العرب أحب العربية اليت نزل هبا أفضل الكتاب على أفضل الع

 العربية عين هبا وثابر عليها وصرف مهتو إليها " 

 ) أبو منصور الثعاليب النيسابوري يف مقدمة فقو اللغة وسر العربية(
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 اإلهداء

 إلى والدي ووالدتي

ادلعلمان األول الذان علماين الصدق والوفاء، لعل ىذا أساس السلوك للمفروحتكما 
  spdحىت استطعت أن أقضي ىذا البحث ولنيل درجة  وأشكركما على التشجيع

 

 وإلى أختي وأخي

 بقيام األعمال اخلريةالذان يساعدانين من ادلال ويشجعين 

 

 وإلي سادة األساتذتي

 lcالذين يعلمونين من العلوم تنفعين يف الدنيا واألخرة وخاصة على األستاذ سليار الدين 
 وبو وجدت علما كثريا متوضع وعلمين عن الصرب والتوكل،  الذي

 

 وإلي مشرفتين

 حىت أقضى ىذا البحثالتان تشرفانين 

  وإىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقئها
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 كلمة الشكر

احلمد هلل على كل أحوال ، وأشكره على فضلو ادلتوال، وأصلي وأسلم على خري 
أمجعني. والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يون الصابرين الشاكرين، وعلى ألو وأصحابو 

 الدين، أما بعد.

فلو سبحانو أذلج باحلمد وقد من اهلل على باإلنتهاء من اعداد ىذا البحث،  
ك، وعظيم عطائك وتشرفين د يا ريب حيت ترضي، على جزيل نعمتوالثناء، فلك احلم

الذين كان ذلم فضل خبروج ىذا أتقدم بالشكر وتقدير والعرفان إىل بعد محد اهلل تعاىل أن 
البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشيئ طلبت، ومل يكن حيدوىم إال عمل اجلاد 

 ادللخص. ومنهم :

اإلسالمية  باجلامعة، مدير ادلاجستري الدكتور احلاج بسري إبراىيم ةمساح -
 احلكومية لنجسا.

وعلوم التدريس جبامعة إقبال ادلاجستري، عميد بكلية الًتبية مساحة الدكتور  -
 اإلسالمية احلكومية لنجسا.

مساحة فوجي أستويت ادلاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم  -
 التدريس جبامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا.

 شرفة األوىل يف كتابة رساليت. ادلفوجي أستويت ادلاجستري، ىي مساحة   -    

 شرفة الثانية قد ساعدت يف كتابة رساليت.ادلمساحة موتيا رمحة، ادلاجستري، ىي   -    
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كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ ادلعلمني يف كلية الًتبية وعلوم 
التدريس جبامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا. فلهم كل الشكر والتقدير على ما قدموىا 

 اء.يع وجزاىم عين خري اجلز والتشج من العلوم وادلعارف

وأما أسريت وعلى والدي الكرمي الذي كان لو بعد اهلل تعاىل فضل إمتام ىذا البحث دبا 
غرسو يف نفسي من حب للعلوم وادلعرفة واإلخالص يف العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطوق 

 عاءىا ادلستمر خري معني يف حيايت.فضلها عين وكان د

 

 2020لنجسا، مايو        

 الباحث       

 

  تومي       

 0022007020رقم القيد :          
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برامج اللغة العربية بجامعة السنة اإلسالمية بتنجونج موراوا وآثارها 

 فى ترقية قدرة الطلبة  على المحادثة

علميحبث   

إىل كلية الًتبية وعلم التدريس جبامعة  اإلسالمية احلكمية بلنجسا  قدم  

 s.pdللحصول على شهادة 

 بكلية الًتبية و علم التدريس

 من  

 تومي:

 0022007020رقم القيد :

 طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و علم التدريس 

 بلنجسا    امعة  اإلسالمية احلكميةاجلب

 مواقف مشرفني

 ادلشرفة الثانية                           ادلشرفة األوىل      
 

 موتيا رمحة ادلاجستري                                  فوجي أستويت ادلاجستري
         000702202002002007 رقم الوظيف   :
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برامج اللغة العربية بجامعة السنة اإلسالمية بتنجونج موراوا وآثارها 
 فى ترقية قدرة الطلبة  على المحادثة

.متت ادلناقشة ذلذا البحث العلمي أمام اللجنة اليت عينت دلناقشتو وقد قبل امتام كمادة 
 S.pdمن ادلواد ادلقرورة للحوز على الشهادة 

 2020 ويولي 07يف التاريخ : 
 ه 0770 ذو القعدة 22

 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة :
  :التوقيع    رئيس ادلناقشة    ادلاجستري ،فوجي أستويت  -0

 (000702202002002007) رقم الوظيف   
 :  التوقيع   السكرتري   ادلاجستري  ،موتيا رمحة  -2
  :  التوقيع   ادلناقش األول  ادلاجستري ،زلمد فضلي -0

 (  000002202004000002)  رقم الوظيف      
 :التوقيع    ادلناقش الثاين   خري األمري، ادلاجستري -7

 الًتبية وعلم التدريسدبعرفة عميد كلية 
 اجلامعة اإلسالمية احلكومّية لنجسا

 
 

 الدكتور إقبال ادلاجستري
 004000000000020000:رقم الوظيف          
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الطلبةإقرار   

 أنا ادلوقع أدناه، وبيانايت كاأليت :

 اإلسم الكامل : تومي

 0022007020:  رقم القيد

Desa apar kec.pariaman utara, kota pariaman: العنوان

يف قسم تعليم اللغة   s.pdأقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة 
برامج اللغة العربية بجامعة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا حتيت عنوان : 

 السنة اإلسالمية بتنجونج موراوا وأثارها في ترقية قدرة الطلبة على المحادثة.

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تألف األخر. وإذا ادعى  
أحد استقباال أهنا من تأليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على 
ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على قسم تعليم اللغة العربية لكلية الًتبية 

 سالمية احلكومية لنجسا. وعلم التدريس جبامعة اإل

 ىذا وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبة اجلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

 2020مايو  07لنجسا       

 توقيع صاحبة اإلقرار       

 تومي           

 0022007020رقم القيد:            
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 مستخلص البحث

اإلسالمية بتنجونج مراوا وأثارىا يف ترقية برامج اللغة العربية جبامعة السنة  2020تومي،
قدرة الطلبة على احملادثة.ادلشرفة األوىل فوجي أستويت ادلاجستري، ادلشرفة الثانية موتيا رمحة 

 ادلاجستري.

 احملادثة.و برامج اللغة العربية  : ساسيةالكلمة األ

ىد، طبعا اأنواع نشاط اللغوية اليت طّبقت يف مدارس أو مع برامج اللغة العربية إن 
سواء. أحدىا مؤسسة  أ وااللكل مؤسسة لديها برامج ادلختلفة ولو كانت حالة أو أح

غوية وىي جامعة السنة اإلسالمية مديريّة ديلي سردانج. فيها مركز تطوير لامج اللديها بر 
زلادثة و  ،حوار الصباحو  ،زلادثة اليومية يوى اللغة الذي فعل برامج اللغوية على الطلبة.

دروس اللغة و  ،حفظ ادلفردةإختبار  ،واإلصالح اللغة ،حفظ ادلفردةو  ،األسبوعية
تدريب و  ،كتابة اإلنشاءو  ،ومشاىدة ،ودورة والندوة ،دروس اللغة للضعفاءو  ،للمبتدئني

ومسابقة اللغوية  ،العلميةإستماع دروس و  ،وقراءة مواسعة ،خط النسخ وخط رقعة
 بتكلم وهبا طبعا ترجى الطلبة أن تستطيع و تقدر ،سنويةاللغوية الومسابقة  ،شهريةال

من برامج اللغوية على  االلغة العربية جبيد. ومن أجل ذلك أراد الباحث  أن يعرف أثار 
دبدحل  صفياو الباحث  والطلبة خصوصا على احملادثة.أما منهج البحث يستخدم

ورلتمع يف ىذا البحث كل الطلبة يف مستوى اخلامس الذي يتكون من اربعة  ،الكمي
بأسلوب العينة  رجاال عشرة توأخذ الباحث عينو . شخصا ثالثة ومثننيأجزاء بعدد الطلبة 

من  الباحث لوبعد حلّ  .أدواة البحثك وادلالحظة اإلختبار ويستعمل الباحث الغرضية،
رّقى قدرة  مركز تطوير اللغة هاالربامج اليت فعلأهنا  ،تائج البحثالبحث فوجد الباحث ن

أن حاصل اإلختبار قدرة  . ىذا ُمثَبت بدليلأحسن اثار اتأثري  حّصلو  الطلبة على احملادثة
 .  شلتاز % بدرجة00.0الطلبة على احملادثة يف مستوى اخلامس كان 
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ABSTRAK 

Tomi, 2020. program-program bahasa arab di STAI AS-SUNNAH( tanjung 

morowa )dan pengaruhnya dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa pada 

muhadatsah. Pembimbing 1 : fuji astuti MA.Pembimbing 2 : meutia rahmah MA. 

Kata kunci : program-program bahasa arabdan muhadatsah.  

Program-program bahasa arab adalah jenis-jenis kegiatan kebahasaan  

yang diterapkan dilingkungan sekolah maupun pesantren,tentunya masing masing 

lembaga memiliki program kegiatan kebahasaan yang berbeda meskipun ada satu 

atau dua hal yang sama. Salah satu lembaga yang memiliki program kebahasaan 

adalah  kampus STAI AS-SUNNAH kabupaten deli serdang. Mereka memiliki 

pusat pengambangan bahasa yang meluncurkan program-program kegiatan 

kebahasaan untuk mahasiswa, yaitu : muhadatsah harian, percakapan pagi, 

muhadatsah mingguan, menghafal kosakata, perbaikan bahasa, tes hafalan 

mufradat, pelajaran mufradat untuk pemula, pelajaran bahasa arab untuk orang 

yang lemah bahasa, seminar pelatihan, nonton video arab, mengarang, latihan khat 

naskhi dan ruq’ah, membaca bebas, mendengar kajian ilmiah, lomba bahasa 

bulanan, dan lomba bahasa tahunan. Dengan adanya program kebahasaan itu 

tentunya diharapkan siswa mampu menguasai bahasa arab dengan baik. 

bedasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui pengaruh dari program – 

program kebahasaan itu bagi mahasiswa terutama dalam bidang muhadatsah. 

 Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif.  

dengan pendekatan kuantitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa semerster 5 yang terdiri 4 unit dengan jumlah mahasiswa 83 orang. 

peneliti mengambil sampel 10 mahasiswa laki-laki dengan teknik purposive 

sampling. Adapun istrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah 

observasi dan tes. Setelah peneliti  menganalisis dari penelitian ini, maka peneliti 

mendapatkan hasil penelitian  bahwa program- program yang diluncur kan oleh 

pusat pengembangan bahasa dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa pada 

muhadatsah dan menghasilkan pengaruh yang sangat baik. ini dubuktikan bahwa 

nilai hasil tes kemampuan muhadatsah mahasiswa semester 5 adalah 99.6% 

dengan predikat istimewa. 
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 محتويات البحث

 أ .................................................................. اإلستهالل

 ب .................................................................. اإلىداء

 ت ........................................................... الشكر والتقدير

 ج .............................................................. تقرير ادلشرفني

 ح .............................................. إعتمدا من طرف جلنة ادلناقشني

 خ ................................................................ إقرار الطلبة

 د...........................................................مستخلص البحث

 ذ...........................................باللغة اإلندونسيةمستخلص البحث 

 ر ........................................................... احملتويات البحث

 األول الفصل

 اإلطار العام

 0 ............................................................... مقدمة -0

 0 ......................................................... سؤال البحت -2

 0 ......................................................... ىدفا البحث -0

 7 .......................................................... أمهية البحث -7
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 7 ........................................................ حدود البحث -2

 2 .................................................... تديد ادلصطلحاحت -0

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

  0 .................................... ادلبحث األول : برامج اللغة العربية -4

 00 ......................................... ادلبحث الثاين : تعليم احملادثة -0

 20 ................................................. احملادثةأىدف تعليم  -0

 20 ................................................... أمهية تعليم احملدثة -00

 22 ................................... الطريقة ادلستعملة يف تدريس احملادثة -00

 20 ............................................... الوسائل التعليم احملادثة -02

00 ........................................... اإلختبار يف تدريس احملادثة -00

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 07 ..................................................... منهجة البحث -07

 07 ................................ رلتمع البحث وعينة وأسلوب إختيارىا -02

 02 ....................................................... أدواة البحث -00
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 04 .................................................... مصادر البيانات -04

 00 .............................................. البياناتأسلوب حتليل  -00

 00 ..................................................... عرض البيانات -00

 00 ................................................... تصنيف البيانات -20

 00 .................................................... مراحل البيانات -20

 الفصل الرابع

 الدراسات الميدانية

 70 .................................................. الدراسات ادليدانية  -20

  70.. .............. عددالطالب جبامعة السنة اإلسالمية بقسم اللغة العربية  -27

 72 .................عددالطلبات جبامعة السنة اإلسالمية بقسم اللغة العربية  -22

 70 ............................ عرض البيانات ادلالحظة وحتليل مناقشتها  - 20

 77 ..................... عرض البيانات اإلختبار وحتليل البيانات وتفسريىا   -24

 70 ....................... نتيجة اإلختبار الطالب جبامعة السنة اإلسالمية   -20

 70 ............................................... حتليل تفسري الببانات   -20
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 70 .................................والتوصيات وادلقًتحاتنتائج البحث    -00

 20 ................................................... توصيات البحث   -00

 20 .........................................................ادلقًتحات   -02

 قائمة المراجع

 22 ...................................................... ادلراجع العربية  -00

 20 .................................................. ادلراجع اإلندونسية  -07

 قائمة الجدول

 70 .............................  عدد الطالب جبامعة السنة اإلسالمية 2،0جدول

 72 ............................ سنة اإلسالميةعدد الطالبات جبامعة ال 2،2جدول 

 72 ............................................... اإلختبارالسؤال   2،0جدول 

 72 ........................... معاير النجاح لكل جانب تقدير القيمة 2،7 جدول

 70 .................... نتيجة اإلختبار الطالب جبامعة السنة اإلسالمية 2،2جدول 

 المالحق

 



 

 

 

 

 

 

 ص
 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية - أ
 

مادة، يذخم،طريمت،إضتراتجي، تذريصانهغتانعربيتيذًذعبذانذًيذ، 
 2004، مالنج : رينيك جفتا ،وسائل

،انرياض:انبذجانعهًًيفهىيهأدواتهأضانيترولاٌعبيذةوأخروٌ،

7991،دارانُشرونتىزعضُت

 ادلهارات اللغوية  ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد زلمود عليا، 
 0002الرياض : دار ادلسلم للمشر والتوزيع ،       

يكتىبتإَذهىانًصريت،: انماهرة   روحانتربيتيذًذعطيتانبراشي، 

5511  

داراألَذنص ،انًهاراثانهغىيت،انطبعتانخايطتيذًذصانخانشُطً،

  5151نهُشروتىزيع،

 عطا، يذًذ ،إبراهيى انذيُيت وانتربىيت انعربيت انهغت تذريص طرق

 يكتبتانُهضتانًصريت  انجسءاألول

 ، ابراهيى فًتذريصانهغتأدًذ وانهغاثاإلجاهاثانًعاصرة انعربيت

انذيتاألخرينغيرانُاطميٍبها،يهتسوانطبع : وانُشر،انماهرة

  5591دارانفكرانعربي،

الطرق الخاصة في تربية  لتدريس الغة العربية  والدين ،الطبعة زلمد عطية األبراشى، 
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 األول الفصل 

 اإلطار العام

 :مقدمة - أ

ألن نزل اهلل القرأن باللغة كان التعليم مهمة عند اإلسالم   غة العربيةلالتعليم ال

النيب ليعلم التفسَت القرأن فيبحث َب اغبديث م اإلسالم. و االعربية وىو مصدر األحك

من كذلك ُب الصالة، وعبادة االخر، و صل اهلل عليو وسلم وكان ىو باللغة العربية. و 

 على الطالب. اللغة العربية ُب مدرسة اإلبتدإية حىت اعبامعة اإلسالمية تدرس أجل ذلك

حيتل مكانة عظيمة  كان  فرع من فروع التعليم اللغة العربية،  إن تعليم احملادثة

كان حياة اإلنسان إال باستعماؽبا ُب  اإلتصال والتفاىم بُت الناس. وما وعالية ألهنا الة 

إىل الوسيلة، وىي اللغة  اغبياة اليومية إلصال اؼبعلومات إىل األخر وىذه اؼبعلومات ربتاج

أو احملادثة. واحملادثة ُب تعليم اللغة ربتاج إىل اؼبفردات الكثَتة والقواعد الصحيحة 

تتلخص ُب تقدًن  ب قادرين وماىرين عليها. والقضيةالالطوالتدريب الكثَت ليكون 

الوسيلة لو لكي يعرب عن نفسو : ويتبادل األراء ووجهات النظر مع غَته من الزمالء، 

 حول موضوع معُت. اؼبشكلة إذن 
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والعوثور على موضوعات تدفع الدراسُت إىل اػبروج  سبكن ُب أثارة احملادثة،

 1التعبَت اغبر الطليق. من دائرة الصمت والسلبية إىل

معّلق َب مهٍّت اؼبدرس َب تعليم ، واجتهاد الطلبة َب  ُب التعليم ولكن النجاح 

تعّلم، إذا كان اؼبدرس غَت اؼبهٍّت َب تعليم اللغة العربية فآثار  للطالب، فبكن الطالب  

من قباح  كساىل لتعّلم ألن ما منهم الدوافع من اػبارج والداخل. إذن اؼبهٍّت اؼبدرس جزء

الطالب َب تعليم اللغة العربية. وليس اؼبدرس فقط ، الطالب مطلوب إلجتهاد َب تعّلم، 

إذا كان اؼبدرس مهنيّا والطالب كساىل لتدريب الكالم باللغة العربية الىت عّلمها اؼبدرسون 

 عليهم فتحصيلها غَت جّيد ، إذن بُت اؼبدرس والطالب البد عليهم أن جيتهدون فيها.

إلطالق الكالم باللغة العربية فيشّدد َب تدريبة الكالم وفبارسة وتعويد لتكلم اللغة 

العربية  بال تعويد وتدريب وتكرير فاللغة العربية الىت تعّلمناىا تذىب من حفظ. لكي 

قبتنب من ىذا العبث فمحتاج على وجوب اللغة العريية   لكل وقت موقوت، وبذالك 

 لغة العربية وجيتهدون غبفظ اؼبفردة الىت حفظواىا.الطالب مدرّبون لتكلم ال

ثّبتت لوجوب اللغة  منها بتنجونج موراوا اإلسالمية السّنةامج من اعبامعة رب ال

العربية َب بئة اعبامعة. ومن بيان طالب ىناك، ىو قال ىل : أّن َب اعبامعة واجب على 

الساعة، وَب اعداد واحد سنة فمحاضرون  42الطالب ان يتكلم بللغة العربية ؼبّدة 

                                                      
1

، هلتسم الطبع والنشس، تذريس اللغت العربيت واللغاث الحيت األخري لغير الناطقيي بهااإلجاهاث الوعاصرة فً أحود ابساهُن، 

 3313ص(  1891داز الفكس العسبٍ، : الماهسة)



3 
 

واجب ان يتكلمو بللغة العربية عندما يعّلمون. وؼبستوى الثالثة إىل أخر فلدرس العام 

ٌت ادارية الًتبوية يتكلمون بللغة اندونسية ولكن لدرس الدين يعٌت التفسيىر يتكلمون يع

بللغة العربية. ومن مستوى الواحد إىل مستوى الثانية ؼبّدة طبس دقيقة قبل دخول الفصل 

  .الطالبون جيبون للمحادثة امام الفصل يشرّفون مع أصدقاءىم الذين يستطيعون

أو  11111دية  ة الذين ال يطيعون على النظام  كمثل على الطلب بعقوبة واحكمت

كلمة. والطالب مطلوب لتكلم اللغة العربية َب بئة اعبامعة وطاعة  111حفظ اؼبفردة 

امج اللغة العربية بر النظام. ومن أجل ذالك الباحث يريد ان يبحث عن اؼبوضوع "

وآثارىا فى ترقية قدرة الطلبة على  ج موراوا نتنجو ب السنة اإلسالمية جامعةب

 .المحادثة

 سؤال البحث  - ب

 :ومن  ىذه األسئلة فيكتب الباحث سؤال البحث فيما يلى 

 ؟بتنجونج مراوا اإلسالمية امعة السنة اللغة العربية جب برامج كيف تطبيق-1
 ؟ وما أثارىا ُب ترقية قدرة الطلبة على احملادثة - 4

 ىدفا البحث -ج

 : امن ىذا البحث مهأما ىدفان  
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لًتقية قدرة الطلبة على   تطّبق يتالّلغة العربية  ال ف على برامجالتعرّ   -1

 واتنجونج موراب ةياإلسالم السنةجبامعة  احملادثة

 سنةامعة الجب لطلبةعلى ات  كتِبىتامج  اللغة العربية  الآثار بر  ف علىالتعرّ  -4

 تنجونج موراواباإلسالمية 

 أىمية البحث  -د

 قسمُت :قسم إىل يما أمهية ىذا  البحث أ

 أمهية النظري  -1

 فهذا البحث انتفاع ؼبرجع على الباحث األخر

 أمهية العملي     -4

 وبالعملي فهذا البحث انتفاع على:   

 على ؿباضر       -أ

امج وجودة التعلم برب باحملاضرون يستطيعون تطوير منهج التعليم 

 وجوب اللغة العربية

 على الطالب    -ب

 قف منهج التعليم و تطبيق اإلسًتاتيجية التعليم اؼبطبّ التعرّ 

 حدود البحث - ه
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 ؽباذا البحت حدود :   

امج بر   ىيالباحث موضوع ىذا البحث، و دث حياغبدود اؼبوضوعية : -1

وآثارىا َب ترقية قدرة   ج موراوانتنجو ب اإلسالميةالسنة  اللغة العربية جبامعة

  الطلبة على احملادثة

السنة كون ُب اعبامعة يانية :و أما مكانو َب ىذا البحث اغبدود اؼبك -4

 بتنجونج مراوا بقسم اللغة العربية اإلسالمية 

 4119/4141اغبدود الزمانية : جيري ىذا البحث ُب العام الدراسي  -3

 تحديد المصطلحاث  - أ

بعض معاىن اؼبصطلحات  الباحثقبل أن يبحث الباحث فيشرح 

 اؼبستعملة َب موضوع البحث وىذه اؼبصطلحات كما يلى:

 العربية مج اللغةاالبر  -1

امعة  ديارسوهنا الطلبة  جبمن عملية اليت انواع يوى العربية امج اللغةالرب  

ومن مستوى  .منها ثّبتت لوجوب اللغة العربية َب بئة اعبامعة، اإلسالمية  السنة

الواحدة إىل مستوى الثانية ؼبّدة طبس دقيقة قبل دخول الفصل أّن الطالبُت 

جيبون للمحادثة أمام الفصل ويشّرفون مع أصدقاءىم الذين يستطيعون . 
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أو  يطيعون على النظام كمثل دية عشر أالف الواحكمت على الطلبة الذين 

غة العربية َب بئة اعبامعة  كلمة. والطالب مطلوب لتكلم الل  111حفظ اؼبفردة 

 كون الطلبة  يستطيعون باحملادثةتل.وىدفها وطاعة النظام. 

