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اإلهداء

إىل والدي
الذي ربني وحثني على التفدم لنيل آمال والتفاؤل لمواجهة الحياة المليئة من 

التحديات وعلمني أن أقول كلمة حق بدون خوف

وإىل والديت الكرمية
التي أفاضت مهمتها عني

وإىل أخيت وأخي
حثني بالقيام على األعمال الخيرةالتي 

وإىل السادة أساتذيت
الذين حثوني لطلب العلوم والمعرفة وشجعوني للتقدم فى الفكر

وإىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها



الشكر والتقدير

خري سلم على ى و لصحال, وأشكره على فضله املتوال, و احلمد هللا على كل 
الصابرين, وعلى آله وأصبحابه أمجعني, والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما 

بعد:
وقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث, فله سبحانه أهلج باحلمد 

- والثناء, فلك احلمد يا ريب حىت ترضى, على جظيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفىن
أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل ىف أن-بعد محد اهللا تعاىل

ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت, ومل يكون حيدوهم إال خروج هذا البحث إىل حيز الوجود
العمل اجلاد املخلص.ومنهم:

نني, املاجستري, مدير جامعة زاوية جوت كال مساحة الدكتور. احلاج ذو القر 
اإلسالمية احلكومية لنجسا.

احة احلاج. بصري إبراهيم, املاجستري, النائب األول ملدير جامعة زاوية جوت  مس
كال اإلسالمية احلكومية لنجسا.

مساحة حممد ناصر, املاجستري, رئيس شعبة اللغة العربية بقسم الرتبية جامعة زاوية 
جوت كال اإلسالمية احلكومية لنجسا.

الذي أفاد البحث علمًيا وعملًيا , املاجستري. املشرف األولمرشدين أ.رمساحة 
ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء 

منه, فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير.



, املاجستري, املشرف الثاىن, فحًقا يعجز لسان عن شكرها ألفضةمساحة 
كل العون والتسجيع طوال فرتة أعداد هذا البحث فلم يبخل وتقديرها فقج قدم للباحث

بعلمه ومل يضق صدره يوًما عن مساعدة الباحث وتوجيهه,
مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالض الشكر وكان لفضله 

والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء.
األساتذة املعلمني ىف شعبة تعليم م الباحث بكل الشكر والتقدير إىلكما يقد

اللغة العربية بقسم الرتبية جبامعة زاوية جوت كال اإلسالمية احلكومية لنجسا. فلهم من 
الباحث كل شكر والتقدير على قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عين 

خري اجلزاء.
هللا تعاىل فضل إمتمامأما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان له بعد ا

هذا البحث مبا غرسة ىف نفىي من حب للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل, ووالدتى 
احلبيبة الىت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حيايت.

شقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل ألو 
تشجيع, هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.خري الوجود بكلمة 

واهللا ويل التوفيق
م2013لنجسا, ........... 

الباحث

إيوان وفسنجان
121000506رقم التسجيل: 



تقدير المشرفين

بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
آله وأصحابه أمجعني.واملرسلني وعلى 

التكميلى الىت أعداها الطالب :العلمى البحثبعد اإلطالع على 
انايوان رفسنج: إسم الطالب

121000506: رقم القيد
اإلستخدام بطاقة اجلمل ىف مهارة الكالم باملدرسة العالية تأثري : موضوع البحث

)sma cut nyak dien langsaجوت يع ديان لنجسا (
املشرفان على تقدميه إىل جملس مناقشة البحث.وافق 

املشرف الثاىناملشرف األول

, املاجستريألفضة, املاجستريمرشدين أ.ر
رقم التوظيف: 

اإلعتماد
رئيس قسم تعليم اللغة العربية

حممد ناصر, املاجستري
197712182006041008رقم التوظيف: 



اإلعتماد من طرف لجنة المناقشين

بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني.

التكميلى الىت أعداها الطالب :العلمى بعد اإلطالع على البحث
إيوان رفسنجان: إسم
121000506: القيدرقم 

Sampoinit, Aceh Utara: عنوان

وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس مناقشة البحث.

