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 لاألو   الباب

 ةـــــمالمقد  
 

 البحث خلفي ة .أ
ّرءالمّخذهايت ّّالتيّفهيّالفرد،ّحياةّفىّرةيكبّظيفةوّللغةّإنّ 
اّللت عبير ّإحساساتّمنّنفسهّفىّيجيشّعم  ّوسيلةّوهيّوأفكار،ّ

ّمآربّمنّإليهّيصبوّماّقيحقّصالت ّاإلّوبهذاّبغيره،ّالمرءّالصالت ّ
 1.حاجاتّمنّيريدونّوما

ا،ّارتباطا ّّباإلسالمّارتبطتّهافإن ّّالقرآن،ّلغةّةوالعربي ّ ّكبير 
ّكانواّسواءّالعالمّأنحاءّجميعّفىّالمسلمينّلجميعّالد ينيةّالل غةّفهي

ال ّّالعربي ةّيتكل مون اّمونهايتكل ّّأو  ّالقرآنّيتلونّالمسلمون،ّأيّ،فهم 
ّتستخدمّأنّيمكنّلغةّيةآّفىّترجمةّهناكّوليستّالعربى،ّأصلهّفى
ّعلىّينبغيّالتىّالخمسّلواتفالصّ ّكذلكّالعربي،ّاألصلّعنّبديال
يهاّأنّمسلمّكلّ  ّشعائرّةبقي ّّعنّيقالّهذاّومثلّة،بالعربي ّّتقامّيؤد 

ّاإليمان ّلسانّعلىّدائما ّّنجدهاّالتيّوالدعواتّوالعبادات،ّ ّكلّ ّ
ّأوّا،أفغاني ّّأوّا،هندي ّّأوّا،تُركي ّّأوّا،فارسي ّّالمؤمنّهذاّنوليكّمؤمن،
ّما بقدرّوتحصيلّماّألفة ّّلديهّتكونّأنّينبغىّمسلمّفكلّ ّا،مالِوي ّ
ّمثلّّوأصدقائهّمعارفهّأعينّفيّالفردّيرفعّوالشيءّة،العربي ّّللغة

ّالمؤذنّوحت ىّةالعربي ّ:ّاإلسالمّلغةّالمقدسة،ّغةبالل ّّالكثيرةّمعرفته
ّالعبادة،ّإلىّالمصل ينّاداعي ّّالمآذنّعلىّمنّالصالةّيعلنّالذي

ّأمّاستانبول،ّأمّبالقاهرة،ّكانّسواءّالفصحىّةالعربي ّّيستخدم
 2.غيرهما

                                                             
ّرالمعاصّالفكرّدارّ،العربيةّاللغةّّتدريسّطرقّبي،ّالركاّجودتّالدكتور 1

 9:ّّم1996ّليبنان،

ّتعلىمّفىّالمرجعّالشيخ،ّالرؤوفّعبدّمحمدّدكتورّيونس،ّعلىّفتحىّكتورد 2
1423ّوهية،ّمكتبة:،القاهرة(التطبيقّإلىّالنظريةّمن)ّنبللألجاّالعربيةّاللغة
 :ّه
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 ؟دائما ّ عليمالت ّ فى اللغة مدرس نجحي فقط المنهج بمعرفة هل
 العوامل إحدى هي عليمالت ّ طريقة أو عليمالت ّ منهج ألنّ  ال، فطبعا ّ
 عليمالت ّ كأهداف عليمالت ّ ةعملي ّ في األخرى العوامل وكانت. عليميةالت ّ

 سالمدرّ  وشخصية راسةالدّ  وحالة الميذالت ّ واحوال فسالن ّ وعلم
 3.عليمالت ّ ةعملي ّ يضا ّأ  رتؤث ّ هاكل ّ األخرى والعوامل
 رجمةوالت ّ حوالن ّ طريقة منها كثيرة غةالل ّ تعليم مناهج كانت

 ملمعل ّ بدّ ال. وغيرها ةفوي ّالشّ  معيةالسّ  ريقةوالطّ  المباشرة ريقةالطّ و
 التي راسيةالدّ  للمادة عليمالت ّ طريقة ويطبق يختار أن ةالعربي ّ ةاللغ ّ

