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أقر أف مجيع نسخة الرسالة ىي نتيجة لبحثي كحدم ،عدا األقساـ ادلقتبسة من مصادرىا
ّ
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مذكرة ادلشرف
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عميد كلية الًتبية كالعلوـ التدريسية
اجلامعة اإلسالمية احلرومية بوركككرتو
السالـ عليرم كرمحة هللا كبركاتو
بعد اإلرشاد كاإلطالع كالتوجيو كالتصحيح للرسالة اجلامعية
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رقم القيد
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تطبيق تعليم احملادثة لرتقية مهارة الكالم يف ّ
اذلداية كارانج سوتشي بورووكرتو

أرم أف الرسالة كانت كافية لغرضها إىل عميد كلية الًتبية كالعلوـ التدريسية ابجلامعة
اإلسالمية احلرومية بوركككرتو دلناقشتها للحصوؿ على درجة سرجاان يف الًتبية.
كالسالـ عليرم كرمحة هللا كبركاتو

بوركككرتو8 ،يوليو 3584
ادلشرؼ،

احلاج أمحد سعيد ،ادلاجستَت
رقم ادلوظف842551823558838558 :
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مؤسسة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد
تطبيق تعليم احملادثة لرتقية مهارة الكالم يف ّ
اذلداية كارانج سوتشي بورووكرتو

ديسي موالين رزقي
8033052553
رسالة اجلامعية
رسالة مقدمة لرلية الًتبية كالعلوـ التدريسية ابجلامعة اإلسالمية احلرومية بوركككرتو لتوفية أحد
الشركط للحصوؿ على درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربية
التجريد
تطبيق تعليم احملادثة لًتقية مهارة الرالـ ىي إحدل من مناىج اليت استخدامها الطلبة لًتقية مهارة
الرالـ يف تعليم احملادثة يف اللغة العربية أبحواؿ أنشطة اليومية كإحدل طريقات تعليم اللغة العربية
اليت تركز عمليتها .حيث أف التدريب احملادثة دلمارسة الرالـ يف تعليم اللغة العربية يف أنشطة اليومية
كيف احلجرة كيف اخلارج الفصل أف يتحدثوا الطلبة كينطقوا ابللغة العربية حسب استطاعتهم يف
معاشرهتم كمعاملتهم مع غَتىم ،كاختالؼ الوسائل التعليم كالبنية التحتية كأيضا البيئة اللغوية كالعادة
الطالب ىف الفصل .ىف بياف ادلادة ،ادلعلموف يستخدموف أك ينطقوف اللغة العربية ،كفيها مارسة
الطالبات اللغة العربية ابحلوار حسب األنشطة اليومية اليت جترم يوميا كالعادة خارج الفصل مع
زمالئهم الررباء كأساتذىم الررماء ،كالبيئة اللغوية كالعادة الطالب ىف الفصل يتحدثوف ابللغة
العربية .الطريقة اليت استخدمها الباحثة ىي حبث كصفي أما النوع ذلذا البحث ىو حبث ميداين.
سؤسسة كمجع البياانت من
كنقطة إرترازه ىي تطبيق تعليم احملادثة لًتقية مهارة الرالـ يف ىذه ادل ّ
خالؿ ادلقابلة كادلالحظة كالوثيقة .كاستخدمت الباحثة يف حتليل البياانت التحليل الريفي
كتصحيحها ابلطريقة اإلستقرائية .كالنتائج من ىذا البحث تطلب الطلبة لتطبيق تعليم احملادثة لًتقية
مهارة الرالـ ابحملادثة اليومية.
الكلمة األساسية :التطبيق ،تعليم احملادثة ،الرتقية ،مهارة الكالم.