املشرف الثاتىاملشرف األول

, املاجستريألفضة, املاجستريمرشدين أ.ر
رقم التوظيف: رقم التوظيف: 

اإلعتماد
رئيس قسم تعليم اللغة العربية

حممد ناصر, املاجستري
197712182006041008رقم التوظيف: 



اإلعتماد من طرف لجنة المناقشة
اإلستخدام بطاقة اجلمل ىف مهارة الكالم باملدرسة العالية جوت يع تأثري عنوان البحث: 

.)sma cut nyak dien langsaديان لنجسا (
يف تعليم اللغة العربيةS.Pd.Iحبث مقدم لنيل درجة 

إيوان رفسنجان: إسم
121000506: رقم القيد

قد دافعت الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة
S.Pd.I :م. 2014ماريت 17يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اإلسنني، بتاريخ

ويكون جلنة املناقسة من السادات األساتذة: 

السكرترسرئيس                                               
, املاجستريألفضة, املاجستريمرشدين أ.ر

رقم التوظيف::التوظيفرقم 

التوقيع: (....................)التوقيع: (.....................)

منا قشااملاجسترياحلاج. برهان الدين سيهوتانج، 
197405012009011007: التوظيفرقم

(.........................)التوقيع: 



منا قشااملاجستري، مليدى
:    رقم التوطيف

التوقيع: (.........................)

اعتماد على
رئيس جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا

املاجستريالدكتور. احلاج. ذوالقرنني، 
100119670511199002: التوطيفرقم 



إقرار الطالب
أنا املواقع أدناه, وبيانايت كاآلتى:

انإيوان رفسنج: إسم القياد
121000506: رقم القيد

Sampoinit, Aceh Utara: عنوان

أقرر بأن هذه الرسالة الىت حضر 
جامعة زاوية جوت كال اإسالمية احلكومية لنجسا حتت عنوان :العربية 

اإلستخدام بطاقة الجمل فى مهارة الكالم بالمدرسة العالية جوت يع ديان تأثير 
)sma cut nyak dien langsaلنجسا (

ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على قسم تعلية اللغة العربية جامعة زاوية جوت  
كال اإسالمية احلكومية لنجسا.

ذا اإلقرار بناء على رغبةى اخلاصة وال جيربىن أحد على ذلك.هذا, وحررت ه

2015- 1-14لنجسا,
توقيع صاحب اإلقرار

إيوان رفسنجان
121000506رقم القيد: 



ملخص البحث
اإلستخدام بطاقة اجلمل ىف مهارة الكالم باملدرسة تأثري م, 2015, انإيوان رفسنج

)sma cut nyak dien langsaالعالية جوت يع ديان لنجسا (
.ألفضة, املاجستري. واملشرف الثاىن: مرشدين أ.راملشرف األول: 

اإلستخدام بطاقة اجلمل ىف مهارة الكالمتأثري الكلمات األساسية: 
من مدارس قامت بإستخدام الوسائل العالية جوت يع ديان لنجساإن املدرسة 

ىف تدريس مهارة الكال ىف عملية التعليم والتعلم. وكذلك, فأراد الباحث أسئلة البحث 
اإلستخدام بطاقة اجلمل ىف مهارة الكالم باملدرسة العالية تأثري كيفعن  أن يعرف

بطاقة ىف مهارة ما هى املشكالت الىت يواجهها الطلبة بإستخدامجوت يع ديان لنجسا
.الكالم  باملدرسة العالية جوت يع ديان لنجسا

الكالممهارةىفاجلملالبطاقةاستخدامتأثريأهداف  البحث هلذه الرسالة هي ملعرفة
املشكالت الىت يواجهها الطلبة بإستخداموملعرفة باملدرسة العالية جوت يع ديان لنجس

.بطاقة ىف مهارة الكالم  باملدرسة العالية جوت يع ديان لنجسا
م الباحث منهج وصفى التحليلى بالبحث امليدان اولتحقيق هذه األغراض استخد

خصية مع مدرس املادة العربية ومالحظة املباشرة  شاملقابلة الاإلستبانة يتكون من
وم باطالع قىف امليدان. ويكمل الباحث البحث مبنهج البحث املكتىب حيث ت

على الكتب العملية املتنوعة املتعلقة بالبحث سواء كانت الكتب العربية أو 
الكتب اإلندونسية.