 المحادثة  -2

ؿبادثة ؿبادثة  معنو  كالم.  -حيادث -ؿبادثة لغة : مصدر من حادث

حديث يدور بعض الناس وبعضهم  ُب  اصطالح شئون اؼبعيشة  اصطالحا

 .4واختالب ضرور اؼبصاحل واؼبنفع

تبّدل الفكرة عن اؼبدة بُت اؼبتكلم، ُب احملادثة يتعلق بُت مهارتُت : احملادثة 

طبق نستطيع أن نم أن الدراسة اللغة األجنبية ال كبن نعل 3الكالم، واإلستماع.

يفعل ذلك  ما َب الفصول من عادة كلمية جديدة  َب حياتو اليومية، مثل ما

وألن فبارسة للحديث مواقف طبعية ؿبببة َب اؼبدرسة ال تتعد  أبناء اللغة ،

ساعة أوساعتُت ُب اليوم، وألن قوة عادات لغتو االم تشارك ُب إعاقتو عن 

                                                      
 31. ص( 2331زَنُك جفتا ،: هالنج ) ،( هذخل،طريقت، إستراتجي، هادة، وسائل)تذريس اللغت العربيت هحود عبد الحوُد، 2

3
 Aziz Fakrurrazi ,erta mahyudin, pembelajaran bahasa arab, ( Jakarta : Direktorat pendidikan 

islam ,2012 )h. 331 
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عن نفسو باللغة األجنبية، لكل ذلك ينبغى  تأخَت التدريب على التعبَت 

 التحديث بيومية ، بل جيب أن تبدأ مع بداية تعليم اللغة.

التعليم احملادثة )مهارة الكالم ( من مهارات اللغة يؤثر َب  ينبغى أن ندرك

فلقدرة على التحديث يؤدى إىل زيادة القرأة ، وفبا يساعده على األخرى، 

وَب ىذه اعبامعة أوجبت الطلبة أن  2اختيار مفرداتو وافكاره عندما يتحدث.

ية يسكنوا َب سكان الطلبة، إذن ىم يتحدثون مع أصدقاءىم باللغة العرب

ون اؼبفردة والقرأن كل أيام إن كانوا يوجدون بال ويكّررون من علوم عنها وحيافظ

يستعملون اللغة العربية  فُيعطون حكما كمثل حيافظون القرأن عشر أيات طويلة 

 أم حيفظوا اؼبفردات  أو تُقص شعورىم.

 

 

 

 

 
                                                      

  956(، ص.  9191. ) هصس : جاهعت الونصىزة، تعلين اللعربيت للناطقيي بها هناهجه وأساليبه زشدي أحود طعُوت، 4
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الثاني لفصلا  

 طار النظرياإل

 برامج اللغوية:  المبحث األول. 

 من عملية اليت ديارسوهنا الطلبة  جبامعة السنةا انواع كانت  اللغة  العربية الربامج

اعبامعة  َب ىذه كان،  منها ثّبتت لوجوب اللغة العربية َب بئة اعبامعة.و  اإلسالمية 

مركز تطوير اللغة الذي فيو غرض لًتقية قدرة الطلبة على احملادثة.ىذا اؼبركز نّسق  

ربية وقسم إتصال اإلذاعة اإلسالم .أوجب مركز على صبيع قسمُت ومها قسم اللغة الع

وير عشرة براؾبا دبركز تط ةالطلبة ألتباع كل برامج. كما قال درجا حسوغيان كانت ستّ 

 وأما الربامج كما يلي : اللغة

كل يوم   باللغة العربية ؿبادثة اليومية : يعٌت كل طالب واجب عليهم أن يتكلموا -1

ىذا لطالب َب مستوى  ألن ىنا يسكن الطالب ُب السكن  ساعة. 42ؼبدة 

يعٍت ما دام يسكنون فيها ال جيوز أن يتكلموا باللغة األجنبية إال يوم ،  1-8

رج ُب غرفة النوم، وغرفة الطعام وغرفة اعبلوس وخا الباحث ىم. كما نظر العطلة

 لمون مع زمالءىم باللغة العربية.اعبامعة وحّي اعبامعة وىم يتك
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سن عون أن يتكلموا باللغة العربية حبذا كانوا بعضهم من بعض ال يستطيإ

فاختلطوا اللغة العربية باللغة اإلندونيسيا وأحيانا   حيملوا اؼبعجم ويستعملواه. بل  

كتب اؼبفردات ُب قرطاس ٍب وصل القرطاس بقرطاس  حىت شكل   الذي كان منهم

ون لو أنو ؾبنون. ومن ذالك حلقة فالث القرطاس على بدنو حىت أصدقاءه يقول

 إنتهى الدراستو َب تركيا 4118سبب ىو ماىربتكلم اللغة العربية. َب عام 

حوار الصباح : َب ىذا حوار الصباح مفعول ربع ساعة قبل دخول الفصل، ىذا  -4

ؼبستوى الواحدة والثانية. يستخدمون الكتاب العربية بُت يديك.  لكل الطالب 

ن األسئلة واألجوبة مع زمالءىم عن مدة معينة. كمثل يقسم بالطائفات ويتبادلو 

عن السكن، وأسرة الرسول وربية والتعارف. إن كان منهم ال يستطيع أن يتكلم 

اللغة العربية فاؼباىر منهم يعّلمو. ىذا دبعُّت موضوع أي : عنوان الذي قد تعّلموا 

 ُب الكتاب العربية  باألمس ُب فصلهم.

لكل الطالب إال َب مستوى الثامنة. يتبعوهنا لكل مرة َب ؿبادثة األسبوعية: ىذا  -3

أسبوع بعد العشاء. َب ىذه احملادثة واجب على الطلبة أن يتبعواىا. ويشرّفهم 

احملاضر اؼباىر لتكّلم اللغة العربية ويتحادثون بُت اؼبعلمُت  دبعلمُت وبُت الطالب 

 الطلبة.  بالطالب باللغة العربية. يعٌت اؼبعلم اتىهم منوذج على
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حفظ اؼبفردة : حيفطون الطالب كل يوم، حىت خيرجوا من اعبامعة أقلها / حد  -2

اؼبفردات. ىذا واجب على الطالب من مستوى الواحدة حىت  3111أدىن 

السابعة. حفظ اؼبفردة كان   أساس مهمة لتكلم اللغة العربية كثَت من الطالب ال 

فردة .يدفعون اؼبفردات إىل يستطيع أن يتكلم باللغة العربية ألنو قليل عنده من اؼب

                                                                                              قسم اللغوية  كل يوم أقلها طبسة مفردات                                                                                        

لغة : ىذا مرة َب أسبوع. وكانت طلبة ماىرة أمروا ليصلحون من اإلصالح ال -5

الطالب الذين خيطئون َب اللغوية،  ويتكلمون بال يستخدمون األسلوب  العريب  

 كمثل  ال ماذا ماذا، وغَت ذالك.

إختبار حفظ اؼبفردة : لكل ليلة اعبمعة بعد العشاء خيترب الطالب حفظهم  -6

ل أسبوع مرة.لكي يهتّم الطالب على اؼبفردات ومراجعة مفردهتم. ىذا مفعول لك

ويزيدوا ىا . ىذه مهمة على الطالب، وهبا يستطيع الطالب أن يتكلموا باللغة 

العربية. كيف الطالب سيمهرون باللغة العربية لو عندىم قليل من مفردات. 

فمشكلة على الطلبة أن ال حيفظوا اؼبفردات عندما يتعلمون اللغة العربية. ليجدو 

الطالب اؼبفردات  يستعملون معجما أو كثَت من قرائة الكتب العربية أو غَت 

 ذلك.
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ىذه دراسة زيادة عليهم، وكثَت من الطالب يدخلون  دروس اللغة للمبتدئُت : -7

اعبامعة ما عندىم قواعد اللغوية. كما قال األستاذ درجا ىسوغيان الطلبة  ىنا  

حيتاجون التعلم اإلبتدائي لكي يتوزّنوا كان بعضهم صدروا من اؼبدرسة العاّمة إذن 

أصدقاءىم الذين صدروا من اؼبدرسة العالية أو من معاىد. دروس اللغة للمبتدئُت 

حقيقتو دروس اليت تكّرر ُب فصوؽبم للطلبة الّن كانت فبكنا ال يستطيعون أن 

 يفهموا الدروس ُب فصوؽبم، فهذه وظيفة قسم اللغوية ليقوم هبا

فاء :  الذين ضعفوا منهم أن يتكلموا فعليهم دبرّتُت دورة َب دروس اللغة للضع -8

أسبوع وىذه واجبة.قال األستاذ درجا ىسوغيان : ولو كانت الطلبة تعلموا اللغة 

العربية من مستوى األول إىل األخر فممكن منهم ال يفهمون الدروس، مثال ال 

رّات فقط من يعرفون النحو أو الصرف الن ديكن  أن يستمع مثٌت أو ثالث م

 الدروس، فقسم اللغوية ليساعدىم ويعّلمهم. 

دورة والندوة : ىذه الندوة مفعول ؼبنهج تعليم اللغة العربية وؼبستوى الثامنة. ىذه  -9

للطلبة قد زبّرجوا من اعبامعة الذين ىم سَتسلون إىل معهد أو اؼبدارس الىت سألت 

 الطالب ليعّلموا  ُب أمكنتهم .

دون الطالب الفيلم أو خطبة باللغة العربية ليحسن مشاىدة : يعٌت يشاى -11

إستماعهم. ىذا ؼبستوى الواحدة حىت الثامنة. ىذه مفعول مرة  َب أسبوع. الن 
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لبد على الطالب أن يستمعوا كالم العريب لكي اليتخلفوا من الفهم. أحيانا يقام 

لبحث، على مستوى الواحد فقد ألن ُب مستوى الثامن ىم يشتغلون من الكتابة ا

 وأحيانا يتغَّت.

كتابة اإلنشاء : ىذه لتدريب الطلبة ليقدروا اإلنشاء ويطّبقوا النحوى والصرف.  -11

ىذه مفعول مرة َب أسبوع وىذه على الطلبة َب مستوى الواحدة حىت السابعة. 

سابقا بعد العشاء أمروا لإلنشاء ليلة ُب غرفهم كبن نعطى نصف ساعة فجاء 

اطء  ُب كتابتهم، والكن األن ال جيري ألن كان برنامج األستاذ ليصلح تعبَت اػب

 جديد.

تدريب خط النسخ وخط رقعة: ىذان لتمرين الطلبة أن يستطيعوا الكتابة ػبطُت.  -14

ألن كانا كثَت بإستعمال ُب كتابة. حقيقة درس ُب الفصل لكن كبن صنعنا لزيادة 

 لكن األن ال جيرى ألن كفى للطلبة يدرسون ُب فصوؽبم.

مواسعة: واجب على الطلبة أن يقرأوا من الكتب العربية َب سكاهنم كل  قراءة -13

يوم.ولكن كانت يوما خاصا يفعل على الطلبة َب اؼبسجد أي يوم الثالثا، من 

مستوى الواحد حىت مستوى الثامن جيتمعون َب اؼبسجد ٍب يقرأون الكتاب العربية 

أوا أمام اؼبسجد . ىذا ليحسن وبعده يدعون واحدا ٍب واحدا منهم، ٍب يبّينون ما قر 

 ألسنتهم  َب تكلم اللغة العربية. 
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إستماع دروس العلمية: ىذه على الطلبة َب مستوى الواحد إىل مستوى الرابع. ىم  -12

يسمعون خطبة العربية، كمثل شرح الكتاب الورقة، أوصول الفقو ومثل ىذه. 

