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 شعار

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
ا  نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ّٗ

َ
آ أ  ٢لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن إِنَّ

 (2)يوسف:
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هدإء  إ 
 

 

 أ هدي هذإ إلبحث إلعلمي

 إ ىل وإدلّي إلكرميني إحملبوبني

ىل  يت إحملبوبنيأ خوإو  إ خوإين وإ 

ىل أ ساتيذي وأ س تا  مإيت إلكر إذوإ 

ىل زماليئ  زعاإءإل   وإ 

 إذلين يعطونين إدلإفعة ل متام هذإ إلبحث إلعلمي

لهيم  وليس يل أ حسن لكمة  أ هديه إ 

 غري إلشكر إجلايل 

 جفاإمه هللا خري إجلاإء
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 الشكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
احلمد هلل العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والّدين والّصالة والّسالم على 

 أشرف األنبياء واملرسلني سّيدنا حمّمد وعلى اله وصحبه أمجعني. أّما بعد...
 بدء يستعدين أن أقدم خبالص الشكر والتقدير إىل : وبادئ ذي

املاجستري كعميد كلية جويرية  احلاجة ةاألستاذة الدكتور  احملرتمة صاحبةالسيدة -1
 الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  هللا  حسب الفضيلة املكرم صاحب -2
 الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. كلية

املاجستري على توفيق الرمحن الدكتور ا ر املشرف األو  احمل صاحب الفضيلة -3
، ومل يبخل للباحث يف كتابة هذا البحث العلمي وتوجيهه وتشجيعة إرشاده

دير والتق بعلمه ومل يضق صدره عن مساعدة الباحث فله مين خلص الشكر
 .ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء

ر املاجستري اصنأكامل رما حممد   احلاج  ر املشرف الثاينااحمل صاحب الفضيلة -4
، ومل يبخل للباحث يف كتابة هذا البحث العلمي هوتوجيهه وتشجيعرشاده إعلى 

لص الشكر والتقدير ابعلمه ومل يضق صدره عن مساعدة الباحث فله مين خ
 .الثواب واجلزاءومن هللا عظيم 

بكلية الرتبية والتعليم يف قسم  واحملا رات سماحة مجيع احملا رينالأصحاب  -5
 . النفعني عارفالعلوم امل ينتعليم اللغة العربية اّلذين يعطون

 .دار اهلجرة للبننيالطالب مبعهد و  ةاملعهد ومجيع األساتيذ مديرأصاحب مساحة  -6



 و
 

احملبوبني، والطالب والطالبات األعزاء  والشكر اجلزيل جلميع األصحاب والزمالء -7
يف قسم تعليم اللغة العربية الذين قاموا بامساعدة والتوجية والتشجيع على 

 .   الباحث وإمتام كتابة هذا البحث العلمي
 

وأخريا أن هذا الكتاب أثر من اآلثار اإلنسانية املائلة إىل األخطاء والنقصان، 
د واالقرتاح على سبيل اإلصالح، عسى هللا أن يوفقنا فلذا يرجو الباحث من القراء النق

إىل حسن الصواب، و مين علينا برمحة ال حد هلا وأن يثيبنا حبسن الثواب، وينعم علينا 
النجاح والربكة يف طلب العلم. وأسأ  هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه 

 الكرمي ونافعا إلعالء كلمة الدين. آمني
 التوفيقوهللا ويل 
 

 م2018 يولو 3 بنجرماسني
 الباحث                                                        

 
 

 الديندحممو حممد                                              
1301230724 
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 حمموالدينحممد :       الطالب           
 1301230724 :       رقم القيد        
 : تعليم اللغة العربية      القسم            
 : الرتبية والتعليم       الكلية           

وافق  ،حمموالدينحممد الذي أعده الطالب : البحث العلمي طالع على بعد اإل       
 قدميه إىل جملس املناقشة. تعلى  املشرف

  2019 نايري 3 بنجرماسني،
                                الثاين املشرفاألو                                                     املشرف

