
 

 

 
املستوى الثاين يف معهد بنو   ةبائية يف مهارة الكالم لطلطريقة اإلنتقالفعالية إستخدام 

 2017/2018سيال العام الدراسى اسنوسي س

  
 عداد الطالبة  إ

 نور ماال سري 
 2013414906021000198:  امعيجلرقم اال

 
 حتت إشراف

 حسنان املاجستي :  املشرف األول 
 املاجستي د أمحد حلواين شافعي:  املشرف الثاين  

 
 كلية الدينية اإلسالمية 

 جامعة حممدية ماترام 
2019 
 
 



 

 

 حبث علمي 
 

املستوى الثاين يف معهد بنو   ةبائية يف مهارة الكالم لطلطريقة اإلنتقالفعالية إستخدام 
 2017/2018سيال العام الدراسى اسنوسي س

 
 قدمته الباحثة للحصول على الشهادة اجلامعية يف تعليم اللغة العربية  

 
 عداد الطالبة  إ

 نور ماال سري 
 2013414906021000198:  امعيرقم اجل

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدينية اإلسالمية 

 جامعة حممدية ماترام 
2019 

  



 

 

 صفحة املوافقة على مناقشة البحث

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 الشعار
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 

Artinya:  Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya 
Aku akan menambah ( nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari ( nikmat-Ku) maka pasti azab-Ku 
sangat pedih.(QS: Ibrahim:7) 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلهداء
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إىل األعمال النافعة وأيّدابين أبدب صاحل، لعلى هللا مها من الصاحلني ويرمحهما كما  

 رمحاين صغريا. 

 حّث على يف إمتام هذا البحث العلمي زوج احملبوب )ابسوكي رمحن ( الذي قد  .2

 اإلبن )الك مشّدد ( الذي قد اعط القّوة عند كتب هذا البحث العلمي حىت إهناؤه   .3

واحدا   .4 حرفا  ولو  علمين  ومن  اجلامهة  حىت  اإلبتدائية  املدرسة  من  األساتيذ  مجيع 
 عسى أن ينفعنا هللا به 

حممدية ماترام من قسم اللغة العربية،  مجيع األصدقاء احملبوبني يف السكن ويف جامعة   .5
 وغريهم الذين قد ساعدوين يف إمتام هذا البحث العلمي.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
احلمد هلل الذي هداان هلاذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا والصالت والسالم 

أمجعني   وأصحابه  آله  وعلى  والسالم  عليه  هللا  صلى  حممد  هللا  حبيب  تبعه  على  ومن 
 . إبحسان إىل يوم الدين أما بعد

هللا   من  وقد  عطائك  وعظيم  نعمك  جزيل  على  ترضى  حىت  ايريب  احلمد  فلك 
أن أقدم ابلشكر والتقدير إىل   –بعد محد هللا تعاىل    –هذا البحث. ويسرين  علي ابمتام  

أحدهم  يبخل  ومل  الوجود  إىل حيز  البحث  اجناز هذا  الكبري يف  الفضل  هلم  الذين كان 
 بشيء طلبت، وال يشكو مهما ترددت إليه لالستشارة واالستعانة. ومنهم: 

الذي اعطين فرصة حىت أستطيع   -1 الواجب  هللا سبحانه وتعاىل  أن أكمل 
 اآلخر

احملمدية   -2 اجلامعة  رئيس  املاجستري،  الغين  عبد  أرشد  ح  د  احملرتم  فضيلة 
 مباترام

فضيلة احملرتم عبد الوهاب املاجستري، عميد قسم تعليم اللغة العربية كلية  -3
 الدينية اإلسالمية يف اجلامعة احملمدية مباترم 

تعليم   -4 قسم  رئيس  املاجستري،  حسنان  احملرتم  العربية كلية فضيلة  اللغة 
 الدينية اإلسالمية يف اجلامعة احملمدية مباترم 

البحث  -5 هذا  يف كتابة  األول  املشرف  املاجستري،  حسنان  احملرتم  فضيلة 
 الذي يعطي إشرافه وإرشادته وتوجيه للباحث كل دقة. 