ه

الشعار

"إ ّن اللغة العربية من الدين،
ِ
الكتاب
فهم
ومعرفتها فرض واجب ،فإن َ
ِ
فهم إال ابللغة العربية ،وما
والسنة ٌ
فرض ،وال يُ ُ
الواجب إال بو ،فهو واجب"
يتم
ال ُّ
ُ
(إبن تيمية)

و

اإلىداء
ستقدـ الباحثة ىذا البحث ىدية دلن رغبت فيو فهي:
ألمي نينينج ىراكايت كأيب اناننج سفرييتنا رمحهما هللا الذاين ربياين كرمحاين من الصغارل حىت اآلف.
ّ
شررا كثَتا لرما جزاكما هللا خَت اجلزاء .كجعلهما هللا من الناجحُت يف الدارين .آمُت

ز

الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العادلُت الذم ال إلو إال ىو ادللك احلق ادلبُت .كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء
كادلرسلُت نبينا صادؽ الوعد األمُت ملسو هيلع هللا ىلص كعلى آلو كصحبو أمجعُت .أما بعد.
قد متت كتابة ىذا البحث لنيل درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربية فيسرين أف أقدـ
جزيل شررم عظيم تقديرم إىل من قد ساعدكين على كتابة ىذا البحث ،كىم:
.8
.3
.2
.0
.0

ادلررـ الدكتور دمحم رقيب ،ادلاجستَت احلاج ،رئيس اجلامعة اإلسالمية احلرومية بوركككرتو.
ادلررـ الدكتور سوكيتو ،ادلاجستَت احلاج ،عميد كلية الًتبية كالعلوـ التدريسية للجامعة
اإلسالمية احلرومية بوركككرتو.
ادلررـ على مهدل ،ادلاجستَت ،رئيس قسم التعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالمية احلرومية
بوركككرتو.
ادلررـ أمحد سعيد ،ادلاجستَت احلاج ،مشرؼ يف كتابة ىذه الرسالة سرجاان كالذم أعطى
حل ادلشرالت اليت كجدهتا كتصويب كل األخطاء .جزاكم هللا احسن اجلزاء
السهولة يف ّ
ادلررـ أغوس أمحد عرؼ نوريس ،مدير معهد اذلداية كارانج سوتشي بوركككرتو ىو الذم
قد مسح يل لإلقامة هبذا البحث يف ذلك ادلعهد .أسعدكم هللا.

 .1ادلررـ أستاذ زلِت الدين داككد ،مدير مسؤسسة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية
كارانج سوتشي بوركككرتو ىو الذم قد مسح يل لإلقامة هبذا البحث يف ذلك ادلعهد.
أسعدكم هللا.
 .2سائر األسرة األحباء رمحرم هللا
 .3مجيع أساتيذم كأستاذايت الذين قد علّموين علوما انفعة مباركة .أقوؿ لرم شررا جزيال
على حسن تربيتهم .جزاكم هللا خَت اجلزاء.

ح

.4

مجيع أصدقائي كصديقايت يف قسم تعليم اللغة العربية ادلرحلة  3580برلية الًتبية كالعلوـ
التدريسية ابجلامعة اإلسالمية احلرومية بوركككرتو.

 .85ككل من يساعد الباحثة يف أكماؿ ىذا البحث.
لعلى هللا أف جيزيهم أحسن اجلزاء كيرزقهم طوؿ العمر يف التقوم ابهلل تعاىل كيعطيهم رزقا
كاسعا كعلما انفعا كعمال متقابال يف الدنيا كاألخرة .آمُت ايرليب السائلُت.
بوركككرتو 32 ،مايو 3584ـ
الباحثة

ديسي موالين رزقي
8033052553
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حمتوايت البحث
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صفحة التجريد ..................................................................ه
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صفحة كلمة الشكر والتقدمي .....................................................ح
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قائمة اجلداول ...................................................................م
األول  :ادلقدمة
الباب ّ

أ .خلفية البحث8 ..... ..................................................
ب .تعريف ادلصطالحات...............................................
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ج .صياغة ادلسألة.....................................................

2

د .أىداؼ البحث كفوائده...................... ......................

2

ق .الدراسات السابقة ...................... ..........................

3

ك .تنظيم كتابة البحث ................................................

4

الباب الثاين  :طريقة البحث
أ .التطبيق ...........................................................

85

ب .تعليم احملادثة.......................................................

85

ج .أمهية تعليم احملادثة..................................................

88

ي

د .أىدؼ من تعليم احملادثة............................................

83
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83
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الباب الثالث  :طريقة البحث
أ .نوع البحث .......................................................

28

ب .مراف البحث .....................................................

28

ج .مصادر البحث....................................................

28

د .طريقة مجع البياانت ................................................
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الباب الرابع  :عرض البياانت وحتليلها
أ .الصورة العامة......................................................

20

ب .عرض البياانت ....................................................

