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 التصريح أبصالة الرسالة

املوقع أدانه بتمام الوعي أن ىذه الرسالة ىي نتيجة من عملو  الباحثصرّح 
ابلنفس، وإذا كانت يف يوم آت مربىن أو مثبت بدليل على أهنا نتيجة تقليد أو 
انتحال أو مساعدة الشخص اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة والشهادة اليت 

 ابطلتان للحكم. الباحثحصل عليهما 
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 موافقة املشرفني

: القيد رقم  ،هرينتو ع على الرسالة املقدمة من الطالببعد اإلطال
مشكالت تطبيق طريقة االنتقائية ىف ": هاموضوع، و 00000220024ت/

، وبعد "تدريس اللغة العربية ابملدرسة العالية "الفالح" أرونج كيكي جيين بونتو
أن الرسالة املذكورة قد استوفت  إلصالحات نقرر، حنن املشرفان،ا ءإجرا
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 االعتماد على الرسالة
، الرقم اجلامعي: هرينتواملقدمة من الطالب:  العلمية هذه الرسالة
مشكالت تطبيق طريقة االنتقائية ىف تدريس  عنواهنا " كان ،00000220025

قد انقشتها جلنة  " اللغة العربية ابملدرسة العالية "الفالح" أرونج كيكي جيين بونتو
 لدين اإلسالمية احلكومية مكاسر يفجبامعة عالء ا التدريسوشؤون  املناقشة لكلية الرتبية

قد قبلت  ،ه 2325 شوال 02املوافق للتاريخ م  0024 يويل 24الثالاثء التاريخ اليوم 
يف قسم اللغة الرتبية اإلسالمية سرجاان درجة الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على 

 العربية بكلية الرتبية إبصالحات.
 جلنة املناقشة:

 (     )                .م. فد ست عائشة خالق، س.أغ.، :  الرئيس
 (    )                  .م  الدكتورندة محسية جأفر، م. ه:  السكرتري 

 (           )              منري، م.أغ الدكتور:  األوىل ةاملناقش
 (     )        س ي، مأ الدكرت عبد الرءوف دمحم امني، ل:  املناقش الثاىن
 (     )        الدكتور احلاج صرب الدين غراجنانج، م. أ:  املشرف األول

 (     )         .: الدكتور محك إلياس، م. تح. إ ة الثانيةاملشرف
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 كلية الرتبية جبامعة عالء الدين
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 002 2 251402 25432020رقم التوظيف: 
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 يحب كلمة الت 

 مل يعلم،ما م اإلنسانعلحسن تقومي و خلق اإلنسان يف أاحلمد هلل الذي  
جزيل أشكر هللا  وبعد، فأان .أشهد أن ال إلو إال هللا وأشهد أن دمحم رسول هللا

متكنت من إهناء  الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت  أدامين الذي الشكر
ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على كتابة 

كلية الًتبية قسم اللغة العربية جبامعة عالء الدين   يفالًتبية اإلسالمية سرجاان 
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.

مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل  الباحثواجو لقد 
ىذه الرسالة كتابة  انتهتيف معاجلتها حىت  حثالباوخدمة خمتلف األقوام استطاع 

الشكر اجلزيل على ىاؤالء املساعدين واملشرفني أن يقدم  الباحثود ولذا  .ابجلودة
 واملشجعني منهم:

" الذين قد ربياين األب "مجنع" واألم "سرية والدّي الكرميني العزيزين احملبوبني، .1
وساعداين بقدر طاقتهما على تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن الرشد 

إمتام دراسيت وأسأل هللا أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة والعافية 
 ويهديهما صراطا سواي



 و
 

نوائبو عميد كلية الًتبية وشؤون التدريس و  الدكتور احلاج صاحل الدين، م. أغ .2
والدكتور  الدين ررااجان،، م. أ. وكيل العميد األول األستاذ الدكتور احلاج صرب

احلاج أمري اتج الدين، ل.س. م. أغ. وكيل العميد الثاين والدكتوراندوس 
احلاج دمحم آنس مالك. م. أغ. وكيل العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم 
وأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 

 .احلكومية مكاسر

 .وشؤون التدريسرئيس قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية الدكتور منري، م. أغ.  .3

 ،كاملشرف األول وست عائشة خالق.الدكتور احلاج صرب الدين ررااجان،، م.أ .4
م. فد. كاملشرفة الثانية الذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من   أغ.،س. 

 كتابة ىذه الرسالة، عسى هللا أن يتم نعمو عليهما إن شاء هللا.

كاملناقسة األوىل والدكتوراندوس محكا إلياس،   .أ .م، قاسم أمرةاجة احل ورالدكت .5
 م. تو إ. كاملناقش الثاين، عسى هللا أن يتم نعمو عليهما إن شاء هللا.

كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي من  .6
 اجلامعية.أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة 



 ز
 

بوجو خاص والطالب  مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الًتبية .7
اآلخرين من الكليات األخرى بوجو عام الذين أمدويل مبا لديهم من أفكار 

  وآراء يف إعداد ىذه الرسالة.

إىل من ساعدين من األصحاب  وإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل .8
، ية، وأخصهم ابلذكر وأصحايب، سكينةوالصاحبات مادة كانت أم روح

ىم أصدقائي من قسم ورري  ، سرراينة، أرحام، خريمان، أمحدخيضر خري الناس
 . 2212اللغة العربية 

وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزايدة 
ى القرّاء وال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة, ونسأل هللا التوفيق وعوان بني لد

 واهلداية يف تنظيم ىذه الرسالة, آمني اي رّب العاملني.
 

 ى 1435      مكاسر,                                              
               2215 

 الباحث
 

 ىرينتو
 22222112216ت/



 جتريد البحث
 :ىرينتو  اإلسم

 02022002202: رقم التسجيل
:مشكلة تطبيق الطريقة االنتقائية ىف تدريس اللغة العربية ابملدرسة العالية  العنوان

 أرونج كيكي جىن بونتو "لفالح"ا
 

مشكلة تطبيق الطريقة االنتقائية ىف تدريس اللغة العربية  ىذه الرسالة تبحث يف
ثالثة وتعاًف ىذه الرسالة أرونج كيكي والية جىن بونتو.  "الفالح"الية ابملدرسة الع

مشكالت و ىى: كيف تطبيق طريقة االنتقائية ىف تدريس اللغة العربية ابملدرسة العالية 
 "لفالحواجهها املدرس ابملدرسة العالية "االفالح أرونج كيكي، ما ىي املشكالت الىت ي

أرونج كيكي ىف تطبيق الطريقة االنتقائية ىف تدريس اللغة العربية، و ما ىي احملاوالت الىت 
يقوم هبا املدرس حلل تلك املشكالت ىف تطبيق الطريقة االنتقائية ىف تدريس اللغة العربية 

 أرونج كيكي. "لفالحابملدرسة العالية "ا
البحث العليمى. اجملموع كورة فاستخدم الباحث طريقة أما احلل للمشاكل املذ 
طالبا حيث جعلهم الباحث العينة النموذجية. وأدوات  53لكلى من ىذه البحث ىو 

 املواد منها االستبيان ودليل املقابلة. ىف مجع الباحث هاستخدملبحث العلمى الىت ا
 املشكالت الىت يواجهها الطالب ىيالباحث من حتليل املواد أن  بنا على ما قام بو

الطريقة املطبقة التكيف مع رة الطالب على قراءة القرآن الكرمي وال يستطيعون قّلة قد
تدريس اللغة  على توحيد طرق ة مدرس العربيةالختالف قدرهتم على فهم الدرس وقلة قدر 

 إلقاء مواد اللغة العربية سائل التعليمية الىت تؤدي اىل صعوبةالعربية وقلة الو 
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 الباب األول

 املقدمة

 املشكالتخلفية الفصل األول : 

ري عػػا اكارػػ ن اللغػػه  ػػا أتاة  اػػقغ اللشػػر كاللػػلقنس كيللغػػه   ػػ     ال ل ػػ 
كالرقي كاحلض نات اإل     ه ل س ذل  الش مػه إ  وقوػقت اكسػ    كاحلش ئق كاللقاطف

ػ  . الػذل  لل ػا اللُاللغقم الذم  ق كع ؤ ػ  كررااػ   ىف حتش ػق ادلاػ  ؿغػه تكنا هاما
 اللل ن  لإل   ف وني الر ئا ت اكخرل. 

إل ا ؿ كال ف  م وني أوا ء ال لر، ك ا أيه هػا أتت   ا  ش  أف اللغه  ا أتاة 
ػػػػػمىقىاًت كىاكىٍنً  كىاٍخػػػػػً  ىؼي   اللظمػػػػػا. يشػػػػػقؿ    لػػػػػ     ٍلػػػػػقي ال ى كىًهػػػػػٍا  ءىاتى ًػػػػػًا خى

ت لللػػػ دلني أىلً ػػػاىً ريٍم كىأىلٍػػػقاىً ريٍم ًإف   ىًف ذىلًػػػ ى تتى
ح ػػػ  . إف اإل  ػػػ ف  ػػػق ادلللػػػقؽ الق ِ

ة كأحػػ ـ عة  ػػه الػػذل يا ػػق كيلػػىف عمػػ  ىف اػػمريس هػػا اح سػػ س ك اػػقنات خ ػػري 
 كحزف، كه  إ  ذل . حكحب ككرا  ه كار 

و ػػ  أٌف ال ػػااؿ اكٌكؿ الػػذل ا ػػر و ػػ     ػػق   هػػ   ػػا اللغػػه   لشػػ  اخ لػػف 
 هفاقهاػ ، كلػ س  اػ ؾ ا فػ ؽ شػ هر علػا هفاػـق زلػ تالللمػ ء    لريػف اللغػه ك 

                                                 
1
يةنظر هشام النهاشم،    . 1م( ص.  1991لبنان : مكتبة لبنان ناشرون، -)الطبعة اآلولى.، بيرت "مقدمة" معجم فصاح العام ِّ
2

وم اآلية:   .  22القرآن اكريم سورت الر 
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.  اػ ؾ  للغه كيرو  س ب كثرة ال لريف ت ك ل ت   إ  ان   ط اللغػه ورثػريو هػا الللػـق
عٌ ةي  لػ نيف لًليغػهو كمػ  كنت ىف ك ػب علػم اللغػه، كادللػ وم، كادلقسػقع ت، هااػ   اػ ف 

