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كلمة متهيد
اإلميان واإلسالم، وأوضح لنا سبيل احلمد هللا الذى أنعم علينا بنعمة 

النجاح. والصالة والسالم على نبينا الكرمي الذى أرسله اهللا شاهدا وبشريا ونذيرا 
يبتغون من اهللا الفضل وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهودهم إلعالء كلمة اهللا

الرضوان. واخلري و
تابة هذه على إكمال كالباحثة فبعون اهللا عز وجل وهدايته، إستطاعت 

مجيع ىفالباحثةف أن هذا البحث بعيد عن الكمال لضعالرسالة. أعترف 
.لديها معرفة حمدودة للمادة املبحوثةالباحثةالنواحي والسيما أن 

هذه الرسالة بدون املساعدة واإلشراف عليهاأن تتم القدرةلباحثةوليس ل
.،س.أغ، يوسف ت.حممد الدكتور واملشرف األول،غمنري، م. أالدكتور

املشرف الثاين، فيستحقان اية الشكر وعسى اهللا أن جيزي هلما خري م.أغ.
اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.

وليست منكرة، أن إكمال هذه الرسالة ال ينفصل عن دور األخرين. 
لذلك أرفع شكري وتقديري هلؤآلء، وخاصة:

اصلة الدراسة حىت لوالدى الكرميني ومجيع أسرتى الذين ساعدوىن ىف مو.1
بلغت إىل هذا املستوى ونسأل اهللا أن يرمحهم ويساعدهم.



ح

وشؤون عميد كلية التربيةم.أ.غ. ،.الدكتور احلاج حممد أمري، ل س.2
العميد األول كنائبموجلونو دامو بو ليئ الدكتوربهئونواالتدريس

واألستاذ العميد الثانية،كنائبةووالدكتورة مشاكاة مالك ابراهيم م، سإ.
العميد الثالث الذين قد بذلوا كنائبد. الدين. م.فالدكتور احلاج شهر
جبامعة عالء وشؤون التدريسيف توجيه كلية التربيةجهودهم وأفكارهم

الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
و شؤون رئيس قسم اللغة العربية يف كلية التربيةك. الدكتور محكا، م. تح.إ.3

الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة ذه الرسالة.التدريس
قسم اللغة العربية يف سكرتريةكفد.م.س.أغ.، الدكتورة سيت عائشة خالق، .4

كلية التربية و شؤون التدريس الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة ذه 
الرسالة.

الدكتور كاملشرف األول و ، م. أ.ارانكانغغسابارودينالدكتوراألستاذ .5
. كمشرف الثاين اللذين ساعداين و م.أغ.،س.أغ، حممد يوسف ت.

أرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما 
إن شاء اهللا.

ترقية ما عندي من م ىفكل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقا.6
أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
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جتريد البحث
مسدلفة: االسم

20200113017: رقم التسجيلال
العربية لدى طالببيف رفع مهارة احملادثة ستشاريةاستخدام طريقة التعليم االتأثري:الرسالةعنوان

غواستقامةسالمية دار االملدرسة الثانوية اإلباالفصل الثان

يف رفع مهارة احملادثة العربية لدى طالب استخدام طريقة التعليم اإلستشاريةتأثريهذه الرسالة تبحث عن 
)1(:وهيثالثة مسائلوحتتوى هذه الرسالة على .غواستقامةدرسة الثانوية اإلسالمية دار االملباالفصل الثاين
درسة الثانوية مللدى طالب الفصل الثاين باستشاريةطريقة التعليم االاستخدامدونبالعربية باحملدثة كيف مهارة

لدى طالب ةيستشاراالالتعليمطريقةالعربية باستخدامبكيف مهارة احملادثة ) 2(؟غواستقامة اإلسالمية دار اال
تأثريةيستشاراالالتعليمطريقةاستخدام هل) 3(؟ غواستقامة درسة الثانوية اإلسالمية دار االملالفصل الثاين  با

؟غواستقامة درسة الثانوية اإلسالمية دار االملبالعربية لدى طالب الفصل الثاينرفع مهارة احملادثة بايف 
الىت . وأدوات البحث العلمى طريقة البحث العلمىالباحثة تفاستعملوحلل املشكالت املذكورة 

لبحث املعدل الكمييفاستعملتها الباحثة الوصفاملواد طريقة حتليل وأما .الوثائقومتحاناالإستعمتل الباحثة هي
عينة منوذجية.لتكونتلميذا 17اموع الكليكالتالميذعددوالعرض حيث أن 

العربية بيف رفع مهارة احملادثة ستشاريةاستخدام طريقة التعليم االتأثريبناء على ما حصلته الباحثة من 
دونبالعربية بادثة مهارة احملقدرةو.غواستقامةسالمية دار االالثانوية اإلملدرسة بالدى طالب الفصل الثاين

التعليمطريقةالعربية باستخدامبمهارة احملادثة و،%58.8وسطىف درجةستشاريةاالطريقة التعليماستخدام
.%41عاليةىف درجةةياإلستشار

10.7˃=جدول t˃حساب tونتيجة الختبار فرضية أن هذا ).(Uji tاختبار االحصاء االستداليل أن اختبار يف 
اللغةةومهارستشاريةالتعليم االطريقةهناك تاثريا بني أنهذا يرشد و. ومقبولمث مرفوض2,12
.ستقامة غواثاين با املدرسة الثانوية دار االالصلالفطالبلدى العربية
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الباب األول

ةمقدم

الفصل األول: خلفية املشكالت

كان ما هي اللغة وكيفأريفكتيف تاريخ تدريس اللغة كان الكثري من ال
هج تدريس اللغة انممنظهر متنوعةماعلىتالنظرية املختلفة أثرو.هاتعلم
.هاوطرق