ىف مهارة الكالم باملدرسة اإلستخدام بطاقةتأثري وجيد الباحث نتائج البحث أن 
بعد حبث الباحث ىف امليدان الىت تعلم ألنتؤثر عندهي العالية جوت يع ديان لنجسا

قدرة الطلبة, أنبطاقة اجلملعندما اإلستخدام وأقام الباحث باملقابلة ووجد الباحث
. وعندما يةاملفردات ويستطيع الطلبة أن يستعمل املفردات اجلديد ىف كالم اليومىفيزيد

الطلبة حيبون ويفرحون أن يتعلمون اللغة العربية.بطاقة اجلمل اإلستخدام 



:هيبطاقةبإستخداموكانت املشكالت الىت يواجهها الطلبة 
ال يوجد املخترب اللغة.)أ

ابادون املكان خصوص)ب
ولذلك :

ىف املسكن ينبغى على الطلبة أن جيتهدوا ىف مهارة الكالم إما ىف الفصل أو -أ
مبذاكرة بينهم عن املوضوع البحث حىت قدرة الطلبة على مهارة الكالم.

يتبغى على الطلبة أن يسئلوا على املدرس عن مهارة الكالم كلما وجدت -ب
املسائل الصعبة ىف النصوص العربية.

لجنة المناقشة
مناقشا الثاىنمناقشا األول

املاجستري، مليدىاملاجسترياحلاج. برهان الدين سيهوتانج، 
:رقم التوطيف197405012009011007:التوظيفرقم

التوقيع: (...................)                     التوقيع: (...................)
السكرترسرئيس                                               

, املاجستريألفضة, املاجستريمرشدين أ.ر
رقم التوظيف:1008 200604 1771218: رقم التوظيف

التوقيع: (....................)التوقيع: (.....................)



مناقشا مناقشا 

املاجستري، مليدىاملاجسترياحلاج. برهان الدين سيهوتانج، 
:رقم التوطيف197405012009011007:التوظيفرقم

التوقيع: (...................)التوقيع: (...................)      

اعتماد على
رئيس جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا

املاجستريالدكتور. احلاج. ذوالقرنني، 
100119670511199002: رقم التوطيف



ص البحث باللغة اإلندونيسيةخمل
Iwan Rafsanjani, 2015 Pengaruh Media Kartu pada kemampuan murid Aliyah
terhadap Maharatul Kalam di sma Cut Nyak Dien Langsa,
Pembimbing 1: Mursyidin AR, S.Ag, MA
Pembimbing 2: Alfiddhah, MA-ASL.

Kata Dasar:  Pengaruh Media Kartu terhadap Maharatul Kalam

SMA Cut Nyak Dien Langsa salah satu sekolah yang menerapkan
penggunaan media dengan pembelajaran Maharatul Kalam pada proses belajar
mengajar. Siswa harus mampu  memahami dan menyerap, sehingga menghasilkan
tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, maka peneliti merumuskan masalah yaitu
ingin mengetahui tentang bagaimana Pengaruh Penggunaan Media Kartu pada
Kemahiran Siswa Dalam Bermaharah Kalam dan Kendala apa saja yang dihadapi
siswa saat belajar  dengan penggunaan Media Kartu.

Tujuan pembahasan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui tentang
Bagaimana Pengaruh Penggunaan Media Kartu pada Kemahiran Siswa Dalam
Bermaharah Kalam dan Kendala apa saja yang dihadapi siswa saat belajar  dengan
penggunaan Media Kartu.

Untuk membuktikan tujuan ini maka peneliti menggunakan metode
Analisis Deskriptif melalui pembahasan lapangan yang terdiri dari pada Angket,
Interview/wawancara dengan guru yang mengajarkan bahasa arab dan Observasi
langsung di lapangan. Peneliti menyempurnakan akan pembahasan dengan
metode pembahasan Pustaka yaitu menelaah pada segala buku-buku ilmiah yang
bermacam-macam yang berhubungan dengan pembahasan, persamaan buku-buku
arab atau buku-buku indonesia.