 األربعُت النواوى حُيّثون إلستماع  ؿباضرة من شيخ مثال شرح عن موضوع الكتاب

مسابقة اللغوية شهرية : خيتار منهم الذين أحسن قواعدىم وأحسن كالمهم. من  -15

يكون منهم يأتو ىدية. ىذه تساعد الطالب لكي يصلحوا قواعدا، وتسّجع 

 الطالب ليتكلموا باللغة العربية.   

مسابقة لغوية سنوية : ىذه َب السنة مرة. وىذه يدافع الطالب لكي ديّرسوا   -16

كالمهم باللغة العربية بأحسن اللغة. كبن نفعل فقرة عن فصحة. مثال يعُّت صورة 

 ٍب نأمرىم ليشرحوا صورة بالعربية  من أشّد فصيحا فيأتون ىدية. 

ومن ىذه الربامج كما رأيي كانت تأثَتا شّدة على الطلبة لًتقية قدرة الطلبة 

 على احملادثة وىي :

 42واجب عليهم أن يتكلموا كل يوم ؼبدة ؿبادثة اليومية : يعٌت كل طالب  -1

ىم يتكلمون مع أصدقائهم بللغة العربية  8-1ساعة. ىذا لطالب َب مستوى 

وفبنوع عليهم بللغة اإلندونيسيا ويقسمون على فرق ٍب كان ماىر منهم يشرفهم 

ويتبادل األسئلة واألجوبة مع زمالئهم.عندما أول مرة ذىبت إىل ىذه اعبامعة، 

موا مع زمالئهم باللغة العربية َب ملعب والسكن ومعمل والغرف.  نظرهتم تكل
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كأهنم ليسوا إندونيسُت. ىذه احملادثة تأثَت على ترقية قدرة الطلبة على احملادثة، 

ألن ىنا تطلب الطالب ليتكلموا باللغة العربية دائما ويدفعهم للحوار مع 

م. كلو فبنوعون  زمالئهم. وليست على الطالب فقط، ولكن على أساتذ صبيعه

أن يتكلمو بغَت اللغة العربية. ىنا وجدنا أن أساتذا البد عليهم يأتون القدوة 

: ال بد يتكلمون أمام الطلبة باللغة العربية وال غَتىا، ولو  اغبسنة على الطلبة، أي 

كانوا ال يفهمون. قال األستاذ إحسان كان ؿباضرا َب ىذه اعبامعة : لو كان 

العربية بغَت تلك اللغة فلن جيد النجاح َب التعليم. اليوم وجدنا مدرس يعلم اللغة 

اؼبدارس اليت فيها تعليم اللغة العربية ولكن األساتذ يعلموهنا باللغة اليت ال مدروسة، 

مثال ىم يعلمون اللغة العربية بإستعمال اللغة اإلندونيسيا. حىت الطالب ال جيدون 

ة العربية. ىم يتعلمون اللغة العربية َب مدرسة مناذج َب اغبوار أو احملادثة  باللغ

الثناوية  ويتعلمون اللغة العربية َب مدرسة العالية ولكن ال تتأثر عليهم . ىذه 

مشكلة كبَتة على اؼبدرسة والطالب. لوكان مدرس ال حياول كالمو باللغة العربية 

ذن إن أردنا أن َب كل أحوال، فالطالب ال حياولون كالمهم باللغة العربية أيضا. إ

يستطيع الطالب باحملادثة  فينبغي األساتذ أن يبتدأ كالمهم باللغة العربية  َب 

تعليم، وَب دعوة الطلبة، وَب مكتب، وُب فصول وخروج الفصول، حىت يشّجع 
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 أن ال يستخدموا اللغة العربية.إن كانت أسباب من اؼبدرسُتالطالب لتكلم اللغة 

 ة العربية :العربية عندما يعلمون اللغ

حسبوا أن الطالب ال يفهمون إذا يتكلمون عليهم باللغة العربية. ىذا تفكَت  - أ

خطأ، بل بتعويد، وتدريب، وتسميع من اؼبدرس فالطالب يدرّبون كالمهم باللغة 

العربية وحياولون كما اؼبدرس. أنا أحاول لتدريب بتكلم اللغة العربية بسبب ظبعت 

بإستعمال اللغة العربية دبعهد نور اإلديان، أوال ما فهمت األستذ يعلم اللغة العربية 

ولكن دبرور الزمان بتلك أسباب تشّجعٍت لتكلم اللغة العربية، ووجدت مفردات  

 كثَتة منو وأتبادل األسئلة واألجوبة معو.

 خيافون أن يتكلموا بكالم اػبطء حىت يستحيوا أن يتكلموا أمام الطالب. - ب

 قليل من اؼبفردات عنده. - ت

 ال تعّوده عندما يدّرس.  - ث

: َب ىذا حوار الصباح مفعول ربع ساعة قبل دخول الفصل، ىذا  حوار الصباح -4

ؼبستوى الواحدة والثانية. ىذا يساعد الطالب للتعليم قبل دخول الفصل. كما 

رأيت َب ىذه اعبامعة ىم واجهوا وجوحهم مع زمالئهم مثٌت ليتكلموا باللغة 

العربية بُت يديك. ويفعلون كل الصباح. ىذا غرض  العربية. ويستخدمون الكتاب

ليسّهل األساتذ إذا يعّلمون الطلبة َب الفصول، وَب فصوؽبم يتعلمون الدروس الىت 
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تعلمواىا قبل دخول الفصل. رأيي ىذه طريقة جيدة لًتقية  قدرة الطلبة حملادثة ، 

وفيو ؿبادثات ألن َب خروج الفصل ىم حادثوا باستعمال كتاب العربية بُت يديك 

                                                             جيدة وحيفظوهنا.

ؿبادثة األسبوعية: ىذا لكل الطالب إال َب مستوى الثامنة. يتبعوهنا لكل مرة َب  -3

أسبوع بعد العشاء. ؿبادثة  األسبوعية فيها منافعة لطالب ألن ىنا يدّرب الطالب 

. وموضوعو ال معُّت. كان مثٍت ُب فرقة لكل فرقة يتكلمان اغبوار مع زمالئهم

دبوضوع اؼبستقّل. أحيانا مفعول عند الفجر. والكبَت منو يعّلم الصغَتمنو وكذالك 

اؼباىر منو يعّلم الضعيف منو. كما نظرت ىناك عند البحث. وىم واجهوا 

 وجوىهم  إىل أصدقائهم لتكلم اللغة العربية. 

ون الطالب كل يوم، حىت خيرجوا من اعبامعة أقلها / حد حفظ اؼبفردة : حيفط -2

اؼبفردة. ىذا واجب على الطالب من مستوى الواحدة حىت السابعة.  3111أدىن 

لكل يوم طبس مفردات أقلو. حفظ اؼبفردة من مهمة لًتقية قدرة الطلبة باللغة 

ية. ومن العربية، ألن بدونو الديكن الطالب يستطيعون أن يتكلموا باللغة العرب

أسباب الطالب واؼبدرسُت ال يريدون أن يتكلموا باللغة العربية كانت ُب قليل من 

اؼبفردة. ومن أجل ذلك واجب على الطالب واؼبدرسُت ليحفظوا مفردة. واؼبفردة 
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أيضا توجد من القرائة اليت كتبت من الكتب العربية والصحيفة. لو كبن نقرأىا مرارا 

 اد ُب دماغنافإن شاء اهلل اؼبفردة تزد

اإلصالح اللغة : ىذا مرة َب أسبوع. وكانت طلبة ماىرة أمروا ليصلحوا من  -5

الطالب الذين خيطئون َب اللغوية،  ويتكلمون بال يستخدمون األسلوب  العريب  

كمثل  ال ماذا ماذا، وغَت ذالك. إصالح اللغة أمر اؼبهمة لًتقية قدرة الطلبة على 

طلبوا العلم حُت يتمكلمون باللغة العربية يتكلمون غَت  احملادثة. طاؼبا وجدنا الذين

صحيح، فيها كبوّي اػبظأ وصرف اػبطأ حىت ال نفهم دبا يقول إلينا. ولذلك أىم 

 علينا إلصالح اللغة بالسؤال مع أعلم منا.

دروس اللغة للمبتدئُت : كثَت من الطالب يدخلون اعبامعة ما عندىم قواعد  -6

جوا من مدرسة العاّمة ، فيحتاج من برنامج اػباصة َب اللغوية، وكان بعضهم زبر 

التعليم اللغة العربية  للمبتدئُت. دروس اللغة للمبتدئُت فيها دروس سهلة  للطالب 

يدرسون بالتعليم إبتدائي من اؼبفردات والنحوى والصرف واغبوار. واألساتذ ىناك 

يعلمون الطلبة كما  يعلمون الطلبة كما يعلمون تالمذ َب اإلبتدائي ماكان منهم

يعلمون األساتذ الطلبة َب اعبامعة الذين جيلسون َب أمام الطلبة ٍب أمرواىم 

 لوظيفة.  ىذه الدراسة زيادة عليهم.
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دروس اللغة للضعفاء : من الذين ضعيفون منهم أن يتكلموا باللغة العربية  فعليهم  -7

لطلبة للمحادثة ، وهبذه  دبرتُت دورة َب أسبوع وىذه واجبة. ىذه مهمة لًتقية قدرة ا

كل ضعيفُت باللغة العربية مشرّفون بالشرف اؼبكّثف. لكي يستطيع الضعيفون أن 

يتوازن علما من زمالئهم الذين يتخرجون من معهد أو مدرسة العالية. الباحث ما 

سأل عن كتب الىت يستخدموهنا، الواضح ىم يستخدمون كتبا من دروس اللغة . 

الطلبة الضعيفة أحيانا يعلمون الطلبة بدون اإلستخدام ولكن األساتذ يعلمون 

الكتاب، ىم يعلمون الطلبة بطريقة السؤال واعبواب. واألساتذ يشرحون الدراسة  

 باؼبفّصل ليسو أن يأمرواىم بوظيفة اؼبقالة.

إستماع دروس العلمية: ىذه على الطلبة َب مستوى الواحد إىل مستوى الرابع. ىم  -8

بية، كمثل شرح الكتاب الورقة، أوصول الفقو ومثل ذلك. يستمعون خطبة العر 

ىذه تساعد الطالب ليفهموا من دروس العربية وليعاودوا ألستماع الكالم باللغة 

الربية. ورأيي ىذه مهمة للطلبة ألن لو كانت الطلبة يستمعون كالم العريب مرارا 

لغة العربية، و كيف فيدرسون كثَتا من منها، كيف كيفية ترتيب الكلمة واعبملة بال

 تعبَتىا عندما نقول شيئا.

ىذه برامج كلها مهّماة واجبة. منها تُرَجى الطلبُة أن يستطيعوا احملادثة، ويتكّلمون          

كالما صحيحا. ويستطيعوا ترصبة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسي مباشرة أوغَت 
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ربية، ويستطيعوا أن يقرأوا الكتب مباشرة  ويستطيعوا أن يكتبوا اإلنشاء باللغة الع

العربية كمثل : القرأن الكرًن، وأحاديث النبويّة، والصحوفة، وكتب العربية األخر، 

ويستطيعوا أن يتكلموا مع عربّيُت ُب بالدىم. ويستطيعوا ليحملوا حّجاج إىل بيت 

  اهلل.