بدأمث.واسعةوهي الطريقة املستخدمة منذ السنة الستني ، طريقة السمعيةمثل 
فال يفصحـ،رباءاخلبالسخطوشعرا. نتقدوهإتعليم اللغة خرباء كثري من
وا نتقد، وإباللغة املستهدفة ، بعد عدة سنوات من تعلم اللغةتكلماالطالب
ستند على نظرية النحوية البنيويةتسمعيةفقالوا أن طريقة ال، ها أيضانظريأساس 

والسلوكية.والنظرية
السلوكية طريقةنتقد استخدامإالذي هو تشومسكيةاللغخرباءمنواحد

تأثّربل ة فقط،عوامل خارجيعلى املهارة احملادثةقال أال تأثّرو.لتدريس اللغة
وجدالتعلم اللغوي تةقدر، وهي نسان قدرة فطريةلإل.أيضاعوامل داخليةعلى 

1جهاز  اكتساب اللغة.سميتعند الوالدة 

.64)، ص. 2009ماالنج: مسيكات،، (Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد أفندي. 1
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اتتطوير نظريتوجهان عليقه، ومهاطروتدريس اللغةنظريات ظهرتمث 
.التوجيهطريقة تعلم ن طرق التدريس ، مه املتواصلتانأفكاروتدريس اللغة

هو أهلكورن . ١٩٧٦عامكوران مع زمالئه يف يعرفهاطريقة الههذ
استخدام وجدت هذه الطريقة من أفكار و.صص يف قسم التوجيهختالذيالنفس

شكل عالج علم النفس يف تعلم اللغة. وأسست مما يكون العوامل املؤثرة يف 
2جهود تعلم اللغة األجنبية من السلوك والغضب والدفع

ه، وذلك يسمى يف كلمتني، ومها م اللغة مع عملية التوجييكوران تعلشبه
طريقة املستشار يسمي املدرسني، حيت تسمي هذه اليسمى الطالب والعميل
3التوجيه.تعلم 

لتفاعل بني الةأن اللغة أقالتنظريةالهذه الطريقة هو تأسسة اليتأساس اللغ
االجتماعية للنظرية أيضا كيإىل ذلك ، فان الديناميةاالضاف. اتمعيفاألفراد 

يف عمليه االجتماعية ، واللغة ليست فقط . اعالم التفاعل بني العميل واملستشار
للتواصل ولكن أيضا لتعميق العالقة احلميمة بني العمالء ، وبني العميل تستخدم 
.واملستشار

Pembelajaranعزيز فهررذي دان حميالدين ارتى، 2 Bahasa Asing Metode Tradisional dan Kontemporer جاكرتا: بنية)
.121)، ص. 2010ببليشينغ، 

.26)، ص. 2003(يوغياكرتا: بستكى بيلجر،Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaأزهر أرشد، 3
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هذه الطريقة قادرة على التغلب على مشكلة خماوف املتعلمني يف تعلم اللغة
وميكن بناء لغة قويه التعلم اتمع حبيث ميكن حتقيق النتيجة املرجوة من تعلم 

التعلم والتواصل والتفاعل يف اللغة املستهدفة دون ىاي ان املتعلم قادر عل، اللغة
.التحرر من التبعية للمعلمضغوط وديدات ، فضال عن

يف ية اليت ميكن حتقيقاللغوهاراتمن أنواع املةهي واحداحملادثة مهارة
القدرة على األعرب األصوات هو الكالم .تدريس اللغات احلديثة مبا فيها العربية

أو كلمات لتعبري عن رأي وشعور.املفصل 
طبيقية هو تاحملادثةألن ، مهمة جدا يف تعلم اللغة األجنبيةاحملادثةةتعترب مهار

أن نالحظ يف هذا . فقط، للشخص الذي يتعلم لغةيف اللغة وهو اهلدف األول
الكالم التعلم من أجل احلصول على أقصى قدر من النتائج من قدرة املعلم

.اليت يستخدمها، ألن العاملني هليمنة جناح تعلم الكالملطريقةوا
من ةويريد الباحث دراسة التعلم العربيولذلك استنادا إىل الوصف أعاله،

طالب. مهارة احملادثة العربيةيف قدرةتؤثر ليت يؤمل اناخالل التعلم اإلستشارية 
استخدام طريقة التعليم تأثريبا املوضوع "ثك الباحث املهتم بإجراء البحلذل
ملدرسة باالفصل الثاينيف رفع مهارة احملادثة العربية لدى طالبستشاريةاال

".غواالثانوية اإلسالمية دار اإلستقامة
الفصل الثاين: مشكالت البحث
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البحث السابقة فيحد الباحثة اإلشارة إىل أن مشكلة هذابناء على خلفية 
:هي

الفصل لدى طالبستشاريةطريقة التعليم االغري باحملدثة العربيةكيف مهارة. أ
طريقة التعليم غري باغودار اإلستقامةاإلسالميةدرسة الثانويةملباالثاين

؟اإلستشارية

لدى ستشاريةاالالتعليمطريقةباستخدامدثة العربيةامهارة احمل. كيف ب
؟اغودار اإلستقامةاإلسالميةدرسة الثانويةملباالفصل الثاين طالب

دثة باللغة ارفع مهارة احمليف تأثريستشاريةاالالتعليمطريقةاستخدام هل. ج
دار اإلستقامةاإلسالميةدرسة الثانويةملباالفصل الثاين العربية لدى طالب

؟اغودار اإلستقامةاإلسالميةدرسة الثانويةملبااغو

الثالث: أغرض البحث وفوائده الفصل

أغرض البحث. 

