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 الباب الثاني

       اإلطار النظري الطريقة النتقائية

 تعريف الطريقة اإلنتقائية. أ

يف اإلندونسي " eclectic method"كلمة الطريقة اإلنتقائية يف اإلصلليزية تسمى با

 ". metode campuran"مبعٌت 

. قبل فهم تعريف الطريقة اإلنتقائية دقيقا فاألول يبحث عن معٌت الطريقة بالعام

" metha"ىذه الكلمة تتكون من كلمتُت ىي , "metodos"الطريقة تأيت من اليونانية بكلمة 

إذا الطريقة مبعٌت مرت الوسيلة . مبعٌت سبيل أو أسلوب" hodos"مبعٌت شلن خالل أو مرور و 

 الطريقة ىي 13" .لطريقة"و الطريقة يف اللغة العربية تسمى با, حلصل اذلدف أو الغرض

 .أسلوب منظمة و معقل حسن لتحقيق اذلدف

ىناك تسميتها بالطريقة اإلزدواجية . ىذه الطريقة اإلنتقائية يف العربية بعدة تسميتها

و تسمى ىذه الطريقة أيضا بالطريقة التوفقية أو الطريقة ". الطريقة اخلليطية أو ادلزجيية"مبعٌت 
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 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1990), h. 98 
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و ىناك أيضا مسيتها بالطريقة  ". (metode kompromi)الطريقة اإلنتقائية "التولفية مبعٌت 

ألن ىذه الطريقة ختتار جوانبا إجيابيا من الطريقة و , "electic method"اإلنتقائية و 

 14.أخذىا

ىي سبيل أو كيفية لعرض " الطريقة اإلنتقائية", و قدم طيار يوسف و سيف األنوار

 و 15.ادلادة درس اللغة األجنبية أمام الفصل من خالل رلموعة متنوعة على بعض الطرق

ىي الطريقة " eclictic method", عند موجليانطو سوماردي يف كتابو تعليم اللغة األجنبية

و الطريقة القواعد و  (direct method)اخلليطية من العناصر الواردة يف الطريقة ادلباشرة 

 16.الًتمجة

 electic"مستندا على بعض أراء أعاله يكون خالصة أن الطريقة اإلنتقائية أو 

method " ىي الوسيلة أو الكيفية لعرض ادلادة درس اللغة األجنبية أمام الفصل مبجموعة

و كانت الطريقة اإلنتقائية طريقة إختيارية أو خليطية من الطريقة . متنوعة على بعض الطرق
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 Moh.mansur, dkk., materi pokok bahasa arab  (model),jakarta:dirjen pembinaan 

kelembagaan agama islam dan universitas terbuka, 1994/1995), h.169. 
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 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar,Op.Cit., h.184 
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 Muljanto Sumardi, Metodologi Pengajaran Bahasa Asing (Sebuah Tinjauan dari Segi 

Metodologi), (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.37. 
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و الطريقة القراءة الىت جتمع و تستخدم أو تطبق معا و , الطريقة القواعد و الًتمجة, ادلباشرة

 .مباشرة يف حال التعليم

 المزايا و العيوب من الطريقة اإلنتقائية. 2  

, مستندا على تعريف الطريقة اإلنتقائية كالطريقة اخلليطية أو ادلزجيية من بعض الطرق

فاإلجايب و السليب من , و ىي الطريقة ادلباشرة و الطريقة القواعد و الًتمجة و الطريقة القراءة

 .ىذه الطريقة تعترب يف بعض تلك الطرق

 الطريقة ادلباشرة. 1 

 ادلزايا من الطريقة ادلباشرة.  أ

, يكون الطالب دافعا لذكر و فهم الكلمات أو اجلمل باللغة األجنبية اليت درس معلمو. 1

 .و يستخدم ادلعلم وسائل البصرية و متنوعة وسائل اإلعالم ادلثَتة

ألن ىذه الطريقة علم ادلعلم الكلمات و اجلمل البسيط عادة حبيث يكون الطالب فهما . 2

و يقبل الطالب رموز . و مكتب و غَت ذلك, و مقعد, و عرفا يف اللغة اليومية كمثل قلم

 .اللغة العربية الىت علم معلمو بسهولة
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و متنوعة من , كاسيت, إذاعة, فيلم, ىذه الطريقة كثَت بإستخدام الدعائم كمثل فيديو. 3

