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 األول بابال

 مقدمة 

 ت و تحديد الموضوعخلفة المشكال - أ

اللغة ىي وسيلة اتصالية بُت الناس، وىي أرقى وسيلة توصل هباالناس للتفهم التعبَت 

 اللغة  ىي  العطاء  من  اهلل  إىل  1.عن العواطف و نقل ادلعارف وتعليم دلهارات واخلربات

. سائر الناس كإحدى  ايات  اهلل  ألمهية  حياة  الناس و معيشتهم

إعتمادا على ذلك تدول اللغة دورا مهماكوصيلة التعامل والتفاعل يف حياة اإلنسان، 

باللغة ديكن اإلنسان أن يعرب عما، ويعرب عمايشعر، ويعرب عمايفكرإىل غَته شفويا أو 

 .شفهيا

قيل يف القاموس أن اللغة ىي نظام رمزصويت متحرك، الذي استعملو دبجتمع 

وعند مستقيم يف تأليقو بادلوضوع أن اللغة ىي 2.للتعاون، والتعامل والتعيُت عن أنفسهم

 3.وصيلة التعامل والتفاعل بنظام الرموز الىت ربتمل على ادلعاين

                                                                                                                                                       
                                                                               

  197 .ص (1986دارإحياءالعلوم،:بَتوت)، 2ط  الوسائل التعليمية إعدادىاوطرق استخدامها،علي عثمان،  1
2
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اللغة العربية ىى اللغات احلّية و ادلًتقية، و قد أكرمت لكو هنا لغة القران ادللقية 

من كون . بوسيلة لسان رسول اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم، و ىو خامت األنبياء و ادلرسلُت

اللغة العربية لغة القران و مع تقدم الفتوحات اإلسالمية، قدر على تكوين أنواع تقدم 

 .احلضارة ىف ادلشرق و ادلغرب، وأهنا نوروىداية لسائر اإلنسان

وىاتان فائدتان . اللغة العربية ذلا فائدتان مها وسيلة التعا مل بُت الناس و لغة الدين

تؤثران إىل اختيار مواد التعليم، كادلواد ادلتعلقة باللغة اليومية و التصوص الدينية ادلنقولة من 

 4.القران و األحاديث

ل اهلل اق .تعلم اللغة العربية ىي دراسة ىامة جدا ألهنا لغة القرآن الكرًن و احلديث

   إناَّا : سبحانو وتعاىل

   (سورة 

 كتب وىبة الزىيلي يف كتابو أن ىذه االية تدل على عربية القران، أى أنو أنزل (.:يوسف
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أفصح اللغات وأبينها وأ وسعها و أكثرىا تأدية للمعاىن الىت . على حممد العرىب بلغة العرب

  5.تقوم بالنفوس

 من االية السابقة تفهم أن اللغة العربية ىي لغة القران، وكل من يريد أن يعلم 

الشرائع اإلسال مية من مصدرىااأل صلي، يلزم عليو تعلم اللغة العربية حىت يفقهها ويستو 

 6.ليها مع قواعدىا، كالنحو، والصرف، وادلعاىن، والبيان، والبديع، واإلنشاء، وغَتذلك

وثانيها أهنا لغة احلديث واللغة الىت يتكلم هبا أىل اجلنة، وسوف نتكلم هنا أيضا 

العربية فضل عظيم على سائر اللسان وىي :"فيها، وقال فقهاء احلنيفة عن فضيلة ىذه اللغة 

 7".لسان أىل اجلنة من بعلمها أو علمها غَته فهو مأجوز

تعلم اللغة العربية ّمهّم لناكادلسلمُت، إلّن ألذكارىف الصلوات واآليات القرانية باللغة 

العربية فلذلك قّررت بالد اإلسالم تعّلم اللغة العربية وليس ىف ادلعاىد اإلسالمية فحسب بل 

 8.كذلك ىف ادلدارس العامو

                                                                                                                                                       
                                                                               