اهلدف من هذا البحث هو استنادا إىل الصيغة املشاكل املذكورة أعاله، 
درسة الثانويةملبايف عملية تعليم اللغة العربية دثة باللغة العربيةامهارة احملحتسني

.اغودار اإلستقامةاإلسالمية
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. فواعد البحثب

:يليكمابحثالهذهمنيؤخذاليتالفوائدأما 

التحدثعلىاقادرالتعليم اإلستشارية سيكونطريقةباستخدامللطالب،.  أ
.اليوميةاألحاديثيففعالبشكلالعربيةاللغة

وخاصةالتعلم،إثراءوسائلإجراءيفاملعلمنياإلبداعزيادة. للمدرس، ب
.العربيةاللغة

يفالتعلماإلرشادوتطويرلتحسنييلهم واملدخلأنللمدرسة، ميكن.ج
.مدرسة

الفصل الرابع: اإلفترض

متاليتاملشاكلعلىبينمااإلجاباتسيوفرالباحثةقامالفرضيةهذهيف
:هيالدراسةهذهيفالفرضيةأما .أعالهذكرها

Ha :لدى دثة العربية ايف رفع مهارة احملستشاريةاالطريقة التعليم هناك تأثري
درسة ملبااغودار اإلستقامةاإلسالميةدرسة الثانويةملباالفصل الثاين طالب
.اغودار اإلستقامةاإلسالميةالثانوية
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H0لدى طالبدثة العربية ايف رفع مهارة احملستشاريةاالطريقة التعليم : ال تأثري
درسة الثانويةملبااغودار اإلستقامةاإلسالميةدرسة الثانويةملباالفصل الثاين 

.اغودار اإلستقامةاإلسالمية

الفصل اخلاميس: توضيع معىن املوضوع

فشرحت الدراسة،هذهيفاملوجودةاملتغرياتمنالفهمسوءلتجنب
:الباحثة املعىن من املوضوعات و هي

إعطاءاملعلمحيثالتعليم اإلستشارية طريقة هيستشاريةاالطريقة التعليم . أ
وجهودلالفصيفاللغةتعليماتقان عمليةمنيتمكنواحىتلطالبه التحفيز

علىقادرانهحىتاإلكراهطريقعنسسثليصراحة،نفسهشغلتلميذ يفال
.التواصل

املدرسة باهم طالببحثاملشار إليهم يف هذه الباللغة العربية للطلةمهار. ب
على التحدث باللغة العربية بشكل درةالقاغودار اإلستقامةاإلسالميةالثانوية

ة العربية.قاعدصحيح ومبا يتفق مع ال
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الباب الثاين
الدراسة املكتبية

طريقة التعليم اإلستشاريةالفصل األول: 
تعريف طريقة التعليم االستشارية.أ

هي الكيفية أو األسلوب الذي خيتاره املدرس ليساعد التالميذ الطريقىة
على حتقيق األخدف التعلمية السلوكية، و هي جمموعة من اإلجرءات واملمارسة 
واألنشطة العلمية اليت يقوم ا املعلم داخل الفصل بتدريس درس معني يهدف إىل 

يذ. و قال أمحد معلومات وحقائق ومفاهيم للتالميف كتاب رميوليس أن توصيل 
4تفسري الطريقة هي الوسيلة الصحيحة يف تعليم املدة.

التعليم تغيري. واملراد هنا أن التعليم هو حماولة تغري السلوك. إذن، إن 
التعليم سينتج التغيري للمعتعلم. وذلك التغري ال يتعلق بزيادة املعرفة فقط يف حنية 

واملروءة والرغبة والطبيعة وتكيف النفس. فلذا االتصال واملهارة واملوقف والفهم 
أن التعليم هو نشاط روحاين، سكولوجي جسماين للوصول إىل تطوير شخصية 

.183ص. )، 2010جاكرتا: كالم موليا، (، Ilmu Pendidikan Islam، رميوليس4
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اإلنسان كامال. وهو يطلق على املذاق، اال املعريفي، الوجداين والنفسي 
5احلركي.

فأما االستشارة هي سعي ملساعدة الفرد من عملية التفاعل الشخصي بني 
املرشد والعميل كي يقدر لفهم النفس والدائرة، ويقدر جلعل القضاء وتعيني 

6األغرض.

جاليس كران هو أول شخص يبحث عن طريقة التعليم االستشارية يف 
مث استخدمها يف جامعة لويوال، مبدينة سيكاغو األمركية يف عام 1961عام 

عامل السيكولوجي الذي .  فعلي حقيقته أنه ليس مدرس اللغة، ولكنه من ال1967
يقوم يف قسم التحصص االستشاري. كانت فعالية طريقة اإلستشارة يف تربية 
التعليم معروف بالتربية االستشارة. وأخريا، من خربه يف قسم اإلستشارة هو جيعل 
الطريقة يف التعليم، وهي الطريقة االستشارية. وهي من اإلسم املأحوذ من 

، الطالب مسمى عميال واملدرس مسمى اصطالح عامله. ففي اصطالحه
مرشدا،ففي االستشارة وإرشاد، فاملدرس كاءطاء االستشارة إىل الطالب عن 
مسائله. ففي تعليم اللغة مسائله متعلقه باللغة الذي يتعلم الطالب إياها. فإذن، 

املدرس كإستشارة اللغة.
.21ص. )، 2010جاكرتا: راجوايل فرس، ، (Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar، سردميان5

ت. رفيك بباندونج: (Bimbingan dan Kinseling Dalam berbagai Latar Kehidupan، إحسانأمحى جونتيك نور6
.10ص. )، 2006أديتما، 
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عند تسري هذه الطريقة على مخسة مراحل النمو اللغوي لدى األطفال
اكتسب لغتهم األم، وهذه املراحل هي :

املرحلة االتكالية، يف هذه الدرجة فالطالب يتعلق تعلقا شديدا مبدرسه. .1
مرحلة تأكيد الذات، يف هذه الدرجة فالطالب ميلك الشجاع يف الكالم .2

ألنه قد حفظ بعض الكلمات.
ه. إذا توجد يف هذه الدرجة يشعر الطالب بأنه ال يتعلق بغري,مرحلة الوالدة.3

اخلطئية فيصحح املدرس.
مرحلة املراهقة، يف هذه الدرجة فاحتجاج الطالب إىل مدرسه من عبارة .4

اصطالحية وتعبريات وقواعد لغوية صعوبة.
مرحلة االستقالل التم، يف هذه الدرجة فالطالب ميلك املستقل يف نفسه .5

كل، فهو يتكلم باللغة األجنبية حرا.