 : تعليم المحادثة المبحث الثاني

 تعليم المحادثة   - أ

ىى التعليم كانت تدرس لغة العربية ألول مرة. واؽبدف من ذلك تعليم احملادثة 

استخدام اللغة العربية  مع ىو أن التالميذ قادرون على التحدث ُب الكالم اليومي

 وقران و الصالة و الدعاء.

وكلمة" تدرس احملادثة " يراد هبا ما كان ـبصوصا مشتمال على عملية التدريس 

 -حيادث  -العربية. و احملادثة لغة مصدر من حادث من مهارة الكالم يوميا بالغة 

. و احملادثة َب 5ربمفاعلة، دبعٌت تكلم و أخ -يفاعل  -ؿبادثة، من باب فاعل 

اصطالحات أن التعبَت الشفوى أو البيان بالسان عما َب النفس و الضمَت بالقول 

 الصحيح و اؼبناسب يقصد.

                                                      
 196. ص(  1896داز الوشسَك، : بُسوث )، والثالثىى، الونجذ فً اللغت واألعالم، الطبعت الخوست كسم البستاى واألخسوى 5
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إتقان اللغة  العربية  بسرعة وسهولة.  ؿبادثة ىى مهم و مفتاح لتكون على قادرة على

وؿبادثة ىي حوار أو ؿبادثة، وحوار ىو تبادل األفكاراالراء حول موضوعة معُت بُت 

 دولتُت أو اكثر.

 واصطالحا فقد ؽبا عدة التعريفات اؼبختلفة َب اللفظ ولكنها متساوية َب اؼبعٌت و منها : 

قال ؿبمد عطية األبراشى، إن احملادثة ىى اإلنشاء الشفهى أن يتكلم التالميذ كال  .1

 6شفهيا متصال لو اؼبعٌت 

 . ذكر ؿبمود يونس و ؿبمد قاسم بكرى : إن احملدثة ىي التعبَت الصحيح باللفظ 4

 7عما َب النفسى ويكون باللسان.

ديث يدور بُت بعض الناس قال أضبد اإلسكندري و مصطفى عناىن : إن احملادثة ح  .3

 و بعض َب إصطالح سؤون اؼبعيشة واجتالب ضروب اؼبصاحل و اؼبنافع.

   أىداف تعليم المحادثة  - ب

ىدف َب تعليم احملادثة َب ىذه اعبامعة ليكونوا الطلبة يقدرون أن يتكلموا وأما 

باللغة العربية باللغة العربية مع الناطقُت هبا ويتبادلوا األسئلة واألجوبة مع زمالءىم 

 ونسيةويقدروا أن يًتصبوا اللغة العربية إىل اللغة الإلند

                                                      
6

 177م ( ،ص 1955اؼبصرية،  )القاىرق : مكتبة إكبلو الطرق الخاصة في تربية  لتدريس الغة العربية  والدين ،الطبعة الثالثة، ؿبمد عطية األبراشى، 
1

 33.ص ع بذوى السنتالتربيت والتذريس ، الجزء الثالث ، بذوى الوطلهحود َىنس وهحود لاسن بكسٌ، 
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مكانة عظيمة و عالية ألهنا الة اإلتصال و التفاىيم بُت  إن تعليم احملادثة حيتلّ 

الناس. وماكان حياة اإلنسان إال باستعماؽبا َب اغبياة اليومية إليصال اؼبعلومات إىل 

ىل الوسيلة، وىى اللغة أو احملادثة. و احملادثة َب تعليم األخر وىذه اؼبعلومات ربتاج إ

ون اللغة العربية ربتاج إىل اؼبفردات الكثَتة و  القواعة الصحيحة و التدريب الكثَت ليك

والقضية تتلخص َب تقدًن  الوسيلة لو كى يغَت عن  الطالب قادرين وماىرين عليها.

ه من الزمالء، حول موصوع معُت. نفسو :  و يتبادل االراء ووجهات النظر مع غَت 

امشكلة إذن سبكن َب اثارة احملادثة، و العوثور على موضوعات تدفع الدارسي اىل 

 8اػبروج من دائرة الصمت والسلبية اىل التعبَت اغبر الطليق.

 فاحملادثة ىى تعبَت شفوى يهدف تدريسها كما يلى :

 يشاىدونو تعبَتا ضحيحا.. سبكن التالميذ من تعبَت عما َب نفوسهم أوعما 1

 توسع أفكار التالميذ. .4

. تعويد التالميذ على التفكَت و اؼبنطق السليم و ترتيب األفكار و حسن عرضها 3

 حبيث تصل إىل األخرى بوضوح ودون تعقيد.

 ومن ىذه  الفكر يلخص الباحثة أن أغراض تعليم احملادثة ىي :

                                                      
، اإلجاهاث الوعاصرة فً تذريس اللغت العربيت واللغاث الحيت األخري لغير الناطقيي بها ، هلتزم الطبع والنشرأحود ابساهُن ،  9

 3313.ص( 1891داز الفكس العسبٍ ، : الماهسة )
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سهم أو عما يشاىدونو تعبَتا عما خطر َب أنف. أن يكون التالميذ قادرين على التعبَت 1

 ئيا بعبارة سليمة صحيحة.تلقا

ها ضؼبنطقى، و ترتيب األفكار وربط بع. أن يكون التالميذ قادرين على التفكَت ا4

 بعض.

 هم من أسئلة واإلجابة عنها إجابةأن يكون التالميذ قادرين على اؼبادة فبا يلقى علب.  3

 يحة فصيحة.سريعة بعبارة عربية صح   

 أن يكون التالميذ شاجعُت َب إبتداء الرأي وقادرين على اؼبناقشة الواضحة باحملادثة .2

النطق و التفكَت اؼبنطقى و تنمية   ىي تعويد التالميذ إجادة وكان من أغراض احملادثة 

 الثقافة بالنفسى وسبكينهم من التعبَت عما يتصل حبياهتم 

النفسية عند التالميذ وزيادة منو اؼبهارات والقدرات لديهم والتغلب على بعض العيوب 

 9والكشف عن اؼبوىوبُت من التالميذ َب ؾبال اػبطابة

 وقال ؿبمد صاحل أن أىداف عملية التحدث ىي :

  اصة و العامة التمكن من التعبَت عن أفكار واؼبشاعر وإدارة الشؤون  و اػب.     1

 ويسر وبثقة. بسهولة 

 ألداء اللغوي وإتقان الصياغة والنطق.إجادة ا . 4

                                                      
8

  138. ص( هكتبت النهضت الوصسَت )  طرق تذريس اللغت العربيت والتربىيت الذينيت ، الجزء األولإبساهُن هحود عطا،  
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 السيطرة على عملية التفكَت و تنظيمها ؿبتوى و شكال و مضمونا سأسلوبا. . 3

 إستعادة اؼبعلومات وإبقاؤىا حية من خالل التحدث هبا.  .2

 التحدث يساعد على أن يتبوأ اؼبرء مكانة اجتماعية الئقة . 5

 ار مع االخرين.نزعة الذاتية للحو إشباع الرغبة وال  .6

 تدريب اؼبتحدث على اؼبواجهة و التغلب على اػبجل و الشعور بالنقص. . 7

 .11تزويد الطالب أو اؼبتحدث أياكان بفنون اإللقاء اؼبناسبة  .8

 َب ما يقرأ و يكتب أن اإلنسان يستطيع الشفوي التعبَت أو احملادثة وبواسطة  

 بُت االتصال ىي احملادثة وكانت. التعبَت ُب يسَتا و عليها ماىرا صار وبذالك الكتاب،

 .اػباطب و اؼبتكلم بُت فيما التفاىم منها والغرض. بعض مع الناس بعض

 المحادثة تعليم أىمية - د

 وال للتالميذ احملادثة تعليم تطبق اؼبدرسة وكثَت جدا مهم احملادثة تعليم أن عرفنا

 أكرب احملادثة يستخدمون الصغار، و للكبار اللغوي النشاطى أىم من احملادثة أن شك

 احملادثة اعتبار ديكن ىنا ومن. يكتبون فبا أكثر يتكلمون أهنم أي حياهتم، َب الكتابة من

 ُب جزء أىم احملادثة يعترب ذالك وعلى. لإلنسان اللغوي لإلتصال الرئيس الشكل ىو

 .11واستخدامها اللغوية اؼبدرسة
                                                      

 1893. ص(  1411داز األندلس للنشس وتىشَع، )  الوهاراث اللغىيت، الطبعت الخاهستهحود صالح الشنطً،  13
1
  91. ص( داز الوشسق )  ، تذريس فنىى اللغت العربيت،أحود علٍ هركىز 1
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 : ىى و احملادثة تعليم أمهية َب الباحث يلخص الصدد ىذا َب و

 احملادثة و. غَتىا و غائب إىل و ـباطب إىل متكلم من التصرفات تغَت معرفة سرعة. 1

 القواعد على تسَت أن البد ألهنا وسيطرهتا اللغة قواعد تذكر على اؼبتعلمُت تساعد

 .أكطائهم من ساؼبُت صاروا حىت الصرفية و النحوية

 و عناء و عباء بدون جيدا حفظ التصريفات حفظ إىل اؼبتعلمُت تؤدى احملادثة إن. 4

 و مفرد وحال مؤنث و مذكر كحال الكالم مقتضى من األحوال يتطلبة فبا اىذا

 .متكلم وحال صبع و مثٌت

 و الرأى إبداء عندى اؼبتعلمُت نفسى َب والتهيب باػبجل الشعور تزيل وباحملادثة.  3

 .الكالم التعبَت

 َب غيهم مع كثَت يتكلمون ألهنا أفكارحم دائرة توسيع على اؼبتعلمون يقدر واحملادثة.  2

 . بينهم اؼبناقشة

 الذوق ؽبم تثَت و اللغوية الثروة للمتعلمُت توفر احملادثة على والتعود التدرب كثَت إن.  5

 و اإلنشاء و اإلمالء من االخرى العربية اللغة فروع معرفة ؽبم يسهل حىت العرىب

  ٰذالك غَت و البالغة

 العربية اللغة استعمال َب اؼبتعلمُت مهارة توفر احملادثة على التعود و التدرب كثرة و.  6

 .واإلرذبال بالطالفة
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 المحادثة تدريس فى المستعملة الطريقة - د

 يوفق عليها و التعلم قباح َب كبَت أثر ؽبا التعليم َب ىام أمر التدريس طرق أن

 الىت الطريقة اختيار جييدوا ال ىم اؼبدرس من كثَتا رأينا فشلة، او اؼبدرس قباىا

 التالميذ من كثَتا أيضا ورأينا. التالميذ عقول اىل العلوم تصل هبا الىت و يستخدمها

 على يعلموهنم ال األساتذة ألن ومنافعها شبراهتا اىل يصيلون ال ولكن العلوم َب ؾبدين

 .قليال االعلما اؼبقود الينال الطريق خطئ من وكل ناجحة طريقة

 : يلي كما وىي احملادثة تطبيق َب اؼبناسبة الطريقة أن الباحثة اراد ولذالك

  طريقة المباشرة . 1

ىذه الطريقة تسمى الطريقة اؼبباشرة ألن اؼبدرس يستعمل اللغة اإلجنبية الىت 

لك. و لبيان ىل ذإنع استعمال لغتهم إال فيها اضطر يعملها اؼبدرس التالميذ مباشرة و دي

معان الكلمات الىت صعب عليهم فهمها يستعمل اؼبدرس الصور و الوسائل التعلمية 

 .لألخرين

 : ومن فبيزات ىذه الطريقة ىي

 .أ . اؼبواد الدراسية تتكون من الكلمات أو اعبمل الىت كثَت إستعماؽبا يوميا
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  ب . عمليت تعيم أكثرىا َب الفصل

