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 األول الباب

 مقدمة

 خلفية البحث  -أ
كثر أ وهي قومات الثقافة العربية اإلسالمية.اللغة العربية أهم م         

ت ك صمدلذل .مة وهويتها وشخصيتهااللغات اإلنسانية ارتباطا بعقيدة األ
ى ، وشاهدا علال أمينا لحضارة أمنها وازدهارهاأكثر من سبعة عشر قرنا سج

التي سادت األرض حوالي عشرة إيداع أبنائها وهم يقودون ركب الحضارة 
 0.قرون

اللغة العربية عبارة عن شكل رسائل هجائية المستخدمة من قبل          
، امتيازات الية العربية لهااللغة . لتعبير عن نوياهم وأهدافهمالعرب للتفاعل ل

ديث. كالهما مصدر الدين اإلسالمي. واجب على ألنها لغة القران واألحا
عبر : اللغة العربية هي الكلمات التي ييينلغال. قال مصطفى االمسلم تعلمه

  7.بها العرب عن أغراضهم

، فقد حظيت باهتمام حياة اإلنسان ولألهمية البالغة للغة في         
وعند  .وحتى السياسيين على مدار التاريخاللغويين ين والفالسفة و المفكر 

فکر معتبر أو فيلسوف استعراض الفكر اإلنساني، سنجد أنه ما من م
0التحليلمشهور إال وتناول اللغة بالدرس و 

                                                           

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها النظرية و ن أحمد هريدى,و إيما على أحمد مدكور1 
     07, ص. م(7112,)القاهرة: دار الفكرالعربي, تطبيق

  2ص. , م(0071 ,دار الفكر :يروتب ),جامع الدروس العربية, مصطفى الغالييني7
  70ص. , م(7110)عمان: دار الشروق,طرق التدريس العربية,صالح محمد نصيرات,0
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 في هذه الحالة ترتبط. و م هي استخدام اللغة المتعقدةمهارة الكال
، اهكذ. و سليمةمات وجمل صحيحة و عر في كلهذه المهارة األفكار والمشا

 1.فإن المهارات بتعبير ذات الصلة بأمر األفكار أو التفكير حول مايقال
كثيرة من الكلمات التي تستخدم في مهارة الكالم مثل الكالم والحوار 

م يتبحث الباحثة عن استراتيجيات تعلوهنا  5والكلمات والتعبير وغيرها.
 الحوار.

مختلف  يات أساس تربوي مفيد استعمله الطالب فواإلستراتيجي         
ر مستمر للمعلومات في العص، ومع التراكم الالعصور بوعي أو بغير وعي

، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا اليوم لجعل االستذكار متعة الحديث
، وتحت مسميات متعددة مثل المزيد من المعرفة بأساليب مشوقةتجلب 

 0سة ومهارات تعلم كيف تتعلم.مهارات التعلم أو مهارات الدرا
  2مناقشة. ،مباحثة ،در من حاور. حوار بمعنى: محادثةحوار مص

َخَلَق  :1-0كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن آية 
 (1( َعلََّمُه البَ َياَن)0اإِلْنَساَن)

                                                           
قدرة تكلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن من مدرسة محمدية المتوسطة سيف الرحيم أوصا ف, 4

بنجرماسين: جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية  )اإلسالمية الثالثة بالمعهد العصري الفرقان بنجرماسين, 
 1, ص.  ورهشم(, البحث العلمى غير م7100اسين,بنجرم

ستخدام الوسيلة السمعية البصرية على تعليم مهارة الكالم لدى طلبة الصف فعالية ايسفا شعد الله, 5
بنجرماسين : جامعة أنتساري )األولى برابي,  (MAN 1) العاشر في المدرسة الثانوية اإلسال مية الحكومية

  07, ص. ورهشالبحث العلمى غير م ,م(7105اإلسالمية الحكومية بنجرماسين,
اإلسالمية  )الرياض: الجامعةستراتيجيات النجاح في تعلم اللغة الثانية, إأحمد بن صالح الصبيحي, 0

   71.  ص, م(7100المدينة المنورة,
   180(, ص. 7117)بيروت: دار العلم للماليين,قاموس عربي إنكليزي, منير البعلبكي المورد, 2
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ن الله خلق اإلنسان لتعليمهم القدرة على الكالم و الفهم حتى إ   
 ن اإلنسان والحيوان.يمكن الفرق بي

ي واقع فمعهد العصرية.  المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات أحد   
 واقع  المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات ،جنوب كاليمنتان الجنوبية