 569 .، ص6اجمللد  (2003: دمشق)  وىبة الزاىيلى، التفسَت ادلنَت ىف العقيد ة والسريعة وادلنهج،5
       13 .اجلزء األول، ص (2003ادلكتبة العصرية ، : بَتوت )س العربية،  مصطفى العالييٍت، جامعالدرو6
 .23.الصبعة الثالثة، ص (1981دم، دن،)، اهلل والرسول واإلسالم دراسة منهجية ىادفو حول األصول الثالثة سعيدحوى، اإلسالم، 7
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 إلتقان اللغة العربية اإلجيابية والسلبية على حد سواء، ىناك أربعة ادلهارات القدرة

:   وىي ،اليت جيب أن يكون ملما هبا

 ) listening ( استماع- 1

 (speaking)  ةثحماد- 2

 reading))  قراءة- 3

 writing) ) 9كتابة -4

حامسة بالنسبة لقدرة احملادثة يتقن من  إذا كان ينظر من فوق قدرة العناصر األربعة،

قبل الطالب، ألن ذلك مفيد عمليا لديو القدرة على التواصل لفظيا نشط مع أشخاص 

.  آخرين

 ، Filsafat Bahasa Masalah dan Perkembangannya يف كتاب لو (Kaelan)كيلن
رجل يف حياهتا التواصل باستمرار مع غَتىم من البشر يف اجملتمع لنقل ": مشَتا إىل أن

 أن االتصاالت أننارسالة والتعبَت عن ادلشاعر والعواطف و أمر حيوي يف التواصل مع ال
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M.Mansyur, Materi Pokok Bahasa Arab, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam dan Universitas Terbuka, 1994/1995), h.118. 
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ليست لغة، ولكن اللغة ىي وسائل االتصال كوسيلة من وسائل االتصال بُت البشر 
 10."واجملتمع

يف الكبد، وحيتوي على شكل من أشكال  عن طريق الفم دلاحدث  احملادثة تعبَت

.  كلمة جديدة ، والصحيح وفقا دلا ىوادلقصود ، وادلفردات،(بناء اجلملة)الكلمات 

لتوصل إىل مهارات االتصال باللغة العربية جيدة، وادلعارف وادلهارات الالزمة  ااجلهود

، وادلفردات، (رفص) على شكل كلمة ، النحوي حمادثة،اللغة نفسها مهارة مثل العربية

 .نتقاملوالبالغة و

التنمية يتطلب ادلعلمُت حباجة اىل اتقان القدرة على تعليم، واحد منهم ىو القدرة 

.  على اختيار واستخدام أساليب ادلناسبة للمواضيع اليت يتم تسليمها

أنشطة التعليم والتعلم يف صلب العملية التعليمية الشاملة مع ادلدرس باعتباره 

عملية التعليم والتعلم ىي عملية جيب أن حيتوي على سلسلة من  .صاحب الدور الرئيسي

اإلجراءات من ادلدرسُت والطالب على أساس من العالقات ادلتبادلة اليت ذبري يف ادلواقف 
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واد املالتعليمية التفاعل ليس فقط إيصال رسالة  .التعليمية لتحقيق أىداف ادلنهج الدراسي

 11.التعلم، ولكنها أيضا زرع ادلواقف والقيم اليت على الطالب التعلم

القدرة على التدريس ىوالوظيفة ادلهنية، لذا ادلعلمُت حباجة إىل السيطرة على القدرة 

على التدريس، واحد منهم ىو القدرة على اختيار واستخدام األساليب ادلناسبة وفقا دلوضوع 

  .معُت

اختيار واستخدام أساليب التعليم ىو عنصر واحد يف التعليم والتعلم األنشطة اليت 

اختيار واستخدام األساليب  . ىف الفصلوالتعلم أنشطة طالب تسهم يف بناء وخلق التفاعل

 وبالتايل، اسًتاتيجيات التعلم ىي أساس .اسًتاتيجيات التعلم ادلرتبطة شكل التقنيات يف

لتصميم واستخدام أساليب التدريس أو التقنيات ادلستخدمة لتدريس ادلعلمُت يف معلم 

الصف أو مل حيدد ماإذا كانت أنشطة التعلم احلالية للطالب الذين ربدد يف هناية ادلطاف 

