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  ستهال

  

                      

                            

آليسو (   )١٩٥-١٩٢ ةلشعر 

  

ينكم   تعلمو لعربية فإ�ا من 

  )عمر بن خلطا(                                   
  
  

  

   ، لعمل بغ علم ال يكو  ، لعلم بال عمل جنو لولد،  يها 

جعنا  لقيامة، فا ملاضية، تقو غد يو  أليا  ،  تد  ليو تعمل 

 نعمل صاحلا

لغز(                                                  )بو حامد 

  

  

   تسلك مسالكها جو لن�جاتر

  سليب لسفينة ال جتر على               

  )بو لعتاهية(                                   



 ب 
 

  هد

   لد 

جهة لتفا ما لنيل لتقد على حث ب لذ  من ملليئة حليا ملو

  خو بد حق كلمة قو  علم لتحديا

  

    لد 

  ع مهمتها فاضت ل

  

  ساتذ لسا 

  لفكر  للتقد شجعو ملعرفة ملعل طلبعلى  حثو لذين

  

  بقائها ألمة جو على حرصهم لعربية للغة على رصو لذين 

  

 
 
 
 

 
  



 ج 
 

  شكر لكلمة 

  

، كل على هللا حلمد ، فضله على شكر حا  خ على سلم صلي ملتو

  بإحسا تبعهم من لتابعني عني، صحابه له على لشاكرين، لصابرين

  :بعد ما لدين، يو

ج باحلمد  لبحث، فله سبحانه  عد هذ  هللا علي باالنتها من  قد من� 

يشرف  عظيم عطائك  حلمد يا  ح ترضى، على جزيل نعمائك  ، فلك  لثنا

هللا تعا  بعد – م فضل  –د  لذين كا  لعرفا   لتقدير  تقد بالشكر   

حدهم بشئ طلبت،  يكن  لوجو  يبخل  لبحث  حيز   خر هذ 

ملخلص جلا  لعمل  ال  هم    : منهم . د

حلا  ألستا احة ملاجستلدكتو   تشوية جامعة ، مدير لقرنني 

حلكوميةكاال     بلنجسا إلسالمية 

ملاجست ألستا احة هيم  بر أل ملدير، بصر  ية جامعة  لنائب 

حلكومية كاال تشو    بلنجسا إلسالمية 

ئيسملاجست مد فضلى ألستا احة لعربية  قسم ،   لتربية كليةللغة 

حلكومية تشوية جامعة  إلسالمية      بلنجسا كاال 

لدين سيهوتنج ألستااحة  فا ملاجست برها  لذ  أل  ملشر   ،

ته ةلباحث جه خطو عمليا  ية فكر  علميا  لبحث من بد عد هذ  حل   كل مر

لتقدير لبحث  لشكر  لباحث عظيم  من  جلز  هللا خ   .إلنتها منه، فله من 

ملشرفملاجستة  موتيا ألستا احة كل  ةللباحث ت، فقد قدمةلثاني ة، 

لتشجيع لبحث فلم  لعو  عد هذ  هت  ابخل بعلمهتطو فتر   اضق صد

لباحث كا لتفضلههاتوجيه ةيوما عن مساعد  ك  ا،  لبحث  ثر  مبناقشة هذ 

لباحث جلز افله ةنفس  لثو  هللا عظيم  من  لتقدير  لشكر    . م خالص 



 د 
 

لباحثتكما   لتقدير  ةتقد  لشكر  ملعلمني  بكل  للغة  قسمساتذ  تعليم 

لعربية لتربيةبكلية لعربية  للغة  إلسالمية  كاال تشوية امعة   قسم تعليم 

ملعا  فلهم. بلنجساب حلكومية لعلو  لتقدير على ما قدمو من  لشكر 

هللا ع خ هم  جز جلزلتشجيع     .  