 شفويا ج . تعليم القراءة يبدأ بالنطق

 . طريقة السيكولوجية 2

و ىي طريقة تقوم على تعليم اؼبفردات أو ال من خالل  بناء سلسة من اعبمل تدون 

 حول أنشطة اغبياة اليومية

 و السوق اىل والذىاب الطعام وتناول الصبح َب اإلستيقاظ مثل منها العملية اؼبوافق و

  .الطبيب الزيارة

 الطبيعية طريقة.  3

 و التالميذ و الطلبة لغة استعمال اليباح ولكنها اؼبباشرة تساوي الطريقة ىذه كانت

 ىذه فبيززات من و اؼبدرسة اللغة بالد اىل التالميذ حيمل اؼبدرس كأن و. أبدا الًتصبة

 : ىي الطريقة

 قبل من التالميذ يعرفها الىت الكلمات طريق عن اعبديدة الكلمات تعليم.  أ

 اػبطاء صالح ال القواعد استعمال.  ب

 القموس يستعمل الطلبة عند اعبمولة الكلمات ذكر لسهولة.   ج
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 الطريقة ىذه. القواعد و والكتابة والقراءة احملادثة و استعمال، على جيرى الدرس.  د

 تعلموا حُت األطفال عند حادث كما كانت التعليم عملية ألن الطبيعية الطريقة تسمى

 الطفولة عند أمهاهتم لغة

 اإلنتقائية طريقة.  4

 مًتصبة الطريقة ىذه اندونسيا َب و"  method active" ب تعريف اإلقبلزية ُب

 الًتصبة الطريقة و اؼبباشرة الطريقة ُب اؼبوجودة العناصر من ـبتلظة ألهنا اؼبختلطة باالطريقة

 القراءة الطريقة و

 الصوتية طريقة.  5

 ٍب اغبروف النطق تدريب ٍب اإلستماع بتمرين الطريقة ىذه من اؼبدرس يبدأ

 .الًتتيب على اؼبتعددة واعبمل الطويلة اعبمل ٍب العصَتة واعبمل الكلمات

  الترجمة طريقة. 6

 لغة إىل األجنبية اللغة من الدراسية اؼبواد بًتصبة الطريقة ىذه على جيرى الدرس

 مواد اؼبدرس تعرض. االن مدارسنا ُب تباعها كثَتا الطريقة ىذه. عكسو و التالميذ

 .اإلندونيسيا لغة إىل بًتصبة التالميذ يأمر ٍب احملادثة

 التمثيلية طريقة. 7
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 الطلق، اؽبواء َب والعمل والنشاط الدحركة تتجو الىت الطريقة ىي التمثيلية طريقة

  دارسية حبجر تنقيد ال ىي و. اؼبدرسُت و التالميذ صحة لتحسن

  14مكتبتها أو ملعبها أو اؼبدرسة حديقة َب سبثيلية بطريقة تعطى أن ديكن فالدورس معينة،

 المحادثة تدريس في الوسائل - ه

 ُب أو الًتبية ؾبال َب يستعمل الىت الالزمة شروط من شرط ىي التعليمية الوسائل     

 شرح على كَتا اؼبدرس تساعد الىت العوامل من عامل ىي كذالك و. التعليم عملية

 التفكَت و  والتأمل اإلستماع حب لتنمية سيلة و أهنا ذلك جبانب و. لتالميذ الدرس

 و. 13التعليمية قباح إىل الوصول يصعب وبدوهنا. ؽبم الدرس سرد اثناء ُب التالميذ عند

 صعب ما التالميذ تفهيم ُب هبا ليستعُت من اؼبدرس ملوعيست كل ىي أخرى بعبارة

 .جديدة معلومات من فهمة عليهم

 اؼبدرس إليو يلجا ما ىي التعلية الوسيلة أن معرفة ؿبمود نيف الدكتور رأي من و     

 ألن تعلمية ىي و.  تعريزىا و وربسينها التعليم عملية لتسهيل مواد و زأجهزة أدوات من

 وسائل كان. بواسطها يتعلم التاليذ ألن تعلمية ىي و عملو، ُب يستخدمها اؼبدرس

  الرسالة يوصل أن يدفع حقيقتو ُب التعليمية

                                                      
  261. ص(  1855هكتىبت إنحلى الوصسَت، : الماهسة )   ، روح التربيتهحود عطُت البساشٍ 12

13
 Tayar yusuf,saiful anwar, metode pengajaran agama dan bahasa arab ( jakarta : PT.Raja 

Grafindo persada, 1995 )h . 15  
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 عملية ُب التالميذ حاجة لتكمل التعليمية وسائل يستعد أن فيهم لذالك و. لتاليذ

 .12قدرهتم و التعليم

 : من يتكون التعليمية الوسائلة أما

 اإلنسانية الوسائل. 1

 من ىي و لتالميذ الدرس إللقاء يسعد الىت اإلنسانية من يتكون الوسائل ىذ وأما       

 .غَته و واحملاضرات الدرسُت

   الطبعة الوسائل.  2

 و مقالة و اجملالة و الكتب من يتكون التعليمية الوسائل ىي الطبعة بالوسائل واؼبراد 

 .غَته

 سمعية الوسائل. 3

 قباح غبصل التعليمية عملية ُب لتالميذ نقعت الىت مذياع من ىي ظبعية الوسائل أما     

 التعلم

 بصرية سمعية الوسائل.  4

 بصرية ظبعية أو بصرية أو ظبعية كانت سواء التعليمية الوسائل أن القول خالصة و    

 .احملادثة فهمهم على التالميذ تساعد ألهنا التعليم عملية ُب مهمة

                                                      
14

 Azhar arsyad, media pembalajaran ( jakarta : PT Raja Grafindo persada 2007 ) h.81 
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  المحادثة تدريس في اإلختبار - و

 وقد اؼبختلفة، دبستوياتو احملادثة على الطلبة قدرة قياس إىل احملادثة اختبارات هتدف   

 شفهية تكون أن البد اغبالة ىذه ُب اإلجابة ولكن كتابة، أو شفهية ىنا األسئلة تكون

 أدناىا اؼبستويات، ؽباعدة احملادثة والقدرة. احملادثة القدرة قياس ىو األختبار اؽبدف ألن

 من  تراكيب الطالب ينتج ال اغبالة ىذه ُب و. مسموع نص نطق أو مقرء نص تطق ىو

 تكوين ىو ذلك من األعلى اؼبستوى و. مسموع أو مكتوب ماىو فقد ينطق عنده،

 .منطقة اعبملة

 متصلة، احملادثة عملية ُب اعبمل من سلسلة تكوين ىو الثاىن من ألعلى واؼبستوى 

 ٍب النطق مستوى:  األقل على مستويات ثالثة ذات احملادثة القدرة تكون أن ديكن وبذا

 .اؼبتصل احملادثة تكوين مستوى ٍب اعبمل تكوين مستوى

 : ىي احملادثة  القدرة قياس وسائل ومن

    فرديا منو يطلب ٍب مكتوبة، أسئلة الطالب يرى ىنا:  مكتوبة األسئلة إختبار -أ

 .شفهيا عنها جييب أن

 يسمع ما يقول أن الطالب من يطلب ىنا:  الشفهية اإلعداد إختبار  - ب

    إختبار التحويل : ىنا يطلب من الطلب أن حيول اعبمل الىت يسمعها أو يقرءىا   - ت

 من شكل إىل أخرى، مثل من األثبات إىل النفي من اإلخبار إىل اإلستفهام.
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 عن الصورة : تعرض على الطالب صورة يطلب منو أن يعلق  إختبار األسئلة  - ث

عليها حبديث حر. مثال ، إشرح ما ترى َب ىذه الصورة ؟ جيوز عن طريق اإلجابة عن 

 أسئلة ؿبدودة. 

ىنا ما يأخذ دورالولد والطالب أخر دور اإلبن ويتحاوران حول إختبار احملاورة :   - ج

 موضوع حياتى ما.

ة غَت ىنا يقابل اؼبعلم الطالب على انفراد وجيو إليو أسئل : ةإختبار اؼبقابلة اغبر  - ح

 دة.ؿبد

إزبتبار اؼبقابلة اؼبواجهة : ىنا يكون اؼبعلم قد أعد أسئلة ؿبددة من قبل وتسَت  - خ

 اؼبقابلة وفقا لألسئلة اؼبدة مسبقا.

إختبار التعبَت اغبر : ىنا يطلب اؼبعلم من الطالب أن يتكلم ؼبدة طبس دقائق َب  - د

 موضوعة ربدد لو.

 .مفهوم مهارة الكالم -ز

كان ىذا لًتكيب يتكون من كلمتُت مها مهارة والكالم. أما كلمة " اؼبهارة" ىي   

مهارا. ومهارة أي شيئ فيو وبو : حذق، ومعنها  -مهورا -ديهر -مصدر من مهر

ُب إصطالحا قدرة توجد عند اإلنسان هبا يستطيع القيام بأعمل حركية معقدة 



32 
 

 -أصلو كلما كلمة " كالم " وأم 15سهولة ودقة، وتكيف مع تغَت الظروف مباشرة.

 مكاؼبة. حدثو وناطقو وجاوبو والكالم: قول اؼبباشرة.  –كالما   –يكلم 

وإصطالحا ىو ترصبة اللسان عما تعلمو اإلنسان عن طريق اإلستماع والقراءة   

  16والكتابة. وىي من العالمات اؼبميزات اإلنسان.

مهموم مهارة الكالم ُب إصطالحا فقد وجد ؽبا عدة التعريفات اؼبختلفة ُب اللفظ  

 ولكنها مستوية ُب اؼبعٌت ومنها: 

قال أسيب ىرموان : مهارة الكالم ىو القدرة على التعبَت عن األصوات أو 

 الكلمات لتعبَت عن األفكار واألراء والرغبات أو اؼبشاعر إىل شريك احملادثة.

جنتور تارغان : كالم جملموعة من العوامل اعبسدية والنفسية والعصبية،  قال ىنري 

الداليل واللغوي على نطاق واسع. وبالتايل ، ديكن إعتباره أداة اإلنسان أىم من 

 أجل السيطرة اإلجتماعية.

فمهارة الكالم ىي حذاقة الشخص ُب اإلتصال باللغة العربية إتصاال شفيها ُب 

 القة احملادثة ومهارة الكالم ىي : حياتو اليومية. أما ع

                                                      
 8( ص.  1994) الرياض : دار اؼبسلم للمشر والتوزيع ،  المهارات اللغوية  ماىيتها وطرائق تدريسهاأضبد فؤاد ؿبمود عليا،   16    
1
 8( ص.  1994) الرياض : دار اؼبسلم للمشر والتوزيع ،  المهارات اللغوية  ماىيتها وطرائق تدريسهاأضبد فؤاد ؿبمود عليا،   1
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والربط احملادثة ومهارة الكالم ىي أن يتم ربديد القلم مع إستخدام اللغة العربية،  

أن إستخدام اللغة اللفظية ديكن ربديد من العوامل اؼبختلفة يعٍت أن الطالب ديكن 

يتعلموا مهارات األساسية ُب أنشطة فبارسة اؼبهارة تطبيق الكالم من اغبوار، 

واؼبفردات، وتعبَتات الوجو وأكثر من ذلك. ُب ىذه النشاط إشراك اؼبعلمُت ُب 

عنصر يطلب الكثَت من التدريب إىل حد كبَت بدور فعال ُب توفَت التدريب أن كل 

أنشطة التدريب اليت مهارة الكالم ىي حوار.  األمثلة. ىذه التقنية ديكن تطبيقها ُب

ألن اغبوار ىو تقليد تقنية وحفظ اغبوار حول ؾبمعة واسعة من اغبالن من خالل 

ىو متوقيع من الطالب ديكن ربقيق مهارات التحدث جيدة ُب ؿبادثة  ىذا التمرين

 أجريت ُب فًتة زمنية معقولة وليس مفتعال.
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 الفصل الثالث

 البحثمنهجية 

 منهجة البحث - أ

ومنهج خيتار الباحث ُب ىذا  الباحث َب ىذا البحث دبدخل الكمييستعمل       

العدادية اليها الباحث تكون على  اليانات الىت حيتاجدبنهج التحليل  البحث

صفية ألن الطريقة  الوصفية ىي هتدف اىل و .يستعمل الباحث بطريقة والكمية،

اؼبعينة َب صبع اغبقائق واؼبعلومات  واؼبالحظات عنها وصف لظواىر أو األشياء 

 ووصف الطرف اػباصة هبا وتقدير حالتها كما توجد عليو َب الواقع.