 .مفرحة و جذابة عليميةالت ّ البيئة تكون حتى الميذالت ّ بأحوال تناسب
 تعليم في تستخدم التي رائقالطّ  إحدى هي المباشرة ريقةالطّ 

 رجمةوالت ّ حوالن ّ طريقة فعل كرد ريقةالطّ  هذه ظهرت. ةالعربي ّ غةالل ّ
 كثيرة دعوات ظهرت ولقد. ميتة كائناتالك غةالل ّ تعامل كانت التي

 متشوقة حية ةاألجنبي ّ غةالل ّ متعل ّ بجعل تنادي 1850 سنة منذ

 وقت أقصر في مالمتعل ّ يصل أن ريقةالطّ  هذه إستهدفت وقد 4.فعالة
 غةالل ّ إلىو من ترجمة إلى حاجة دون ةاألجنبي ّ غةالل ّب يرفكالت ّ إلى

 5.ةالقومي ّ
 ةاألجنبي ّ غةالل ّ تعليم أنّ  هي ريقةالطّ  هذه من اإلفتراضات

 مباشرة ّ ةاألجنبي ّ غةل ّال إستخدام يعني ةالقومي ّ غةالل ّ بتعليم امتساوي ّ
 حق ليس ريقةالطّ  هذه إفتراضات أن عرفنا. الكالم في امستمرّ و

 متعل ّ في( Psikologi)السيكولوجي حيةان من ألنّ  المائة، في المائة
 .ةالقومي ّ غةالل ّ مبتعل ّ متساوية غير األجنبية اللغة

 يعني  Tabula rasa ةظري ّالن ّ في( John Lock) لوك جون عند 
 اكتساب في. فارغان وعقله نفسه أي شيئ نفسه في ما ولد اعندم
 نفسه، و عقله يفرغ ال أي األمّ  غةالل ّ ولد تولى قد ةاألجنبي ّ غةالل ّ

 كما بسهلة يتولى لن ةالثاني ّ غةالل ّ أو ةاألجنبي ّ غةالل ّ  كتسابإ فلذلك

                                                             
3  72 )2009, Bandung : Rosda Karya(, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Ahmad Izzan,  

.ّلبنانّمكتبة:القاهرة)،وتعليمهاّالحيةّاللغاتّتعليم العربي،ّالمجيدّعبدّصالح 4
٤١ّ،(١٩٨١ 

.ّلبنانّمكتبة:القاهرة)،وتعليمهاّالحيةّاللغاتّتعليم العربي،ّالمجيدّعبدّصالح 5
٤١ّ،(١٩٨١ 
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 إفتراضات ردت ظريةالن ّ هذه أنّ  نظرنا 6.األولى غةالل ّ كتسابإ
 مبتعل ّ امتساوي ّ ةالعربي ّ غةالل ّ متعل ّ أنّ  تعتقد التي المباشرة ريقةالطّ 
 العربي ة غةالل ّ تعليم في ريقةالطّ  هذه إستخدام شكّ ال ولذلك. األمّ  غةالل ّ

 .المباشرة ريقةالطّ  تطبيق في المشكالت سالمدرّ  سيجد
ّلمساعدةّ  ّرئيسية ّوظيفة ّله ّالمدرسة ّفي ّالمعل م سّأو المدر 

ّ ّومهارتهم ّقدرتهم ر ّلتطو  ب ّالطال  ّليصيرواّفي ّأنفسهم محاولة
ّمستقل ّ ّللمعل مشخصية  ّويجب ّالدّ  ة. ّلتجه ز ّالقدرة ّيملك راسةّأن

ّ ّويقدر ّواحدة، ّبتركيبّدراسة ّالدّ المعروفة ّالتيّراسعلى ستُعَلَّمّة
ّعليهمّلكيّدريسّالتىّتوف قةّالت ّالميذ،ّويتخي رّويتعي نّكيفي ّعلىّالت ّ
ّما ّكل ّينالوا ّالقدرة ّوهذه ّبه. ّأنّ يتعل موا ّواجبة ّفصلّّها ّفي تعل م

 .عليمعل مّوالت ّدرسةّأوّفيّوقتّالت ّالم
ةّترتيبّالمعل مّوضبطهّفىّتعيينّالت دبيرّوالت ّ ّفيّومهم  حك م