حاج من ال ،وقفالنقل من تابع من المعهد دار الهجرة للبنين. ما يشاهد 
 لنين سينداي ألوس بعضلزيم األول واقع في ا الحاج بكراأدي شهرني و 

 ،معهد اإلسالمي دار الهجرة للبناتقف الواتنتقل إلى الباتونغ. هناك 
 هكتار فقط.  1هكتار لكن في حقيقة تنفيذ  2األرض المرسوم هي 

 باقس 0885المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات وا قف عند عام    
 ،ماجستيرال مليادي ر و شهر  الدكتور ،ديو الحاج نصر المحم الدكتور

الحاج زركشي  الشيخو  ،ي مختار)المرحوم(أحمد غزلالحاج  الشيخ
ة قع في قريالهجرة للبنات وا د اإلسالمي دار.  المعهسرجاناحسبي ال

 .ورابمرتا سينداي ألوس باتونغ

عمال تمن الكالم في اس المزية المعهد اإلسالمي دار الهجرة للبنات   
 الحوار من المعهد األخر.شجع تظهر المعهد األا هذ ،ه اإلستراتيجياتهذ

اللغة. باإلستراتيجيات ب ساعة 71  والمعهد ه ال في هذاستعمألن نظامة 
ية. غير الرسمفي تكلم, المثال خطبة الرسمية و المعهد مزية  االحوار هذ

ألن  المعهد المزية؟ الماذ هذ ثم المزية مناقشة اللغة العربية و اإلنجلزية.
ضافية اللغة الزم متبعة جميعة الطالبات المعهد اإلو  ،مناقشة ،خطبة

 اإلسالمي دار الهجرة للبنات.

 فعريالباحثة تريد عن ت ،تختار هذه الموضوعهذه األسباب الباحثة    
تراتيجيات سالمهمة هذه او الحوار ات ل استراتيجيملية تعليمية با استعمع
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حوار مفرح. لراتيجيات اتلتظهر أن اسع دؤوب الطالبات. و م لترففي تعل
م يلاستراتيجيات تعلذلك تريد الباحثة أن تبحث تحت الموضوع "

إلسالمي دار المعهد افى  الحوار لطالبات الصف العاشر
 ورا كاليمنتان الجنوبية"بالهجرة للبنات بمرتا

 أسئلة البحث   -ب
 أما األسئلة في هذ البحث العلمي كما يلي: 

 ىف الصف العاشرلطالبات  م الحوارياستراتيجيات تعلكيف   -0
 ؟ بيةكاليمنتان الجنو  اور ببمرتاالهجرة للبنات  دار اإلسالمي المعهد

البات م الحوار لطياستراتيجيات تعل مشكالت في تطبيق ما هي -7
ا  ور بالهجرة للبنات بمرتا دار اإلسالمي المعهد فى الصف العاشر

 ؟ كاليمنتان الجنوبية
 أهداف البحث    -ج

 رم الحوار لطالبات الصف العاشياستراتيجيات تعلكيف لمعرفة   -0
كاليمنتان ا  ور بالهجرة للبنات بمرتا دار اإلسالمي المعهد فى

 .الجنوبية
م الحوار ياستراتيجيات تعلما هي مشكالت في تطبيق  معرفةل -7

الهجرة للبنات  دار اإلسالمي المعهد فى لطالبات الصف العاشر
 .كاليمنتان الجنوبيةا  ور برتابم
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 رائيالتحديد اإلج    -د
     الكلمة اليونانية إلى Strategy))يعود أصل كلمة استراتيجية 

(Strategos)إستراتيجية هي 1.، والتي تعني البراعة العسكرية أو فن الحرب
اإلجراءات المستخدمة إلتاحة الظروف الصالحة للطالب قصدا إلى حصول 

 8أغراض التعليم.
تخدامها من ارها واسالطرق التي سيتم اختي هياستراتيجيات التعليم 

ي وفهم المواد ققبل المعلم لتقديم المواد التعليمية التي تسمح المتعلمين في تل
ية أنشطة التعليم في نها ، حيث بدورها يمكن اتقان أهدافالتعليمية بسهولة

    01.التعليم
ثر. الحوار هو شخصا الحوار هو المحادثة بين شخصان أو أك      

و  ،اإلرادة ،الرأية و الجملة لتظهر الفكر مثلأ ،لهجة ،تستعمل الصوت
 00الرأية. ضا يسمى لتظهر شفهي شخصا الفكر وأي    الشعور. الحوار 

                                                           
هارة كتساب منمط تعلم الشيخ الحاج محمد جهري سيمين و استراتيجية تعلمه في ا سيدتنا, 1

, ورهشالبحث العلمى غير م, م(7108بنجرماسين: جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين, )الكالم,
  00ص. 