لذ لكرمي  لد  سها  على  متا  سرتى  هللا تعا فضل  كا له بعد 

لبحث مبا غرسه  نفس لعمل،  يهذ  الخال   ملعرفة  من حب للعلم 

ل لد ملستمر خ معني    حلبيبة  عائها  كا  يطو فضلها عنقي 

  .حياتى

خ صدقائي   مالئي  لوجو ألشقائي  ضع  خ  ملتو لعمل  ر هذ 

المتنا لتقدير  عظيم  لشكر  يعا خالص  م    .لو بكلمة تشجيع، 

  لتوفيق هللا 

    ٢٠١٥يناي  ٦، بلنجسا        

   ةلباحث           

  

  

 مسطو           

لقيد               ١٢١٠٠٠٤٤٤: قم 

  

  

  

  

  
  



 ه 
 

  

ملشرفني   تقرير 

  

هللا لرحيمبسم  ن  لر    

عل  ملرسلني  ألنبيا  شر  لسال على  لصال  لعاملني  له  ىحلمد هللا  

عني   . صحبه 

إل لذ حضربعد  لعلمي  لبحث  لطالبتطال على    : ةه 

  مسطو:   سم

لتسجيل                   ١٢١٠٠٠٤٤٤ :  قم 

لبحث   ل :       موضو  ساليب تعليم  لعربية ستخد  إلجنليزية  قسم لغة       للغة 

حلكومية كاال تشوية امعة                               بلنجسا إلسالمية 

          

لس  ملشرفا على تقدميه     .ملناقشةفق 

أل   ملشر 

 

ملاجست   لدين سيهوتانج    برها 

لتوظيف   ١٩٧٤٠٥٠١٢٠٠٩٠١١٠٠٧ :قم 

  ةلثاني ةملشرف

  

  ملاجست ة موتيا

  :لتوظيفقم 

  

  على عتماال                

لعربية قسمئيس      للغة   تعليم 

  

  ملاجست فضلىمد 

لتوظيف   ١٩٨٠٠٢٢٦٢٠٠٧١٠١٠٠٢ :قم 

  



 و 
 

  

ملناقشة   إلعتما من طر جلنة 

لبحث    :عنو 

  

لعربية  للغة  ساليب تعليم    إلجنليزية  للغة قسم ستخد 

ية  حلكوميةكاال  تشوامعة   بلنجسا إلسالمية 
  

للسانيسث تكميلي  لعربيةقسم   لنيل لقا  للغة   تعليم 

 

  مسطو:  ةسم طالب     

لتسجيل                               ١٢١٠٠٠٤٤٤:قم 

  

فع ملنا ةطالب تقد  ما جلنة  لبحث  تقر قبوله شعن هذ  لنيل لقا رطا قشة 

لعربيةقسم   للسانيس للغة  لك  يو تعليم  يخلسبت،  بريل  ٢٥ :، بتا

٢٠١٥  . 

 

ألساتذ لسا  ملناقشة من  :تتكو جلنة   

 

ملاجست. ألستا .١ لدين سيهوتانج    ئيسا    برها 

لتوظيف   ١٩٧٤٠٥٠١٢٠٠٩٠١١٠٠٧: قم 

  

      

  ........... ) :(.......................لتوقيع

ملاجست .٢ ة    سكريت            ألستا موتيا 

لتوظيف   : قم 

  

        



 ز 
 

 :(..................................)لتوقيع

ل .٣ ملاجستدألستا  د فو    مناقشا               كتو 

لتوظيف    ١٩٥٧٠٥٠١١٩٨٥١٢١٠٠١:قم 

  

        

  .....)........................... (:لتوقيع

   امناقش                   ملاجست ألستا مليا .٤

لتوظيف   ١٩٧٧٠٧٢٩٢٠٠٦٠٤١٠٠٣ :قم 

  

        

  .............).................. (:لتوقيع

  
   عتما عليهال     

مل      تأهيل  لتربية    لمنيععميد كلية 

حلكوم                        إلسالمية  ية تشو كاال   بلنجسا يةجامعة 
  

  

ملاجست      د فو      لدكتو 

لتوظيف                  ١٩٥٧٠٥٠١١٩٨٥١٢١٠٠١:  قم 
 

  

  

  

  

  



 ح 
 

  

  ةلطالب قر

  

بيانا كاآل  ، نا ملوقع    : نا 

  مسطو:     سم

لتسجيل   ١٢١٠٠٠٤٤٤ :  قم 

  بلنجسا :    لعنو

لنيل لقا شرطا ر شمن لقر بأ هذ لرسالة ل حضر�ا لتوف 

تأهيل ملعلمني  تعليم للغة لعربيةقسم   للسانيس  تشوية  جامعةلكلية لتربية 

  : عنوحتت  بلنجسا إلسالمية حلكومية كاال

  