 
 

                      ر املاجسترياصنأكامل رما احلاج حممد                     املاجستريتوفيق الرمحن الدكتور 
 2009018502 :رقم التوظيف    197409201999031004 :رقم التوظيف
 االعتماد
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 االعتماد من طرف جلنة املناقشة

 فصلالكالم لطالب ال مهارة طريقة القصة يف تعليم طبيقت:  البحث العلمي بعنوان
، حمموالدينحممد ، الذي كتبه: مرتافوراللبنني  دار اهلجرةاملتوسطة مبعهد  للمرحلة منالثا

البحث العلمي أمام جلنة املناقسة . قد دافع الباحث عن هذا 1301230724رقم القيد: 
 وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف :

 األربعاء :     اليوم                 
 2019يناير  3التاريخ                    : 
 85،8وتكون مقبولة بدرجة     : 
 عميد كلية الرتبية والتعليم 

 اإلسالمية احلكوميةجبامية أنتساري 
 

 
 

 األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية املاجستري
 196001061986032004رقم التوظيف : 

 
 وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة:

 التوقيع اإلسم الرقم
  املاجستريالدكتور توفيق الرمحن  1
  املاجستريالدكتور حامدي إهلامي  2
  أنصار املاجسترياحلاج حممد كامل رما  3
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 إقرار الطالب

  أنا املوقع أدناه وبيانايت كااليت :
 الديندحممو حممد :    الطالب       

 1301230724رقم القيد        : 
 القسم           : تعليم اللغة العربية
 الكلية           : الرتبية و التعليم

لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة العربية كلية  اشرط هتحضر  أقر بأن هذا البحث الذي
 الرتبية جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجركاسني حتت عنوان :

املتوسطة  للمرحلة منالثا فصلالكالم لطالب ال مهارة طريقة القصة يف تعليم طبيقت"
 "مرتافوراللبنني  دار اهلجرةمبعهد 
 ادَّعىحضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا  

أحد استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 
أو على كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري  انذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف

  ني.اإلسالمية احلكومية بنجرماس
  اصااصة وال جيربين أحد على ذلك. تّ وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبهذا، 

 2019 يناير 3بنجرماسني، 
 توقيع صاحب اإلقرار
 
 
 

 الديندحممو حممد                                                          
1301230724     
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 ملخص البحث

لطالب  الكالم مهارة طريقة القصة يف تعليم تطبيق .م2019. الديندحممو حممد 
البحث  .دار اهلجرة للبنني مرتافورااملتوسطة مبعهد للمرحلة منالثا لصفال

، جامعة أنتساري اإلسالمّية والتعليم العملي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية
شرف ، امل: الدكتور توفيق الرمحن املاجستري شرف األو امل .احلكومّية بنجرماسني

 ر املاجسترياالثاين : احلاج حممد كامل رما أنص
 الكالم. مهارةتعليم  طريقة القصة،تطبيق  الكلمات الرئيسية :

مناسب يف واقع  إن الكالم هو املهارة اإلنتاجية األوىل، واملهارة الرئيسية يف تعليم اللغة.
يف معهد دار اهلجرة للبنني دروس ب التعلم الطو . للبنني دار هجرةتعليم مهارة الكالم يف معهد 

 .تكلم العربية لتشجيع الطالب يف باستخدام طريقة القصة كثرية. منها درس املطالعة  العربية اللغة
 صلالكالم لطالب الف مهارة طريقة القصة يف تعليم طبيقتأهداف هذا البحث ملعرفة 

ببحث امليدان وألخذ البيانات جاء  . قام الباحثدار اهلجرة للبننياملتوسطة مبعهد  للمرحلة منالثا
الباحث إىل ميدان البحث. أما ذات البحث هو مدرس اللغة العربية والطالب الفصل الثامن 