ّلكيّيتوجّ هّ ج ّتعل مهّوتعليمه، الّالت ّ هة ّوالت ُّعم  ّإلىّعليم عل مّمراجعة
ّالت ّ ّليصيرأديبهدف ّوذلك . ّ ّىحدإو 7.اتستراتيجي ّإلمباحثة

ّلترقي ّ ّالت ّالمحاولة ّطريقة ّتحسين ّهو ّالمدرسة ّفى ّالت ّأديب عل مّة
ّوأنواعوالت ّ ّالت ّالطّ  عليم. ّالتيّتتعل قّبطريقة ّالجديدة عل مّرقّوالفكرة
ّوعلمّوالت ّ ّالعام ّعلم ر ّتطو  ّمع ر ّكانتّوتطو  ّقد ّالمدرسة ّفي عليم

ستكنولوجي ّ رّتعليمّ بعأوّالمعل مّواجبّعليهّأنّيتّا.ّوكانّالمدر  تطو 
رّاغةّالعربي ّالل ّ مانةّالذيّيوف قّتطو   . لد راسةّوالز 

ّاإلستراتيجي ّ ّتعليمولزمت ّفى ّالعربي ّالل ّّة ّلكيغة ّيبي نّّة ما
سّأوّالمعل مّإلىّالطّ  ا.ّواجبّعلىّال بّمقبولّومفهومّلهمّجي دّ المدر 

الميذّليعطيّاليسرّةّللت ّريقةّالخاصّ األستاذّأنّيعطيّالكيفيةّأوّالطّ 
ّالدّ  ّتقب ل ّالت ّفي ّيجعل ّحتى ّوالت ّراسة ّوأحبّ عل م ّوأجود ّأيسر ّعليم

ّاللطّ  ّأسلوبّالدّ ةّالطّ ةّهيّعملي ّستراتيجي ّإلالبّ. راسةّريقةّ،ّولذا
ّوأ ّعلىّخطوط، ّوتقع ّكل هنّ حكام، ّالت ّّفترة ّفىّعملي ة عليمّيستعمل

ّراسة.عل مّليحصلّمقصودّالدّ والت ّ

                                                             
6ّ(Jakarta : Grmedia Pustaka  Metodologi Pengajaran Bahasa,dan Nababan,  SubiyaktoSri Utami 

Utama, 1993),15-16 
7ّ:hlm 1995malang;  , ikippendidikan agama islam strategipembelajarankusrini,  Siti 
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ّفىّكلّ 8ّ.ريقةّغالباراسةّتتعل قّبالطّ منّأسلوبّالدّ ّوكلّ  ّألن 
خالفّأنواعّقدرةّوكذلكّاآلخر.ّيّبينّالجوارّيسوّ جوارّالت عليمّال

ّأنّيطلبّاإلستراتيجي ّال ّالطّ  ّالدّ بّيجبّعليه ّفىّمبلغ ّمعل مّة رس.
ّالعربي ّ ّاسترالغة ّعليه ّواجب ّطي ّتيجي ّة ّة ّوهدفه ّبة، ّيعل مّلكي ما
الميذّمقبولّومفهومّعندهمّجي د اّ.ّواجبّعلىّاألستاذّأنّاألستاذّللت ّ

 للتالميذّليُفَهمّماّيعل مهّسريع ا.ّاّخصوصة ّيعطيّخطوطّ 
ّالعربي ّ ّفى ّالمهاراتأة ّومهارةّربعة ّالكتابة ّمهارة ّوهي ,

بّال ّكثيرّالطّ ةّومهارةّاإلستماعّوّمهارةّالكالم.ّوفىّاليومّالقراء

ّالصّ  ّألن ّيشعرون ّالكالم ّمهارة ّتعليم ّفى ّالبيئةّعوبة ّيملكوا ّال هم
ّة.لتطبيقّكالمّالعربي ّ

 تستندرائق،ّمنهاّطريقّالمباشرة.ّفىّمهارةّالكالمّكثيرّالطّ 
 لغة مبتعل ّ سواء الثانية اللغة تعليم نعملية إقتراض على ريقةالطّ  هذه