حلكومية كاال تشوية امعة     بلنجسا إلسالمية 

كتبت�رحض عى حد . ها بنفسيت�ها  تبني �ا   ملسقبلة  �ا من تأليفه 

لية علـى    ملسـؤ لن تكو  لك،  لية  على  ملسؤ حتمل  ثي فأنا  فعال ليست من 

لعربية قسمملشر  على  للغة  ية  تعليم  إلسـالمية    كـاال  تشـو جامعة 

  .بلنجساحلكومية 

 ، إلقرهذ لك حر هذ  حد على  ال   خلاصة  غب    . بنا على 

    ٢٠١٥يناي  ٦، بلنجسا             

إلقر         توقيع صاحب 

    

  مسطو    

 ١٢١٠٠٠٤٤٤ :لتسجيلقم     

  



 ط 
 

 
لبحثستم  لخص 

لعربية ، ٢٠١٥، مسطو للغة  ساليب تعليم  إلجنليزية  قسم ستخد  للغة 

حلكومية كاال وتشية امعة  أل ،بلنجسا إلسالمية  لدين :ملشر  برها 

ملاجست لثانيةملشرف, سيهوتانج    .ملاجست ة موتيا: ة 

ألساسية لعربية :لكلما  للغة  ساليب تعليم    ستخد 

لتعليم ساليب  لطريقة   لذلكلتعليم ستعد للعمل من  ليب سا فإ ، 

، خطلتعليم هي  نظا لفصل ة،  لتعليم   لوسيلة عملية   . ملرجوستعد مع 

لعربية للغة  لثالثةخاصة   ،تعلمها عملية تعليم  امعة  قسمب لسنة  إلجنليزية  للغة 

حلكومية كاال تشوية  حمل ببلنجسا إلسالمية  قت  اضرسيطر  على كل 

نه لد سعة لد  ىيعط حيث  ألنشطة  لطلبةفرصة  نشا   هد  ليشتركو 

،عتما على . لتعليمية لباحث ما تقد لتحليلى بال قامت ةفإ  لوصفي  سة  على د

لعربية ب للغة  لتعلم  لتعليم  إلجنليزية  قسمعملية  كاال  تشوية امعة للغة 

حلكومية ملفر بني  بلنجسا إلسالمية  خلاصة قسمملتنوعة  لعربية  هذ هي . للغة 

ملقدمة ب سة  لباحثة عند   امعة  قسم  إلجنليزية  حلكوميةللغة   إلسالمية 

لبحث تريد  . بعضهم سهولة  فهمها بلنجساكاال  تشوية  نطالقا من هذ 

ملوضو لبحث حتت  لعربية: لباحثة  تقو  للغة  ساليب تعليم   قسم  ستخد 

إلجنليزية  حلكوميةامعة للغة  إلسالمية    .بلنجسا ية تشو كاال 

سالة  معرفة لر لبحث  هذ  ل  يهد  للغة ستخديساليب    تعليم 

امعة  قسملعربية   إلجنليزية  حلكومية كاال تشوية للغة  . بلنجسا إلسالمية 

حملاضر ملشكال معرفةكما يهد   جهها  لعربية ل يو للغة     تعليم 

ال ل يقو �ا عرفة م يسحملا جهها  عضا هيئة لتد حلل ملشكال ل يو

   .لطلبة  تعلم للغة لعربية



 ي 
 

جلمع . قامت لباحثة بالبحث عن هذ لرسالة على ملنهج لوصفى لتحليلى

قامت  حني . الرسالة  ملكتبةب لكتب ملتعلقةلباحثة على  لبيانا طلعت

ملقابلة لشخصية مع  يع  حملاضرلباحثة باملالحظة ملباشر  بتو للغة لعربية 

امعة  قسم ة ثللثا لسنةطلبة  إلستبانا   كاال تشوية للغة إلجنليزية 

   بلنجسا إلسالمية حلكومية

للغة  حملاضرساليب ل يستخد هي ت لباحثة صما نتائج لبحث ل خل

ملناقشة عن لعربية هي سلو ألسئلة من مشكال ل  .ملقرألجويبة 

جهها حملاضر  لتعليمعملية قلة هتما لطلبة ثنا منها   تعليم للغة لعربية يو

مللل،  لتعلم، شعر حني �م لتعليم   لطلبة حينما بالتعب   لتكلم بني  كثر 

حملاضر عن  ا من  .ملقريشر  ل حا ال  مشكال  تعليم  حلل حملاضرحملا

لعربية  مل هيللغة  مل لعو لعو خلية  جية لد خليةف .خلا لد مل  لتشجيع  هي العو

جية هي بيئة  خلا مل  لعو حملاعد  طلبةلما ل يستخد  ضر  عملية  

لفصل لتعلم لتعليم  .  
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نيسيةستم إلند لبحث باللغة   لخص 

Masthura. ٢٠١٥. Penggunaan Tehnik dalam Mengajar Bahasa Arab pada Prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Pembimbing 