 .حىت يكون الدرس غَت صعوبة, وسائل اإلعالم الىت صنع منفرد

على الرغم مل يفهم تلك اجلمل ادلذكور و يفهم , حيصل الطالب خربة مباشرة و عملية. 4

 .مجيعا

 17.جتعل أداة نطق الطالب تدريبا و إذا تقبل كالم متشابو أن يكون مسعا و نطقا. 5

 :  قدم سري أوتاري سوبياكتو نبابان ادلزايا من الطريقة ادلباشرة ىي 

 دتكن الطالب يف اإلستماع. أ

 تعرف الطالب كثَت ادلفردات. ب

 دتكن الطالب نطقا كنطق األصلي. ج

 .و خاصة حول ادلواضيع الىت دربت يف الفصل, حتصل الطالب شلارسات يف احملادثة. د

 : ادلزايا األخرى عند ىنري جنتور تارغن و ىي 
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 . .إستعداد مبعرفة اللغة الفائدة . أ

 مناسب و مطابق مع لغة الطالب. ب

 18.بعض من ادلظاىر و احملافظة لنطف مباشر. ج

 و عند بونفاس يف مذاكرة األساس التعليم اللغة األجنبية الىت نقلت كمال إبراىيم 

 : فيها سبع نقاط ادلزايا من الطريقة ادلباشرة منها , بدري و زلمد نور الدين

 خاصة يف شهور األويل, اعطاء عنايو كبَتة با لنطق -1

 تقدًن النصوص ومناقشتها شفويا قبل قراءهتا -2

 االبتعاد عن استخدام اللغة األم كما أمكن ذلك -3

 البدء يف تدريس النحو على صورة وظيفة يف ادلوافق الشفوية اليت يظهر فيها -4

العناية الكبَتة بالتعبَت احلر على ما دارسو الطالب سابقا يف القراءة أو على  -5

 ما دارت ادلنا قشة فيها
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االقالل من استخدام الًتمجة إىل األدىن و حترًن استخدامها يف ادلراحل  -6

 األوىل

استخدام مواد ادلدرسة اليت دتكن الطال ب من فهم حضارة أصحاب اللغة 

 19.ادلتعلمة

 : و من بعض التصرحية أعاله عن ادلزايا الطريقة ادلباشرة تكون خالصة كما يلى 

 .ينال الطالب خربة مباشرة و عملية عن اللغة اذلدف اليت يتعلموهنا. أ

يفهم الطالب درسا بسهولة ألن يستخدم ادلعلم وسائل اإلعالم من التعلم يف التعليم و . ب

 .ىذا احلال أيضا يكون دافع محاسة الطالب للتعلم

يصبح الطالب مهارة يف مساع ادلفردات ادلتقدم و تدرهبم كثَتا يف احملادثة باللغة اذلدف . ج

 .حىت عندىم نطقا كنطق األصلي

 .ميلك الطالب فرصة كثَتة يف تطبيق اللغة ادلناسبة بفائدهتا كأداة اإلتصال. د

 .مطابق بـلغوية  الطالب. ىـ
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  Aluh Fatmawati,”Penerapan Metode Langsung oleh Guru Bahasa Arab Pada Pondok 

Modern Cindai Alus,Martapura Kabupaten Banjar,”Skripsi,(Banjarmasin:Fakultas Tarbiyah IAIN 

Antasari,2003),h.18 
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و لكن ادلهم . كانت الطريقة ادلباشرة لديها جوانب العيوب,  كما مع الطرق األخرى

 .السلبيات يف الطريقة ادلعينة تكون سًتا بإستخدام الطريقة األخر, ىنا

 :وقعت العيوب ىذه الطريقة ادلباشرة يف 

بل ميكن الطالب , إذا ال يقدر ادلعلم حتفيزا و دافعا لطالب, ميكن التعليم أن يكون سلبيا. أ

ألن يستخدم , شعور التعب و النزق ألن الكلمات و الكالم من نطق ادلعلم غَت ادلفهوم

 .ادلعلم اللغة العربية دون ترمجة إىل لغة الطالب

 )ألن الطالب ال ميلكون مادة , تظهر ىذه الطريقة من الصعوبة لتطبيقها, يف البداية. ب

 .الىت ادلفهوم (خزانة الكلمات أو ادلفردات 

على الرغم ىذه الطريقة يف أصوذلا غَت جائزة بإستخدام اللغة اليومية يف إلقاء درس اللغة . ج