 ومنخالل  المكثفة صالت ّواإل المباشرة غةالل ّ استخدام وهي ،األمّ 
. خرآل وقت في وضعت والقراءة الكتابة أنّ  فيحين والكالم ستماعواإل
 9.األمّ  غةالل ّ بوتجن ّ فكيرت ّال على عتادواإ دّ الب بال ّالطّ  لذلك

 : ريقةالطّ  هذه خصائص
ئيسري الغررض .1  الط رال ب لكري شرفوي ا ثاني رة لغرة مرن الرت مكن هرو الر 

 .الث اني ة بالل غة الحدث على قادرون
 .المدربان واإلستماع الت حدث قدرة .2
 .حووالن ّ طقالن ّ ةدق ّ وأكد .3
 10.مباشرة بال ّالطّ  تدريب المكان انية،الث ّ لغة بييئة لفصلك جعال ّ .4

ّطريقرةّالمباشررةّتعطريّالبيئرةّالموف قرةّ فّأن  منّبينةّالس ابقةّنعرر 
 لتطبيقّكالمّالعربي ة.

ّاإلسالميةّ المدرسة في المحال الباحث إختار الثانوية
ّ  التعليمية المؤسساتّهيّالمدرسةّهذهّألنّعانجوك"المنار"
 بموجودها مثبت القول وهذا ربية،الع لغة في المختصّ  اإلسالمية

                                                             
8ّpembelajaranbahasaarabpendekatan, metode, Abdul hamid, urilbaharuddin, bisrimustofa, 

strategi, materi, dan mediauin-malang 2008, hlm4 
 46 المرجع، نفس 9
10 PembelajaranBahasa Arab pendekatan,Metode, Strategi, Materidan Media, Abdul Hamid dkk, 

(Malang : UIN-MALANG PRESS, 2008), 23 
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 الطالب بمعظم كدتأي النظر وهذا. فيها (Arabic club) العربية فرقة
 ومن.  المدرسة خارج الدينية ومدرسة المعاهد في يتعلم الذي
 .مادتها في المؤهل العربية معلم فيها المدرسة هذه اخرى ناحية

 فصل في والطالب المعلم هي البحث هذا في البحث وعينة  
ّفيهّألن2014ّ-2015ّسنة (XI IPA) الطبيعة علم عشر الحادى
ّاألعلىّنتيجتهمّفيّالمختارةّالطالب ّهذاّفيّالطالبّمعظمّولكن.
ّيستخدمّالفصلّوهذا. الكالمّمهارةّمادةّفيّبالصعوبةّيشعرونّالفصل

  .التطبيقّبغيرّالمفرداتّتحفظبّكالمال

 ستخداما عنّثيبحّانّالباحثّعزمّالسابقّبالقولّمعتمداّ
فى المدرسة  الط ال ب كالم مهارة لترقية المباشرة طريقة

 الثانوية اإلسالمية "المنار" 

 
 البحث ركائز
 البحث يركز أن الباحث يريد البحث ةخلفي ّ في نةالبي ّ إلى انظرّ 

 :يلي فيما

ّفصلّفيّكالم مهارة ّلترقيةّالمباشرةّطريقةّتطبيقّكيف (1
ّالثانويةّ)  XI IPA)ّالطبيعةّعلمّعشرّالحادى ّالمدرسة فى

 ؟ّعانجوكّفرامبوناإلسالميةّ"المنار"ّ
ّالطالبّنتيجةّلترقيية ترقيّانّنستطيع اشرةالمبّطريقةّهل (2

 XI IPA)ّالطبيعةّعلمّعشرّالحادىّفصلّفيّالكالمّمهارةّفي

 ؟ّعانجوكّفرامبونفىّالمدرسةّالثانويةّاإلسالميةّ"المنار"ّ)

 البحث هدافأ .ب
 :هي البحث هذا أهدافف لفي ةالخ تلك على امؤس سّ 

ّفصلّفيّكالم مهارة ّلترقيةّالمباشرةّطريقةّتطبيق معرفةل .1
ّالثانويةّ)  XI IPA)  الطبيعةّعلمّعشرّالحادى ّالمدرسة فى