ف. ك هااػ  مجلاػ  لغػ ة، لغػق لغهن  ا لفظ علا ك ف "اػيٍللىه" كررة، ك ق ر    –الٌلغه 
ل  الٌلغػػػػقف. اشػػػػ  قػػػػ ؿ  لػػػػ    "كإذ هػػػػر ٍكا يلٌلغػػػػق هػػػػر ٍكا  يلغػػػػا، إذ  ػػػػ ل، ككػػػػذ-لغػػػػا
أل هػػر ٍكا يل  طػػر. كوػػ ء ىف احلػػ ي: اللػػريف  "هػػا قػػ ؿ ىف ا يميلػػه " ػػا"  ّكراهػػ "

 ول  نة أخرل ها ق ؿ  ا ىف ا مله اش   رٌلم.  .ْ"اش  لغ ، أم  رٌلم

. ٓ ػػا أ ػػقات يلػػىٌف قػػ  كػػر قػػقـو عػػا ا رااػػاالفػػ ع عثمػػ ف وػػا وػػ   اللغػػه عاػػ  أوػػق
عا   الغ ي   اللغه  ا ألف ظه يلىفي ق  كر ققـو عا هش    م
 ٕكق ؿ اوا احل وب ٔ

ىف سل اػػػػرس  حػػػػٌ  للغػػػػه كػػػػر  لفػػػػظو كيًاػػػػ ى ًلمىلٍػػػػ ى 
  ػػػػه الػػػػ  اللغػػػػ ت اكوا لإحػػػػ   .ٖ

الللػػػم ادلاػػػم الػػػذل رو ػػػه. اللغػػػه اللرو ػػػه  ػػػي ل  ػػػي اللغػػػه الملي ػػػ لملا  الاػػػ   ىف اللػػػ 
كػػػػر ه ػػػػلم لفاػػػػم تياػػػػا.  للػػػػ م اللغػػػػه اللرو ػػػػه كاوػػػػب شػػػػرعا علػػػػا    للماػػػػ  وػػػػ أف ي

ادل لمني ل فشاقا أ قؿ تياام كل شـق ق   لقاهتم كس ئر ع  تهتم ال      ش ر هاام 
 س ـا ن ا س سي لإله. إا اه إ  ذل ،  لل م ادلوغري اللغه اللرو 

                                                 
 .  ِٕالشرآف الررمي سقنة الفرق ف اكيه   ّ
 .ُـ(، ص. ُٖٗٗ-قُُْٗال    اكك   أكواج ا   ا ج   أحر ـ، ه خر إ  طريق  لل م اللغه اللرو ه )ا ظر أ  ر أنش ،   ْ
. ا ظر أيض  ىف رلم  اللغه اللرو ه ّّص .ـ(، ُِٓق/ُُّٖال  له الث   ه؛ هار  تان الر ب ادلاريه، اخلا ئص ا زاء اككؿ)ا ظر أىب الف ع عثم ف وا وا،   ٓ

 .ُّٖـ(، ص. ََِّق/ُِْٓال  له الراوله؛ الش  رة  هر  ه اللركؽ ال كل ه،  ادللةم القس ط)اإلتانة الل هه للمةمل ت كإح  ء الرتاث مجاريه هار اللرو ه، 
-قَُْٗاككؿ )ال  له الث   ه كالللركف؛ وريكت  ادلر  ه اللاريه، ، و ه  ا زء و ه  ال نك  اللرو ه هقسقعه ىف ث ثه أوزاءها فا الغ ه ني،  ٔ

 .ٕـ(،ص.ُٖٗٗ
1
 هو عثمان بن عمر أبى بكر من كبار عالماء العربية.  

8
 .  ٖ، ا زاء اككؿ )ال  له الث   ه؛ الش  رة  هر  ه تان الرتاث، تساه(، ص. ادلز ر ىف علـق اللغه كا قاع ع   الرمح ف و ؿ ال يا ال  ا،   



ّ 
 

ق ن لشقلا  ل    إان  أ ٍػزىٍلاىػ سي قػيػٍرآانن عىرىوً اػ  ا ى اٍ الررمي ق  أ زؿ يللغه اللرو ه هً الشرآف   ق  
ػػٍم  ػىٍلًشليػػٍقفى  لٌلىل ري
ه ء كالر ػػب الػػ   ػػافا  الللمػػ ء الشػػ . ككػػذل  حػػ ي: الاػػ    ٗ

  ىف  للػػػم اللغػػػه هر قوػػػه يللغػػػه اللرو ػػػه أيضػػػ . ا  ػػػا يا غػػػا علػػػا كػػػر ه ػػػلم أف   اػػػ
 اللرو ه ورر وا س كط ق ا ل ار إ  كر ه  ي ما س ها الللـق ال يا ه .     

لػػ    ا اػػ  إ  ك   ػػ    مبػػ  ملاللغػػه اكوا  ػػه، كالػػ ٌكؿ   اللػػ اللغػػه اللرو ػػه  ػػي  
 ذلػػ . هػػا الاػػلقيت ىف  لٌلماػػ  كف ا خػػ  ؼ ىف اللاةػػه ك لفػػظ احلػػركؼ ك ػػري

اػػ  ال ٌل ػػه حا مػػ  ي لٌلمػػقف اللغػػه اللرو ػػه و ػػ ب كوػػػقت جت ك اػػ ؾ أيضػػ  اللقائػػق الػػي
اك ظمػػػػػه اللغقيػػػػػه الػػػػػي  وػػػػػ  أف ي  لق ػػػػػ ، امػػػػػث  ىف  اللغػػػػػه اللرو ػػػػػه  اػػػػػ ؾ الشقاعػػػػػ  

 .ُُكالارا ه   َُالاحقيه

هػػا  لفػػظ  أ ػػه هػػقات ه اٌقعػػه، وػػ اللغػػه اللرو اإذا قػػ ناٌن اللغػػه اللرو ػػه وغري ػػ ، ك  ػػ      
ك   أ  ػ:كال ل ػذكري ػري ىف إعراقػ  كاشػ ش قا  كاققاع    كال غج احلركؼ( ك حراا  )سل ن 
 ه  إ  ذل .

                                                 
9
 .2القرآن الكريم سورة يوسف األية   

ال    امح  الاحق ا   ح   ق ققاع  يلرؼ ق  أحقاؿ أكاخر الرلم ت اللرو ه ال  حالا ورتك ب ولضا  ه  ولضا  ها إعراب كوا ء كه  ي  لام ، ا ظر   َُ
 .ٕال اه(، ص.  )وريكت  تان الر ب الللم ه/تان الفرر، تكفالشقاع  ا س س ه اللغه الرو هاذل شم، 

، ال    ق راوحييلرؼ الللم ء الارؼ  ق اعلم الذم  لرؼ وا ك ف ه    ه اكوا ه اللروه، كأخقاؿ  ذس اوا ه ل ا إعراي ك  وا ء، ا ظر ال كك قن ع   ال  ُُ
 .ٕـ(، ص. ُّٖٗق/ُّّٗ)وريكت  تان الااضه اللرو ه، الار 
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 للػػم  ورثػػري ا ػػلبف  للٌػػم اللغػػه اللرو ػػه لػػ يام ا    ػػ ع أ كثػػري هػػا ال ٌػػٌ ب        
 .  ُِلغه أوا  ه أخرل

اللمل ػػه الػ   ضػػ     ت ػيا غػا إعػػ ات ادلللٌػم ال ل   م اف ػػذ كو ػ هت كهػا أوػر       
ال ػػ نيس كاخ  ػػ ن  هػػا أوػػر    ػػري  ػػ اؼ  ف  ػػ ر ادلػػقات ا اػػ ك ، هثػػر قاتك اػػه ادلػػ
 ال شا  ت 

هلػػػػرله     ػػػػق  ااػػػق ال  حػػػػ: ىف  ػػػذا ال حػػػػ: سػػػػ ل  اادلقاػػػػقع الػػػذل أهػػػ        
أنك ػج   "الفػ ح"( ىف   نيس اللغػه اللرو ػه يدل نسػه الل ل ػه Eclecticال ريشه ا   ش ئ ه)

ىف عمل ػه الػ للم كال للػ م  علػا اف ال ػرؽ ذلػ  تكن  ػ ـ  ؿيك ري و  وق  ق، ك ذا 
هػػػ تة اللغػػػه اللرو ػػػه   ػػػ نيس وػػػ  أف يرػػػقف ذلػػػم الشػػػ نة ىف  سػػػ م  عاػػػ  ادل نسػػػني  

 ػػػ ل ـ ال ريشػػػه ي نيس اللغػػػه اللرو ػػػه ىف ا  هلػػػه، يسػػػ ل اـ ال ريشػػػه ا   ش ئ ػػػه.  ػػػ
  كر ال  ب ذلم ق نة ه اٌقعه ا   ش ئ ه، كف

 

 الثاىن: تعيني املشكالت وحتديدهاالفصل 

 كم  يلي  ح:  ال هلر ت  ع ي س وش  ميرا  ذكرس ال  ح:وا ء علا ه  

ك ػػػف     ػػػق طريشػػػه ا   ش ئ ػػػه ىف  ػػػ نيس اللغػػػه اللرو ػػػه يدل نسػػػه الل ل ػػػه  .ُ
 أنك ج ك ري و  وق  ق   "الف ح"

                                                 
12

  Radhiyah Zainuddin, metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: 

Pustaka, 2005), h. 20. 
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أنك ج   "الف ح"ه   ي ادللر ت اٌل  يقاواا  ادل ٌن  يادل نسه الل ل ه  .ِ
( ىف  ػ نيس اللغػه Eclecticك ري و  وق  ػق ىف     ػق ال ريشػه ا   ش ئ ػه)

 اللرو ه 
هػػ   ػػا اتػػ ك ت الٌػػ  يشػػـق قػػ  ادلػػ ٌن  حلػػر  لػػ  ادللػػر ت ىف     ػػق  .ّ

( ىف  ػػػػػ نيس اللغػػػػػه اللرو ػػػػػه يدل نسػػػػػه الل ل ػػػػػه Eclecticال ريشػػػػػه ا   ش ئ ػػػػػه)
 أنك ج ك ري و   وق  ق. "الف ح"

  الثالث: توضيح معىن املوضوع  الفصل

 ر ال ح: ىف  ذس الرس له، ك ف هػا اكح ػا ق ر اف ي خر ال  ح: ىف وق 
هػػػػق اػػػػقع  ػػػػذس الرسػػػػ له ك  ػػػػا  ىفلػػػػ   الرلمػػػػ ت ادلقوػػػػقتة هيلػػػػرح  لل  حػػػػ: أف