التعلم اليت قدمها جورام وفوركى قد أرشد أن عملية تعلم وتعليم فالدرجة 
اللغة املؤثرة ال بديف تطبيقه بنظر أحوال الطالب تدرجييا. فمدرس اللغة احلسنة البد 
أن يفهم هذه األحوال وينفع باملؤثر. من هذه الطريقة نستطيع أن ننظر نشأة لغة 

الكالم.الطالب أا متعلقة بغريه حىت يستقل نفسه يف

اخلطوات يف استخدام طريقة التعليم اإلستشارية.ب
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مناسبة، بدوره كاملشد يف اللغة، فيأخذ املدرس اخلطوات يف تعليم هذه الطريقة 
فهي:

املقدمة، جيهز املدرس األدوات اليت يستعملها يف عملية التعلم والتعلّيم، .1
طالبه إىل فتسجيل الصوت أوىل لتسجيل كالم الطالب. مث يوزع املدرس

شخصا كى يؤثر 6-5جمموعات صغيىرة، مثل كل جمموعة تتكون من 
برامج تعليم اللغة األجنبية.

يعطى املدرس الفرصة إىل كل جمموعة ليعني املوضوع الذي يتعلمه. بعد أن .2
يستعد الطالب نفسه، فهو يسجل صوته. تعطي الفرصة إىل كل الطالب 

املدرس الترمجة كل كلمات الذي يسأهلا تبادال لتحقيق األشياء. فيعطي 
الطالب.

دقيقة)، فالتسجيل 25بعد أن تسجيل الكالم أو احملادثة بوقت معني (مثل .3
لعبت مبرة ثانية كى يستطيع الطالب أن يستمعه. فهذا ليس مباشرة كله، 

بل كلمة فكلمة كى بل يستطيع الطالب أن يسمعه صراحة.
املدرس الفرصة إىل طالبه كى يصحح بعد أن مساع الكلمات كال، فيعطي.4

إذا كانت احلطيات يف أعماله. 
ويف إلقاء التايل، يأمر املدرس طالبه كى يستمع التسجيل مرة ثانية، بعد .5

ذلك يكتب على ما مسعه فرقة ففرقة. ويقرأ املدرس على ما كتبه الطالب، 
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دثة اليت فهو يبني ويشرح القواعد الذي البد على الطالب أن يتعلمه. احملا
قدمها الطالب متنوعة، فيلزم على املدرس أن يعني العبارة اليت تشتمل 
القواعد احملتاجة مثل (كلمة السؤال الذي حيتاج إىل جواب "نعم" أو "ال"، 

كلمة السؤال حيتاج إىل تبني السؤال على الوقت وغري ذلك).
الكلمة الذي قد ويف تنمية تلك القواعد فيأمر املدرس طالبه لتغيري صياغ .6

جعله إىل صياغ أخرى. املثال من كلمة اخلرب إىل الكلمة السؤال أو 
العكس، من الكلمة الفعلية إىل غري الفعلية أو العكس. وعلى املدرس 
يستطيع أن يعطي اإلمتحان يف صياغ أخرى، كيأمر طالبه أن يترجم 

متحان إذا حيتاج الكلمات اجلذبة إىل اللة األجنبية اليت يتعلمه. ويف هذا اإل
الطالب إىل كلمات فيلزم أن يساعده.

واخلتمة، فاملدرس يستطيع أن يطبق القواعد اليت قد علمه إىل العبارات .7
احلرية على ما أراده الطالب ليتيقن درسه.

الزيادة والنقصان يف طريقة التعليم االستشارية.ج

فمن زيادة طريقة التعليم االستشارية فهي:

ستقلة بنفس الطالب يف اتبع عملية التعلم والتعليم.كون فعالية م)1
تعلم اللغة األجنبية تعاونا.)2



12

من مبتدئ عملية التعلم والتعليم، فالطالب قد واصل بعصه عن بعض، )3
ويستعمل القدرة املعرفية لتطبيق قواعد اللغة.

فمن نقصان طريقة التعليم االستشارية فهي:

طالبه جلعل الكلمات، وهذا يستطيع أن يف إبداء الدرس يتكلف املدرس )1
مير مرا حسنا إذا كان الطالب ميلك املعارف وقواعد اللغة وكلماا اليت 
يتعلمها. إذا كان املدرس يعطي الترمجة فإعطء الدرس يتغري "بإعطء 

الترمجة" فاملدرس كاملترجم.
فاملادة يف هذه الطريقة من العملية ليس من املشتمالت، فإذا ندوها )2

فصعبت عليها ألن يف كل فصل ميلك املدة إىل مجيع الفصل إال بقواعد 
اللغة. 

فاملدرس كاملرشد، ال نقلو إليه بتدريس اللغة ولكن بإعطء األمن، )3
وهذه العملية ال تستطيع لتنمية لقدرةيف اللغة.

ويف تقومي تقدم الطالب أو تقومي األخري يعصب من التقوميات يف )4
الفصل.