هذا  -6 يف كتابة  الثاين  املشرف  املاجستري،  حلوين  أمحد  د  احملرتم  فضيلة 
 يعطي إشرافه وإرشادته وتوجيه للباحث كل دقة واحلماسة. الذي  البحث



 

 

األستاذ أمحدي رئيس معهد بنو سنوسي ساسيال وعلى إذنه للبحث يف   -7
 هذا املعهد

 مجيع املدرسني واملوظفني احملرتمني مبعهد بنو سنوسي ساسيال  -8
 الوالدان احملرتامان قد ربياين ودفعاين يف طلب العلوم النافع -9

 قد حّث على يف إمتام هذا البحث العلمي الذي زوج احملبوب  -10
حبسن  يشيبنا  وأن  هلا  حد  ال  برمحة  علينا  مين  أن  هللا  عسى 
الثواب، وأخرا أن عذه الكتابة أثر من آثر اإلنسانية املائلية إىل اإلخطاء،  

 فلذالك ترجو الباحثة من قراء النقد واإلقرتاح على سبيل اإلحالص. 
عله يكتب عملنا عمال صاحلا  هذا ما سر هللا سبحانه وتعاىل ول

 يف الدنيا واآلخرة، آمني..... 
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 املستخلص 

حتت    2013414906021000198نور مال سري، رقم اجلامعي   حبث العلمي: 
الكالم   مهارة  يف  اإلنتقائية  الطريقة  استخدام  "فعالية  لطلبة  املوضوع 

الدراسي  العام  ساسيال  سنوسي  بنو  معهد  يف  الثاين  املستوى 
". املشرف االول: حسنان املاجستري، واملشرف الثاين:  2018/ 2017

 د أمحد حلواين شافعي املاجستري.

على   خاصة  العربية  اللغة  التعليم  يف  الطلبة  يساعد  ان  ميكن  اإلنتقائية  طريقة  تستخدام 
ا الكالم.  مهارة  وفهم  املفهوم   اتقان  ليعطي  املعليم  اإلنتقائية كالطريقة  طريقة  ستخدام 

للطلبة يف التعليم اللغة العربية. واالهداف من هذا البحث ليعرف ان فعالية استخدام يف 
الدراسي   العام  ساسيال  سنوسي  بنو  معهد  يف  الثاين  املستوى  الطلبة  -2017مهارة 

املس 2018 بشكل  الكمي  املنهج  البحث  هذا  استخدام  اإلرتباطي.  .  أبسلوب  ح 
أما نتيجة اجلدوال   0،448والنتائج من هذا البحث مبساعدة اإلرتباطي املنتج حلظة هي  

(: "أن عملية استخدام طريقة اإلنتقائية يف مهارة  Ha. فلذالك قبول الفروض ) 0،423
الدراسي   العام  ساسيال  سنوسي  بنو  معهد  يف  الثاىن  املستوى  الطلبة  -2017الكالم 

1018  . 

    . طريقة اإلنتقائية، مهارة الكالم الكلمات االساسية:

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
ABSTRAK 

 

Skripsi, Nurmalasari NIMKO: 2013414906021000198 yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Metode “Eklektik”  Dalam Kemahiran Berbicara Siswa 

Kelas Dua Di Ponpes Banu Sanusi Sesela Tahun Pelajaran 2017-2018”. 

Pembimbing  I: Husnan, M.Pd.I, Pembimbing II: Dr.Hilwani Syafi’i, 

M.Pd.I. 

Penggunaan metode “Eklektik”  dapat mempermudah siswa dalam belajar bahasa 

arab khususnya dalam berbicara bahassa arab. Penggunaan metode “Eklektik 

“sebagai metode guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam belajar 

bahasa arab untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara 

menggunakan bahasa arab. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan terhadap kemahiran siswa kelas dua di Ponpes Banu Sanusi 

-Sesela  Lombok  Barat tahun pelajaran 2017/2019. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif bentuk survei dengan analisis korelasi “product moment”. 