Peneliti mendapat kesimpulan bahwa Pengaruh Media Kartu pada
kemampuan Maharatul Kalam yaitu berpengaruh dalam proses pembelajaran
karena setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan cara wawancara
dengan guru bahasa arab bahwa kemampuan siswa meningkat dan bertambah
dibidang mufradat dan siswa dapat menggunakan mufradat baru dalam
percakapan nya sehari-hari dan ketika penggunaan media kartu,siswa sangat
senang dalam belajar bahasa arab.

Dan adapun kendala yang dihadapi siswa ketika penggunaan media kartu
adalah:

1. Tidak ada nya laboratorium bahasa
2. Tidak ada nya tempat khusus

Oleh karena itu :
1. Sepatut nya siswa untuk bersungguh-sungguh  didalam maharah kalam

baik di ruang atau di luar ruangan  dengan selalu berbahasa sehingga siswa
mampu dalam maharah kalam.

2. Sepatut nya siswa untuk bertanya kepada guru tentang maharah kalam
ketika menadapat masalah yang susah dalam teks bahasa arab



الباب األول
االءطار العام

مقدمةأ. 
وتسمى لغة الضاد، ولغة االعجاز، واللغة الفصحى، واللغة –اللغة العربية 

–اخلالدة 
.1

2.على لسان العريب كما يكون مصدر للنحو والصرفالكرمي واحلديث النبوي يكونان 

وميكن القول إن أول عناصر االتصال اللغوي وجوًدا هو الكالم، مث االستماع، 
مث الكتابة، مث القراءة، ألن حاسة السمع إذا كانت أول حاسة تعمل عند اإلنسان، 

3.فالبد للمستمع من كالم يسمعه، فالكالم سابق لالستماع يف الوجود

إن للكالم منزلة كبرية يف حياة املتعلم وغري املتعلم، فهو ضرورة من ضرورات 
احلياة، إذ الميكن االستغناء عنه يف أي زمن أو مكان، ألنه وسيلة االتصال بني الناس 

.4

15لبنان: دار املشرق، بدون السنة) ص. ، (بريوت املدخل إىل اللغة العربيةبدر الدين أبو صاحل، 1
1) ص. 2011، رسالة اللسانيس (لنجسا: كلية، جامعة اإلسالمية احلكومية زوية جوت كاال، خطوات التعليم احملادثةأسرول، 2
44) ص. 1992، الطبعة األوىل (الرياض: دار املسلم ، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان، 3
، رسالة ماجستري (ماالنج: جامعة اإلسالمية تدريس مهارة الكالم باستخدام الصور املتسلسلة لطلبة معهد هبد الرمحن بن عوفخري الدين، 4

2) ص. 2009احلكومية، 



و ترمجة اللسان يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وه
عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وهو من العالمات املميزة 
لإلنسان فليس كل صوت كالًما، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هو الصوت 
املشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة هي : مادلت على معىن من املعاين، على 

5.ملتكلماألقل يف ذهن ا

والطريقة الناجحة هي اليت تقوم على أساس معرفة طبيعة الطلبة، وتستند إىل 
حاجتهم ودوافعهم، فيتم إيقاظ احلاجة أو الدافع أوًال، وذلك بوضع الطلبة يف موقف 
ُمَولَّد هلذه احلاجة أو الدافع، مث االعتماد على النشاط الذايت لكل طلبة، فيالحظ 

6.ويعرب عنها بنفسهويبحث ويربط احلقائق،

العربية يعىن مادة الصعبات ىف املدرسة وهناك كان قد رأينا أن مادة اللغة
املشكالت الىت يواجهها الطلبة ىف تعلمه. واألن قد تعلمت ذلك املادة ووجدت 

املشكالت.