وأما طريقة تألف الرسالة وكتاهبا فتعقد على ماجرى عليو كلية الًتبية اؼبكتبة َب  

كتابو : " دليل إجرائ لكتابو البحث العلمي، جامعة تشوت كال اإلسالمية 

 قسم اللغة العربية". -لية الًتبيةك  –اغبكومية 

 مجتمع البحث وعينة وأسلوب اختيارىاب. 

 تتكون ،حد وطبسون او مائة و  بقسم اللغة العربية  ثالثكان  عدد الطلبة  

تمع ُب ىذا البحث كل الطلبة اجملو  نساءوأربعون  رجاال ومائة وتسعةنان ثإمائتان و 

  .شخصاُب مستوى اػبامس الذي يتكون من اربعة أجزاء بعدد الطلبة ثالثة وشبنُت 
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 وواقعة أو مفعول الىت ىي تسديدا ،ل أري اجملتمع ىو  كل صباعة شخصكما قا

) بإستخدام األسلوب العينة الغرضية أو القصدية  ويعُت الباحث عينتو. 

purposive sampling )   ىة بناء علالعينىذا األسلوب من أساليب أخذ 

اغبقيقة. أن العينة اؼبختار الباحث بناء على نطر معُت. اؼبعُت اؼبقصودى عادة  

أخذ الباحث فصال من قسم اللغة العربية ويعُت  معلق دبشكلة وأىداف البحث.

َب مستوى اػبامس، واؼببحوثون الباحث عينتو كانت ىي بقسم اللغة العربية 

 منهم. اصشخأ 11  يتكونون من الطالبُت.يأخذ الباحث 

  البحث أدواة - ج

 : ىي البحث ىذا َب متاستخد الىت أدواة و    

 اإلختبار  -1

الشخص ليجد طقم واحد الذي يؤٌب على حافر كما قال أري :اإلختبار ىو 

الباحث عبميع البيانات اؼبتعلقة   وخدم. يستاعبواب أساسا َب تعيُت اإلصابة

. وىذه اإلختبارت دبحادثة. ىذا اإلختبار يتكون من اإلختبار اؼبباشرة لطالب

مناسبة باؼبادة اللغة العربية ااؼبستخدمة جبامعة السنة اإلسالمية بتنجونج موراوا. 

 .اإلختبار ؼبعرفة قدرة الطلبة على احملادثة ويستخدم الباحث

 كان بأسئلة بتمكلم اللغة العربية ؼبدة طبس دقائق.  وأماشكل اإلختبار
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يك عن ىذه اعبامعة ؟ وما تشعر عندما تعلمت َب ىذه ئل األول : كيف ر سؤ ال

 اعبامعة ؟

امعة ؟ ومن منهم أثّر إليك ل الثاىن : كيف رئيك عن ؿباضرين َب ىذه اعبالسؤ 

 ؟من اػبَت حىت ربّب اللغة العربية وتقدر بتكلم اللغة العربية 

  المالحظة -2 

 ىدف على منظورة ظهَتة َب خاصا نظاما ملحوظة و مراقبة ىي اؼبالحظة       

 سبكن الىت اؼبعلومات هبا ذبتمع البحث أدوات من أداة اؼبالحظة إن 17.البحث

 كبو اؼبوجة و اؼبقصود باألنباة هتتم فهي البحث، أسئلة عن اإلجابة من الباحث

 تغَتاتو رصد و متابعتو بقصد معُت صبعى أو فردى سلوك

 معلومتو ػبربتو اكتساب َب العادي األنسان تستخدمها وسيلة ىي   

 الباحثة ولكن عنو، نسمع أو نشاىدة ما جالل من جربتنا قبمع حيث

 واعية ؼبعرفة أساس مالحظتو من جيعل معينا منهجا تتع فإنو تالحظ حُت

 : اؼبالحطة اصيم 18.معينة لظاىرة دقيق فهم أو

 و األحظ ماذا)  السؤل طريق عن وتكون اؼبالحظة أىداف ربديد( أ)

 ( األحظ ؼباذا
                                                      

17
 Margono, metodologi penelitian pendidikan, ( jakarta : rineka cipta , 2007 )h.158. 

99
 .941م (، ص : 9111) السَاض : داز النشس ولتىشع سنت  البحث العلوً هفهىهه أدواته أساليت،ذولاى عبُدة وأخسوى،   
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 بعلمية للقيام علمية اتخط ربديد:  اؼبالحظة لعلمية التخطيط( ب)

 .معينة أىداف غبقيق اؼبالحظة

 اؼبوضوع بااألىداف التقيد و اؼبالحظة بالعلمية القيام( ج)

 بطريقة ؽبا تفسَتات إعطاء اؼبالحظة، أثناء اجملموعة اؼبعلومات ربليل( د)

 التحليالت تلك من النتاءج واستخالص اؼبشرف و اؼبعلم بُت مشًتكة

 .للمعلم الصفى األداء تطوير َب واستخدامها

 يسيةالرئ وعناوية اؼبوضوع اختيار( ه)

 التحكيم زاد كلما و لألداء بالتحكيم تسمى ما أو اإلستشارة طلب( و)

 .مفضال كان

 .ئيس ر عنصر لكل الفرعية العناصر تدوين( ز)

 " إشارات أو درجات"  كان سواء العاير ربديد( ح)

 .النتيجة نفس يعطى فءة من أكثر على االختيار تطببيق:  الثبات( ط)

 .اعبامعة أجلو ومن ضعت وما اؼبفردات تقيس:  الصدق( ي)

  البيانات مصادر - د

من رئيس ومعلم من قسم اللغة العربية  مصادر البيانات َب ىذا البحث تتكون    

  4141/ 4119بتنجونج مراوا َب الدراسة العام  والطلبة جبامعة السنة اإلسالمية
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 البيانات تحليل أسلوب -ه

 اؼبستخدمة الطريقة وكانت. البيانات ربليل ٍب صبعها ًب الىت البيانات بعد    

ُب ربليل  و. البيانات من اؼبعلومات عدد على ربتاج  ىي و الكمي ربليل َب

 يتبع الباحث اػبطوات التالية :

  عرض البيانات - أ

والتنظيم وترتيب البيانات َب جوادل. وكذلك عملية وىذه عملية التحرير 

البيانات   فعرضاختصار البيانات وتفريقها اىل الفكرة والفصيلة اؼبعُت . 

د أن خطوة الببة لتسهيل تقرير وتعيُت كمجموعة البيانات اؼبنظمة واؼبرت

 يأخذىا

 تصنيف البيانات  - أ

بعدما قام الباحث صبع البيانات، ٍب يقوم الباحث بتصنيف البيانات  يدخل َب  

ىذا التصنيف وتعيُت البيانات النافعة والبيانات غَت النافعة حىت يبقي عند الباحث 

حسب  البيانات النافعة فقط، باإلضافة إىل تفريق وتصنيف البيانات ، ويفصلها على

ىو  ربليل البيانات ؽبذه البحثأسلوب  إن  .مشكلة البحوث الىت قدمها الباحث

 اإلحصاء العددي. ويقوم الباحث باإلختبارات.

 = فبتاز 5 = جّيد   2=  حسب     3=  ناقص    4      =   حبط  1النفدة :  
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   =       :رمز اعبمايل  

   
 

 اعبمايل   =            حيث :         

                          
 xاجملموع البيانات =    

 عينةاجملموع ال   =  ∑                   

 

 الدراسة تنفيذ مراحل -و

 : االتية اؼبراحل َب الدراسة بتنفيذ الباحث قومي 

 االستعادة -1

 : االتية اػبطوات على اؼبرحلة ىذه تشتمل

 مراوابتنجونج  السنة اإلسالمية جبامعة  َب اؼبيجانية باؼبالحظة الباحث الحظي  (أ)

 العربية اللغة اؼبدرس مع دبالحظة امج اللغة العربيةبر  َب اؼبشكالت على معرفة( ب)

   حبث أن  اإلسالمية السنة بتنجونج موراوا باعبامعة رئيس إىل الباحث يستأذن( ج)

وأثارىا َب ترقية قدرة الطالبة على َب اعبامعة  العربية اللغة امجبر  عن الكمي التحليل

 اللغة عبةش  الًتبية قسم عميد من للدراسة االستأذان خطاب اؽب وقدمت  احملادقة

 .العربية اللغة للمدرس لنجسا اغبكومية اإلسالمية  يةبالعر 
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 الرابع فصلال

 الدراسات الميدانية

  عن المكان البحث  لمحة - أ

  تعليم اللغة العربيةتاريخ جامعة السنة اإلسالمية وقسم  -1

مؤسسة الرسالة اػبَتية َب بداية ربركت إىل إجتماعي، والدينة والتعليمية. 

إقامة معهد العايل السنة َب بوطبقت التعليم العلي اإلسالم دبنهج معهد العاىل 

ة يكيديدا، بل حينئذ معهد العايل ما استطاع أن يأٌب  جواز األك 4114 العام

وتنظيم اؼبعهد العايل الن القانون الذي يرتب لتطبيق  ،متخرخبكنية اؼبعينة إىل 

 حال معهد العاىلمئسسة الرسالة  اػبَتية إرتقي  4114ماكان. حىت َب السنة 

السنة إىل جامعة السنة لكي تأٌب جواز األكادديكية إىل متخرجها برجاء يفتح 

الة صارت فرصة واسعة على متخرجها لعملية على ؾبتمع والدين. ومن ىذه اغب

فريدة الهنا مازالت أن تدافع عن ثقافة اؼبعهد َب يومية،  جامعة السنة اعبامعة

ّلّية جبوار منهج جامعة تعليم العلوم الدين بقاعدة اؼبعهد العايل شحنة ؿبو 

معهد العاىل السنة    4114َب شهر فرباير عام اإلسالمية الذي ثبتت اغبكومة. 
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 خبروج خطاب التقرير مديرجنرال الًتبية اإلسالمية اإلسالمية نةجامهة الس إىل صار 

 19. 129/4114رقم : دج.ا/

 الهيكل اإلداري لقسم اللغة العربية جامعة السنة اإلسالمية

 ةمدير اعبامع
 ؾباىد

  
 وكيل الشؤون التعليمية

  م أفندياذواؽب
   

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 سالميت ريادي

 

  وحدة شؤون الطالب
 سوين فربي سوين فربي

 1،5لجدو 
 بقسم اللغة العربية عدد الطالب بجامعة السنة اإلسالمية

 عدد الطالب المستوى رقم
 38 األول اؼبستوى 1

                                                      
19

 https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Tinggi_Agama_Islam_As-Sunnah, diakses 19 
desember 2020  