و يضطر ادلعلم ترمجة الكلمات الصعوبة إىل لغة , العربية بل على حقيقتها غَت غاية ادلستقمة

 .الولد مثال

 :و أما العيوب من الطريقة ادلباشرة يف العام ىي 
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ىذه الطريقة عندىا مبادئ أن تعرف مقبوال يف ادلدارس اخلاصة حيث عدد من دروسها . أ

و لكن ىذه احلالة ال تكون قبوال يف ادلدارس العام اليت عندىا عدد دروسها , غَت كثَتة

 .كثَتة

 . تطلب ىذه الطريقة على ادلعلمُت اليت يتحدثون سريعة كناطق األصلي. ب

 .تعتمد ىذه الطريقة مهارة ادلعلم يف تقدًن ادلادة و ليست كتب مدرسية جيدة. ج

تتجنب ىذه الطريقة إستخدام لغة الطالب الىت ترعقل على تقدم التعلم بسبب تضيع . د

و احلقيقة كانت ترمجة يف لغة الطالب قلة قضاء . الوقت كثَتا يف شرح ادلفهوم بالغة اذلدف

 .الوقت

خطأ )احلصول من ما قيل قي ىذه الفقرة و ىي تفسَت من ادلعلومات يف اللغة اذلدف . ىـ

و يصعب ذلك اخلطأ دلعروف ادلعلم ادلقارنة باخلطإ اإلنتاجية . أن يكون واقعا (متقبلة 

 .اليت ميكن كشفا على الفور (و مكتوبة أو ما تنشأ الطالب, منطوق)

ىذه الطريقة ادلبالغة يف ادلتشابو بُت إكتساب اللغة األوىل و الثانية أو اللغة العربية و ال . و

 .يهتم واقع حتديد جدار الفصل
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كمثل النظرية يف يف  )ال تكون ىذه الطريقة لو أساسا قويا يف نظرية اللسان التطبيقية . ز

 20. (إكتساب اللغة األوىل و اللغة الثانية أو العربية 

 : و من بعض األراء أعاله و تأخذ من اخلالصة أن سلبيات من الطريقة ادلباشرة ىي 

تعليم السليب و يسهل الطالب بشعور ادللل ألن ادلدرس يستخدم اللغة العربية فقط و ال . أ

 .يفهم الطالب بذلك

و من الصعوبة لتطبيقها يف مستوي ادلبتدئ ألن الطالب ليس لديهم خزانة ادلفردات . ب

 .الكافية

تنطبق على رلموعة صغَتة فقط و ال تكون يف ادلدارس العامة اليت لديها كثَت من . ج

 .الدروس

 .كانت صعوبة مكيفة التعلم مثل أحوال حقيقة. د

 .الًتمجة إىل اللغة الولد توجو كثَتا بعدم القادرة لتجنبها. ىـ
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و ادلهرة يف الكالم كأنو ناطق أصلي و , إحتياج على ادلعلم ادلاىرة يف عرض التعلم. و

 .وضيح

 الطريقة القواعد و الًتمجة. 2

 اإلجابيات من الطريقة ادلباشرة. أ

 تكون الفصول الكبَت تدريسا. 1 

 .ميكن إستخدام من ادلعلم غَت فصحة. 2 

حيصل الطالب على جوانب اللغة اذلامة مبساعدة الكتاب دون مساعدة . 3 

 21.ادلدرس

 السلبيات من الطريقة القواعد و الًتمجة. ب

 22.يكون التعليم توجيو الطالب ادلهرة باللغة السليب و ال نشط

 الطريقة القراءة. 3
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Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab I, (Bandung: Angkasa,1991) 

h.100 
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Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar,Op.Cit., h.171 
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 ادلزايا من الطريقة القراءة. أ

 .يكون الطالب قراءة بفصاحة و فهما بنصوص اللغة األجنبية بطالقة و فصاحة. 1 

 .يستخدم الطالب ترنيم قراءة العربية مناسبا مع قاعدة القراءة الصحيحة. 2 

و بدرس القراءة ترجى على الطالب إلستطاعة ترمجة الكلمات لفهم مجل اللغة . 3 

 23.العربية اليت قد درست

 العيوب من الطريقة القراءة. ب

ألن الطالب ما , يف ىذه الطريقة دلستوي ادلبتدئ تكون صعوبا يف تطبيقها.  1

 . زال يعتاد على لسانو

تركز الطريقة القراءة على قادرة الطالب لنطق الكلمات أو اجلمل باللغة العربية . 2

 .الصحيحة و الفصاحة

يشعر التعليم شللة و خاصة إذا ادلدرس يدرس و ال يقبل تعاطفا من الطالب . 3

 24. أو تطبق الطريقة غَت جذب عند الطالب
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 : و ىي , تستنبط ادلزايا و العيوب من الطريقة اإلنتقائية, و من الشروح أعاله