١):Burhanuddin Sihotang, MA Pembimbing ٢): Meutia Rahmah, MA 

 
Kata Kunci : Penggunaan Tehnik dalam Mengajar 
 

Tehnik mengajar adalah persiapan untuk melakukan metode pengajaran. 

Oleh karena itu, tehnik mengajar adalah langkah, peraturan dan persiapan bersama 

media pembelajaran di dalam kelas untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam 

kegiatan belajar bahasa arab, khususnya di semester tiga pada Prodi pendidikan 

Bahasa Inggris di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada banyak kesempatan, 

dosen memberikan banyak waktu dan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut 

serta dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasrkan hal tersebut, peneliti 

mengangkat sebuah penelitian yang sifatnya deskriftif terhadap proses kegiatan 

belajar mengajar bahasa arab pada Prodi pendidikan Bahasa Inggris di IAIN 

Zawiyah Cot Kala Langsa yang kegiatan  tersebut berlangsung dengan proses 

yang beragam dan beda dengan prodi bahasa arab. Hal ini berdasarkan dari kajian 

awal (observasi awal) yang peneliti lakukan pada Prodi pendidikan Bahasa Inggris 

di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang sebahgian mahasiswanya juga mengalami 

kesulitan dalam memahami materi bahasa arab dan sebahagian yang lain mudah 

memahaminya, berdasarkan hal ini, maka peneliti mengangakat sebuah kajian 

ilmiah dengan judul : Penggunaan Tehnik dalam Mengajar Bahasa Arab pada 

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 

Adapun tujuan penelitian di dalam skripsi ini  yaitu untuk mengetahui 

tehnik apa saja yang digunakan dalam mengajar bahasa arab pada Prodi 

pendidikan Bahasa Inggris di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi oleh dosen  bahasa arab dalam mengajar bahasa arab 

dengan menggunakan tehnik mengajar tersebut, Dan apa solusi yang di lakukan 

oleh dosen bahasa arab untuk mengatasi kesulitan tersebut? 

Peneliti membuat skripsi ini menggunakan metode Analisis Deskriptif dan 

untuk mengumpulkan data, peneliti mengambilnya dari buku-buku yang berkaitan 

dengan skripsi ini pada perpustakaan. Selain mengambil dari buku-buku peneliti 

mengadakan observasi langsung dan wawancara secara pribadi dengan dosen 

Bahasa Arab serta membagikan angket kepada mahasiswa pada Prodi pendidikan 

Bahasa Inggris di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Tehnik yang digunakan oleh dosen 

bahasa arab yaitu tehnik tanya jawab dan diskusi tentang materi pelajaran yaitu 



 ل 
 

materi bahasa arab. Dan permasalahan yang di hadapi oleh dosen bahasa arab 

ketika mengajar adalah minimnya perhatian dan minat mahasiswa dalam kegiatan 

belajar mengajar, kemudian mereka juga merasa lelah dan tidak semangat di 

tambah seringnya mereka berbicara ketika dosen sedang menjelaskan materi. 