02

ج .حتليل البياانت.....................................................

04

الباب اخلامس  :اإلختتام
أ .نتيجة البحث .....................................................

10

ب .اإلقًتاحات........................................................

11

ج .كلمة اإلختتاـ.....................................................
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قائمة ادلصادر وادلراجع
ادلالحق
قائمة السرية والذاتية

ك

قائمة اجلداول
اجلدكؿ األكؿ  :حالة األساتيذ كاألساتيذات
اجلدكؿ الثاين  :حالة
اجلدكؿ الثالث  :ادلقررات للدركس العربية
اجلدكؿ الرابع  :جدكؿ األنشطة اليومية
اجلدكؿ اخلامس  :كسائل التعليم

حالة الطالب كعددىم

اجلدكؿ السادس :ىيرل ادلنظمة

ل

الباب األول
مؤسسة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد
تطبيق تعليم احملادثة لرتقية مهارة الكالم يف ّ
اذلداية كارانج سوتشي بورووكرتو
أ .خلفية البحث
لنمو مستخدمي تلك اللغة ككاقع اللغة يف
اللغة ىي الواقع الذم ينمو كيتطور كقفا ّ
ىذه احلياة قوة الوجود البشرم كمخلوؽ كديٍت .اللغة مستعمل اإلنساف لوسيلة لنقل ادلعلومات
(فررة كشعور) كتقريبا إف اإلنساف يف تعامل كاللغة ألة التعامل كاإلتصاؿ الفررة.
كديرن لنا أف نقوؿ بثقة كاطمئناف ،إف ىذه التوصيات لدقتها كمشوذلا كأمهيتها ،ديرن
حتوؿ األفراد
إعتبارىا خطة عمل لبناء مستقبل كاحلضارية للعرب كادلسلمُت .إ ّف اللغة ىي اليت ّ
من مجاعة بشرية إىل رلموعة ثقافية مًتابطة ،ككاف اللغة العربية جتمع إىل ذلك صلتها الشريفة
ابلعقيدة اإلسالمية كالًتاث العريب اإلسالمي .فاللغة ىي الركابط ادلعنوية اليت تربط الفرد بغَته،
ألهنا كاسطة التفاىم بُت الناس ،كآلة التفرَت عند الفرد ،ككاسطة نقل األفرار كادلرتسبات من
اآلابء إىل األبناء ،ك من األسالؼ إىل األخالؼ ،ك إذا كانت األمة اليت تنسى اترخيها تروف
قد فقدت شعورىا كأصبحت يف حالة سبات.

8

كاف اإلنساف سللوقا إجتماعيا الذم يتعامل دائما مع غَته ك حيتاج إىل كسيلة لتعامل
مع اآلخر أال كىي اللغة كحيتاج إىل البيئة اللغوية العربية كأداة التفاىم اليومية .كانت اللغة يف
اجملتمع آداة اإلتصاؿ بُت الناس ،قيل ليست ىناؾ لغة بدكف اجملتمع كال رلتمع بدكف اللغة
 8أكريل حبر الدين ،فقو اللغة العربية مدخل لدراسة موضوعات فقو اللغة(ماالنق :مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم ااإلسالمية احلرومية۲۰۰۲ ،ـ) ص .۲۲2