 .حيصل الطالب معرفة كاملة دون إستيقظ. 1 

 .جيري التعليم بالنشط. 2 

فالدرس يكون تشغيال بأمن و سالسة و , بإختالف و أنواع يف الطريقة التعليم. 3 

 .جلذب رغبة الطالب

 .ميكن مادة الدرس أن تكون إستقرارا بسبب تكرار الدرس. 4 

 .يستخدم الوقت بفعالية. 5 

 : يف تطبيق الطريقة اإلنتقائية فيها العيوب منها , و مع ذلك

بل الطالب , إذا ال يستطيع ادلعلم حتفيز الطالب, ميكن التعليم أن يكون سلبيا. 1

 .  يشعر ملال

فيشعر صعوبا شديدا , يف مستوي البداية كانت الطالب مل ميلكوا خزانة الكلمة. 2

 . لتطبيق الطريقة اإلنتقائية
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و لكتابة و حفظ الكلمات أو القواعد , تطلب الطالب نشيطا لقراءة القواميس. 3

 . يف اللغة العربية

 الخطوات في تطبيق الطريقة اإلنتقائية- 3

الطريقة اإلنتقائية ىي كيفية إلقاء مادة الدرس اللغة العربية بدون إستخدام الطريقة 

و , و الطريقة القواعد و الًتمجة, بل جبمع العناصر الواردة يف الطريقة ادلباشرة, الواحد فقط

 : و ىي , و لزيادة وضيح يوصف الكاتب تلك الطرق. الطريقة القراءة معا يف حالة الدرس

 الطريقة ادلباشرة. 1 

 الطريقة ادلباشرة ىي الكيفية أو السبيل لعرض مادة الدرس اللغة األجنبية حينما 

يستخدم ادلعلم تلك اللغة األجنبية مباشرة كـلغة التعليم و دون إستخدام لغة الطالب و لو 

فينبغي ادلعلم أن يشرح بوسائل , إذا ىناك الكلمات الصعوبة لفهم الطالب. يف التعليم

  25.و يوصفها و غَت ذلك, و يظهرىا, ادلرئية

 :  و يف عمليتها كانت الطريقة ادلباشرة خصائصا منها 
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 .مادة الدرس يتكون من الكلمات و ترتيب اجلمل الكثَت تستخدم اليومية. 1 

 .يدرس القواعد باللسان غَت بطريقة حفظ النظامات القواعد. 2 

و لكن ادلعاين الباطٍت من , ادلعاين الظاىري يدرس بإستخدام أشياء ملموسة. 3 

 .  خالل مجعية

 .كثَت من تدربات السمع و الشبو باذلدف لكي حيصل على إتقان اللغة تلقائيا. 4 

 .عملية التعلم كثَتا يف الفصل. 5 

 .القراءة يف البداية تعطى باللسان. 6 

 26.منذ البداية تدرب الطالب لتفكَت يف اللغة األجنبية. 7 

 الطريقة القواعد و الًتمجة. 2
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. كانت الطريقة القواعد و الًتمجة رلموعا بُت طريقُت ىي الطريقة القواعد و الطريقة الًتمجة

مث تنظيم قائمة الكلمة و , و كيفية تعليمها بدأت حبفظ ادلنظامات من قواعد اللغة العربية

 .ترمجة مجلة مجلة

 : اخلصائص الرئيسية من الطريقة القواعد و الًتمجة عند ىنري جونتور تارجيان ما يلى 

 .إسستخدام اللغة اإلندونسية يف عملية التعلم  يف الفصل. 1 

 .قواعد اللغة و ادلفردات اليت درست. 2 

 .تدريب ترمجة الكلمة بعد يفهم الطالب قواعد اللغة  اليت قد درس ادلدرس قبلو. 3 

 27.الًتكيز يف دترين القراءة و الًتمجة. 4 

 

 

 الطريقة القراءة. 3
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و ىناك ستتة خصائص . هتدف ىذه الطريقة القراءة لتعليم مهارة القراءة يف اللغة األجنبية