اإلستخدام بطاقة تأثري ملعرفة هذا املوضوع  بحثلذلك, يريد الباحث أن يو 
sma cut nyak dienاملدرسة العالية جوت يع ديان لنجسا (الكالم باجلمل ىف مهارة 

langsa (عملية التعليم والتعلميف.
ثلة البحئأسب. 

باملدرسة العالية جوت يع اإلستخدام بطاقة اجلمل ىف مهارة الكالم تأثري كيف.1
؟ديان لنجسا 

85أمحد فؤاد حممود عليان، مرجع سابق، ص. 5
45ص. )2008قاهرة: دار السالم، (عبد الوهاب السالم طويلة، الرتبية االسالمية وفن التدريس، الطبعة الرابعة 6



بطاقة ىف مهارة الكالم ما هى املشكالت الىت يواجهها الطلبة بإستخدام.2
؟باملدرسة العالية جوت يع ديان لنجسا

ف البحثاأهد. ج
سالة :ف البحث هذه الر اأما أهد

باملدرسة العالية جوت يع الكالممهارةىفاجلملالبطاقةاستخدامتأثريملعرفة.1
ديان لنجسا

مهارةىفاجلملالبطاقةستخدامبإملعرفة ما هى املشكالت الىت يواجهها الطلبة .2
باملدرسة العالية جوت يع ديان لنجساالكالم

فروض البحث-د
أما فروض اليت أفرتضها الباحث من اإلعتبار األساس فهى :

ىف مهارة الكالماجلملبطاقةبإستخدامأن يأثر .1
بطاقة اجلمل ىف مهارة الكالمستخدامأن يوجد املشكالت بإ.2

أهمية البحث-ه
طلبة المشكالت النظرية على النتائج هذه الدراسة كمادة مرجعيةمن الناحية 

:مهارة الكالمىفبطاقة اجلملبإستخدام
نظرية/ الباحث-1

اإلستخدام البطاقة اجلمل ىف مهارة الكالمأ. أمهية من
تطبيقية/ للمدرس-2

هذه الدراسة مفيدة للمدارس وللمعلمني :
أ. مساعدة املعلمني يف التعليم



مهارة الكالمىفبطاقة اجلملبإستخدام طلبة المشكالت منب. ملعريفة املعلم 
و.حدود البحث

باملدرسة العالية اإلستخدام بطاقة اجلمل ىف مهارة الكالم تأثري احلدود املوضوعية :
جوت يع ديان لنجسا
العالية جوت يع ديان لنجساباملدرسةاحلدود املكانية : 

2015-2014للسنة الدراسية امعة
تحديد المصطلحاتبز. 

قبل أن يبحث الباحث هذا البحث حيسن أن تبني للقارئني معاىن املصطلحات ىف 
إستخدام بطاقة اجلمل ىف مهارة الكالم لبحث, إن موضوع هذه الرسالة هى "موضع ا

".باملدرسة العالية جوت يع ديان لنجسا
وأما املصطلحات اليت حتتاج إىل توضيح فهي :

بطاقات -1

على القراءة السريعة كما سيتضح عند الكالم عن بطاقات القراءة.
مهارة الكالم-2

ومهارة الكالم ترتكب ىف كلمتني مها مهارة والكالم 
مهارة :

مهرا ومهورا ومهارا ومهارة معنها: -ميهر- كلمة "مهارة" لغة مصدر من مهر
7حذف.

36م.ص.1986دار املعارف حصر, املنجد اللغة واإلعالم, واألخرون, لبستاىنا7



الكالم :

ال بدون مساعدة من غريه ليعرب عن غريه. وعندما يتكلم الطالب ال بد أن يكون مستق
نفسه, ومن ممكن البداء مبثل هذه العبارة : " السالم عليكم", " عليكم السالم", صباح 
اخلري", " أهال وسهال", وغريها. مث يطلب من الطالب تكرير هذه العبارة فرديا ومجاعيا, 

8ومن األفضل أن يكون ذلك ىف مواقف متثيلية باحلرة والتنغيم.

صوت يعرب به عن شيئ له داللة ىفرة الكالم هي ما يصدر عن اإلنسان منومها

9ذهن املتكلم.
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