( ىف  ػػ نيس اللغػػه اللرو ػػه يدل نسػػه الل ل ػػه Eclecticهلػػرله     شػػه ال ريشػػه ا   ش ئ ػػه)
ااػم هلػ  هقاػقع  ي ػ   الشػ نئكذلػ  حػ   ي وػ  وق  ػق. أنك ػج ك رػ "الف ح"

  ذس الرس له 

   .  املشكلة 1
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ىف الشػػ هق  الر ػػري يللغػػه اإل  ك   ػػ ه،  ػػا اللػػا الػػذم ي ػػ ب ادل ػػأله أك  
 .ُّادللرله 

   الػأ ىف كثػري هػا اكح ػ ف الٌػ ادلشاقتة ااػا اللقائػقأ ه  كلمه "ادللرله " 
 (.Eclecticه ا   ش ئ ه)    ق ال ريش عا 

 . التطبيق2

    ش  مبل  ال اف ذ كا سػ ل اـ -ط ش -ي  ق-ط ق-ككلمه ال    ق ها لفظ
م نسػػػػػػػه اك ال ػػػػػػػلا ا  اسػػػػػػػ لم ؿ اللػػػػػػػلص اك ا شػػػػػػػل ص الٌػػػػػػػذيا ير  ػػػػػػػقف ىف دلك 

 .ُْاس لم ذلم 

 (Eclectic. الطريقة االنتقائية)3

ك ف ػػه، كمػػ  قػػ ؿ اتكانت ي ػػرؽ " مبلػػ  طريشػػه أك  -ال ريشػػه ا ػػلا   هػػا "طػػرؽ
ادل تة اللغقيه.  ذس اخل ه  ميرا أف    نأ       ال ريشه ع  نة عا خ ه ع هه  خ 

. ادلػػػػ خر شػػػػ   ه ػػػػ ئي ك ال ريشػػػػه شػػػػ   هػػػػ  ادلػػػػ خر الػػػػذل ياػػػػ ن عاػػػػا ي لػػػػ ن 
 .ُٓإورئي

                                                 
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 701. 

 .ْٕـ(. ص. ُٖٔٗ" ال  له احل تيه كالللركف" وريكاف ل ا ف  تان ادللرؽ، كاكع  هح  قي اللغاادللقيس هغ قؼ،   ُْ
 .َّّـ(. ص. ُّٕٗااات ااراـ ال     ،ادلاة  لل  ب "ال  له اخل ه ه علر" )وريكت ل ا ف  تان ادللرؽ،   ُٓ
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عػرؼ الٌلغقيػػقف كلمػه "ال ريشػػه"  ػا ال ػػرية. اك ك ف ػه اللمػػر ادلػاظم اك ع ػػ نة 
. أه  "ا   ش ئ ه" ىف الشػ هق  ُٔل خ   ن كياظ م  ر  ادل ٌتة اللغقيهعا خ ه ع هه 
 . طريشه ا   ش ئ ه  ا الط ها ا قاع طرؽ.ُٕال لرل  ق الط

 الفصل الرابع : أغراض البحث و فوائده 

 أوال : أغراض البحث

( ىف  ػػػ نيس اللغػػػه اللرو ػػػه Eclecticدللراػػػه ك ف ػػػه     ػػػق ال ريشػػػه ا   ش ئ ػػػه) .ُ
 أنك ج كري و  وق  ق. "الف ح"ه الل ل ه دل نسي
دللراػػػػه ادللػػػػر ت الٌػػػػ  يقاوااػػػػ  ادلػػػػ ٌن  ك ال ٌػػػػٌ ب ىف     ػػػػق ال ريشػػػػه  .ِ

 وق  ق. و  أنك ج ك ري "الف ح"دل نسه الل ل ه ي( Eclecticا   ش ئ ه)
شػػػػـق قػػػػ  ادلػػػػ ٌن  ىف     ػػػػق ال ريشػػػػه ا   ش ئ ػػػػه ىف يدللراػػػػه اتػػػػ ك ت الٌػػػػ   .ّ

 أنك ج ك ري و  وق  ق. "الف ح"دل نسه الل ل ه ي  نيس اللغه اللرو ه 

 اثنيا : فوائد البحث

 يه، خاق   ىف رل ؿ  لل م اللغه اللرو ه.ق الرتو اه شآا ؽ الثلزتتة  .ُ

                                                 
 .ّْـ(. ص. ُّٕٗااات ااراـ ال     ،ادلاة  لل  ب "ال  له اخل ه ه علر" )وريكت ل ا ف  تان ادللرؽ،   ُٔ

17
 KH.Adib Bisri dan KH. Munawwir AF, “Al-Bisri” Kamus Indonesia-Arab (Yogyakarta: Pustaka 

Progressif, 1999), h.45 
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اللرو ػػػه  اللغػػػه ي نسػػػم ػػػ  ه ال حػػػ: هرولػػػ  هػػػا ادلراوػػػ  الللم ػػػه  ل رػػػقف .ِ
 ( ىف  لل م اللغه اللرو ه.Eclectic  ش ئ ه) الذيا ي  ل هقف ال ريشه ا

  .ىف الزها ادل  ش ر  حث هادلقات الال ح: ه  تة ها ل رقف .ّ

 : أساس ترتيب الرسالة خلامسالفصل ا

يب  حتا كػرعلا مخ ه أوقاب ه   وله  ا نج  ل ق حتالرسله اٌل  وني أي يا  
 ااقؿ. 

ال  حػػػػػ: إ  مخ ػػػػػه ااػػػػػقؿ ه   ولػػػػػه،  ق ػػػػػمااكٌكؿ  ػػػػػق هش هػػػػػه، ك ا ل ػػػػػ ب 
لػر ت كحتػ ت  ، ك قاػ ع هلػ  اأكاع ىف كػر ااػر هااػ    اخللف ٌػ ت،  ل ػني ادل

 ع، أ را  ال ح: كاقائ س، ا ل م ال  ب ىف الاا يه أس    ر  ب الرس له.ق اادلق 

ال  حػػ:  ما ػػه. اشػػ  ق ػػ: ا ػػا ال ناسػػه ادلر  أهػػ  ال ػػ ب الثػػ  ، ا شػػ ـ ال  حػػ
ايل مخ ػػه ااػػقؿ ه   ولػػػه، ح ػػ: أكنت ىف كػػػٌر ااػػر هااػػ    هفاػػػـق ال ريشػػه، طػػػرؽ 
 ػػػػػ نيس اللغػػػػػ ت اكوا  ػػػػػه، أ ػػػػػقاع طػػػػػرؽ  ػػػػػ نيس اللغػػػػػه اللرو ػػػػػه، ك لريػػػػػف ال ريشػػػػػه 

 ( ىف   نيس اللغه اللرو ه.Eclecticا   ش ئ ه)

قع طريشػػه  ال حػػ: الللمػػا ك مػػ  ل ػػ ب الث لػػ:، ا  حػػ: ال  حػػ: ا ػػا أهػػ  ا
 مج  ادلقات. تالرلي ك الل اه الامقذو ا ك طريشه مج  ادلقات ك أتكا
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  ػػ ئج ال حػػ:. ك ااػػٌر ال  حػػ: إ  ث ثػػه   أهػػ  ال ػػ ب الراوػػ ، ا  حػػ: ا ػػا 
 "حالفػ "قارية عا ادل نسػه الل ل ػه  هتااقؿ، ح : حت ث ىف الفار اككؿ عا 

 ٌنسػني ك ىف الفاػػر الثػػ   أنك ػج ك رػػي وػ  وق  ػػق ك ضػػما ا ػا أحػػقاؿ ال ل ػػه ك ادل
( ىف  ػػػػ نيس اللغػػػػه اللرو ػػػػه  Eclecticحتػػػػ ث عػػػػا ك ػػػػف     ػػػػق ال ريشػػػػه ا   ش ئ ػػػػه )

  و  وق  ق أنك ج ك ري "الف ح"يدل نسه الل ل ه 

اتػػ ك ت يشػػـق قػػ  ادلػػ ن  ىف حػػر  لػػ  ادللػػر ت ىف  ىف الفاػػر الث لػػ:ك  
رو ػه ىف ادل نسػه الل ل ػه الفػ ح لاللغػه ال( ىف   نيس Eclectic    ق ال ريشه ا   ش ئ ه)
 أنك ج ك ري و  وق  ق.

ال  حػػػ: إ  ااػػػلني  ق ػػػماا شػػػ ـ ال  حػػػ: ا ػػػا اخل  ػػػه ك  كال ػػػ ب اخلػػػ هس،
 ت.ح اه   ولني، ح : قٌ ـ ىف كٌر اار هاا اخل   ت ك اإلقرت 
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 الباب الثاين

 ةيالدراسة املكتب

 الفصل األّول : مفهوم الطريقة

 :د أنطوىنقال إدوار  

اللغويرة  ذر    ةنظيم عرر  ادلرادّ قة عبارة عن خطة عامة الختيار و تالطّري 
خدخ  ال ي يدخدر عن  وينبع من   ادلخدخ  ئر  ادلاخلطة ال ديكن ان يتعار  مع 

 بخدئي  والطريقة ئ  إجرائي م
Method is an overal plan for the orderly  presentation of languange material, no 

part of wich contradict s, and all of wich is based upon the selected approach. An 

approach is axiomatic, a method is procedural
1
 

Metode adalah seluruh perencanaan dalam menjelaskan materi bahasa, tidak ada 

kontradiksi, dan berdasarkan pendekatan yang telah dipilih. Pendekatan 

merupakan suatu dasar, metode adalah pelaksanaannya 

يتم بواسرطتها طريقة التخدريس مبفهومها الواسع رلموعة األسالب اليت وأما  
  2يق أذخداف تربوية معنيةللمتعلم من أج  حتقنظيم اجملال اخلارجى ت

 

 

                                                           
1
 Edward Anthoni, Approach, Method, and Technique, (England, 1976), h. 15 

2
نشورات المنظمة )الطرياط: ممناهجة وأساليبه: تعليم اللغة العريبة لغير الناطمين بهارشدى احمد طعيمة، . 