Adapun solusi yang di lakukan oleh dosen bahasa arab ada ٢ (dua) hal, pertama 

dari diri dosen itu sendiri yaitu motivasi dan tujuan mengajar yang dimiliki oleh 

dosen dan yang kedua dari lingkungan, mahasiswa dan juga intrumen yang 

digunakan ketika mengajar bahasa arab di kelas. 
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سة - لد حل تنفيذ      ٤٠  ................................................  مر

بع لر نية  : لفصل  مليد سا    لد
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لعا   إلطا 

  

  :مقدمة  - 

لعربية للغة  ملعر   لكرمي لغة من  لغة ، حلنيفإلسالمي  لدين لقر 

يئ منذ  ملسلمني لعربية . إلسال  بعة عللغة  عا شطو  لزما  ر قرنا من 

مغا�ا، كما � هذ كلـه قـد    فو احلضا إلسالمية لعاملية  مشا أل 

ملعـكتسبت مكانة عاملي للغا  فةـة بني  لعربية . ر يـن    فاللغة  ليست لغـة 

تصا فحسب، بل هي حضا�   .عالـمي لغة 

ملعـا    ئر  تأكيد على �ا لغة عاملية، قا فرجوسو  مقا نشر بـد

يطانية  هـا    للغة لعربية سو بالنسبة  عد لناطقنيكا"ل �ا   مد تأث

عا ليهـا كإحـد   . تعت  حد بعيد عظم للغا لسامية  كما ينبغي  ينظر 

ليو لعظمى  عا    ١".للغا 

لعربية  للغة  إلنساحاجة  تعليم  سيلة هي .  حياته ليه من حاجا 

م هن الستغنا عنها،  ل ال ميكن  امة  التصا  إلنسـا  سائل  ا يتعر�  ن خال

لـد     تـه   ألساسـية  لتعلم  سيلة  هي   ، لثقافا ملعا  تلف  على 

لفر قا  شغل     ٢.لتحصيل، 

                                                        
١، خر شد خاطر  الجتاها  مو  لدينية  ضو  لتربية  لعربية  للغة  يس  طر تد

حلديثة ملعرفة : لقاهر(، لتربوية   ٣٤٩،  )١٩٨٢. 
٢، مو عليا يسها  د فؤ  ئق تد طر للغوية ماهيتها  ملسلم : لريا(ملها   ١٩٩٢( ،

 .١٢٠ 



٢ 

 

  

للغ لعربيةتعليم  ل ي ة  طر  على عمالية لتسهيل حملاضر ستخد ساليب 

عميقا لعربية فهما جيد  للغة  صدقائه كما قالتعليم ساليب . فهم  حلميد   عبد 

لذلك ساليب لتعليم هي خلطة �ا لطريقة،  إلستعد ستعد للعمل من   ، نظا  ،

لتعليم هد  لفصل لتحصيل  لتعليم   لوسيلة عملية  ما  سيف  ٣.مع 

ر كتسا ملعلم للغة لعربية عقد  ا�يقو ملصطفى  عملية كى يستطيعأ 

  ٤.فكر ملعينةناسب بليم مللتع

 للغة لعربية شيئ مهم  عملية لتعليمهي ساليب لتعليم فإ لذلك 

لتعليميةهد من  لتحقيق، تعلمها ل حتصيله. هد  للغة عتعملية  لتعلم  ليم 

ملسر    .لسهولةلعربية 

ملذكو  ةلباحث قد الحظت إلجنلي  لدلظاهر  للغـة  زيـة  لطلبة بشعبة 

حلكومية كاال تشوية امعة  لعربية حتيط به تعليم   ،بلنجسا إلسالمية  للغة 

ملقر  حتقق مت لتعليم  ـ . امامشكال كث ح تكو غاية  ن نتيجة عن عد م

ملؤثر منها مل  لعربية متنوعة اليبس: لعو للغة  لعربيـة  اضر تعليم  ال  للغة 

ة ال طري يستخد لتر عد  لقو لقرقة  لوسـائل     طريقة  سـتخد  مع عـد 

لحلال هذلتعليمية  لطلبة   يسبب ة هى  لعربية قلة ميو  للغة   .   