أساليب و نتائج تعلم الطالب ، وادلعلمُت وبالتايل من ادلتوقع ان خيتارواستخدام أساليب أو

 .وفقا للموضوع قدم التدريس
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7 
 

 
 

ىو نشط،  (KBM) والتايل ىو العمل من ادلعلمُت خللق أنشطة التعليم والتعلم

 ومبتكرة وخالقة وفعالة وادلرح، أو ما يسمى التعلم النشط، مبتكرة وخالقة، فعالة وادلرح

(PAIKEM)،  وادلعلمُت مطلوبة ليكون قادرا على اختيار وسائل اإلعالم، واألسلوب وادلواد

ادلناسبة للطالب الظروف واألحوال حبيث أنشطة التعليم والتعلم وديكن يف هناية ادلطاف 

 .ربقيق األىداف ادلتوقعة على النحو األمثل

سنة عن  2003كما ورد يف التشريعات أو القنون مجهورية إندونسي يف عشرين و

 : يف باب الثاىن و فصل أربعة، و صيغتو فيما يلي  (SISDIKNAS)النظام الًتبية الوطٌت

الًتبية الوطٍت تعمل على تطوير مهارات يف تشكيل خلق وحضارة الدول، وهتدف لتطوير "

إمكانات ادلتعلمُت أن يصبح البشر الذي يؤمنون بااهلل واحملسنون وخلق كرًن وصحية ومعرفة 

 12."وخالقة ومستقلة ويصبح مواطنُت دديقراطية ومسؤوليية

بعض الضعف يف تعلم اللغة العربية، وخاصة يف احملادثة ألهنا زالت هتيل على تعلمها 

ادلعلمُت ليكون ادلصدر الوحيد للمعرفة، وكثَتا من ادلدرسُت تطبيق . من خالل ادلعلم غالبا

. طريقة ادلباشرة كوسيل لنقل ادلعرفة حبيث الطالب سرعة ادللل وليس مهتما يف التعلم ادلستمر
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ننتظر أكرب من الطالب وأخذىا ادلنح تعطى الروس وعدم سؤال وجوب الىت ديكن أن توفر 

وأدى ذلك إىل قدرة . فهما أعمق للمادة الىت اععطيت حبيث يصبح الطالب السليب

شعرت ىذه احلالة حسب ادلؤلف عند التقييم ادلبدئ يف . الطالب على فهم مواد أقل جودة

 . يف تاجنونج" الروضة تنىت "ادلتوسطة الفصل الثامن من ادلدرسة

ومن ادلشكلة ادلذكورة أعاله، إن احلاجة إىل إسًتاحيات أو أساليب التعلم ليكون 

وأما بالنسبة القدرة التغلب  . الطالب سهل وسعيد يف تعلم العربية وخلصة يف مادة احملادثة

على ىذا، أحدىا كان ادلعلم جيب إستخدام االساليب الىت ديكن أن تؤدى إىل تعلم 

 .الطالب األنشطة والروح

، وذلك ألن ىذا إلنتقائيةأسلوب واحد اليت ديكن استخدامها ىو األسلوب ا

. احملادثة والقراءة األسلوب يعترب وفقا للمواد مها

حى ، " تنىتةروضى"مرة من قبل الكاتب يف مدرسة  واستنادا إىل ادلالحظة ألول

 ادلبذولة يف ربسُت تعلم ترقية تفًتض أن الاتب الك،"الروضة تنىت "ادلتوسطة، ادلدرسة تبالوع

، وذه ادلشكلة جيدة  ال تؤدي بصورة" تنىتةروضى"اللغة العربية يف ادلواد احملادثة يف مدرسة 

 .بسبب بعض العوامل
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ومن الوصف أعاله، الكاتبة يريد تنظيم البحث العلمى حول ىذا ادلوضوع من 

ترقية " لتحل و سيتم ذكر نتائجها يف أطروحة دبوضوع " الطريقة اإلنتقائية"خالل تقدًن 

ة مدرس طريقة اإلنتقائية فى باللغة العربية باللمحادثةا لبة الفصل الثامن علىقدرة ط

 ". بتانجونج المتوسطة اإلسالمية" الروضة تنتى"