Berdasarkan hasil penelitian ada pengaruh yang signifikan pembelajaran bahasa 

arab menggunakan metode “eklektik” dan lebih efektik untuk meningkatkan 

kemahiran berbicara siswa. Dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment, maka di peroleh nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,448 > 0,423) sehingga 

hasil penelitian ini ”signifikan” yang artinya hipotesis alternatif (Ha) diterima: 

“Ada pengaruh penggunaan metode “eklektik” terhadap kemampuan berbicara 

siswa kelas dua di ponpes Banu Sanusi - Sesela Lombok Barat tahun pelajaran 

2017/2018”. 

Kata kunci: Metode Eklektik,Kemahiran Berbicara. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

خلفية البحث -أ  

تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاته يف اللغة، 
على  القائمون  ويعتربه  األجنبية،  اللغة  تعليم  منهج  يف  رئيسيا  جزءا  يعترب  فالكالم 
اجلزء  الغالب  أنه ميثل يف  اللغة األجنبية، ذلك  تعلم  أهداف  أهم  امليدان من  هذا 

الكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على 1تعلم اللغة. العملي والتطبيقي ل
استخدام األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت 
الكالم عبارة   يريد أن يقوله يف مواقف احلديث أى أن  التعبري عما  تساعده على 

للح مضموان  مث  للتكلم،  دافعا  تتضمن  إدراكية  عملية  لغواي  عن  نظاما  مث  ديث، 
ميكن  ال  العمليات  هذه  وكل  شكل كالم،  يف  واملضمون  الدافع  يرتجم  بوساطته 

 2مالحظتهافهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة. 

يعترب   وهلذا  اإلنسان،  عند  االجتماعى  االتصال  وسيلة  ميثل  أيضا  والكالم 
تعدد املواقف اليت يستخدم فيها الكالم أهم جزء يف ممارسة اللغة واستخدامها. وت

يف احلياة اليومية، مما جعل تعليم الكالم  واحملادثة واالتصال الشفهي أمرا أساسيا  
املهارات  الدارسني من إكتساب  املدرسة، هبدف متكني  به داخل  ينبغي اإلهتمام 

 
طعيمة 1 أمحد  رشدي  و  الناقة  هبا،   حممود كامل  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تدريس  منشورات    طرائق  )الرابط: 

 . 125(، ص. 2003املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة، 
(، ص  1985) جامعة أم القرى: مكة املكرمة،   تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة،  2
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البنا واملناقشة  ابحلديث  املعلومات    ئيةاخلاصة  وعرض  التعبري  على  ، والقدرة 
وإمكانية تقدمي نفسه ونشاطه الفكري لزمالءه وأسرته ومدرسيه، والتعبري عن ذاته  

و  ابآلخرين  إتصاله  به. اعند  اآلخرين  الكالم    3تصال  على  التالميذ  فتعويد 
ابلولد عن  تبعدان  ثقةابلنفس،  و  املتسلسلة جبرأة  املرتبة  األفكار  وإيراد  الصحيح، 

لنفس "حتل عقدة لسان الولد وتساعده على اخلطأ أو اخلوف منه، وهذه الثقة اب
 4النجاح يف دروسه يف احلياة". 