  عانجوكّفرامبوناإلسالميةّ"المنار"ّ

ّالطالبّنتيجةّلترقيية ترقيّانّنستطيع المباشرةّطريقة معرفةل .2
 XI IPA)  الطبيعةّعلمّعشرّالحادىّفصلّفيّلكالماّمهارةّفي

 عانجوكّفرامبونفىّالمدرسةّالثانويةّاإلسالميةّ"المنار"ّ)
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ية .ج  البحث أهم 
 الباحث وأظهرت. وفوائد أغراض لها طالمخطّ  األنشطة ولكل

 :منها البحث، كتابة فوائد
 امتلكها التي الكفائات عن الويعاء كثير المدرس :للمدرس .1

 حصوصا ةالعربي ّ غةالل ّ مهميعل ّ أن سالمدرّ  يستطيع ىحت ّ لبالطا
 .ادّ جي ّ الكالم مهارة في

 بال ّالطّ  بحث علوم لزياذة :للطالب .2
 .عليمالت ّ نمو في وسيلة ليكون شجيعالت ّ عطاءإ :للمدرسة .3
 اليالت ّ بحثه في للمراجع يستعملها نأ الباحث يستطيع :وللباحث .4

 .البحث هذ عن يستخدم لمن خاصة

 
 
 

 ابقةالس   راساتالد   .د
 لترقيةّالمباشرةّطريقةّعنّالد راسةّتتناولّالتىّالبحوثّإنّ 
ّبطريقةّتختصّ ّال تيّالبحوثّليستّهيّبلّقليلةّالكالمّمهارة

ّمنّولكنّوتحليلهاّالكالمّمهارة في الط ال ب نتيجةّلترقيةّالمباشرة
 :ومنهمّالكالمّمهارة لترقيةّالمباشرةّطريقةبّتتعل قّال تيّالبحوثّبين
٢٠١٠ّ)ّأوكتافياّلطيفيانيّبهّقامتّالبحث .1 ّ ّنوانالعّتحت(

ّالفصلّفيّالعربيةّالكالمّمهارةّلترقيةّالمباشرةّالطريقةّتطبيق"
ّرمبانجّكليوريّمغوانّالهدىّمفتاحّالثانويةّبالمدرسة(ّأ)ّالسابع

 Maguan Kaliori-Rembang) )ّ."ّنعّالتجريبيّالبحثّهذاّمنّأرادت
ّبالطريقةّالكالمّمهارةّوترقيةّالمباشرةّالطريقةّوصف
ّفيّللتالميذّالترقيةّوجدتّهيّالبحثّهذاّمنّوالنتيجة.ّالمباشرة
ّإرادةّوظهرتّالتعليم،ّعمليةّفيّالفرحةّالشعورّوّكالمهم
ّيتعلقّماّشيئاّليسألّواإلرادةّالتعليميةّالمادةّلمعرفةّالتالميذ
 .الدراسيةّبالمادة
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ّدراسة"ّالعنوانّتحت (٢٠٠٩)ّمشهوريّبهّقامّالبحثّثم .2

ّإعتبارّالطريقةّوّالمباشرةّالطريقةّبينّمقارنة
ّاللغةّتعليمّفيّالتالميذّتعلمّإنجازّنحوّ(Brainstroming)اإلفكار
ّالرابعةّمحمديةّالمتواسطةّالمدرسةّفيّالكالمّبمهارةّالعربية
ّإستخدامّنأّالباحثّوجدّالتحليليةّالنتيجةّمن"ّسوراباياّغادانج
ّالعربيةّاللغةّتعليمّفيّاإلفكارّإعتبارّطريقةّوّالمباشرةّالطريقة
 .جيدةّالنتيجةّحصلّالعربيةّالكالمّمهارةّفيّالتالميذّلتذريبات

 
 
 

     
٢٠٠٩ّ)ّالرحمنّمفتاحّبهّقامّوالبحث .3 ّفعلية"ّالعنوانّتحت(

ّالخاصةّشعبةّلطالبّالعربيةّاللغةّتعليمّفيّالمباشرةّالطريقة
ّالمعهدّفيّالعمليةّالتحليليةّالدراسة)ّاإلسالمىّالمعهدّربيةت