العربيةحملادثةاةمهار: ثاينالفصل ال
العربيةحملادثةاةفهم مهار. ١
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وهذه 7مهارة الكالم قدرة لغوية منشودة يف تعليم املعاصرة وفيها اللغة العربية
الكلمة متشقة من أحرف (امليم، اهلاء، الراء) مبعىن القدرة. واملراد باقدرة هنا قدرة 

العربية جيدا وفصيحا. والكالم نشط من املرء والذي الطالب على الكالم باللغة 
يقتضي البادرة الواقعية يف استخدام اللغة للتعبري عن النفس شفهيا. ولغة أن املعلمة 
الشفهية املقدمة بالكالم  استخدامة املفردات احملتارة على حسب املراد. املفردات 

8عد النطق أيضا.املركبة تعتمد على القواعد اللغوية وتنطق على حسب قوا

ومهارة الكالم عند "أجيف هريماون" قدرة على نطق األصوات اللفظية لتعبري 
التفكري، الفكرة، الراي، اإلرادة أو اإلحساس إىل املخاطب. والكالم يف املعىن األوسع 
أنه نظام الرموز اليت يستطيع مساعها ونظرها باستفادة العضالت اإلنسانية لتعبري الفكري 

توفري احلاجة.يف 

وملهاهرة الكالم أهداف عامة كما أشارها كثري من علماء اللغة، منها :

نطق األصوات نطقا صحيصا.أ
التمييز عند النطق بني األصوات املتشاة واضحا.ب
التمييز عند النطق بني احلركات القصرية وبني احلركات الطويلة.ت
بةالتعبري عن األفكار واستخدام الصيغ احملوية املناس.ث

.139ص. ، )2009مالنج: مشكت، (،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، امحد فوعد إفندي7
.65ص. )، 2009ماالنج: برس، Media Pembelajaran Bahasa Arab) ،UIN، عبد واهب رشدي8
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ونشاط الكالم داخل الفصل ميلك االتصال ذوى الناحيتني يعين بني املتكلم 
واملخاطب. ذلك التكلم متجاوب. فألجل ذلك، أن مترين الكالم ينبغي أن تسبقه 
القدرة على االستماع، القدرة على النطق، استيعاب املفردات والتعبري الذي ميكن أن 

لناشط مهارة الكالم شجاعة الطالب. فألجل يعرب مقصودة أو فكرته. والعامل األخر 
ذيك ينبغي للمدرس أن يدافع الطالب ليشجعوا أنفسهم يف الكالم ولو كان خطأ.
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الباب الثالث
طريقة البحث العلمي

: نوع ومكان البحث:ولالفصل األ

. نوع البحثأ

قال ث اليت ستستخدم يف هذا البحث هو البحث الكمي. نوع البح
:سوغيونو

وميكن تعريف أساليب البحث الكمي كوسيلة للبحث تستند إىل فلسفه 
أو عينه معينه، يتم عادة تقنيات أخذ الوضعية، تستخدم لفحص السكان 

العينات بشكل عشوائي، مجع البيانات باستخدام أداة البحث، حتليل البيانات
9الكمية/اإلحصاءات دف اختبار الفرضية اليت أنشئت.

مكان البحث. ب

.11)، ص. 2013، باندونج: الفابيىت،4(ست. Metode Penelitian Kombinasiسوغيون،9
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دار اإلستقامةاإلسالميةدرسة الثانويةامليفاما بالنسبة ملكان تنفيذ هذا البحث 
يف اللغة تلميذالة الكالمنقص مهاربدافع كذا يأخذ املؤلف موقع أو مكان، اغو

.الفعالةطريقةمن خالل الة حتسني مهارأنتايل فان املؤلف يريدالعربية ل
: جمموع الكلي والعينة النموزجيةثاين الفصل ال

. جمموع الكليأ

قال سوغيونو أما اموع الكلي هو :  

لكائن/املوضوع الذي لديه بعض الصفات امنطقة تعميم تتكون من: 
يف هذا 10االستنتاج.للتعلم ومن مث استخالص حددها الباحثواخلصائص اليت 

العدد اإلمجايل اغودار اإلستقامةاإلسالميةدرسة الثانويةيف املطالبالبحث هو 
شخصا. ٤1للمتعلمني 

. العينة النموزجيةب

قال سحرسيمى أركنتوا أما العينة النموزجية هو : 

العينة هي جزء من عدد وخصائص اموع الكلي. ميكن تعريف العينة 
اموعة احملددة باستخدام بعض اإلجراء اليت من املتوقع ان تكون ممثله كعضو يف

.90)، ص. 2003باندونج: الفابيىت، (Metode Penelitian Administrasiسوغيون، 10
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درسة يف املطالب الفصل الثايناما لعينه من هذا البحث كان11.اموع الكلي
.اغودار اإلستقامةاإلسالميةالثانوية

اإلجراءات وطريقة مجع املعلومات: ثالث الفصل ال
:يف هذا البحث علي كما يليجراءحل من اإلما بالنسبة للمرأ

مرحلة التخطيطأ. 
البحث إجراءالتخطيط هي مرحله من بداية نشاط قبل الباحثةمرحل

وقد حصل على بيانات، مثل تقدمي اخلطة الرسلة ، يف امليدان جلمع الةمباشر
.تصريح إلجراء البحث ألطراف ذات عالقة

فيما يتعلق باملتغريات اليت مت حبثها يف ثالقادمة مت القيام به اعداد أداة البح
.شكل دليل للمراقبة

تنفيذةمرحلب. 
ث يف امليدان من أجل احلالة اي اجراء البحالشيء الذي مت القيام به يف هذه 

اي املراقبة علي البيانات علي اخلرسانة باستخدام أداة البحثىاحلصول عل
.اجلسم قيد البحث

املعلوماتمجعمرحلهج. 