 (.9191/9491اإلسالمية للتربية والعلوم والثالفة
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خدريس األسررلو  ترروقررال الررخد تور د عبررخد القادراوررخد   طويقدررخد بطريقررة ال 
اىل تالميرر   سيخررر الخررب  وأقرر   ادلعلررم لييقيررق واررول ادلعررارف  الرر ي يخررت خدم
ثراا مرن النرواقل الريت ديكرن ختطيع الطريقرة الناجيرة أن تعرا   وقت ونفقات وت

 3 طالتلميكون ىف مناذج أو أن ت

ذرو   واري  ادلعرفرة  وادلال رجل ا يرخدة لتلطريقة إذن أ ثر من رلرد وسيلفاا 
سرت خدا  الوسرائ  التعلميررة  طريقررة ىف ااج طريقرة الترخدريس  و الر ي يخرتطيع اسررتنت

 و  الك أسلوب  ىف تقخدًن الطال  

 : طرق تدريس اللغات األجنبيةالفصل الثاىن

ترررخدريس اللغرررات األجنبيرررة  ررران البا ررر  يبيررر   بطرررر  ةادلعطيرررات ادلتعّلقررر 
 ذا البا رر ومررن ادلعطيررات الرر  وجررخد الخّدوليررة لكتررب وادلراجررع مررن ال رربكةا عنهررا

 مايلى  من ال بكة الخدولية ما

ترى ذ   الطريقرة أن ادلرخدرس  رر ىف اتبراط الطريقرة الر  تالئرم طالبر   فلر   
أن خيترررررار مرررررن احلرررررق ىف اسرررررت خدا  ذررررر   الطريقرررررة  أو تلرررررك  مرررررا أن مرررررن  قررررر  

قرخد يتبرع أسرلون مرن أسراليب األساليب  ما يرا  منا سباً للموقر  التعليمري  فهرو 
مجة  عنخد تعليم مهارة مرن مهرارات اللغرة  ت خيترار أسرلونً مرن ت طريقة القواعخد وال

 آخر  وقرخد نبرع فلخرفة ذر   الطريقرةأساليب الطريقة الخمعية ال فهية ىف موق  

                                                           
3
(، 9191. )الطبعية األولى؛ الماهرة: مكتبة النهضة المصرية، طرق تعليم اللغة العربيةدمحم عبد المادر احمد, . 

 .6ص.



12 
 

طريقررة زلاسررنها الرر  تفيررخد ىف تعلرريم اللغررة  وال يوجررخد مررن األسرربا  التاليررة  لكرر  
تعررار   ت وطررر  تعلرريم يتكامرر  فيمررا بينهررا وال لررو مررن القدررور خت طريقررة مثاليررة

امج  وتأي دلخدرسر  والر  اوليس ذنرا  طريقرة تناسرب مجيرع األذرخداف والطرال  و 
 رداً على لطريق الثالث الخابقة  الطريقة االنتقائية 

 وراء ذ   الطريقة إبجياز ذي   الكامن تواالفتاضا 

 رررر  طريقررررة هل تررررخدريس ذلررررا زلاسررررنها وديكررررن االسررررتفادة منهررررا هل   أ 
 اللغة األجنبية  تخدريس

ولكررر  طريقرررة مرررر ا   امررراأو خاطئررررة دت امررراال توجرررخد طريقرررة مثاليرررة دت    
 وعيو  و جج ذلا و جج عليها 

مررررن ادلمكررررن النظررررر إىل الطريررررق الررررثالث الخررررابقة علررررى أسرررراس أن   ج 
من النظر إليهرا علرى أسراس أ را  بعضها يكم  البعض اآلخر بخدال

متناقضرة  وبعبرارة أخررى من ادلمكرن النظرر إىل الطرر  متعارضة أو 
متكاملررة بررخدل مررن  ررو  ررا متعارضررة أو متنافخررة  الررثالث علررى أ ررا 

 أو متناقضة 
ال توجررررخد طريقررررة تررررخدريس وا ررررخدة تناسررررب مجيررررع األذررررخداف ومجيررررع   د 

  ومجيرررررع أنرررررواط بررررررامج ترررررخدريس اللغرررررات   ومجيرررررع ادلعلمرررررطرررررالال
 األجنبية 
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ترخدريس ادلتعلم و اجاتر    ولريس ت ي  على لتخدريس ذو الادلهم هل   ه 
 معينة على  خا   اجات ادلتعلم  طريقة

سرررت خدا  األسررراليب الررريت تناسرررب علرررى ادلرررخدّرس أن ي رررعر أنررر  ىف ا  و 
إذ  طالب  بعض النظر عن انتمراء األسراليب لطرر  ترخدريس سلتلفرة 

ادلررررررخدّرس مررررررن  رررررر  طريقررررررة األسررررررلو  أو مررررررن ادلمكررررررن أن خيتررررررار 
عليمرى طالبر  وتناسرب ادلوقر  التاألساليب اليت تناسرب  اجرات 

 4ال ي جيخد ادلخدّرس نفخ  في  

 أنواع طرق تدريس اللغة العربية :الثالفصل الث

غرة العربيرة  وال يتّ ر  موج  أنرواط طرر  ترخدريس الل  ر البا   ب ك  سي 
تفدي   وذلك مراعاة م كلة ذ ا البي  وذي لبيان ذ   طر  ن علىالبا   

 ذ ر أنواط الطر    ما يلي  

 اللغة العربية فهي  تخدريس طر اّما 

 على  يفية القراءة الخمعيةطريقة القواعخد والتمجة  يتخدر  الطال    أ 
 لتمجة  كينهم على مهارات اودت واعخد النيو والدرفمبراعاة ق

                                                           
4
 Imam Solo, “faculty. Ksu. Edu. Sa, “Blog Imam 

Solo.http://imamsolo.blogspot.com/2009/09/Faculty-ksu-edu.sa.htmI(10 November 2014). 
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ريقررة تررخدريس طوالخررفهية  مررن األذررخداف هل ذرر   الالطريقررة الخررمعية     
الطرررررال  علرررررى  خرررررن االارررررغاء إىل األاررررروات واحلرررررروف واحلررررروار 

 مع فهمها وتطبيقها ىف  خن النطق والكال  البخيط ونل القراءة 
ادلهررارات الدرروت   انارريةطريقررة القررراءة  يتررخدر  الطررال  فيهررا علررى   ج 

 و خن القراءة وفهمها 
النظريرررة علرررى تعريررر  الطالرررب نلنظرررا   طريقرررة ادلعرفيرررة  حترررر  ذررر    د 

  فاألسراس الدوتى والنيويي والدرفيي الخدالالت العربية  لغرة ننيرة
ن الطالرررب مرررن ادلمارسرررة العربيرررة ذرررو أن يخررريطر األول ذرررو ان يرررتمكّ 

 5   نظامها فهما ل  مختوعبا حلقائق  بوعى على

 اختيار الطريقة:الفصل الرابع: العوامل الىت جيب أن يعىن هبا املدرس عند 

  وذري مجرع مرن العوامر قب  ذ ر ذ   العوام   فمن ادلفيخد أن ير  ر معرى 
عوام  الرخاء وال ئرك نتاج من ام  وذو الباع  أو ادلؤثر ىف  ل ي  يقال االالع

علرى الطريقرة  الر  نرخدرس  را   -اىل  خد  برا-أن فعالية ما نخدرس  وأثر  يتوفقان
الرر  نقررخدمها يفررر  علررى ادلررخدرس اختيررار طررر  وىف نفررس الوقررت فرران نرروط خلرر ة 

 وأساليب تخدريس معينة 

ة العربيرة اء من ادل تدد  ىف رلال تربية تخدريس اللغسي  ر البا   اآلر  
 عن العوام  االساسية ال  جيب أن يعى  ا عنخد اختيار الطريقة  ما يلى 

                                                           
5
  741-727ج  واساليب        مناذتعليم اللغة العربية لغا الناطق   اطعيمة   أرئخد أوخد. 
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قررال د ا  خدريس ادلناسرربة يعتمررخد علررى أسررس  ثرراة منهررتررا تيررار طريقررة ال 
 م مي  الب ا 

 طبعية ادلادة اليت تخدرس  أ 
منو التالمير  ونروط ومخرتوى التعلريم الر ى ين رخد ادلرخدرس خدائل     

 حتقيق  
 6 ة الطريقة جهخدا ووقتا وتكلفةمخدى اقتدادي  ج 

ومررررررع ذلررررررك أن اختيررررررار طريقررررررة التررررررخدريس لرررررريس ع رررررروائيا يررررررت  للمرررررر اج 
حتقيرق اذلرخدف ادلرجرو  عخد علرىال  دي للمخدرس  الطريقة ادلناسبة ذى ال  تخرا

 لثانية  فما قخد يكون مناسب ذنا   روف اخلااة بتعليم اللغة اىف الظ

ومن ذنا وجب أن حيكمنا هل اختيار طريقة التخدريس ادلناسبة رلموعة مرن  
 العوام  ذي 

 نية ني تخدرس في  اللغة العربية  لغة اجملتمع ال   7
 7 أذخداف تخدريس العربية  لغة ننية  2
 8  وخدائدهمرس امختوى الخد  3
 إمكانيات تعليم اللغة   4

                                                           
6
: الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيع، 2)ط. مدخل الى المناهج وطرق التدريسدمحم مزمل و دمحم مالن دمحم سعيد،  

 .24(، ص.9115/9496
9
 )مكة ادلكرمة  جامعة ا  القرى أسخ  ومخداخ  وطر  تخدريس-بلغات اخرىتعليم اللغة العربية الناطقية زلمود  ام  الناقة   . 

7985/7415     )56 
8
. R. Ibrahim dan Nana Syaodih. Perencanaan Pengajaran (cet. 11; Jakarta:Rineka 

Cipta,2003), h. 108  
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 9 9لعربية ادلراد تعليمها  أو عاميةامختوى اللغة   5

 االنتقائيةالفصل اخلامس: الطريقة 

ادات وشليرر ات رهرررت طريقررة الطريقررة ادلتقخدمررة الختلررو مررن انتقرر ودلررا  نررت 
طريقررررة لليفيررررةط وتخررررم أيضررررا ط نلطريقررررةط نى طنلطريقررررة االنتقائيررررةط أوط الت تخررررم

 71التوفيقيةط أو ط ادل دوجةط

  ىف 77ط أيين مرن مر يج ذات مغر ى او ا مرعاإلصللي ية طاالنتقائيةىف اللغة  
مرررن اللغرررة العربيرررة  ويخرررم الطريقرررة االنتقائيرررة  ىف اللغرررة االنخدونخرررية لرررخديها بعرررض 

مث  الطريقة ادلبائرة   وطريقرة    72ادلدطاحلات ال  ذى م يج سلتلط أو رلموعة
  73  مرة وا خدة هل  الة التعلميقة القواعخدالقراءة   وطر 

 بررربعض الطريقرررة ادلتقخدمرررة امسررراء ترررو ي أن ذررر   الطريقرررة تخرررتع وذررر   األ 
طريقرررة ادلعلرررم اخلاارررة الررر   ررر  الطريقرررة سرررابقة   أو ذررري حبررر  تقطررر  شليررر ات  

 يختفيخد فيها من    عناار الطر  األخري ال  ي عر ا ا فّعالة 

 ذ   الطريقة ذي واالفتاضات الكامنة وراء  

                                                           
1
 .91رشيد احمد طعيمة)المرجع السابك(،ص.  