1

بشىت األشراؿ كالرالـ
كلذلك أف اللغة أمهية كبَتة حلياة الناس ،اللغة كآداة اإلتصاؿ تتحقق ّ
كالتعبَت كالرتابة.
اللغة ىي رمز الصوت اليت استعمل القوـ لتعبَت اغرضهم كقصدىم كما فرر ىف فررهتم
كقلوهبم اتصاال مع مجيع الناس .كعند ابن جٌت ا ّف اللغة ىي صوت الىت استعمل القوـ أك
اجملتمع لتعبَت فررهتم كاللغة كناقدة الدنيا كمفتاح العلوـ ،يذكر اللغة مفتاح العلوـ أل ّف العلوـ
كألف احلضارة تروف بوجود اللغة .ىف ىذه الدنيا كثرة اللغات ،منها اللغة العربية .ننبغى لنا
لنعرفها كما قد كتب يف احملفوظات "من عرؼ لغة قوـ سلم من مررىم" .اللغة العربية ىي
اجلمل الىت يستعمل العراب لتعبَت اغراضهم اتصاال مع مجيع الناس كأكرب اللغة من مجلة
الناطقُت .اللغة العربية ذلا دكر مهم جلميع امة اإلسالـ ألهنا لغة الدين ،لذالك البد لنا لتعلمها
كغرض تعليم اللغة العربية ىي تنمية مهارات الطالب ىف شلارسة اللغة العربية شفهيا.
ككاف كل إنساف يستخدمها لتعبَت آراءه كإرادتو النفسية ابإلتصاؿ ككذلك حيتاج إىل
البيئة اللغوية العربية كأداة التفاىم اليومية .ادلسألة الضركرية ادلذكورة ستنقص أبف جيعلوا البيئة
اللغوية مبالحظة طلبة على تعليم العربية ابحملادثة .قاؿ رسوؿ هللا صل هللا عليو كسلم :أحبّوا
كالـ أىل اجلنِّة عريب .كقاؿ عمر بن اخلطاب :تعلّموا
العرب لثالث ّ
عريب ك َ
عريب كالقرآف ّ
ألين ّ
العربية فإ ّهنا تزيد العقل ك تثبت ادلركء َة 3.كقاؿ القائل :تعلّموا العربيّ َة كعلّموىا النّاس .العربيّة
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كل أستاذ ك طالب كالـ ابللغة العربيّة كالـ
ىي لغة القرآف كما ىي لغة يف اجلناف يرجى من ّ
السعادة.
نيب الرمحة من ترلّم بنيّة العبادة ّ
حتصل من هللا ّ
هبا ألجل احملبّة لرسوؿ هلل ّ

2

أف اللغة العربية تتمثل يف فنوف أربعة مهارات منها مهارة اإلستماع كمهارة الرالـ كمهارة
اكي كلشخصية الفرديّة كما اللغة
القراءة كمهارة الرتابة .يتعلّم اللغة ىي ّ
مهمة جدا ّ
لنمو إشًت ّ
الّيت مستعمل يف حتصيل علميّة أك دراية أك العلوـ .يشاىم اللغة العربية إحد لغات عادليّة ،أف
اللغة أداة لتحقيق أىداؼ إقتصادايت التجارة كالعالقات بُت األمم كاألىداؼ اإلجتماعية
كالثقافية كأىداؼ التعليم كالتطوير الوظيفي ،ذلذا السبب فإف إتقاف اللغة العربية ضركرية جدا.
طريقة احملادثة حيث بواسطة احلوار فيو تعامل بُت ادلدرس مع الطلبة كبُت الطلبة مع
ِ
مسؤسسات يف
سَّ .
أصحابو كيزيد اإلستمرار أف يغٍت خزينة ادلفردات من خالؿ ّ
ادلادة كما قد ُدر َ
إحدل معاىد حديثة كمعهد دار السالـ لًتبية اإلسالمية احلديثة يف قرية كونتور مبدينة
فونورككو أبندكنيسيا .من اإلبتدائية الب ّد الطلبة يتحدثوف ابللغة العربية جانب اللغة اإلصلليزية.
كلو يف البداية معٌت احملادثة مل يفهموف الطلبة ،كلرن يف النهاية قليال فقليال يعلموف كيعرفوف
ِ
ِ
مبتطور معهد دار السالـ لًتبية اإلسالمية كونتور
كيفهموف .حبيث كثَت من الناس يػُ َق ّد ُر ادلَنَاىج ّ
الفعاؿ كادلراجع .إىتماـ الطفل تعلّما ابللغة األـ يف بداية الرالـ ،لذلك ليست القواعد
من ّ
كلرن شلارس احملادثة ابحلوار أك الرالـ ابلترلم 0.كيتعلّموف الطالب ابدلمارسة ،يتم تعريف

 2رمحن الدين كدمحم مصلحُت ،احملادثة (كديرم :ادلطبة األزىار35۱0 ،ـ) ص .3
0دمحم عبد هللا حارس ،كيفية لسهولة التحدث ابللغة العربية (سوكوضانو سيضاكرجو جاكا الشرقية :لساف العرب ۲5۱0 ،ـ) ص .3
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اللغة على أهنا نظاـ رموز الصوت ابعتباطيّة كيستخدمها أعضاء رلموعات اإلجتماعية لتبادؿ
األفرار ك ادلشاعر.