طريقة  طبيقت طالبا. أما مو وع البحث هو 33للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني عددهم 
دام الباحث مبدخل وصف النوع ووجد ومهارة الكالم الطالب. استخ الكالم مهارة القصة يف تعليم

 الباحث البيانات كما يلي:
تطبيق طريقة القصة يف تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة أوال: 

مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا يقع على شكل جيد، ألن خطوات تنفيذ طريقة القصة وأساليب 
مهارة الكالم اللغة العربية بعرض  ثانيا: .الذي أعده املدرسإلعداد التعليم عرض القصة مناسب 

 يقع على شكل جيد ولو كانت هناك املشكلة عند عمليتها. مثال، لقصة لطالب الفصل الثامنا
ت واملصطلحات غري املفردا الطالب يستعملأحيانا و  ،ذكر بعض الكلمة العربيةل الطالب ةصعب

الطالب التكون مجيلة ألّن  بعض الطالب الطالقةو  ،أحيانانحوية يف قواعد الأخطاء  مث ،الصحيحة
متعثر ومتقطع. ومعظم الطالب يفهم حفظ النص وأحيانا يتكلم الطالب أحيانا سريعا كيتكلم 

 .على قصة إذا كان بسرعة أبطأ من سرعة احلديث العادي مع التكرار
 



 ك
 

ABSTRAK 

Muhammad Mahmuddin. 2019. Penerapan Metode Bercerita Pada 
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Oensyar, M. Pd. 

Kata Kunci: Penerapan Metode Bercerita, Pembelajaran Keterampilan 

Berbicara. 

Berbicara adalah kemampuan produktif pertama dan kemampuan utama 

dalam pembelajaran Bahasa. Sesuai dengan pembelajaran kemampuan berbicara 

di pondok Darul Hijrah Putra. Para siswa dipondok Darul Hijrah putra 

mempelajari pelajaran Bahasa arab yang banyak, diantaranya adalah pelajaran 

muthalaah dengan menggunakan metode bercerita untuk memberaniakan siswa 

dalam berbicara Bahasa arab. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode bercerita 

dalam pembelajaran kemampuan berbicara untuk santri kelas delapan MTs di 

pondok darul hijrah putra. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) untuk 

memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan survei ke lapangan. Adapun 

subjek dari penelitian ini adalah 1 guru Bahasa Arab dan 33 orang siswa, 

objeknya adalah penerapan metode bercerita dalampembelajaran Bahasa Arab dan 

kemampuan berbicara Bahasa Arab siswa. Melalui teknik analisis deskriptif 

kualitatif, peneliti menemukan:  

Pertama: Penerapan metode bercerita dalam pembelajaran kemampuan 

berbicara untuk siswa kelas delapan MTs di pondok darul hijrah putra Martapura 

berjalan dengan baik karena telah sesuaI dengan RPP yang telah disusun oleh 

guru. Kedua: kemampuan siswa kelas delapan MTs dalam berbicara Bahasa arab 

dengan bercerita sudah cukup baik walaupun terdapat beberapa kesalahan dalam 

prakteknya seperti kesulitan dalam pengucapan beberapa kata bahasa arab dan 

terkadang siswa menggunakan kosakata atau istilah yang kurang tepat lalu 

terkadang terdapat juga kesalahan dalam hal kaidah nahwu dan sharaf dan 

sebagian siswa kurang baik dalam hal penyampaian Bahasa arab karena terlalu 

cepat dan terdengan seperti menghafal teks. 
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 قائمة اجلداول
 صفحة موضوع رقم
 30 أمساء طالب الفصل الثامن مبعهد دار اهلجرة للبنني 3،1
 33 صفوفة عن البيانات ومصادرها و أساليب مجعهام 3،2
 38 مدير املعهد دار اهلجرة للبننيأمساء  4،1

4،2 
لفصل الثامن مبعهد دار اهلجرة درس اللغة العربية مأمساء 
 39 للبنني

 39 عدد الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني 4،3
 40 عدد األجهزه يف معهد دار اهلجرة للبنني 4،4
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