 :رئيسية يف الطريقة القراءة عند ىنري جونتور تارجيان و ىي 

 .فصل مرحلة الفعال و السليب يف عملية تعلم اللغة. 1 

 .التقريب بتحليل قواعد اللغة. 2 

 .التقريب يف تعرف قراءة  ادلكثفة و واسع النطاق. 3 

 السهولة بتدريب احملادثة و الكتابة  . 4 

 28.اإلىتمام على التعلم الفردي. 5 

 إذا اخلطوات من الطريقة اإلنتقائية يف ىذا التطبيق يناسب بطرق إختيار ادلذكورة 

. و الطريقة القواعد و الًتمجة, أعاله ىي مبجموع العناصر يف خطوات الطريقة ادلباشرة

و بإختيار الطريقة . الطريقة القراءة اليت تطبق يف حالة واحدة من الدرس أمام الفصل

و ىذه احلالة يف إستخدام تلك الطرق تكون . و متنظما, و متناغما, مجعها مًتتبا, ادلناسبة
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حىت ستجري عملية التعلم , سًت النقصان أو الضعف من الطريقة الواحدة بالطريقة األخر

 .بالفصاحة أو سالسة و غَت شلل

 العومل التي تؤثر في إختيار طريقة التعلم. 4

ينبغى للمعلم أن يهتم يف إختيار و تقرير الطريقة قبل أنشطة التعلم و التعليم جيري 

و تثبت اخلربة أن الفشل من التعليم أحدىا يسبب إلختيار الطريقة غَت . يف الفصل

و ىذه احلالة تسبب ألن الطريقة كيفية اليت فيها قيمة إسًتاتيجية يف أنشطة التعلم . مناسب

 .و التعليم

. و كثَت من العوامل اليت تؤثرىا و جديرة بالدراسة, إلختيار طريقة التعليم ال يكون تعسفيا

أن إختيار و تقرير الطريقة تؤثر ببعض العامل كما  ( 97 : 1990 )قال وينرنو سورمخد 

 : يلى 

 الطالب. أ

ينبغي , و كان الطالب عنده إختالفا. الطالب ىو البشرية اإلمكانة اليت تطلب على التعليم

و , و الفكرية, إما من حيث البيولوجية, للمعلم أن يهتم إختالف الفردية كل الطالب
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إختالف الطالب يف البيولوجية و الفكرية و النفسية تؤثر على إختيار و تقرير . النفسية

الطريقة حيث ينبغى للمعلم أن يأخذ جلعل بيئة التعلم تعليمية لكي حتصل على ىدف 

 .التعلم اليت تنظم بتشغيلية

 الغرض. ب

و الغرض يف الًتبية و التعليم . الغرض ىو اذلدف ادلقصود من كل أنشطة التعلم و التعليم

ذلك الغرض يتحرك من األدىن حىت األعلى و ىي ىدف . سلتلف األنواع و وظيفتها

و . و ىدف الًتبية الوطنية, و ىدف ادلؤسسية, و ىدف ادلنهجية, التعليمية أو ىدف التعلم

إختيار الطريقة ادلختار البد من مناسب أو مطابق مبستوي ادلهارة و القدرة اليت ستحمل 

 .و ىذا يعٍت جترب الطريقة دلطابق و مناسب بغرض التعلم. على كل الطالب

 احلالة. ج

كمثل األحوال ادلتعلقة بالطالب مثل التعب و احلماسة , احلالة ىي أحوال التعلم أو الفصل

و أحوال الفصل ادلتقاربة اليت ميكن أن تؤذي أو مشوش , و أيضا أحوال الطقس, للتعلم
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 و احلالة الواضعة للمعلم تؤثر كثَتا على إختيار و تقرير طريقة 29.بسبب إستخدام الطريقة

 .التعلم

 ادلرافق. د

وكان مرافق التعلم كامال أم ال  . ادلرافق ىو اإلستكمال اليت تدعم تعلم الطالب يف ادلدرسة

 .يف ادلدرسة ستؤثر إختيار طريقة التعليم

 ادلعلم. ىـ

عدم التمكن على سلتلف أنواع الطرق يكون . كانت خلفية تربية ادلعلم معًتفا مبؤثرة الكفاءة

و خربة التعليم ىي , و ادلفهوم أن شخصية و خلفية الًتبية. عائقا يف إختيار و تقرير الطريقة