0

الطريقة ىي الوسيلة اليت يتبعها ادلدرس لتفهيم الطالب أم درس من الدركس ،يف
أم مادة من ادلواد أك ىي اخلطة اليت يضعها ادلدرس لنفسو قبل أف يدخل حجرة الدراسة ك
يعمل على تنفيذىا يف تلك احلجرة بعد دخوذلا .كطريقة تدريس احملادثة ىي اخلطة الشاملة اليت
يستعُت هبا ادلدرس لتحقيق األىداؼ ادلطلوبة من تعلم اللغة ك تتضمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس
من أساليب كإجراءات كما يستخدمو من مادة تعليمية ككسائل معينة .كىناؾ كثَت من الطرائق
اليت تعلم هبا اللغات األجنبية كمنها اللغة العربية.
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ب .تعريف ادلصطلحات
لسهولة احلصوؿ علي مضموف ادلوضوع ،كتب الباحث بعض ادلصطاحات
كالتعريفات عما يتعلق ابدلوضوع:
 .1التطبيق
التطبيق ىو تنفيد مجيع القدرات األساسية اليت ديتلرها الطالب ليعمل شلارسة
أنشطة ادلختلفة للحصوؿ النتائج التعليم كإجراء خطة متّ بعناية كتفصيل لتحقيق
أىداؼ 2.كمعٌت تطبيق يف القاموس ىو التنفيذ أك تدريب أك شلارسة أك مترين ،فعل