إحدى املؤسسات تالميذها    هي  سسيال غنونغ ساري   "بنو سنسي"  عهدوم
يف   العربية  اللغة  بتعليم  واملهتمة  الغربية املعنية  لكافة و   لومبوك  متعددة  آمال  لديها 

لتمكني   تسعى  أهنا  وهي  أال  وتعمتالميذه  الرتاث  استيعاب كتب  ق يالتالميذ 
وإيصال  اليومية  التالميذ  حياة  يف  اللغوية  البيئة  بتهيئة  وهذا   ، اللغوية  الكفاءة 

لكفائتهم يف ااملعلومات يف حجرة الدراسة ابستخدام اللغة العربية. ولكن ابلنسبة  
والكالم أهنا  احملادثة  الباحث  ال حظ  املد  فقد  هذه  أن  رغم  رسة  متدنية  ضعيفة 

العربية يف املدرسة  البيئة  التعليم خبلق    تسعى بكل جهدها يف تطوير ورفع مستوى 
اليت   املفردات  إضاف   الطلبة  اناوهليوتزويد   يوم،  حجرات كل  يف  تدريسها  إىل  ة 

 الدراسة. 

الباحث الحظ  الكالم  ك   ةوحينما  مهارة  يف  التالميذ  كالم  أن  جد  و فاءة 
العبارة و األساليب املستخدمة. و أيضا    التالميذ مل يكن صحيحا سليما من حيث

الفصل   داخل  اجلارية  التعليم  عملية  ه  يجتر   الكانت  تعليم   املطلوب   وكما  يف 
لديه طريقة صحيحة وإمنا إعتمد على اإللقاء حىت   املدرس  مهارة الكالم، مل يكن

 
)رايض: دار املعوارف،  تودريس اللغوة العربيوةسويكولوجية الوسوائل التعليميوة ووسوائل عبد اجمليد سيد أمحد منصوور، 3

 .104(، ص. 1983
الصميلى،  4 تطبيقايوسف  و  نظرية  تدريسها  طرق  و  العربية  العصرية،    اللغة  املكتبة  ص.  1998)بريوت:   ،)

180. 



 

 

 إىل عدم توفر فرص التالميذ لألنشطة احليوية يف الكالم، وعدم ممارسة الكالم  أدي
وتعب  ملل  ى  يسبب  وهذا  اجملموعة.  طريق  عن  بينهن  ابملعاملة  القيام  مع 

 ملشاركة يف الدراسة داخل الصف. من اميذالتال

احلل، تتطلب  الظاهرة   هذهوهذه  أتتى  يف  لذلك  البحث   هذا  احملاولة 
مهارة  يتنو ل بتدريس  املناسبة  التدريس  طرائق  وخاصة  التدريس  طرائق  عوجتديد 

عملية التعليم و التعلم داخل الصف حية، ممتعة،  أيضا جلعل      الم، وهذا العملالك
لدى   والدارسات،  جذابة  أكثر منلكي يستفيدواالدارسني  التعليمية  العملية   هذه 

 قبل. ذي

الفرص ما جيعل  فيه  يكون  أن  ينبغي  التعليم  أن  وأكد رشدي أمحد طعيمة 
عملية أخرى  بلغات  للناطقني  تعليمها  برامج  يف  العربية  جمرد   تعلم  وليس  حية، 

الدراسة   اللغوي يف حجرة  استظهار قواعد أو حفظ كلمات. و مواقف االتصال 
 5إمنا هي مرحلة تدريبية، شأهنا شأن التدريب يف مسبح صغري هتيئة خلوض البحار. 

سيما   ال  اللغوى  االتصال  من  النوع  هلذا  إمهاال  هناك  أن  املالحظ  ومن 
إال   الكالم،  أو  التحدث  فن  وحىت تدريس  الشفهي.  ابلتعبري  عندان  يسمى  فيما 

يف أفضل   -الدرس املخصص هلذا اللون اللغوي قد هجر غالبا أو أمهل، أو هو  
حيث   -األحوال   اإلاثرة،  ومن  الروح  من  خالية  مملة  ميكانيكية  بطريقة  يؤدى 

عندان   التدريس  طرق  أن  إىل  ونظرا  مضمون.  بال  شكال  الشفهي  التعبري  أصبح 
اإل على  نفسه نعتمد  عن  ويعرب  يتحدث  للتلميذ كي  احلرية  إعطاء  وعدم  لقاء 