 . من ادلشكلة الداخلي عند ادلعلم اليت تكون مؤثرا يف إختيار طريقة التعلم

 تعريف المحادثة. ب

. بصيغة ادلصدر مبعٌت زلاورة" حيادث-حادث" تتكون من كلمة 30"زلادثة"الكلمة 

 31. مبعٌت احملاورة" (ادلكادلة)احملادثة "و يف القاموس ادلنور الكلمة 
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التحدث أو الكالم ىو القدرة من تعبَت األصوات أو الكلمات للتعبَت و تقرير و 

 32. إرسال الفكرة و العمل

كان التحدث جانب مهارة اللغة و ليس تعليما و ختريج صوت اللغة من أداة النطق 

و لكن التحدث كاللغة و ىي تقدم الفكرة و الشعور إىل الشخص , و نطقا بغَت ادلعٌت فقط

  33.من خالل الكالم األخر و ىو تقدم الفكرة و الشعور إىل الشخص باللسان

. و مهارة التحدث أحد من أنواع مهارة اللغة اليت ستحصل يف التعليم اللغة العربية

 34.و اإلتصال ادلتبادل بإستخدام اللغة كوسيلتها, التحدث من وسيلة رئيسية لتعزيز التفاىم

الكالم باستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار : وتعرف مهارة احلديث بأهنا 

والدارس عندما يتقن ىذه ادلهارة فإنو . للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام الصوت ادلعرب

القدرة على االتصال باآلخرين، وإفهامهم ماذا : يستطيع أن حيقق ذلدف األمسى للغة وىو
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 ومن مث أن نعترب أن الكالم ىو الشكل الرئيسى لالتصال بالنسبة لالنسان ومن ىنا 35.يريد

  36.فهو يعترب أىم جزء ىف شلارسة اللغة واستخدامها

أن الكالم أو التحدث ىو بيان و شرح باللسان ما خطر يف , و عند زلمود يونس

 37. القلب بكالم صحيح و مناسب مبا ادلقصود

أن احلوار ىو الكيفية يف عرض مادة درس , و عند الطيار يوسف و سيف األنوار

و تقع تلك احملادثة بُت ادلعلم و الطالب أو بُت كل , اللغة العربية من خالل احملادثة

 38.مع زيادة و إستمرار إلثراء خزانة ادلفردات, الطالب

تكون خالصة من بعض التعريف أعاله أن مهارة احلوار ىي إمكان و دقة و قدرة 

الشخص يف التواصل باللسان من خالل احملادثة اليت تقع بُت شخصُت أو أكثر مناسبا 

 .بتجويد و ترتيب اجلملة يف اللغة العربية
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 الغرض في تعلم المحادثة. 2 

 39.كانت شلارسة احملادثة غرضا على الطالب لتكون حتدث اللسان ببسيط يف اللغة العربية

 :و أما األغراض يف تعلم احملادثة ىي 

 .لتكون الطالب عادة يف احملادثة باللغة العربية الفصاحة.  أ

لتكون الطالب عادة يف تنظيم اجلملة احلسنة اليت تطلع يف قلبو و شعوره بكلمة .  ب

 . صحيحة و وضيحة

لتكون الطالب عادة يف إختيار الكلمة و اجلملة و تنظيمها يف ترتيب اللغة .  ج

 40.السهولة و اإلىتمام إستخدام الكلمة  يف مكاهنا

 : أن أىداف احملادثة  منها , و عند عامل بوروانتو

 (و الشعور و اجلمل الصحيح , الفكرة )تدريب الطالب لتظهَت ما يف قلبو . 1 

 .تكبَت دفعة الباطٍت سيكون تدريبا على ما يف قلبو. 2 
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 Abdul Muin, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia Telaah Terhadap 

Fonetik dan Morfologi ( , Jakarta : Pustaka Al-husna 2004 , h. 170 -169  
40

 Abu Bakar Muhammad  ,Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab  ( ,Surabaya  : Usaha 
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 .احلفظ على شجاعة احملادثة للطالب. 3 