.      77)، ص. 2014؛جاكرتا: راجا غرفندو برساد،٤(ست، Metode Penelitian Kuantitatifناننج مارتون، 11
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يتم احلصول اليتبياناتالمجعيف هذه املرحلة ، يتم القيام به األمور هو القيام
باستخدام حساب الوصف اإلحصائي ث يف املدرسةعليها من نتائج البح

.واإلحصائيات االستنتاجية
د. مرحلة تقرير

أجريت يف ث اليتوم الباحث بتجميع تقارير عن البحويف هذه املرحلة يق
يل، وهذه االستنتاجات يف شكل البحث بصب معاجلة، وحتلشكل االنتهاء من 

ب مرتبة يف متناسقة ومنتظمة ومنهجية.مكت
هذا االجراء البحثي الذي اجري بعد حتديد موضوع البحث ، مث يتم تنفيذ 

:البحث علي النحو التايل
مدرسة الثانوية يعين، ملدرسية القيام باملالحظات املبكرة بشان موقع البحوث ا. أ

.اغودار اإلستقامةاإلسالمية 
الثانويةكليف كل تلميذ بان يكون موضوع حبث اي املتعلم املدرسة . ب

.اغودار اإلستقامةاإلسالمية
.غووادار اإلستقامةاإلسالميةالثانويةمث حدد فئة املتعلم. ج
.يف هذا البحثعلى املتعلم الذي مت اختيارةلقيام مبالحظ. د

.باستخدام األدوات اليت مت مجعهابياناتالأداء تقنيات مجع ه. 
أدوات البحث: الربع الفصل 
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التايل هناك صله .املعلوماتيف استخدام طرق مجع هو أداة للباحثأدوات 
ليت هلا دور مهماهي العنصر دواتألوااملعلومات. مع أدوات مجع لببني األس

ألن ،املستخدمةةالبحث بسبب جناح البحث اليت حتددها االدايف الكثري من 
اليت ةواختبار الفرضيالبيانات الالزمة لإلجابة على سؤال البحث (مشكلة)

جيب أن تكون مصممة املعلوماتاة كوسيلة جلمع وأد.دواتألاعليها ةحصل
وحبيث يتم فحص وجودها وجيب ان تكون ذات صله بالقضايا واجلوانب ، بدقة

.ل عليها أكثر دقهحبيث تكون البيانات اليت مت احلص
على النحو التايل:الستخدامةأما بالنسبة لألدوا

اإلمتحان.أ
االختبار هو وسيلة (الستخدامها) أو الداخلي (لتنفيذها) يف إطار القياس 

شكل منح املهمة أو سلسله من املهام بشكل جيد يف شكل لتعليم،والتقييم يف ا
.االسئله اليت جيب االجابه عليها أو األوامر اليت جيب تنفيذها من قبل تيسيت

يف شكل اختبار واختبار آخراالختبار سيستخدم الباحثني هو اختبار ما قبل
املواد أو يف الكتابة ملعرفه مدي التكوينية، واختبار يف وقت مبكر قبل االختبار

االختبار النهائي ما ،التلميذس اليت سيتم التحكم ا من املواد اليت درست الدر
ملعرفه ما إذا كان كل موضوع بالفعل ميكن السيطرة عليها أفضل بعد االختبار
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على أا حمتوي ومواد هذا االختبار النهائي هو الدرس املواد تصنف .التلميذمن 
.تلميذلل، الذي مت تدريسمةمه

ب.  الوثائق
،حتليل الوثائقوةمجع البيانات مع ترمجهو مجع البيانات من خالل وثائقطربقة 

.، أو الصور الكترونيهةسواء كانت مكتوب
: طريقة حتليل البياناتالفصل اخلامس

اإلحصاء جتهيز البيانات البحثية تستخدم اثنني من التقنيات اإلحصائية، ومها 
االستداليل.الوصفي و اإلحصاء

اإلحصاء الوصفي. أ

اإلحصاء الوصفي أن مستوى العمل يتضمن كيفية مجع وإعداد أو تنظيم، 
عملية واحلاضر وحتليل البيانات عن أعداد من أجل إعطاء فكرة عن العادية 

وموجزة وواضحة، حول أعراض واألحداث والظروف.
=القيمةحتديد . ا −

:حيث
R=املدى الكلي
Xt =أكرب قيمة من قيم البيانات
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Xr =أصغر قيمة من قيم البيانات
=عدد الفئاتحتديد . ۲ 1 + 3,3 log

:حيث
عدد الفئات=  K

عدد الطالب=  n

=اصلةفل الوصفحساب طول . ۳
:حيث

الفئةطول  = p

املدى الكلي=  R

عدد الفئات=  K

حساب املتوسط. ٤
X = ∑∑

:حيث
املعدل  = X

التكرار = fi

xi=مؤكز الفئة
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حساب االحنراف املعياري. ٥

= ∑ − X− 1
:حيث

اإلنراف املعياري = SD

التكرار = fi

املسافة بني القيمة = ∑ − X

مجلة العينات =n-1

التصنيف. ٦
= ( − 1,0 ) سفل

( − 1,0 ) ≤ < ( + 1,0 ) وسط
( + 1,0 ) ≤ رفيع

:حيث

املعدل = µ

اإلنراف املعياري = σ

االستداليلاإلحصاء. ب
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هي إحصاء توفر القواعد أو كيف ميكن استخدامها االستداليلاإلحصاء
من البيانات اليت مت ةمن جمموع، املشتركةأجل حماولة استخالص النتائجيفكأداة

.جتميع ومعاجلت
١. ختبار الفرضية باخلطوات التالية :  

أ. حتديد صيغة الفرضية

H0 : μ = μ0

Ha : μ ≠ μ0

وقيمة ترسم (α) ب. حتديد املستوي احلقيقي
معيار االختبار ج. حتديد

مرفوضH0مثرسمt≤حسابtإذا
لمقبوH0مثرسمt˃حساب tإذا

باخلطوات التالية :حساب t. حتديد قيمة ٢
ولاالختبار األوآخربني االختبار(d)حتديد قيمه الربح.أ

d=ول االختبار األ-آخراالختبارمنقيمه
:حيث

d=قبل االختبار)-ربح (الفرق بني قيمه ما بعد االختبار
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tإنشاء رسم مساعد للعثور على قيمة .ب
آخراالختباروول االختبار األمن فرق بني حساب متوسط.ج