 6ويناقش، فقد أفرغ التعبري الشفهي من مضمونه وأصبح شكال بال معىن حقيقي.
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ترقية عملية التعليم يف   ف إىلهد الذي ي  ومن هنا نشأت فكرة هذا البحث
استخدام   وهي  العربية،  الكالم مها  سهاإجى  الطريقةالتيرت اللغة  تعليم  يف  خاصة 

هدف إىل تنمية  يكحل  الطريقة االنتقائية  دام  خربية. ومن احملاوالت املقرتحةاستوالع
و  العربية  الكالم  املتوسطة    تعبريال مهارة  املدرسة  يف  التالميذ  لدى  الشفوي 

إمنا حيتاج إىل مشاركة   سلياإلسالمية. و  املعلومات فحسب  إيصال  مبجرد عملية 
ذهنا   فسوف    7جسدا وخربة. و التالميذ  اللغوية  األنشطة  هذه  أجادالتالميذ  إذا  و 

 يكونون مغرمني هبا. 

يشجع   أن  يستطيع  ألنه  الطرائق  دور  من  يرتك  ال  العربية  اللغة  تعليم  يف 
درس. ومن أحد الطرائق الذى ميكن ان  الطالب يف التعليم وتبسيط املفاهيم عن ال

واللغة.   احملتوى  حيث  من  طريقة  من  القياسية  للمعاير  وفقا  الطالب  قدرة  يعطي 
 وطريقة الذي يستخدم يف هذا البحث يعين طريفة اإلنتقئية.  

هذه   منف
تألهناانمهيةتعلماللغةالعربيةابستخدامالطريقةانهيكعناستخدامالطريقةاالنتقائيةالقضااي
تسّهل   العربية  اللغةالعربيةيتكلمبفهماللغةالعربية،وخصوصاالطلبة  اللغة  تعليم   .

ابستخدام طريقة اإلنتقائية يف معهد بنو سنوسي سسيال تستطيع الطلبة ان تتكلم 
 بللغة العربية.

املوضوع:   حتت  تبحث  أن  الباحثة  تريد  املذكورة،  اخللفية  تلك  على  بناء 
يف مهارة الكالم الطلبة فصل الثاين يف معهد بنو  "فعالية إستخدام طريقة اإلنتقائية  

 ".   2017/2018سنوسي سسيال العام الدراسى 

 أسئلة وحتديد املشكالت    -ب
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 هذا البحث هي : أسئلةكانت 

 كيف تعليم مهارة الكالمبمعهد بنو سنوسي سسيال ؟  -1
الطلبة   -2 على  اإلنتقائية  طريقة  ابستخدام  الكالم  مهارة  تعليم  فعالية  ما 

 قسم العالىبمعهد بنو سنوسي سسيال ؟  لثاينا فصل

 األهداف والنوافع  -ت

 االهداف البحث -1
 األهداف من هذا البحث هي :

 تعليم مهارة الكالم مبعهد بنو سنسي سسيال ملعرفة  (أ
على  ملعرفة    (ب اإلنتقائية  طريقة  ابستخدام  الكالم  مهارة  تعليم  فعالية 

 قسم العامل مبعهد بنو سنوسي سسيال  الثاين طلبة فصل
 نوافع البحث -2

 النوافع من هذا البحث منها :  
 النوافع النظرية (أ

أن   أراد  ملن  فكرية  ومعطيات  والقارئني  للباحث  انفعا  البحث  يكون  ان 
الطلبةفصل يعرف الكالم  مهارة  لرتقية  اإلنتقائية  طريقة  تعليم    فعالية 

 2018/ 2017يف معهد بنو سنوسي سسيال العام الدراسي   الثاين
 النوافع التطبيقية   (ب 

طريقة   (1 إستخدام  يف  مسامهة  البحث  هذا  ويقدم  لألساتذة، 
 اإلنتقائية لرتقية مهارة الكالم لطلبة

لطلبة، ويقدم هذا البحث مسامهة يف مهارة الكالم ابستخدام    (2
 طريقة اإلنتقائية 

 