 .زيادة خزانة لغة الولد. 4 

 41. من وجهة علم النفس أنسنيتها ىي إعطاء الفرصة إىل الولد لتعبَت نفسو. 5 

 :الغرض من تعلم احملادثة عند زلمود يونس 

 .تعويد الطالب لكي جيدة للمحادثة باللغة العربية الفصاحة. 1 

تدريب الطالب لكي جيدة يف بيان ما خطر يف القلب و كشف باحلواس مع . 2 

 . الكالم الصحيح و الًتتيب

 .تدريب الطالب لكي قادرة على تكوين األراء و بيان بقول مرتب و ال شك. 3 

تعويد الطالب لكي ماىرة يف إختيار الكلمات و ترتيبها بنسبة القواعد و ماىرة . 4 

 42.يف مكاهنا (اللفظ)يف وضع كل الكلمة 

 : أن األغراض من تعلم احملادثة ىي , و عند الطيار يوسف و سيف األنوار
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(jakarata: Rosda Jaya Putra, 1997), h. 52 
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 .تدريب لسان الطالب ليكون تعويدا و فصاحة بتحدث اللغة العربية. 1 

 .ماىر الناطق باللغة العربية عن أي واقعة عند اجملتمع أو العامل اليت يعرف. 2 

 43.القدرة لًتمجة احلوار الشخص من خالل اذلاتف و الراديو و التلفاز. 3 

 : و عند زلمود يونس و أصدقائهو أن الغرض من تعلم احملادثة كما يلى 

 .و ال ينتظر الناس يف بداية, حتسُت القدرة يف بداية احملادثة عند الطالب. 1 

 .تزيد يف ثروة اللغة. 2 

إما عن ادلفردات و الًتكيب اليت , حتسُت الطالب إلفادة علم لغة الطالب. 3 

 . جعلهم أمنا و حيتج لتقدم

 44.تغلب على جوانب النفسية و خاصة عن التحدث. 4 
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 تصميم أو طرز المحادثة . 3

و :   و بعض أشكال اإلختبار ادلستخدمة يف معرفة قدرة التحدث للطالب منها 

 45. و ادلناقسة و حرية التعبَت, و وصف التجربة, صف الصورة 

 : و ىناك بعض منوذج احملادثة يف تدريب التحدث 

 زلاورة.  أ

مث : جييب الطالب , الطالب األول جييب كلمة واحدة, قدم ادلعلم سؤاال واحدا

 .و ىكذا إستمرار حىت مجيع الطالب بدورىا, يسئل الطالب الثاين و جييب الطالب الثالث

 حفظ منوذج احلوار. ب 

و يف األسبوع التاىل . يقدم ادلعلم منوذج احلوار بالكتابة اليت حتفظ الطالب يف بيوهتم

و ليس تتطلب الطالب . تتطلب الطالب تقدًن أمام الفصل أزواجا لعرض ذلك احلوار

و لكن أيضا هتويلها مع إىتمام نواحي , حلفظ ذلك احلوار فقط إذا اإلرادة ألحيا احلالة

 .و التجويد و غَت ذلك مناسب بالنص ادلعروض, و اإلمياءات, التعبَت
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 Abdul Hamid  , Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam  (,  Malang  : UIN 

Maliki Press  ,2010 ,)  h.  53.  
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 احملادثة اإلرشادية. ج 

يرجى الطالب تطوير . حيدد ادلعلم حالة أو سياقا أو مناسبها, يف احملادثة اإلرشادية

العفوية و الفكرة ىي . خيالو يف احملادثة مع شخص أخر مطابق بسياق مقرر و زلدد

 .عنصرين اليت تكون أساس اإلىتمام يف تقييم مهارة الطالب

 احملادثة احلرة.  د

تعطي الطالب فرصة لتحدث . يقرر ادلعلم موضوع التحدث, يف أنشطة احملادثة احلرة

  46.عن ذلك ادلوضوع باحلرة

و يف ىذه الدراسة كان التعلم لزيادة أو لتحسُت مهارة حتدث الولد بإستخدام منوذج 

و لكن أيضل تعطي الطالب فرصة لتطوير خياذلم يف احملادثة , احملادثة حبفظ منط احلوار

 .بالشخص األخر مناسب بالنص ادلقرر

 : ىناك ستة أمور من تركيز اإلنتباه يف تقييم إمكانية التحدث كما يلى 

 اللفظ و النطق. 1 
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 تركيب اللغة ادلناسبة بتنوع اللغة ادلستعملة, قواعد اللغة. 2 

 .و إختيار الكلمة ادلطابق بادلعٌت الذي سيستخدم, ادلفردات. 3 

 .و السهولة و طالقة التحدث, الفصاحة. 4 

و األفكار ادلتقدمة و توجيو , و الفكرة ادلتقدمة, و موضوع احلوار, زلتوي احملادثة. 5 