91
 .939-936السابك(،ص: طرق تعليم اللغة العربية،)المرجع  

11
 John Echlos and Haasn Sadiliy, Kamus Bahasa Inggris(Jakarta: Gramedia,),h. 

12
 Departemen Pendidkan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Cet. II; 

Jakarta Balai Pustaka, 
13

 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa 
Arab(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997),h.184. 
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 رررر  طريقررررة ىف لتررررخدريس ذلررررا زلاسررررنها  ديكررررن االسررررتفادة منهررررا ىف   7
 تخدريس اللغة األجنبية 

خطرررر  دتامررررا  ولكرررر  طريقررررة مرررر ا  التوجررررخد طريقررررة مثاليررررة دتامررررا أو   2
 وعيو   و جج عليها 

مررررن ادلمكرررررن النظرررررر اىل الطرررررر  األربررررع ادلتقخدمرررررة علرررررى أسررررراس أن   3
نظررر إليهررا علررى أسرراس بعضررها يكمرر  الرربعض اآلخررر  بررخدل مررن ال

 أ ا متعارضة أو متناقضة 
ال توجرررخد طريقرررة ترررخدريس وا رررخدة تناسرررب مجيرررع األذرررخداف  ومجيرررع   4

الطررررال   ومجيررررع ادلعلمرررر   ومجيررررع أنررررواط برررررامج تررررخدريس اللغررررات 
 ألجنبية ا

ادلهررم ىف لتررخدريس ذررو الت يرر  علررى التلميرر  و اجاتررة  ولرريس الررواء   5
 التلمي  لطريقة تخدريس معينة على  خا   اجات 

علررى ادلعلررم أن ي ررعر أنرر   ررّر ىف اسررت خدا  األسررليب الرر  تناسررب   6
طالب   بعض النظر عن انتماء األساليب لطر  تخدريس سلتلفة  إذ 

أو األسراليب من ادلمكن أن خيتار ادلعلم مرن  ر  طريقرة األسرلو  
الرر  تناسرررب  اجررات الطرررال   وتناسررب موقررر  التعلرريم والرررتعلم 

  74في ال ى جيخد ادلعلم نفخ  

                                                           
94

 .36-35،)الرياد : المملكة العبية السعودية، بدون سنة(، ص: أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم على الخولى،  
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 ك  عن ذ ا سوقال  ا
 “An eclectic methodology is one which utilizes the best (most appropriate, 

effective and/or useful ) parts of existing methods .15
 

Metode eklektik adalah salah satu metode gabungan (segi-segi terbaik dari 

metode seperti: efektif dan bermanfaat ) bagian dari metode eksis. 

وغالبيررة الرربالد العربيررة تأخرر   رر   الطريقررة ىف تعلرريم اللغررة األجنبيررة  أل ررا  
  76جتمع ب  م ا  الطر  ا  ئية والكلمية

  

                                                           
15

 Jhon F. Haskel, TESOL Nesletter. 12.2.1921, 1978. 
96

 .94-92ص.:  )والمرجع السابك(،أزهر أرشد،  



99 

 

 الباب الثالث
 طريقة البحث العلمي

 اجملموع الكلي و العينة النموذجية :ألولالفصل ا
  اجملموع الكلي  . أ

 عند سها رسيمي أركنتو اجملموع الكلى هو : 
Populasi adalah keseluruhan subyek atau penelitian apabila penelitian ingin 

meneliti  semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi 
1  

  املعىن:   

اجملموووع الكلووى هووو كوون مووا  كووون مدوودرا مووع املوووا  للد وو  العلمووى   ا أرا  أن 
  د   العناصًن املوجو ة ىف الوال ة فيكون ما حبثه الداح  الكلى. 

 و رى سوغيونو اجملموع الكلي هو:
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanny
2. 

 املعىن : 

                                                 
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102. 

2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. 

VI; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 117. 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. 

VI; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 118. 
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معينوة  اجملموع الكلى هو وال ة تعميم تتكون موع مووووع لوه كميوة وةديدوة    
 للداح  الدراسة و ليها اال ستنداط.أثدتها 

موووووع هوولر الرسووالة فعووٌن الداحوو  اجملموووع الكلووى ىف هوولا الد وو   وىف معاجووة
 فيما  لي:

 أرونج كيكي جين بونتو  "الفالح"اللغة العربية ابملدرسة العالية  درسةم .9
 كووووانو أرونوووج كيكوووي جوووين بونتوووو   "الفوووالح"مجيووول ةلدوووة املدرسوووة العاليوووة  .0

 ةالب. ومخسة  مائة عد هم
 ( ىف تدر س اللغة العربية.Eclecticتطديق الطر قة االنتقائية) .3
 العينة النموذجيه . ب

 قال سو غيونو أن العينة النمو  جية هى:     

“Sampel adalah bagian dari jumlah oleh karakteristik yang dimiliki populasi”.
3 

 ء اجملموع الكلى اللى متتازبه"امع أجز املعىن: "العينة النمو جية هي جزء 

  وىف تعيٌن العينة النمو جية فقال سهارسيمي أركنتو مبا  لي:     
Apabilah subyeknya kurang dari seratus orang, lebih baik diambil semuanya 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan apabila jumlah 

subyeknya lebih dari seratus orang, maka dapat diambil antara 20-30 atau lebih 

sebagai sampel
4 

                                                 
 
 .928سهار سيمي اركنتو, )املرجل السابقة( ص.  4
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 املعىن:

كان مددر املووا  أقون موع مائوة فوو  فهوو انفأنون أن مةول كلهوم   ا  
كووان عوود  مدوودر املوووا  أكثوور مووع ن  و كووون لد وو  العوود  أو اجملموووع الكلووى. و 

ٌن عشوور ع ىف املائووة  ث ثالثووٌن ىف مائووة فووو  فعلووى الداحوو  أن خيتووار موونهم بوو
 املائة فأكثر ليكون العينة النمو جية.

أرونووووج   "الفووووالح"درسووووة العاليووووة ملأن عوووود  الط ووووال ل والط الدووووا  اب ومووووع املعوووورو 
جملموع الكلى اللى جيعله الكاتب كيكي جين بونتو مخسة ومائة ةالب فيكون ا

 ةالدا. 35 ساوى  % 33
 طريقة مجع املواد الفصل الثاىن :

الداحوو  ىف   دوونعهالووال ال بوود أن  عناصوورمووع ال عندوورةر فووة مجوول املوووا  
ا ةر قووة مجوول املوووا  . أموومتطلدووا  الد وو م هوولر الطر قووة  الئووم الد وو . اسووتودا

الدووو ي ة هوووا الداحووو  ىف هووول الد ووو   طووووا  لل دوووول علوووى املووووا  تدعالوووال  
 سيستودم كيفيا  فيما  لى:  داح الدقيقة مع الد   وال

 أّوال : الطريقة املكتبية 
أ هووى الطر قووة ال ووط بواسووطتها قوود قوور  (lybrary research)الطر قووة املكتديووة
و  هلر الرسالة  م  سلن الداح  املووا  املطلوبوة ال وط حيالكتب املتنو عة املتعلقة 

 هلا عالقة هلر الرسالة ابستودام النقن كما أييت:
تووب رأي املفلوود عنوود قووراءة الكتووب واجملووال  ا  قوود نقوون الكدافوورمنقوون -      

 املناسدة أبصلها بدون تغًن الت ر ر.
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توب رأي املفلود ىف قوراءة الكتوب واجملوال  ا  قد نقن الكمدافرنقن غًن -      
 تب االةتدار.ااملتعلقة حيو  هلر الرسالة  م اصدر الك

 ( Field Research)اثنيا  : طريقة الفحص امليداين  

 "الفوووالح"املدرسوووة العاليوووة  هوووى ان  وووزور الداحووو  ةر قوووة الف ووو  امليوووداي      
 أرونج كيكي  جين بونتو ال ط جعلها الداح  ميداان للد و   م  الحوا الداحو 

 الطر ق اآلتية :ابلد   ابستودام  أن  كتب كن االفياء ال ط تتعلق

 ( Observasi)  .طريقة املالحظةأ 

 ةر قة املالحظة هى:عند سوحرسيمي أر كون تو تعر  
“ Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata.”

5 

 "ةر قة املالحظة هي مالهظة الشيء ابستعمال العٌن."

الفوالح أرونوج  املدرسوة العاليوة " اللداح  ةر قة املالحظة مدافرة ةو ستودم ال
ىف  (Eclectic)مشوكلة تطديوق الطر قوة االنتقائيوة  للتعور  علوىكيكي" جين بونتوو 

 أرونج كيكي جين بونتو. "الفالح"تدر س اللغة العربية ابملدرسة العالية 

 ( Wawancaraب.طريقة املقابلة ) 
“ Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara.”
6 

                                                 
 .651سهر سيامي أركنتو  )املرجل السابق(  ص.   5  
 .955سهر سيامي أركنتو  )املرجل السابق(  ص.   6 
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  دووول علووىللاورة ال ووط  سووتعملها السووائن ةر قووة املقابلووة هووى ا وو" أمووا تعر وود 
 ."املعلوما 

بر ع. ىف د ستعمن الداح  ةر قة املقابلوة لل دوول علوى الديواان  موع املو
أن هوولا الووال كووان الداحوو  سووائال مدافوورة ملوووا. املوووا ىف هوولا الد وو  ديكووع 

لداح  ملعرفة املشكلة ال ط لمى اللغة العربية. سيسأهلم ارائيس املدرسة ومع كون 
 ابملدرسة العالية. (Eclectic) ىف تطديق الطر قة االنتقائيةٌناملدرس اجهتو 

 (Angket) ج.طريقة االستبيان
“Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal 

yang ia ketahui”
7
. 

 

 املعىن:  

مها الداحووووو  د قوووووانسووووومللة املكتوبوووووة ال وووووط  جمموعوووووة موووووعاالسوووووتدياان  هوووووى       
فودويته  أو انفوياء  موع ووالهلا  عوا عوعلل دول على معلوما  مع اجمليب 

 ال ط كان  عرفها.