= ∑
حيث : 

آخر واالختبار االختبار األول  من فرق بني  =  متوسط Md

( االختبار األول  آخر- (االختبار ربح = عدد ∑
عدد الطالب = N

=االحنرافةمربعجمموععدد د.  − (∑ )
حيث :

االحنراف عدد جمموع مربعة = ∑
ربح = عدد ∑

عدد الطالب = N
=حسابtه. عدد قيمة  ∑( − 1)
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حيث :
Md  =آخراالختباروول االختبار األمن فرق بني متوسط

ربحعدد= ∑
= Nعدد الطالب

لتحديد  إذا كان الفرضية رسم tحساب مع tاستنتج من خالل مقارنة قيمة ي. 
ال.ومقبول أ

تكوين الفصول

فصول مرتبه ةيتالف من مخسرسالة للحصول على حملة سريعة عن كل من هذه ال
يف شكل خمطط ةتويفإن الكتاب يصف حم، بشكل منهجي تغطي موضوع

:على النحو التايلرسالةال
: مقدمةاألولالباب

: خلفية املشكالتالفصل األول

: مشكالت البحثالفصل الثاين

: أغرض البحث وفوائدهالفصل الثالث

: اإلفترضالفصل الرابع

: توضيع معىن املوضوعالفصل اخلاميش
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الباب الثاين  : الدراسة املكتبية

التعليم اإلستشاريةطريقة : األولالفصل 

العربيةادثةاحملةمهار: الثاينالفصل 
الباب الثالث : طريقة البحث  

: نوع ومكان البحثاألولالفصل 

: جمموع الكلي والعينة النموزجيةالثاينالفصل 

اإلجراءات وطريقة مجع املعلومات: الثالثالفصل 

: أدوات البحثالرابعالفصل 

: طريقة حتليل البياناتاخلاميشالفصل 

: نتائج البحثالرابعالباب
ستشاريةاالطريقة التعليم غري بدثة العربية ااحمل: نتائج مهارةاألولالفصل 

دار اإلسالميةالثانويةالفصل الثاين با ملدرسة لدى طالب
.اغواإلستقامة
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ستشاريةطريقة التعليم االباستخدام با دثةااحمل: نتائج مهارةالثاينالفصل 
دار اإلسالميةلدى طالب  الفصل الثاين با ملدرسة الثانوية 

اإلستقامة غوا. 

دثة ارفع مهارة احمليف ستشاريةاالطريقة التعليم تأثري: الثالثالفصل 
العربية 

دار اإلسالميةالفصل الثاين با ملدرسة الثانوية طالبلدى 

اإلستقامة غوا.

مباحثة: لرابعالفصل ا

الباب اخلامس : اخلامتة

: اخلالصاتاألولالفصل 

: املقتراحاتالثاينالفصل 

املراجع

املالحق 
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الباب الربع

البحثجائنت

البحث جواب من حتديد املشكالت البحث اليت ثبتة قبلها جائنتاهذ
ليمكن الفرضيات أو جواب مؤقة. بناء على نتية البحث الذي عمل البحث يف 

املدرسة الثانوية دار اإلستقامة غوا. 

ستشارية لدى ادثة العربية بغري طريقة التعليم اال: نتائج مهارة احملاألولالفصل 
غواملدرسة الثانوية اإلسالمية دار اإلستقامة طالب الفصل الثاين با 

اإلحصاء الوصفي:  4.1 جدول
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اإلحصاء الوصفي اإلحصاء النقاط
عدد العينة 17

الدرجة القصوى 87
احلد األدىن لنقاط 62

املتوسط 82.7
االحنراف املعياري 7.7

مهارة الفئة لتحديدأساسااألصبحت4.1جدوليفاحلصولمتبناء البيانات
. ريةاستشة العربية بغري طريقة التعليم االاللغ

ريةاستشبغري طريقة التعليم االالتالميذمهارة اللغة العربيةفئة : 4,2جدول 

فاصل الصف تكرر
النسبة املئوية

(%)
النسبة املئوية 
من اإلمجايل

التصنيف

62 – 66 1 5.9
17,7 سفل

67 – 71 2 11.8
72 – 76 5 29.4

58.8 وسط
77 – 81 5 29.4
82 – 86 0 0

23.5 رفيع
87 – 91 4 23.5

جمموع 17 100
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10%، 17,7تالميذ يف ترتب "سفل" بنسبة مثوية 3البيان، جدولبناء على 
تالميذ يف ترتب "رفيع" بنسبة 3%، 58.8تالميذ يف ترتب "وسط" بنسبة مثوية 

التالميذالعربيةادثةاحمل%. من هذه البيانات جيوز إلستنباط أن مهارة 23.5مثوية 
رية بترتب وسط.استشبغري طريقة التعليم اال

بغري طريقة التعليم التالميذمهارة اللغة العربيةصورة الرسم البياين: 4,1صورة
ريةاستشاال

ستشارية العربية لدى التعليم االادثة باستخدام طريقة : نتائج مهارة احملالثاينالفصل 
طالب  الفصل الثاين لدى طالب الفصل الثاين با ملدرسة الثانوية دار اإلستقامة غوا 

طريقة التعليم اإلستشارية   باستخدام
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اإلحصاء الوصفي:  جدول 4.3

اإلحصاء الوصفي اإلحصاء النقاط
عدد العينة 17

الدرجة القصوى 100
احلد األدىن لنقاط 75

املتوسط 92.6
االحنراف املعياري 78.9

مهارة الفئةلتحديدأساسااألصبحت4.3جدوليفاحلصولمتالبياناتبناء 
.ريةاستشطريقة التعليم االباستخداماللغة العربية 
طريقة التعليم خدامستابالتالميذالعربيةادثةاحملمهارة فئة : 4,4جدول 