 .احملادثة

 الفهم. 6 

 : ىي كما يلي , كما إقًتحها اخلرباء, و أما األرلال اليت قيمت يف أنشطة التحدث

 : تشمل على , رلال اللغوية. 1 

 النطق.   أ

 (شدة , مد )توظيف القمع .   ب

 ذلجة و إيقاع.   ج

 إختيار الكلمة.   د
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 إختيار التعبَت.   ىـ

 تركيب اجلملة.   و

 التنوع.   ز

 رلال غَت اللغوية. 2 

 الطالقة.   أ

 التمكن من ادلوضوع.   ب

 ادلهارة.   ج

 التفكَت.   د

 الشجاعة.   ىـ

 الرشاقة.   و

 النظام.   ز

 النشاط.   ح
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 47التعاون.   ط

 : و اجملال من التقييم يف أنشطة التحدث يف ىذا البحث كما يلي 

 رلال اللغوية. 1 

 النطق.   أ

 الًتنيم.   ب

 رلال غَت اللغوية. 2 

 الطالقة و الفصاحة.   أ

 الشجاعة.   ب

 التمكن من ادلوضوع.   ج

 هيكل الفكري و فرضية البحث. ج

 ىيكل الفكري. 1 
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ادلادة احملادثة ىي  ادلادة ادلهمة لتمكن عند الطالب من أجل أن يكون قادرا على 

 . التواصل النشاط باللسان مع األخر

 48. التعلم ادلرح ىو التعلم أن يكون خلق احلالة الذي تدعو الطالب بالطوعية لتعلم

و طريقة التعليم ىي الطريقة أو الكيفية اليت فيها إجراءة ادلوحدة لتنفيذ أنشطة 

الطرق و كيفية التعلم ادلعروف . و خاصة األنشطة يف عرض مادة الدرس للطالب, التدريسية

و التكامل اليت دتكن أن , و التعديل, اليت ميكن تطويرىا مع التصميم اجلديد إما بالتعاون

 .تظهر طريقة جديدة احلصول من بعض الطرق

كانت الطريقة ادلباشرة طريقة لسعادة الطالب يف تدريب ادلادة احملادثة من خالل 

الوسيل أو الكيفية بإتقان مواد الدرس من خالل عرض مادة الدرس اللغة األجنبية بتفضيل 

اللغة اذلدف كاللغة التقدًن و عدم إستخدام لغة الطالب لتعويد الطالب بإستخدام اللغة 

 . اذلدف

                                                                                                                  
                                                           

48
 Shaleh Abbas, Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Efektif Di Sekolah, (Jakarta: 
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  ىذه الطريقة ادلناسبة على مستوى ادلدرسة الثناوية بسبب ذكر أن تطبيق الدرس 

بالطريقة ادلباشرة اليت هتدف بناء على وجود التواصل و أنشطة تعلم الطالب يف الفصل و 

و ىذه ادلرحلة أن , ىذه من أحد احملاولة  لكي تكون الطالب رغبة على الدرس ادلتقدمة

الطالب مازالت من ادلبتدئ حىت مثل ىذه الطريقة تكون تسهيال عند الطالب يف التفاعل 

 . ادلباشرة بلغة اللسان عن تدريب ادلهارة يف فهم ادلادة احملادثة

 بناء علي بيان ما سبق أن ىيكل الفكري يف ىذا حبث عملية الفصل بنسبة على 

و كان . إستخدام الطريقة ادلستخدمة عند ادلعلم يف التعليم تأثر كثَتا إىل كيفية تعلم الطالب

ترجى . و السهولة يف فهم الدرس, التعلم ادلرح أن جتعل الطالب سرورا و طوعيا للتعلم

لتحسُت و إصالح مهارة الطالب يف تعلم , الطريقة ادلباشرة أن جتعل على الطالب سرورا

 .اللغة العربية ال سيما يف ادلادة احملادثة

 فرضية البحث. 2

بإستخدام الطريقة االنتقائية : "فـهذه فرضية البحث  ىي , إستنادا على ىيكل النظري أعاله

(Eclectic method) فادلهارة يف تعلم اللغة العربية على ادلادة احملادثة عند الطالب يف الفصل 

vII طنطا يف الطنطقة تابالوع أن تكون أفضال و أحسنا" الروضة" مدرسة احلكومية الثناوية  . 