لتجنب األخطاء الفهم السابقة، وكان من ادلصطالحات الواردة يف ىذا ادلوضوع 

 : منها

. قدرة الشخص على التوصل لفظيا من خالل الكالم بُت اثنُت أوأكثراحملادثة ىي - 1

 .وادلراد ىنا احلحادثة بالعربية

الطريقة اإلنتقائية ىي الوسيلة أو الكيفية لعرض ادلادة درس اللغة األجنبية أمام الفصل - 2

 .دبجموعة متنوعة على بعض الطرق

ديكن لتحسُت " الطريقة اإلنتقائية" وبذلك فإن القصد من ىذا ادلوضوع إلثباط أن 

 ". الروضة تنىت"نتائج تعلم العربية يف مادة احملادثة للطالب يف الفصل الثامن  دبدرسة 

 تنظيم المشكلة وخطة حل المشكلة- ب
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 تنظيم المشكلة- 1

 :تنظيم ادلشكلة يف ىذه األطروحة منها

الفصل  ىف اإلنتقائية الطريقة  باستخداماحملادثةعلى  قدرة الطلبة أن ترقىىل ديكن  

  تعليم اللغة العربية؟ىف ادلتوسطة اإلسالمية روضة تنىبىف مدرسة الثامن 

  الخطة حل المشاكل -2

 :حلل ادلشكالت ىف ىذا البحث، فإجراءات الفصل تعمل على النحو التاىل 

   النشاط األول -1

 متهيد- أ

 حضور الطلبة -ب   

 .يوصل ادلعلم أىداف التعلم الىت سيتم تطويرىا- ج  

 .يكتب ادلعلم عنوان ادلادة الىت سيتم تطويرىا على السبورة- د  

يكتب ادلعلم التعليق وىو شرط للطلبة بطريقة السؤال واجلواب دلذاكرة ادلعلومات  -ىـ
 .السابقة               

  آخرين عندما ة عندما اجلواب الصحيح ويتيح الفرصة لطلبالتعزيزوتوفر ادلعلمة - و

 .خاطئة إجابات                  

  التعلمةنشطأ  -2
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 .يشرح ادلعلم طريقة التعلم ويعُت ادلعلم ادلشكلة الىت ستناقش - أ

 .يقرأ ادلعلم احملادثة مع التنغيم جيدا- ب

 .يشرح ادلعلم معٌت ادلفردات ىف مادة احملادثة- ج

 . يقرأ ادلعلم مع الطلبة احملادثة- د

 .عن حمتوية ادلسألة ىف سياق القصة (الطلبة)يشرح ادلعلم إىل الفصل - ىـ

 .يقسم ادلعلم الطلبة إىل فرقة مناسبة إىل دور ىف مادة احملادثة- و

 .يعطى ادلعلم الوقت توكيل مادة احملادثة ىف فرقة منهم- ز

يعمل الطلبة احملادثة أمام الفصل موافقة مادة احملادثة مع فرقة معينة و - ح
 .يراكب ادلعلم ويقيم

 النشاط األخَت- 3

 يلخص ادلعلم والطلبة الدرس- أ

 يعطى اذلدية إىل فرقة ذلا قيمة عالية- ب

   كجزء من عملية التخصيبيعطى ادلعلم الواجب ادلنزىل- ج

 اختتام الدرس-      د
 

 أسباب إختيار الموضوع- ج
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كانت إستطاعة احملادثة ذلا واحدة من العناصر القدرة باللغة العربية اليت ربتاج إىل تطوير - 1

 .و ربسُت، إما يف ادلدرسة أو ادلعهد هبذه الطريقة

مهارات الطالب يف الكالم ىو مظهرمن مظاىر ربقيق األىداف ادلشًتكة للتعليم ىف - 2

 .اللغة العربية، اليت ىي قادرة على التواصل مع اآلخرين باستخدام اللغة نشطة

 ىي طريقة واحدة اليت لديها امتياز لتحسُت مهارات الطالب ىف اللغة اإلنتقائيةالطريقة - 3