 السكرتاريس

 ؿبمد شريف

اإلرشاد وحدة 
 األكادمي

 ابن حافظ الفاريش

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Tinggi_Agama_Islam_As-Sunnah
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 62 اؼبستوى الثالث 4
 27 اؼبستوى اػبامس 3
 53 اؼبستوى السابع 2

 414 موعاجمل
 

 2،5جدول
 عدد الطالبات بجامعة السنة اإلسالمية بقسم اللغة العربية

 اتبعدد الطل المستوى رقم
 21 اؼبستوى األول 1

 21 اؼبستوى الثالث 4

 36 اؼبستوى اػبامس 3

 34 اؼبستوى السابع 2

 129 موعاجمل

وغَت سومًتا كمثل جاوى كليمنتان سومًتا وأما الطالب والطلبات كانوا من 

ذه اعبامعة قد تقبلت من الطلبة سوالويسي وفافووا.كلهم يسكنون فالسكن، وَب ى

 الطالب أكثر من ذالك. زربيستيع أن يبتقّبل ؿبدودة ألهنا السكن الطلبة ال
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من الداخلية و اػبارجية  وا.ىم زبّرجمدرسا 27 قسم اللغة العربية وأما اؼبدرسون ب

 وغَت ذالك. مّكة، مدينة اؼبنورة ، وإندونيسيا يعٌت :  مصر،

 عرض البيانات المالحظة وتحليل مناقشتها - ب

الباحث هبا ؼبعرفة عملية التعلم احملادثة جبامعة السنة  وأما اؼبالحظة، فيقوم

اإلسالمية بتنجوج موراوا ويقوم الباحث ىنا دبالحظة أحوال اؼبدرسة، األساتذة، 

والطلبة، وأحوال التعليم أيضا. بعد عمل اؼبالحظة عبمع البيانات واؼبعلومات َب  

 كتابة ىذا البحث، فوجد الباحث البيانات فيما يلي :

 النشاط األول قام األستاذ دبا يلي : .1

 يلقى األستاذ السالم - أ

 كشف الغياب واغبضور  يقرأ - ب

 يتكلم مع الطلبة عن مادة معينة باللغة العربية من البداية إىل النهاية - ت

 يتبادل اإلسئلة واألجوبة مع الطلبة باللغة العربية عن مادة معينة - ث

 يفهمونويشرح األستاذ اؼبادة اؼبعينة حىت صبيع الطالب  - ج

 قام األستاذ فيما ياىل : النشاط األخَت .4

 يعطى األستاذ خالصة اؼبادة الدرس - أ

 خيتم األستاذ باغبمدلة - ب
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 وَب األسبوع األتية يأمر األستاذ ليقدم أمام الفصل - ت

 عرض البيانات اإلختبار وتحليل البيانات وتفسيرىا –د 

اإلسالمية َب ىذا البحث قام الباحث باإلختبار الطالب َب جامعة السنة  

ستوى اػبامس. ومن مالحظة الباحث َب بتنجونج موراوا الذين يتعلمنون َب م

أنشطة تعلم اللغة العربية، إن قدرة الطالب على احملادثة متنوعة. ومن نتائج 

ومن الطالب الذين .ث أكثر الطالب يستطيعون للمحادثةاؼبالحظة وجد الباح

، ألن فيو ناقص من 42تيجة الذي لديو نلقد كان طالب إختربىم الباحث 

واألخر أي :قواعد، وشيمة النطق واؼبفرداة والفهم نتيجة  أربعة، فصاحة بنتيجتو

لكلهم. ألن كان طبسة تقدير  45لديهم  األخرين و أصدقاءهلكلو  كان طبسة.

إذا أجاب  .فهمالفصاحة، و الو  اؼبفردات،و قواعد، و ىو شيمة النطق، و القيمة 

ولكن إن كان أجاب  ( بدون خطاء فنتيجتو طبسة )فبتازالسؤال بإجابة جيدة 

 2،5. ىؤالء ننظر ُب جدول ناقصة شدة فنتيجتو واحد ) حبط ( السؤال بإجابة

 .اؼبالحق القيمة ننظر ُب شكل معاير لكل جانب تقديروأما  5،5جدول  و

 األٌب :اإلختبارة  استخدم الباحث اؼبواّد وأما لعملية التحليل  
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 3،5جدول :

 السؤال اإلختبار

 الوقت السؤال رقم

1 

 

4 

: كيف رئيك عن ىذه اعبامعة ؟ وما 

 تشعر عندما تعلمت َب ىذه اعبامعة ؟

كيف رئيك عن ؿباضرين َب ىذه اعبامعة 

؟ ومن منهم أثّر إليك من اػبَت حىت ربّب 

 اللغة العربية وتقدر بتكلم اللغة العربية ؟

 

 دقيقتُت ونصف4.31

 

 ونصفدقيتُت  4.31

 

 

 

 

 4،5: جدول

 تقدير القيمةلكل جانب  معاير النجاح

 )شيمة النطق، قواعد، المفردات، فصاحة، وفهم ( :وىي

 20برجوع على معيار الذي كان في المالحقىذه 

                                                      
20

 Imam Asrori dkk.evaluasi dalam pembelajaran bahasa arab, Malang : Misykat (Anggota 

IKAPI 2017 ) h.30 
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 درجات نتيجة

 حبط 1

 ناقص 4

 حسب 3

 جّيد 2

 فبتاز 5

 

 .تتمة ىذه الرسالة اؼبالحق ولكل شرحو أنظر إىل

 

 5،5: جدول

 نتيجة اإلختبار الطالب بجامعة السنة اإلسالمية

 درجة نتيجة إسم الطالب رقم

 فبتاز 45 أسفان أريا 1

 فبتاز 45 أنوار شداد 4

 فبتاز 45 بودي أكرب سنتوسو 3
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 فبتاز 45 فرابوواديكي  2

 فبتاز 45 ود حسيٍتاد 5

 فبتاز 45 ؿبمد رشيد 6

 فبتاز 45 إيروان شفوترا 7

 جيد 42 ىنس جولييان 8

 فبتاز 45 ؿبمد أيديل أزىاري 9

 فبتاز 45 إؽبام مشاوي سَتيغار 11

 جّيد جّدا 242 المجموع

 %22.6 المجموع بالمئة

 

   =       :رمز اعبمايل 

   
    =   429    =    42.9     

                                       11                   

          42.9x     111     =99.6% 
    45         
 =   اعبمايل            حيث :

                                 
 x=  اجملموع البيانات   
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 اجملموع العينة   =  ∑            

 تفسير الببانات  تحليل    -ذ 

قد حصل الباحث من قدرة الطلبة على احملادثة  جبامعة السنة اإلسالمية   

بتنجونج موراوا ، يكاد لكل منهم ال موجود الذي اليستطيع باللغة العربية. 

  الباحث وأما شيمة النطق، ىم نطقوا مع لكل منهم يستطيع بلمحادثة جيدة

كما نطق العربيون وما وجدىم الباحث بأستخدام اللهجة اإلندونيسي كما 

قواعد الصحيحة ستخدمون الوجدنا َب الطلبة ليست منها  وأما القواعد، ىم ي

ىم يستجدمون  اؼبفردات اؼبختلفة  اؼبفردات،وأما ، حىت فهم الباحث دبا قال

أما و  وجييبون األسئلة  باؼبفردات اؼبختلفة أيضا ولو كذلك فهم الباحث.

ىم نطقوا بالنطق اعبيد ولكل حرف يذكرون بالواضح  ويتكلمون  الفصاحة،

دبا كلم ، كلهم فهموا والفهم مع الباحث بطالقة حىت عرف الباحث كالمهم

 الباحث عليهم بدون وقفة.

ومن ىذا الشرح ػّبص الباحث خالصة أنو كانوا الطالب ُب جامعة السنة  

 اإلسالمية بتنجونج وراوا يستطيعون باحملادثة باعبيد جّدا

 5.5كما نظرنا ُب جدوال 
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 الخامس الفصل

 تائج البحث والتوصيات والمقترحاتن

ُب الفصول السابق عن برامج اللغة العربية جبامعة السنة  لقد حبث الباحث

اإلسالمية بتنجونج موراوا وأثارىا ُب ترقية قدرة الطلبة على احملادثة. ووصل الباحث ُب 

 ىذا الفصل إىل نتائج البحث والتوصيات واؼبقًتاحات.

   : نتائج البحث - أ

الباحث نظرىا ىنا  د جّداالعربية جبامعة السنة اإلسالمية جيّ امج اللغة بر أن تطبيق 

 الربامج ومن رامج ُب ىذه اعبامعة بتطبيق جّيد. بقد طّبق  مركز تطوير اللغةأن 

حفظ اؼبفردة، و  ،ؿبادثة األسبوعيةو ، الصباححوار و  ،ؿبادثة اليوميةىي كانت 

واإلصالح اللغة، إختبار حفظ اؼبفردة، و دروس اللغة للمبتدئُت، و دروس اللغة 

كتابة اإلنشاء، و تدريب خط النسخ وخط و  ودورة والندوة، ومشاىدة،للضعفاء، 

ومسابقة  رقعة، وقراءة مواسعة، وإستماع دروس العلمية، ومسابقة اللغوية الشهرية،

وقد كما كتب الباحث ُب الباب الرابع    ، فيها أثار قوي على الطلبةسنويةال اللغوية

الباحث كل الطلبة  ىمنظر  ىناتوى اػبامس ، ُب مساعبامعة  حبث الباحث ُب

ُب فصوؽبم ما وجد الباحث الذين تكلموا باللغة و  تستطيع بتكلم اللغة العربية 
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عند مع أساتذ أو مع زمالئهم  كلهم واجب بتكلم اللغة العربية   ،اإلندونيسي

 : أو غَتىا. ٍب ىنا ذكر الباحث عن نتيجة اليت حللها الباحث كما يايلالدراسة 

 5،5 يدل على جدول زتافببة َب احملادثة جبامعة السنة اإلسالمية طلإن قدرة ال .1

 %  99.6نتيجتو  : 

أقل من أخطاء شيمة النطق،  مس أياعباُب مستوى  على الطلبة  يوجد .4

   .، كما جدوال معيار اإلختبارَب احملادثة قواعد، واؼبفردات، وفصاحة، وفهمالو 

   توصيات البحث - ب

بكتابة ىذا البحث ربسن هبا أن تقدم بعض التوصيات  قبل أن خيتم الباحث 

 عسى أن تكون نافعة لنا صبيعا، وىي كما يلي : 

  :للطلبة (1

ينبغى على الطلبة أن جيتهدوا َب تعليم اللغة العربية ُب الفصول أو اؼبساكُت  - أ

دبذاكرة بينهم. ويدرّبوا كالمهم باللغة العربة مرارا حىت يكونوا قادرين على 

 احملادثة.

البّد على الطلبة  أن يشّجعوا بتعليم اللغة العربية ألهنا لغة الدين، ولغة   - ب

 النيّب صلى اهلل عليو وسّلم.

 ألساتذة: (4
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الطلبة، ألهنا هبا  مونينبغى على أساتذة أن يتكلموا باللغة العربية عندما يعلّ 

 ذبد الطلبة الّدوافع، ويشجعون بتكلم اللغة العربية.

 مقترحات البحث - ت

أتوا على الطلبة موعظة حسنة ومناذج من أنفسهم على أساتذة أن يينبغى  -1

 حىت حياول الطلبة لتعويد احملادثة معهم.

 جيوز للباحثُت األخرين ليطوروا ىذ البحث. -4

ولعل ىذا البحث يساعد الطلبة واؼبدرسُت على تعليم اللغة العربية واحملادثة    

 وتطبيق َب التعليم اللغة العربية وحياهتم.
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