ريةاستشاال

فاصل الصف تكرر
النسبة املئوية

(%)
النسبة املئوية 
من اإلمجايل

التصنيف

75 – 79 1 5.9
23.6 سفل

80 – 84 3 17.7
85 – 89 3 17.7

35.4 وسط
90 – 94 3 17.7
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95 – 99 0 0
41 رفيع

100 – 104 7 41
جمموع 17 100

6%، 23.6تالميذ يف ترتب "سفل" بنسبة مثوية 4البيان،جدولبناء على 
تالميذ يف ترتب "رفيع" بنسبة 7%، 35.4تالميذ يف ترتب "وسط" بنسبة مثوية 

التالميذالعربيةادثةاحمل%. من هذه البيانات جيوز إلستنباط أن مهارة41مثوية 
.رية بترتب رفيعاستشطريقة التعليم االخداماستب

خدامستابالتالميذالعربيةادثةمهارة احملالرسم البياينصورة : 4,3صورة 

ريةاستشطريقة التعليم اال
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رفع مهارة احملادثة يف ستشارية طريقة التعليم  االتأثري الثالث  : الفصل 

العربية لدى طالب الفصل الثاين با ملدرسة الثانوية دار اإلستقامة غوا 

رفع مهارة احملادثة العربية لدى يف ستشارية طريقة التعليم  االتأثري ملعرفة 
اختبارالباحثة استخدمطالب الفصل الثاين با ملدرسة الثانوية دار اإلستقامة غوا

tاستنتاجيإحصائيكاختبار.

حساب tاحلساب الذي عمل الباحثة فيجيد الباحثة نتيحة ائجبناء على نت

Haراد وH0. لذلك جيوز لإلستنباط 2,12وهي جدولtو 10,7وهي 

هناك تأثري بني مقبول. فالباحث يستنتج أن فرضيات يف هذا البحث مقبول ألن 
الثاين با صلالفطالبستشرية مع مهارة اللغة العربية لدى طريقة التعليم اال

املدرسة الثانوية دار اإلستقامة غوا. 

مباحثة: لرابعالفصل ا

العربية للطالب ادثةحثة تبني أن مهارة احملانتائج حتليل بيانات الببناء على 
عدةإىلذلكويرجع.قبل استخدام طريقة التعليم اإلستشرية هي يف فئة كافية

منالتمكنإىلتفتقرزالتماالعربية،اللغةلتعلمالدافعنقصمنهاعوامل
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تستخدمتزالالأوجاذبيةأقلاستخدامللمعلمنيميكنوأساليباملفردات
.التقليديةالطرق

الفئةيفاالستشاريةميالتعلطريقةباستخدامللطالبالعربيةادثةاحملمهارة
العربيةالقدرةعلى حتسنةياالستشارميالتعلطريقةأنعلىيدلوهذا.العالية

املشكلةةفاملخاعلىللتغلبةياالستشارميالتعلطريقةاستخدام. للطالب
.قويتعليميجمتمعبناءعلىقادرةوتكوناللغةتعلميفالطالبمنواخلوف

فقطتعملالواملعلمسيتعلموناملدةاختيارحريةأيضاالطالبتعلمعمليةيف
النفسيلشعوراهتماماتويلسوفالذينمستشاراأيضاولكنكمدرس
علىقادرونالطالبأنالتعلمنتيجةحتقيق. حىتالتعلمعمليةأثناءوالطالب

ضغطأيدونأجنبيةلغةأواملستهدفةاللغةيفوالتفاعلوالتواصلالتعلم
.والتهديد

ثقةحتسنيعلىقدرةتكوناالستشاريةميالتعلطريقةوباستخدام
.والتعلمالتعليمعمليةيفالعربيةاللغةاحلالةهذهيفأجنبيةلغةتعلميفالطالب

مقبولHaمث 10.72,12˃=جدول t˃حساب tاالستداليلاإلحصاءبناء نتائج 
االستشاريةميالتعلطريقةوهذا يعين ان هناك تاثريا كبريا بني . مرفوضHoو 

الثاين با املدرسة الثانوية دار اإلستقامة صلالفطالبلدى العربيةاللغةةومهار
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ىالعينة ميكن تطبيقها علعليها منيعين ان البيانات اليت يتم احلصول ، غوا
موع الكليا.
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الباب اخلامس 

اخلامتة

األول   : اخلالصاتالفصل 

:يليكماوهيالنتائجمنعددإىلأعاله،واملناقشةحتليلنتائجبناء على

ستشارية لدى طالب الفصل الثاين بغري طريقة التعليم اال. مهارة احملادثة أ
."املتوسط"بترتبغواالثانوية اإلسالمية دار اإلستقامة با ملدرسة 

ستشارية العربية لدى ثة باستخدام با طريقة التعليم االمهارة احملاد. ب
طالب  الفصل الثاين لدى طالب الفصل الثاين با ملدرسة الثانوية دار 

".رفيع"بترتب اإلستقامة غوا باستخدام طريقة التعليم اإلستشارية

ستشرية مع مهارة اللغة العربية طريقة التعليم االبنيكبريتأثريهناك. ج
الثاين با املدرسة الثانوية دار اإلستقامة غوا.صلالفطالبلدى 

الثاين   : املقتراحاتالفصل 

املتعلقةاألطرافإىللباحثةايقترح، نتائج هذا البحثبناع على
نفسيةوفهماالهتمامإىلاملعلمنيحاجةهناك، أخرىأموربنيمنبالتعليم،
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الطالأنلالهتماممثريةةدممعالتعلميفومساعدمتوجيهودائماطالم
.الوطنيةالتربويةاألهدافوحتقيقجداتعلم
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