إستراتيجيات تعليم مهارة الكالم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية للمستواى األول في  عندي أوليا,8
 ,م(7100اإلسالمية الحكومية جاوا الشرقية, جامعة كديري )كديري:جامعة كديري اإلسالمية الحكومية,

  18, ص. ورهشمى غير مالبحث العل

االستراتيجيات في تعليم المفردات الكتساب مهارة الكالم"باالمعهد" الكمال" زليحة و حنيف, 01
 ,(  7100) تولونغ اغونغ: جامعة تولونغ اغونغ اإلسالمية الحكومية, االسالمي العصري كونير ونودادي بلتار,

  75ور, ص. هشالبحث العلمى غير م
11Bisri Mustofa & Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 88 
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ة تأخذ فصل العاشر فصوال الباحث 1الصف العاشر يتعدد       
 أشخاص من هّن. 71تأخذ نموذ و  ،()د اإلجتماعية

 0885عام للبنات وا قف عند  المعهد اإلسالمي دار الهجرة      
 ،يرالماجيست شهرودي راملي الدكتور ،لحاج نصر المحموديا الدكتور سباق

الحاج زركشي حسبي  الشيخو  ،الحاج أحمد غزلي مختار)المرحوم(الشيخ 
ونغ في قرية باتقع وا د اإلسالمي دار الهجرة للبناتالماجيستير.  المعه

  ورا.بسينداي ألوس مرتا

 ،يقع في باتونج، سندي ألوس مارتابوراات معهد دار الهجرة للبن        
، بدأ تأسيس هذا الكوخ في عام هذا الكوخ هو فرع من اليمانتان.جنوب ك

تزم بكوخ ، وال يليعيين. هذا الكوخ ال يلتزم بعلماء غنتر الدين الطب0885
 .ولكن محاولة تلخيص الجوانب اإليجابية لكليهما األساس.

 أهمية البحث   -ه
 التاليةمنفعة البحث 

 .ربيةم الكالم اللغة العيالتعل ىيجيات الحوار التي نافذ فوجد استرات -0
ي المادة م الحوار فيفي استراتيجيات تعل لتعريف مشكالت الطالبات -7

 اللغة العربية.
 يتطورمحرص في حفر و و اختبار مباشرة للباحثة توجد العلم و  -0

 م اللغة العربية.يتعلالاستراتيجيات في تجريب 
 يجيات.تغني العلم استراتم و يابداع في تجريب التعلة توجد للألستاذ -1
اصل تعلم حم اللغة العربية و يالتعل ىلطالبات توجد الجواب مشكالت ف -5

 أن تكون أحسن.



7 
 

 
 

 بقةساالالدراسات    -و
 Samsul Dukha (2015) yang berjudul “Strategiالبحث العلمي  -0

Pembelajaran Muhadatsah di MTS Ma’rif NU KARANG LEWAS 

Tahun Pelajaran 2014/2015” 
نوع طبيق اإلستراتيجيات تعليم تالمدرسة ت ،البحث العلميا حصيلة هذ

م. مهارة هلنشاطالتعليم تستطيع تتطور فهم و مزاولة الطالب في ا
 كما يلي.استراتيجيات المستعمل  

حفظ الحوار في الحال متنوعة. ثم حفظ الحوار هي تجريب تتشبة و 
صورة هي استراتيجيات المستعمل المدرسة با الصورة تظهر الحوار بال

تمرن. تفي الحال تكمل الكالم  مناسبة  باالشفهي. ثم الحوار الموجهة هي
 ممثل تعطي المدرسة واجب متعمد لطالب.التمثيل هي 

عن  هي بؤرة للبحثالبحث العلمي مع الموضوع الباحثة  االمشابهة هذ 
 ثحيث هذه البح ،ي أسئلتان البحثحيث فارق البحثي عند الحوار.