لعربية ،ةلباحث تالحظكذ  للغة  ـ  لسنةخاصة   ، عملية تعليم   ةلثالث

إلجنليزية  للغة  حلكوميةكاال  تشوية امعة بشعبة    قد بلنجسا إلسالمية 

لتعليمعلى كل  حملاضر نه  جر عملية  سعة لد  ىيعط حيث   لطلبـة فرصة 

                                                        
٣ M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

٢٠٠٨), h.٤ 
 
٤ Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki, 

٢٠١١), h.١٢ 
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نشا  هد  لتعليميةليشتركو  ألنشطة  لباحثت.   حلالة ةر   يضا تؤ  هذ 

حلصو على مستو   .جيد  

لباحث ،ما سبقعتما على  سبال تقام ةفإ  لتحليليـة لوصفية د ـ  ة   ىعل

لعربيةعملية  للغة  لعربيـة     ملتنوتكو تعلمها  تعليم  للغـة  ملفر بني شـعبة 

ملقدمة  هي هذ. خلاصة سة  لباحثة عند   إلجنليزية  للغة  ـ  بشعبة  بعض ل

لعربيةلطلبة صعوبا  فهم ما   .بعضهم سهولة  فهمهال للغة 

لباحثة  تقو  لبحثذ نطالقا من ه ملوضوبتريد  : البحث حتت 

لعربية ستخد" للغة  ساليب تعليم  امعة   إلجنليزية  للغة   تشوية  شعبة 

حلكومية كاال   ". بلنجسا إلسالمية 

  

لبح -   :ث سئلة 

 :هىفلبحث   هذ لبحث سئلةما 

ل ما هي  - ١ للغة  تع حملاضر ستخديساليب  لعربية  شعبة  للغة  ليم 

امعة  حلكوميةكاال  تشوية إلجنليزية   ؟ بلنجسا إلسالمية 

ملشكال - ٢ حملاضرل يو ما هي  لعربية جهها  للغة   ؟  تعليم 

ال ل يقو �ا  - ٣ جهها لطلبة ملشكال  حلل حملاضرما هي حملا ل يو

 ؟ تعلم للغة لعربية

 

لبحث   -    :هد 

لبحث  ما   :يلى يهد 
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ل  لتعر على  - ١ لعربية   حملاضرستخد يساليب  للغة   تعليم 

امعة  إلجنليزية  للغة  حلكومية كاال تشوية شعبة   إلسالمية 

 بلنجسا

حملاضر لتعر على - ٢ جهها  ل يو لعربية ملشكال  للغة    تعليم 

حملاضرحملعلى  لتعر - ٣ ال ل يقو �ا  حلل ملشكال ل  ا

جهها لطلبة  تعلم للغة لعربية  يو

 

لبحث  -   :فر 

تملة ألسئلة لبحث مستمد من خلفية علمية   فر لبحث جابا 

فضها بوساطة ماميكن لتحق ا   ا من معلومايق من قبو ما . مع حو

ضا فمقصو �ا لقا  إلفتر لبحث، يسلم بصحتها كل من لباحث  مسلما 

لة تدلل على  هني   ال حتتا  بر لبحث  ا  حلقائق   ال تتعا مع 

ضا ال صبحت فر حتاجت  ضاصحتها، فإ ما    . ٥فتر

لرسالة فهى  لباحثة  هذ  فترضتها  ل  لفر    :ما 

ل    - ١ للغة  حملاضرستخد يساليب  لعربية  شعبة  للغة   تعليم 

امعة  حلكومية كاال تشوية إلجنليزية  سلو  بلنجسا إلسالمية 

ألجو ألسئلة  خلاب بةملناقشة  لعا    .شر من 

ل يو   - ٢ لعربية  حملاضرجهها ملشكال  للغة   شعبة  تعليم 

إلجنليزية  ية للغة  حلكومية  كاال تشوامعة   بلنجساإلسالمية 

حملاضر ظهر من نفس  لطلبة   من نفس 

                                                        
٥  ، لعز لعلميحيم يونس كر  لبحث  جلة، : عما (، مقدمة  منهج   ٢٠٠٧( ،

.٤٣  



٥ 

 

ال ل يقو �ا   - ٣  جهها لطلبة ل ملشكال  حلل حملاضرحملا

امعة تعليم للغة لعربية   كاال تشوية  شعبة للغة إلجنليزية 

ألساليب ملو ل يعل هي يعد بلنجسا إلسالمية حلكومية م حملاضر 

 .ل يستخدمها

 