توووب نووووع االسوووتديان املقفووون ىف انجوبوووة علوووى اىف هووولا الد ووو   سوووتودم الك    
 .د  ال  شكالمللكشد عع انسمللة. وكانت انسمللة 

 (Dokumentasiد.الطريقة الوثيقية )
                                                 

 .959سهر سيامي أركنتو  )املرجل السابق(  ص.   7
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“ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat,agenda dan lain-lain.”
8 

 املمعىن.

نموووور أو اب الديووواان  الوووط تعلوووقة هوووى الطر قوووة للد ووو  عوووع يوووالطر قوووة الوثيق    
ا  ىف فوووكن مووولكرا  والووون  والكتوووب واارائووود واجملووواال  و النقوووو  و  املتغوووًن 

 انعمال وغًنها.حمأنر االجتماع وجداول 

ال   ىف هلا الد    ستودم الداحو  الطر قوة الوثيقيوة لل     دوول علوى الِسولت
درسوة قول ااغورام موع املدرسوة و هيكون منظموة املع املو لد  . بينها عواملتعلقة اب

جوووين بونتوووو ووسوووائن وأ أنوووا أحووووال معلموووى هوووا و  أرونوووج كيكوووي "العاليوووة"الفالح
 مجيل ةلدتها.معلمتها وموظفي ها وموظفاهتا و 

 أدوات مجع ملواد الفصل الثالث :

الداحووو  ىف مجووول املووووا    سوووت دمها الوووطال  الأ وا  مجووول املووووا  هوووى  
 املتعلقة هبلا الد   فاستودم الداح  عدة  لة:

 (Pedoman Observasi)  املالحظة دليل.9

 (Pedoman Wawancaraدليل املقابلة ). 0

 (Angketق االستبيان )ااور .3

                                                 
 .039سهر سيامي أركنتو  )املرجل السابق(  ص.   8
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 (Form Dokumentasiة )قيبيان الوث.4

 (Deskriptif Kualitatifليل املواد )حيالفصل الثامن : طريقة 

 لين املوا  وتنظيمها  فاستعان الداح  بثال  ةرق  تية:وأما حت    

 أوال : الطريقة االستقرائّية

الطر قووة االسووتقرائية هووى ال ووط روورى عووع ةر ووق احتيووان  الصووة الد وو  مووع      
 انمور العامة  ث انمور اخلاصة.

 اثنيا : الطريقة القياسّية

الطر قوووة القياسوووية هوووى ال وووط رووورى عوووع ةر قوووة احتيوووان  الصوووة الد ووو  موووع      
 انمور اخلاصة  ث انمور العامة.

 وعيةصفة الناثلثا : طريقة الو 

هى االحدوائية املسوتودمة لت ليون املعلوموا  عوع ةر وق كموا وصود كوان       
 9 ون أي قدد لس ب االستنداط املط د للعام التعميم.

 برموز: (Persentase) للموا  الكمية   ستودم الداح  نسدة مملو ة              

P =  
 

 x 100 

                                                 
9
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 

h.34 
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Keterangan : 

N : Number of Case (Jumlah frekuensi/banyaknya individu) 
F : Frekuensi yang sedang dicari frekuensinya 
P : Angka presentasenya 
100 : Angka Tetap10 

 
 
 
 

                                                 
10

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 

h.34 
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 الباب الرابع

 البحث نتائج

 رونج كيكي صرية عن املدرسة العالية الفالح أ: حملة قالفصل األول
 :ين بونتويج
 أرونج كيكي"الفالح"املدرسة العالية  إنشاءاتريخ : أوال

وجد اآلن ت املؤسسات الرتبوية اليتإحدى  الفالح أرونج كيكياملدرسة العالية 
التقدم  التطور و  فصلها، و مانروايشارع اتأرونج كيكي فيبونتو مديرية  يينجيف منطقة 

رتحيػػػن مػػػ  وجػػػد ال يقيامهػػػا الػػػان نراهػػػا منػػػا أهػػػاحل اةالػػػة، نسػػػتطي   يفكثػػػ ا  و 
   اجملتم 

عهػػد مناهػػ  ملفػػرع  يهبونتػػو،أرونػػج كيكػػي جيني"الفػػالح"كانػػا املدرسػػة العاليػػة
، أرونػػج كيكػػيقريػػة  جلنوبيػػة اكػػان يفا ويسػػيالو بطبقػػة اىلوس س يفبونتػػو جينيالعلػػوم 

 ياةػػػاج أفػػػد فػػػوج رمسيػػػة افتتحهػػػوا ربعػػػا اامػػػا م ػػػيهػػػاحل املدرسػػػة منػػػا أ اقامػػػ
دروسػػه  اصلو طالػػن وو 261مػػ  هػػا اليقػػ فيقػػد جػػرج و  2:88 سػػنةيوليو  32 ثل 

س اجلنوبيػػة يالويو اىلهليػػة وصوصػػا يف واليػػة سػػاإلسػػالمية اةكوميػػة و امعػػات اجلإس 
 اخلارجية منها اامة و 
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ة بعػػد حصػػول  الػػا الشػػهاد  هػػاحل املدرسػػ يفالطالبػػات الطػػالو و يػػت  قبػػول و 
  ستمار  وشرط املعينة اىلورىالس  الا اذلك طريق تسجي  اال، و ثانويةال
 ؤيةالر 

لبػػات  الػػت تسػػااد الػػا والد  شلصػػية الطػػالو و الطػػا املدرسػػةوجػػود   2
 الاي  لديه  املعرفة متك  التكنولوجيا، واملؤمنا واملتقا الفكر  الوطنية 

 الرسالة
 اطاء الطالو والطالبات الزاد ابملعرفة والتمك  م  التكنولوجيا؛إ  2
ن يكػػػون لػػػديه  اىلوػػػالؽ واإلديػػػان بنػػػاء الطػػػالو والطالبػػػات مػػػ  أجػػػ  أ  3

 التقوى؛و 
دي  الطلبػة اجملػ الوطنية حػت والد اطاء الطالو والطلبات الزاد ابلفكر  إ  4

 لوط  ل
 املدرساتحوال املدرسني و اثنيا: أ

، ولػػػالك الػػػتعل  والتعلػػػي دوات الامػػػة يف امليػػػة املدرسػػػة هػػػي الوسػػػا   أو اىل
جييػػػد املػػػواد الدراسػػػية املػػػراد تدريسػػػها  املػػػدرص  ص الػػػايحيتػػػاج إس املػػػدرص املتلصػػػ

طي  أن ومهػػااب تسػػتلك مػػؤداب ال يتصػػرؼ مدرسػػا فحسػػن بػػ  يتصػػرؼ كػػااخليػػا  
يف حػػرم املدرسػػة  الطالبػػات يف املدرسػػة  وجػػود املػػدرصيقػػوم بػػدور والػػدي الطػػالو و 
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لنقػػػػ  العلػػػػوم إس الطػػػػالو  ليػػػػة الدراسػػػػية ىلن املػػػػدرص هػػػػو وسػػػػيلةعماليف  دور هػػػػام
 الطالبات و 

املدرسة  يفظفا واملوظفات و بناء الا الوثيقة، ادد املدرسا واملدرسات وامل
 أرو نج كيكي: "الفالح"العالية 

 2جدول 
أرونج  "الفالح"ا املدرسات واملوظفا واملوظفات ابملدرسة العالية سر أحوال املد

 م3126-3125كيكي 
 الوظفية االس  الرق 
 ةر يس املدرس رس ، ص  ه  2
 املدرص در رمس  ص ه  3
 املدرص حاج نر حية، ص ؼ د إ  4
 املدرص مّا أر ص ؼ د إ  5
 املدرص تقون ص ؼ د إ  6
 املدرص رست  نر ص ؼ د  7
 املدرص جرنو  ص ؼ د إ 8
 املدرص سا نر أي ،ص ؼ د إ  9
 املدرص أدرأن ص  9
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 املدرص سا كم  ص ؼ د  :
 املدرص مسرن 21
 املدرص مح حس  ش  ص ؼ د إ  22
 املدرص وحد،ص ؼ د إ 23
 املدرص مسر ينطو،ص ؼ د 24
 املدرص كسموات،ص ؼ د 25
 املدرص مجئة  26
 املدرص سر أنا دو،ص ؼ د 27
 املدرص سا أسرأن،ص ؼ د 28
 املدرص مح دي  مكسد،ص ؼ د 29
 املدرص أم ، ص ؼ د إ :2
 املدرص نر أي ، ص أ غ 31
 حارص إليس، 32
 - شرفدّ   33

 م3125-3124بونتوين يأرونج كيكي ج"الفالح"دار  املدرسة العالية: إمصدر البيان
 الطالباتالطالب و  : أحوالاثلثا
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يف  يػةتنفيػا الرتب تعػا يف ات انصر مػ  العناصػر الرتبويػة الػيتالطالبالطالو و 
ليػػػػػػػػػػػػػػة الطالبػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػاي  يتعلمػػػػػػػػػػػػػػون يف املدرسػػػػػػػػػػػػػػة العافػػػػػػػػػػػػػػالطالو و   املدرسػػػػػػػػػػػػػػة

 يفجعلهػػػ  الباحػػػػمن اينػػػػة  وذجيػػػػة م الػػػػاي  3125-3124أروجنكيكػػػػي "الفػػػالح"
 :اجلدول اآليتالبة  وهاا نستطي  أن نراها فيططالبا و  216هاحل الرسالة ادده 

 3 جدول
للعام الدراسي  أرونج كيكي"الفالح"املدرسة العلية  يفالطالبات أحول الطالو و 

 م3125-3126
 اجملموع الطالبات الطالو الصف رق 
 44 23 32 الساب  2
 58 32 37 الثام  3
 36 9 28 التاس  4

 216 52 75 اجملمواة 
 3125-3124أرونج كيكي للعام الدراسي"الفالح"دار  املدرسة العالية : إمصدر البيان

: مشكلة تطبيق الطريقة االنتقائية يف تدريس اللغة العربية ابملدرسةة الفصل الثاين
 أرونج كيكي"الفالح"العالية 