   07فقط واحد أسئلة البحث.
 Yuli Nurkhasanah, S. AG., M. HUM.(2014) yangالبحث العلمي  -2

berjudul 
 “ Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhadasah guna Meningkatkan 

Maharah Kalam bagi Mahasiswa IAIN WALISONGO” 

مستعمل هي البحث خطوة الفصل البحث العلمي, ال احصيلة هذ
 يةم اإلسال جا معة طالب لألهداف لإلصالح تستعمر في المشكالت

الحكومية ولي سنخا في تعليم اللغة العربية. البحث خطوة الفصل مختار 
ية رشيد هلل تتطوور األتقولب تسبيح الصفة عصيب المخطوة المفتعألن 

                                                           
12Samsul Dukha, Strategi Pembelajaran Muhadatsah di MTS Ma’rif NU KARANG 

LEWAS Tahun Pelajaran 2014/2015,  (Purwokerto: IAIN PURWOKERTO, 2015),  Skripsi tanpa 

Publikasi, h. 1 
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يم هذه المحادثة إصالح حال ممارسة تعلمن الخطوة مفتعل مذكور و 
 مفتعل. 

البحث العلمي مع الموضوع الباحثة هي بؤرة للبحث عن  االمشابهة هذ
في تعليم اللغة العربية عن الكالم. حيث فارق البحثي المشكالت طالب 

  00بؤرة للحوار. حيث هذه البحث بؤرة للمحادثة.
تطبيق طريقة القصة في ي محمد محمودالدين بعنوان " ملالبحث الع -0

هد دار طة بمعيم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن للمرحلة المتواستعل
 "وراالهجرة للبنين مرتاف

 تطبيق طريقة القصة في تعليم مهارة الكالم ،البحث العلمي احصيلة هذ
لطالب الفصل الثامن للمرحلة المتوسطة بمعهد دار الهجرة للبنين مرتافورا 

قة القصة وأساليب عرض يقع على شكل جيد، ألن خطوات تنفيذ طري
مهارة الكالم اللغة القصة مناسب إلعداد التعليم الذي أعده المدرس. 

كانت   يقع على شكل جيد ولو العربية بعرض القصة لطالب الفصل الثامن
هناك المشكلة عند عمليتها. مثال، صعبة الطالب لذكر بعض الكلمة 

حيحة، ات غير الصوأحيانا يستعمل الطالب المفردات والمصطلح العربية،
جميلة  التكون أخطاء في قواعد النحوية أحيانا، والطالقة بعض الطالب ثم

ألّن الطالب يتكلم أحيانا سريعا كيحفظ النص وأحيانا يتكلم الطالب 
متعثر ومتقطع. ومعظم الطالب يفهم على قصة إذا كان بسرعة أبطأ من 

  سرعة الحديث العادي مع التكرار.
ة حث مهار عن الب ،لموضوع الباحثةحث العلمي مع االب االمشابهة هذ

طالبات في البيئة معهد. حيث فارق هذه الكالم ومشكالت طالب و 
                                                           

13Yuli Nurkhasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhadasah guna Meningkatkan 

Maharah Kalam bagi Mahasiswa IAIN WALISONGO, (Semarang:  IAIN WALISONGO, 2014), 
Skripsi tanpa Publikasi, h. 5 
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البحث يستعمل تطبيق طريقة القصة. حيث البحثي تستعمل استراتيجيات 
   01تعليم الحوار.

هيكل البحث     -ز  

 بهيكل البحث كما يلي:احثة البستصنع 
 ى خمسة أبواب كما التالي:محتويات البحث تتكون إل

: المقدمة تتكون من خلفية البحث وأسئلة البحث الباب األول
وأهداف البحث وأهمية البحث والتحديد اإلجرائي والدراسات السابقة 

 وهيكل البحث.
م يعلاتيجيات تاستر : اإلطار النظري التي تحتوي عن الباب الثاني       

 الحوارو  ميعلاتيجيات ت استر كما اليالي: الحوار,
 لبحثا مدخل البحث، الذي تتكون إلى نوع يةمنهج الباب الثالث:

 هامصادر و  البياناتو  البحث وذاتي البحث الموضوعو  تصميم البحثو 
 تحليلهاوأساليب جمع البيانات وأساليب معالجة البيانات و 

حمة عن تكون إلى لتحليل البيانات وتحليلها، الذي ت الباب الرابع:
 تحليل البيانات.ديم البيانات و ث وتقميدان البح

الخاتمة وهي تتكون من خالصة البحث وتوصيات  الباب الخامس:
 البحث.

  

                                                           
تطبيق طريقة القصة في تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن للمرحلة المتواسطة محم الدين, 01

م(, 7108اسين,)بنجرماسين: جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرمبمعهد دار الهجرة للبنين مرتافورا, 
    0ور, ص. هشالبحث العلمى غير م