لبحث -   : ية 

ا  ية لبحث هنا حيد عن جانبني     ا :  حلديث عن 

حا  لنظرية هيجلانب  - ١ القتر يرجى من هذ لبحث عطا لتوصيا 

لعربية، يع  للغة  لذين يشتغلو  تعليم  لباحثني  لعلمية للمد 

إلجنليزية  ملعلوما عن للغة  لعربية  شعبة  للغة  امعة ساليب تعليم 

حلكومية  كاال تشوية    .بلنجساإلسالمية 

لعربية لتطبيقية هي جلانب - ٢ للغة  يهي  ملعلم  لعربية هي ما  للغة  ة للمعلم 

للغة  ألساليب  تعليم  جلامعة .لعربيةستخد  ملدخل   هي ملدير 

جلامعةترتفع عملي لتعلم   لتعليم  ما  تكو معرفة هي  بة تاكلل .ة 

كيفية تطبيقها لعربية  للغة  ساليب  تعليم    .هي 

  

لبح -   :ث حد 

لبحث  لباحثة هذ    :حتد 

ملوضوعية - ١ لعربية:   حلد  للغة  ساليب تعليم  للغة  ستخد   شعبة 

ية إلجنليزية  حلكومية  كاال تشوامعة   بلنجساإلسالمية 

للغة :   ملكانية حلد - ٢ ية شعبة  حلكومية  كاال تشوامعة  إلسالمية 

  بلنجسا
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لزمنية - ٣ لسنة :      حلد  لبحث     .هـ ٢٠١٥ -٢٠١٤ لباحثة تعقد 

ملصطلحا  -   :حتديد 

لبحث كما يلى ملوضو هذ  الصطالحا     :تريد  تقد بعض 

   ستخد - ١

مبع  .م�س�ت�خ�د�� -م�س�ت�خ�د龵- �龵س�ت龵خ�د�م�ا - ي�س�ت�خ�د龵� -صله 龵س�ت�خ�د��ستخد 

اليب ملر باستخد  هذ لرسالة هي يستخد حملاضر س. يستعمل لش لشئ

ية   تعليم للغة لعربية   .بلنجساإلسالمية حلكومية  كاال تشوامعة 

 عليم للغة لعربية ت ساليب - ٢

ع من ألسلو   ٦.لطريق معنا لفن من لقو  لعمل: ساليب لغة 

هي صطالحا يع  لنمط  ألسلو لذ ميكن تكر  لظر ملشا�ة 

ضع لبنا لعلمي عتما  موعة خلطط  إلجر ل يعتمد عليها ملعلم  

سهعلى فلسفا بعينها     ٧.ألسلو لذ يعتمد ملعلم  تنظيم 

قا لويس معلو عن  –يعلم  -هي مصد من  علم   كلمة تعليم تعليما، 

لتعليم فهو  لنا:"ملع  ها جعله يعلمها  غ لشي معنا جعله  تعليم. ٦لصفة 

ا فا لرسالة يع  .ماهر  عاملا  لتملر  هذ  لنشاطا   تعليم  عليميةيع 

لعربية بأساليب خاصة  ية للغة  حلكومية  كاال تشوامعة    .بلنجساإلسالمية 

ر  ها  فها متي�ز بانفر ، فحر ألفكا ية للتعب عن  لشريفة  لعربية  للغة   

 ، لقا لطا  حلا  لغني  لعني  لظا  ، كالضا  ألخر للغا  التوجد  

                                                        
ألعال، لويس معلو ٦ للغة  ، ملنجد   لعشر لثامنة  لطبعة  ، بد : ب(،  ملشر  

  ٣٤٣، ، )سنة
حلسن  ٧ يسها ، ساعةد  ساليبها  طر تد لعربية  لتعليمية للغة  مج  الملبو( ،ل : كو

  ۱٦۸ -۱٦٧، ،  .)،  سنةماليزيا
٦ ،ملنجد ، لويس معلو  العال للغة  ملشر ب:لبنا (    ، ٥٧٨. ،٤٠، )١٩٨٣  
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ملعنيني، بثبا  حد بني  لو حلر  لبنا   ركة  ألصيلة،  لعربية  حلر 

ليه لذ يش  ملع  حلر    .بالعالقة بني 

مبنطقيتها لد،  لتو لتكاثر،   ، التسا  ، منطقية (ما مفر�ا فتمي�ز باملع

لبها قة ) قو  ، ا ال لداللة  لدقة   ها، من حيث  قة تعب ملعا،  عن    .لتعب

 