يف ادلفردات  العربية، ألنو عندما يشرح ادلعلم ادلوضوع، وال سيما مادة احملادثة باللغة العربية

 .اجلديدة أمام الفصل دبعجموعة متنوعة على بعض الطزق

اللغة  نظام تدريسىى واحدة من ادلدارس اليت لديها" الروضة تنت "ادلتوسطةادلدرسة . 4

 .وىي لتطبيق اللغة العربية يف احملادثات اليومية ،العربية بشكل جيدجدا

استنادا إىل أول استكشافية، إن الطريقة اإلنتقائية مل تنفذ بعد باحلسن والسيما يف  -5

قد يكون ىذا بسبب عدة عوامل منها ". روضة تنىت "ادلتوسطةالفصل الثامن ادلدرسة 

 .معلم اللغة العربية، والطالب، وادلرافق، وبيئة تدعم أقل

 أغراض البحث- د
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 :و أما أغراض البحث يف ىذه البحث العلمي ىو 

دلعرفة زيادة نتائج تعلم اللغة الربية يف مادة احملادثة بعد البحوث الطريقة اإلنتقائة الطلبة 

 ".الروضة تنىت"

 

  فوائد البحث -هـ 

ومن ادلتوقع وفقا ذلذا اذلدف لتوفَت ادلنافع، باستعراض من حيث النظرية والعملية   

 :كاالتالية

 النظرية- 1

 ادلادة يف تطوير النظريات عند تعلم اللغة العربية- أ

موادالدراسة ادلتعمقة عن ادلفهوم والنظرية الطريقة اإلنتقائية يف تعلم اللغة - ب

 .العربية

 العملية - 2
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كمدخل للمعلمُت يف حماولة لتحسُت تنفيذ الطريقة اإلنتقائية عند تعلم اللغة - أ

  .خاصة ودلدرسي اللغة العربية عامة" الروضة تنت" العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 

 عند اإلنتقائيةالزيادة ادلعرفة واخلربة للكاتبة خباصة فيما يتعلق بتنفيذ الطريقة - ب

 .تعلم اللغة العربية

العامة وادلكتبة " أنتساري"كما اخلزانة يف ادلكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية - ج

 .الًتبية اخلاصة

  خطوات الكتابة–و 

وىي يف . خبطوات كتابة ىذا البحث فينقسم البحث إىل مخسة أبواب منظما ترتيبيا

 : اكمايلى

، تنظيم ت وربديد ادلوضوعخلفة ادلشكالالباب األول، مقدمة وىي ربتوى على 

خطوات  ، البحث فوائدأىداف البحث ، خمرج خطة أسباب اختيار ادلوضوعادلشكالت،

 .الكتابة



15 
 

 
 

 اياادلز ،نتقائيةتعريف طريقة اإل: نتقائيةطريقة اإلالاإلطار النظرى عن الباب الثاين، 

، العوامل ادلؤثرة، نتقائية الطريقة اإلاخلطوات يف تطبيق، نتقائيةوالعيوب من الطريقة اإل

 .صميم أو طرز احملادثة ت،س احملادثةيدرتأغراض من  ،تعريف احملادثة: احملادثة

مواضيع ، وأنواع البحوثمنهاج  اليت تتكون على. ىج البحثامن الباب الثالث،

، كارا مالحظات، صك أنواع وكيفية األغراض، مشروع عمل إعداد البحث. البحث

 .لبحثامؤشرات النجاح 

نتائج البحث عن عملية تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة إلنتقائية ىف الباب الرابع، 

تصوير العام عن موضع البحث، عملية تعلم اللغة . ترقية قدرة الطلبة على احملادثة العربية

  التعلمعن االستبيان نتيجة ،( الدور الثاىن، الدور األول): إلنتقائية العربية باستخدام طريقة

 . الباب اخلامس، اإلختتام، تشتمل على اخلالصة واالقًتاحاتادلباحثة

 

 