ّيوكياكرتاّالمحسنّاإلسالمي ّالمدخلّهوّالبحثّهذاّمدخل("
ّّيليّكماّهيّالبحثّهذاّمنّوالنتيجةّوالكمي،ّالكيفي ّاألول:
ّباإلستبيانّيعرفّجيداّللمدرسّالمباشرةّطريقةّستخداماّفعلية
ّوالثانيّالدراسة،ّفهموايّأنّيستطيعونّالتالميذّمن٨٠ّ%ّأن

ّيعرفّالنتيجةّوهذهّجيداّالعربيةّاللغةّتعليمّفيّالتالميذّفعلية
ّالعربيةّاللغةّتعليمّفيّالداعمةّالعواملّكانتّوالثالثّباإلختبار،

ّأوجدّالذيّهمسيرئ منّاألساسيةّالمعرفةّالتالميذّأملكّقدّوهى
ّهيّيمالتعلّعمليةّيعوقّالتيّالعواملّوهناك.ّالمحاضرةّبرامج
ّاالمادةّإلقاءّفيّالمدرسّسريعّوّالتالميذّعندّالمفرداتّنقائص
 .اللغويّمعملّمثلّالتعليميةّالوسائلّالنقائصّوكذالكّالدراسية

 في الباحث يأكد هي السابق بالبحث العلمي بحث بين والفرق
بّتعل م نتيجة تحسين فيّالمباشرةّطريقة عملية . وتحليلها الطال 
 لترقيةّالمباشرةّريقةالطّ ّوصفّدمجرّ ّعن يأكد ابقالسّ  البحث وأما
ّاإلسالمي ةّالث انوي ةّالمدرسةّفي الكالم مهارة في الط ال ب نتيجة

 .كديرىّالث انيةّالحكومي ة
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 البحث تحديد .ه
 :الموضوعي حديدالت   .1

 .مرت ب ا الل غة مادة بالوصول متعلقّ  مخط ط هي: الط ريقة
 يكتسب التي Restructuring  الخبرة بناء دةإعا عملي ة أن ه هو: الت عليم
 .والقيم واإلجتهاد والمهارات المعروفة بواسطتها المتعل م

 
 

 :المكانية حديدالت   .2
ّاإلسالمي ةّالثانوي ةّالمدرسة فى العلمي بحث الباحث يبحث

 .11 الفصل في           يعنيالمنار""
 :الزمانية حديدالت   .3

 المنار" اإلسالمي ةّالثانوي ةّالمدرسة فى العلمي بحث الباحث يبحث

 .2014- 2015ّانيةالث ّ مرحلة في   11 الفصل في            يعني

 

 البحث هيكل .و
 ولسهولة الغاية لىإ تصل امنهجي ّ ابحث ّ البحث هذا يكون كي
 :بوابأ سادسة لىإ البحث هذا الباحث فقسم, بحثه فى الباحث

 فيها يبدأ جوهرية وتقطة البحث هذا مقدمةك: لاألوّ  الباب
 كائز, البحث خلفية: اآلتية أمور الباب هذا فبتنظيم بحثه في الباحث
 .الباحث سلكها التي البحث وطريقة, البحث هدافوأ ,البحث

 عن تتعلقّ  فهي البحث لهذا ةظري ّالن ّ اإلطار :انىالث ّ الباب
 عليمت من الهدفو ،وتعريفه ةالعربي ّ غةالل ّ تعليم وهي عليمالت ّ ةالكيفي ّ
 .ةانوي ّالث ّ المدرسة في ةالعربي ّ غةل ّال

 وتحتوى العلمي البحث هجمن عن فيه فالحديث: الثالث ّ الباب
 مصادرو البحث حلّ وم الباحث حضورو البحث ونوع المقاربة على

 .تائجالن ّ ةصحّ  تأكيدو البيانات تحليلو البيانات معجو البيانات
 الباحث ثفيتحدّ , البحث ةنتيج عن فيه يثالحد: ابعالرّ  الباب

 تاريخ، على تشمل وهى البحث رضغ عن عامة صورة: عن
 فيها عليمالت ّ ومراحل سيسها،تأ خلفية وتاريخ الجغرافى، موقعها

 .فيه ةغوي ّالل ّ شطاتوالن ّ, فيه عليمت ّوال ةربي ّوالت ّ فيه راسةالدّ  والمرحلة
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 . الخاتمة و البحث الخامس والباب