تطبيػػػػػق  ةمشػػػػكل حاصػػػػالت البحػػػػمن ىقدم الباحػػػػػمن الفصػػػػ ، سػػػػي هػػػػاا يف
 أرونػػج كيكػػي انػػد "الفػػالح"املدرسػػة العاليػػة  يواجههػػا طػػالوريقػػة االنتقا يػػة الػػيت الط
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احػػمن العربيػة  لتقػده هػاحل املشػػاك ، قػد اسػتقدم الب الطريقػة االنتقا يػة الػدروص الل ػػة
 الستبيان ة واملقابلة و اىلدوات البحثية منها املالحظ

املدرسػػػػة  يفالباحػػػػمن لطػػػػالو  سػػػػتبيان الػػػػاي اجػػػػراحلاالطيػػػػات مػػػػ  ليػػػػ  املعحت
 يستعم  الباحمن الرمز اآلتا: أرونج كيكي "الفالح"العالية 

P = 
 

 
x 100% 

Keterangan:  
N :Number of case (jumlahfrekuensi/banyaknyaindividu) 

F ;Frekuensi yang sedangdicarifrekuensinya 

P : Angkapresentasinya 

100 : Angkatetap 

شػػلص،  46اجملمػػوع  لبػػاتطاالنشػػر االسػػتبيان للطػػالو و  الػػا حصػػوللل
حيػػػمن جعلهػػػ  الباحػػػمن العينػػػة النموذجيػػػة  ب املػػػواد مػػػ  االسػػػتبيان حلهػػػا الباحػػػمن 

  presentasi)) ابالستلدام نسبية مئوية
 4جدول 

أرونج   "الفالح"ملدرسة العالية اب ى تدريس الل ة العربيةاملستوى الل وي املدرسة 
 كيكي جيين بونتو

 )%(املئوية  F االجوابة رق 
 8216 36 جدا موافق أ

 916 4 موافق و
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 - - موافق قلي  ت
 31 8 غ  موافق ج

 %211 46 اجملموع
 2مصدر املواد: دفرت االستبيان  
 8216طالبػا أو  36أن ، جيد الباحػمن السابق اس جدول االستبيان انظر  

ل  احملادثػػػة، القػػػراء ، تعمدرسػػػة   تػػػن مػػػ  الطػػػالو الػػػاي  يقولػػػون أ (جػػػدا موافػػػق) %
  تعلن مدرسػػػػة تػػػػمػػػػنه  يقولػػػػون أ (موافػػػػق) % 916طالبػػػػا أو  4، وةالرتمجػػػػالقوااػػػػد و 

ن مدرسػة ن ألػو منه  يقو  ()غ  موافق % 31طالبا أو  8و  احملادثة، القراء ، القوااد
 الرتمجة ل  احملادثة، القراء ، القوااد و يتع

 5 جدول
 أرونج كيكي  "الفالح"ملدرسة العالية اب الل ة العربية عل الطالو ى تحن 

 جيين بونتو
 )%(املئوية  F اىلجواو رق 
 319 2 غ  حمن أ

 3618 : قلي  حمن  و
 7618 34 جدا حمن ت
 618 3 حمن ج
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 % 211 46 اجملموع 
  3مصدر املواد: دفرت االستبيان رق   

، جيػػػد الباحػػػمن رق  الثػػػايالػػػاالسػػػتبيان  قدمػػػل الباحػػػمن يف الػػػايمػػػ  السػػػؤال 
 3،9طالبػػػػا أو 2: جيػػػػد الباحػػػػمن وبيانػػػػل هػػػػو الثػػػػابق دولاجلػػػػكتػػػػوو يف املعطيػػػػات امل

لطػػالو الػػا   أمػػا ا % 3618طالبػػا أو  :( وحيػػن درص الل ػػة العربيػػة )غػػ  حمػػن%
 3طالػن و  % 7618طػالو أو  34فعػدده  جدا لدرسػة الل ػة العربيػة  لديه  حمن

 لدرص الل ة العربية  منه  لديل حمن % 618أو 
 6 جدول

 ملدرسة العاليةاب املية تعلي  الل ة العربية يف نظاملاب املدرص يتمسك
 أرونج كيكي جيين بونتو "الفالح" 

 )%(املئوية F اىلجواو رق 
 618 3 قط أ

 6215 29 احياان و
 3916 21 مرارا ت
 2513 6 دا ما ج

 )%( 211 46 اجملموع
 4االستبيان رق  مصدر املواد: دفرت  
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مػػػ  اجلػػػدول  حػػػمناعػػػرؼ البسػػػتبيان بػػػرق  الثالػػػمن يااللقػػػا الباحػػػمن ن يبعػػػد أ
ابلنظػػام يف أن مدرسػػة ال يتمسػػك  )قػػط(جيبػػون   %618أو  3 طالبػػا 46القػػادم مػػ  

أن مدرسػػػػه   )احيػػػػاان( قولػػػػوني %6215طالبػػػػا أو29و1 امليػػػػة تعلػػػػي  الل ػػػػة العربيػػػػة
ن مدرسػه  أ)مػرارا( جييبػون  الطػالوالعربيػة، و الل ػة املية تعلػي   يتمسك ابلنظام يف
  %3916طالبػػا أو 21تعلػػي  الل ػػة العربيػػة مػػرارا اػػدده  امليػػة  يتمسػػك ابلنظػػام يف

امليػػة  ( أن مدرسػػه  يتمسػػك ابلنظػػام يفدا مػػاجييبػػون ) الطػػالو  % 2513أو  6و
 تعلي  الل ة العربية 

  7 جدول
ملدرسة العالية اب ماد  الل ة العربة الطالو  يفهت طريقة املدرص يففعالية 

 أرونج كيكي جيين بونتو "الفالح"
 )%(املئوية F اىلجواو رق 
 5319 26 نع  أ

 2812 7 ال و
 - - ااد  ت
 51 25 قلي  ج

 % 211 46 اجملموع 
 5صدر املواد: دفرت االستبيان رق  م 
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مػػ   %5319طالبػػا أو  26دول السػػابق بػػرق  يعلػػ  الباحػػمن اجلػػ الػػاااتمػػادا 
امليػة التعلػي  تسػااد  درص يفاليت يسػتعملها ملػ ن طريقة التدريسيقولو "نع " أ 46

طريقػة التػدريس الػػيت ن طالبػا جييبػون "ال" أ 7ة العربيػػة، فهػ  مػاد  الل ػ الػاالطػالو 
فهػػػ  مػػػاد  الل ػػػة العربيػػػة وال  امليػػػة التعلػػػي  ال تسػػػاادحل الػػػا يسػػػتعملها املػػػدرص يف

ن طريقػػػػة جييبػػػػون "قليػػػػ " أو أ %51طالبػػػػا أو 25و %1طالػػػػن "قػػػػط" جييػػػػن اػػػػاد  
فهػػ  مػػاد   الػػاامليػػة التعلػػي  تسػػااد الطػػالو  يسػػتعملها املػػدرص يف الػػيت التػػدريس

 فه  ماد  الل ة العربية  يف ة العربية، تسااده  قليال لال
 8جدول 

  "الفالح"ملدرسة العالية اب فه  درص الل ة العربية يفصعوبة 
 بونتوأرونج كيكي جيين 

 )%(املئوية F اىلجواو رق 
 916 5 قط أ

 - - احياان و
 5916 27 مرارا ت
 5319 26 دا ما ج

 % 211 46 اجملموع 
 6مصدر املواد: دفرت االستبيان رق  
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جييبون  %916طالبا أو  5عريف الباحمن س جدول االستبيان السابق ينظر إ
 %(1)فهػػ  الل ػػة العربيػػة، ولػػيس مػػنه  جييػػن احيػػاان  يفجييبػػون صػػعوبة  أن"قػػط" أو 

أو  27طالبػا  فهػ  الل ػة العربيػة اػدده  يفيجػدون صػعوبة مػرارا م أنل والاي  يقولون
فهػ  درص الل ػة العربيػة  يفما الطالو جميبون أبهنػ  جيػدون صػعوبة دا مػا أ % 59،6

  % 5319و طالبا أ 26ادده  
 9جدول 

  "الفالح"ملدرسة العالية اب تعلي  الل ة العربيةحينما حياانالصعوبة اليت تواجهها أ
 أرونج كيكي جيين بونتو

 )%(املئوية F اىلجواو رق 
 2215 5 تداثااحمل أ

 33،9 9 املفردات و
 42،5 22 القوااد ت
 45،3 23 كلل ج

 )%( 211 46 اجملموع
 7: دفرت االستبيان برق  املوادصدر م

 بة الػػػيتالصػػػعو  مجيػػػ  % 22،5طػػػالو او  5مػػػ  اجلػػػدول أن  يبػػػا الباحػػػمن
ن يقػػػػػول أ % 33،9طالػػػػػن  أو  9هػػػػػا انػػػػػد تعلػػػػػي  الل ػػػػػة العربيػػػػػة احملادثػػػػػة، ويواجه
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مػا الػاي  يعتػ ون الل ػة العربيػة وأ وها حنيما يتعلمػو هيواجالت صعوبة ال هياملفردات 
طالبػػػػػا أو  22القوااػػػػػد صػػػػػعوبة يواجههػػػػػا انػػػػػد تعلػػػػػي  الل ػػػػػة العربيػػػػػة فيبلػػػػػ  اػػػػػدده  

ن الصػػعوبة الػػت يواجهوهنػػا انػػد تعلػػي  مػػنه  جييبػػون أ %45طالبػػا أو 23ب  42،5%
 املفردات )كلل( العربية هي احملادثة، القوااد و  الل ة

 :جدول 

ملدرسة العالية اب م الطريقة االنتقا ية يف تعلي  الل ة العربيةاستلدالصعوبة يف ا
 أرونج كيكي جيين بونتو "الفالح"

 )%(املئوية F اىلجواو رق 
 618 3 باصعليس  أ

 2812 7 ىااد و
 3916 21 نع  ت
 5916 28 صعن جدا ج

 )%( 211 46 اجملموع
 8مصدر املواد: دفرت االستبيان برق  
 618 ن الطػالبا أوالقا مة السػابقة جيػد الباحػمن أ يفم  املعطيات املوجود  

طػالو  7الطريقػة االنتقا يػة "سػه "، و مكػان املػدرص يسػتلد  اذمنه  ال جيدان إ %
 % 29،6طالبػا أو  21مػا جػواو "نعػ " خيتلػوحل " أمنه  جييبون "اادى %2812أو 
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كػػػػان   ابة اميقػػػػة، إذصػػػػعجييبػػػػون صػػػػعبة جػػػػدا أو هػػػػ  جيػػػػدون  %5916طالبػػػػا  28و
 الطريقة االنتقا ية املدرص يستلدم 

 21جدول 
أرونج   "الفالح"ملدرسة العالية اب العربية  الل ة االنتقا ية يف تعل ةالطريق فه  الطالو

 كيكي جيين بونتو

 )%(املئوية F اىلجواو رق 
 319 2 نع  أ

 6513 :2 ال و
 3916 21 قلي  ت
 2513 6 كث ا ج

 )%( 211 46 اجملموع
 9: دفرت االستبيان برق  مصدر البيان
يفهػػػ   %319أو  طالبػػػا واحػػػدا دول السػػػابق مػػػاكر الباحػػػمن أبناجلػػػإس  انظػػػر 

يفهمػػػون الطريقػػػة تػػػدريس الل ػػػة العربيػػػة "نعػػػ "، أمػػػا الػػػاي  ال  يفالطريقػػػة االنتقا يػػػة 
طالبػا  21، ب %6513طالبػا أو :2تدريس الل ة العربيػة "ال" فعػدده   يفاالنتقا ية 

الطريقػػػػة  يفهمػػػػون "كثػػػػ ا" %2513طػػػػالو أو  6 رون جػػػػوااب قلػػػػيالاخيتػػػػ %3916أو
 تدريس الل ة العربية   يفاالنتقا ية 
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 22جدول 

أرونج كيكي  "الفالح"ملدرسة العالية اب   الل ة العربيةاالنتقا ية يف تعل ةتطبيق الطريق
 جيين بونتو

 )%(املئوية F اىلجواو رق 
 618 3 قط أ

 2513 6 احياان و
 5319 26 مرارا ت
 7319 33 دا ما ج

 )%( 211 46 اجملموع
 :االستبيان برق  مصدر املواد: دفرت 

قػول أن يقا مة يستطي  الباحػمن اليف  ن أتم  الباحمن املعطيات الوارد بعد أ
 يفن مدرسػػػػهما ال يطبػػػػق)قط( الطريقػػػػة االنتقا يػػػػة يقػػػػوالن أ %618أو  أن الطػػػػالبا

جييبػػػػون أن مدرسػػػػه  يطبػػػػق الطريقػػػػة  %2513طػػػػالو أو  6تعلػػػػي  الل ػػػػة العربيػػػػة، و 
  يعتػػػػ ون مدرسػػػػه  يطبػػػػق الطريقػػػػة ، والػػػػايحيػػػػاانتعلػػػػي  الل ػػػػة العربيػػػػة أ يفاالنتقا يػػػػة 
 33كثػػره  أمػػرارا، و  %5319طالبػػا أو  26تعلػػي  الل ػػة العربيػػة اػػدده   يفاالنتقا يػػة 
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يعرتفػػػون أبن مدرسػػػه  يطبقػػػون الطريقػػػة االنتقا يػػػة يف تعلػػػي  الل ػػػة  %8319طالبػػػا أو 
 العربية دا ما 

العاليةةةةةةةة  ةابملدرسةةةةةةة واجههةةةةةةةا املةةةةةةةدر ي الةةةةةةةيالفصةةةةةةةل الثالةةةةةةةث: املشةةةةةةةكالت 
تةةدريس اللغةةة  يفتطبيةةق الطريقةةة االنتقائيةةة  يفين بونتةةو يةةأرونةةج كيكةةي ج"الفةةالح"

   العربية.
هػا املدرسػة تواجه البحمن ا  املشكالت الػيت اصالتححمن سيقدم البا 

تػػدريس الل ػػة العربيػػػة  يفتطبيػػػق الطريقػػة االنتقا يػػة  يفأرونػػج كيكػػي "لفػػالحا"العاليػػة 
ابالطريقػػة املطبقػػػة  االنسػػػجام، ال يسػػتطيعون وهػػي أنػػػل صػػعن ااػػػرتؼ الطػػالو اهنػػػ 

 املػػدرص: قلػػة قػػدر  املػػدرص العػػريا فهػػ  الػػدرص ومػػ  انحيػػة الػػالوػػتالؼ قػػدر   
و لػػيعلمه  الل ػػة مػػام الطػػالتػػدريس الل ػػة العربيػػة انػػدما يقػػوم أالػػا توحيػػد طػػرؽ ال

س الصػعوبة دي إتػؤ  الػيتقة االنتقا ية ب قلة الوسػا   التعليميػة العربية ابستلدام الطري
 يفالتعلػػػي  مػػػا الجنػػػاح امليػػػة التعلػػػي  و ادورا هسػػػلية الل ػػػة العربيػػػة ىلن للو  يف تػػػدريس

 أدوات البحمن منها املالحظة، املقابلة واالستبيان الفص ، قد استلدم الباحمن 
املدرسػػػػػػػػػػػػة  يفتػػػػػػػػػػػػدريس الل ػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة  يفتطبيػػػػػػػػػػػػق الطريقػػػػػػػػػػػػة االنتقا يػػػػػػػػػػػػة 

 أرونج كيكي "الفالح"العالية
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تطبيةةةق  يفالفصةةةل الرابةةةع: احملةةةاوالت الةةةد يقةةةومل كةةةا ابملةةةدر   ةةةل املشةةةكالت 
 أرونج كيكي"الفالح"تدريس اللغة العربية ابملدرسة العالية  يفالطريقة االنتقائية 

اػ   يسػلللم، ص ؼ د إ  كان الباحمن اقابلة م  اىلستاذ  دمح حس  شامل يف 
 يفتطبيػق الطريقػة االنتقا يػة  يفهبا املدرص ة  تلػك املشػكالت  احملاوالت اليت يقوم

 كما اي :م، ص ؼ د إ   ا دمح حس  ش اىلستاذرد تدريس الل ة العربية  كان 

مػػوا املػػاد  الػػيت ت العربيػػة حػػت يفهفػػل املفػػرداة إاطػػاءالطالو الواجبػػات  2
  دروص الل ػػة العربيػػة خمتلفػػة  ىلن قػػدر  الطػػالو الػػا فهػػلقاهػػا املػػدرص أ

 لشرح املواد العربية  طوياللك حيتاج املدرص وقتا لا
أن يكػػػػون لكػػػػ  طالػػػػن كتػػػػاو الل ػػػػة العربيػػػػة حػػػػت يسػػػػتطي  الطػػػػالو أن   3

  2بيو   يفيطال  دروسه  ويراجعوها 

                                                           
3

  دمحم حسى، س.ف د.إ المدرس اللغة العربية.
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

الباب اخلامس  بعد االنتهاء من حبث األبواب السابقة وصل الباحث إىل 
رسذةة  و  هذها الب ذث سذ قدم الباحذث اخلوصذات واال  حذات و هو اختتام هذه  

 ل سهل لةقراء فهم املقصود من هه  الرسالة 

 الفصل األول : اخلالصات

 أيتى   النقاط األت ة:قدم من الب ث كما تف ستنتج الباحث 

ك كذذ  أرونذذج   "الفذذو "تطب ذذا الطرةقذذة االنتقااب ذذة  ملدرسذذة العال ذذة   1
  .ةمشكوت متنّوع هواج

أرونج    "الفو "املشكوت الىت ةواجهها املدرس  ملدرسة العال ة   2
ك كذ    تطب ذا الطرةقذة االنتقااب ذذة   تذدرةس الةرذة العرب ذة ةعذذ : 
مذذذذذن  بذذذذذل الطذذذذذوب : ال ةسذذذذذتط عوط انسذذذذذ اما مبا ذذذذذرا  الطرةقذذذذذة 

املذذدرس:  ةذذذة   بذذذلو مذذن  ،فهذذم الذذذدرس املطبقذذة الخذذتور  ذذذدر م
تذذدرةس الةرذذة العرب ذذة عنذذد عةذذى توح ذذد  ذذرز   ذذة ذذدرة املذذدرس العرب 

لذذذ عةمهم الةرذذذة العرب ذذذة  سذذذت دام الطرةقذذذة  مذذذا ةقذذذوم امذذذام الطذذذوب
إلقذذذاء    االنتقااب ذذذة ل  ةذذذة الوسذذذاابل التعة م ذذذة تذذذ د  اىل الصذذذعوبة
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مذا جناذا  عمة ذة التعةذ م   امواد الةرذة العرب ذة ألط لةوسذة ة دورا ه
 الفصل 

والت الذذىت ةقذذوم ملذذا املذذدرس ملذذل تةذذط املشذذكوت   تطب ذذا االذذ  3
ةس الةرذذذذذذذة العرب ذذذذذذذة  ملدرسذذذذذذذة العال ذذذذذذذة الطرةقذذذذذذذة االنتقااب ذذذذذذذة   تذذذذذذذدر 

 أرونج ك ك  هى: "ألفو "
املذادة  امذو هحفظ املفذردات العرب ذة حذىت ةف ء الطوب الواجبات ةع اأعط   أ

 الىت القاها املدرس 
زايدة او ذذات التعةذذ م  ألط  ذذدرة الطذذوب عةذذى فهذذم الذذدروس الةرذذة العرب ذذة    ب

 املوّد العرب ة خمتةفة، لهالط حيتاج املدرس و تا واسعا لشر  

 عرب ذذذذذذة حذذذذذذىت ةسذذذذذذتط  الطذذذذذذوبالةرذذذذذذة ال كتذذذذذذاب  أط ةكذذذذذذوط لكذذذذذذل  الذذذذذذ  ج 
 وةراجعوها   ب و م 

 الفصل الثاين : االقرتاحات

قذة االنتقااب ذة  ملدرسذة مشذكوت تطب ذا الطرة مبعاجلة ام الباحث  أطبعد   
أرونج ك ك ، ففذى هذها الفصذل ةرةذد الباحذث أط ةقذدم اال  حذات  "لفو "االعال ة 
 مباةةى:
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ةرجى من الطوب أط ةرغبوا   تعة م الةرة العرب ذة حصوصذا مذن الاد ذة،   1
 ال مجة و القواعد املفردات و و 

ة اط ةرفذذذ   درتذذذه عةذذذى ةوح ذذذد ةرجذذذى مذذذن املذذذدرس الذذذه  ةعةذذذم الةرذذذة العرب ذذذ  2
ةقذذوم امذذام الطذذوب ل درسذذهم الةرذذة تذذدرةس الةرذذة العرب ذذة  عنذذد مذذا  ذذرز 

 العرب ة  ست دام الطرةقة االنتقااب ة 
يف  تقذذذدن انتقذذذادات بنذذذاءة مذذذن اجذذذل  سذذذ س الب ذذذثةرجذذذى مذذذن القذذذراءة   3

 املرحةة القادمة 
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