 0دمحم اخلل ،إسًتاتيجيّة تعليم اللغة العربية (تثَتبوف 35۱2 ،Nurjati Press :ـ) ص .۱۱
 1أكريل حبرالدين ،مهارة التدريس (ماالنق3588 :ـ) ص .833
2كرصونو كحاريينطو( pembelajaran Aktif ،ابندكنج ۲۰۱۲ ،PT Remaja Rosdakarya :ـ) ص .2
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شلارسة النظرية كاألساليب كغَتىا لتحقيق أىداؼ معينة كألجل مرغوب من رلموعة أك
ادلفرد حىت يعطي األثر جيدا.
 .0التعليم
تعليم ىو السعي الذل فعل بو ادلدرس كالطالب اتصاال لنيل العلوـ الرثَتة
كاالتصاؿ بُت ادلدرس كالطالب كمنبع التعليم ىف بيئة التعليم .كالغرض من التعليم ىي
لبلوغ أىلية الطالب ادلرجاة كجزء من العملية الًتبوية الراملة ترمي أساسا إيل تنمية عقل
الفرد كمترينو من اكتساب ادلعرفة كادلهارات الالزمة حلياتو ،كدرايتو بعلم ما أك فن ما ،أك
حرفة كمهنة كضلو ذالك.
 .4احملادثة
احملادثة ىي الرالـ كاحلوار ،برانمج لغوم الذم يشمل على شلارسة الرالـ
كاحلوار كإصالح اللغات إلثراء ادلفردات كلًتقية مهارة الرالـ عند طلبة يف دعم تروين
التعويد اللغوم ،فهذه الطريقة تطلب الطلبة كادلدرسُت الستخداـ اللغة العربية يف تعليمهم
كمعاشرهتم كزلادثتهم.
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 3دمحم عبد هللا حارس ،كيفية لسهولة التحدث ابللغة العربية(سوكوضانو سيضاكرجو جاكا الشرقية :لساف العرب۲5۱0 ،ـ) ص.22
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 .3الرتقية
الًتقية ىي عملية ككيفية الزايدة كالتطوير كالتصعيد إلرتفاع العمل بطريقة أك
احملاكلة الىت تنفذ لنيل ادلهارة أك قدرة اجليدة.
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 .8مهارة الكالم
مهارة الرالـ ىو القدرة على التعبَت عن األصوات أك الرلمات لتعبَت عن
األفرار كاآلراء كادلشاعر يف شريك احملادثة كالرالـ ،عالمة على أف ديرن أف يسمع كيرل
ك الذم يستخدـ اإلنساف مع غَتىم ابللغة العربية كالشرل الرئيسي اإلتصاؿ ابلنسبة
اإلنساف ،كلقد تعددت رلاالت احليات الذم ديارس اإلنساف فيها الرالـ أك التعبَت
الشفوم فنحن نترلم مع األصدقاء كنبيع كنشًتم كنسأؿ عن األحداث كاألزمنة كادلرنة
كغَت ذلك كلها بوسيلة الرالـ ،فالتحدث من أكثر فنوف اللغة توظيفا يف عملية
اإلتصاؿ ،فالرالـ كسيلة اإلنساف يف الفهم كاإلفهاـ كما أنو كسيلة ادلتعلم يف بناء ثقتو
بنفسو كمقدرتو على ادلواجهة ابلرلمة.
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مؤسسة ىيئة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية كارانج سوتشي بورووكرتو.
ّ .6
مسؤسسة ىيئة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية كارانج سوتشي
ّ
ادلسؤسسات ىيئة تنمية اللغة العربيّة اليت تنزؿ حتت رائسة ادلسؤسسة
بوركككرتو ىي إحدل ّ
نور اذلداية يف معهد اذلداية كارانج سوتشي بوركككرتو كىي قرنت منهج التعليم احلرومي
مسؤسسة ىيئة تنمية
كمنهج كلية ادلعلمُت اإلسالمية .خاصة يف تعليم اللغة العربية .قررت ّ
( Makalah pendidikan agama islam, wahyono-saputro. Blogspot.co 4يقتبس يف التاريخ  85يويل 3582ـ)
 85نور ىادم ،ادلوجة لتعليم ادلهارة اللغوية لغَت الناطقُت هبا (ماالنق :مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم ااإلسالمية احلرومية ۲5۱۱ ،ـ) ص .02
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اللغة العربيّة نور اذلداية لتطبيق تعليم احملادثة لًتقية مهارة الرالـ كاذلدؼ من ىذه الطريقة
ديرسوا يف استخداـ اللغة العربية يف تطبيق تعليم احملادثة
كيتعودكا أك ّ
ىو أف ديهر الطلبة ّ
لًتقية مهارة الرالـ .لذالك أريد الباحثة أف يبحث عن كيفية تطبيق تعليم احملادثة لًتقية
ادلسؤسسة.
مهارة الرالـ يف ىذه ّ
ج .صياغة ادلسألة
من خليفة البحث ادلذكورة ،رمزت الباحثة مسألة البحث ابلسسؤاؿ:
مسؤسسة ىيئة تنمية اللغة العربيّة نور
كيف تطبيق تعليم احملادثة لًتقية مهارة الرالـ يف ّ
اذلداية يف معهد اذلداية كارانج سوتشي بوركككرتو؟
د .أىداف البحث وفوائده
كاألىدؼ من ىذا البحث كما يلي :
مسؤسسة ىيئة تنمية
معرفة النتيجة اليت حصلها ادلدرس بعد إستخداـ تعليم احملادثة يف ّ
اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية كارانج سوتشي بوركككرتو.
فوائد البحث :
ترجي نتيجة البحث أتيت ابدلنافع كالفوائد نظرية كانت أـ عملية
 .8الفوائد النظرية
أ) لتروف نتيجة ىذا البحث تنفع للمدارس اليت تريد أف تنفذ الطريقة ادلباشرة.
ب) لتروف نتيجة ىذا البحث تنفع للباحثُت يف ىذا اجملاؿ كادلستقبل.
ج) لتروف نتيجة ىذا البحث سهما علميا للقارئُت كالباحثُت.
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 .3الفوائد العملية
أ) لتروف نتيجة ىذا البحث كصفا صغَتا عن استخداـ تطبيق تعليم احملادثة يف
مسؤسسة ىيئة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية كارانج سوتشي
ّ
بوركككرتو.

88

ب) لتروف نتيجة ىذا البحث كثيقة التقوًن للمدرسُت يف استخداـ تطبيق تعليم احملادثة
مسؤسسة ىيئة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية كارانج سوتشي
يف ّ
بوركككرتو.
ه .الدراسات السابقة
 .8الرسالة اجلامعية ألخيت فارزة احلسنة ابدلوضوع :تطبيق احملادثة العربية يف تروين التعويد
اللغول مبعهد مفتاح السالـ احلديث للًتبية اإلسالمية للبنات ابنيوماس
 .3الرسالة اجلامعية ألخي لقماف ابدلوضوع :ترقية مهارة الرالـ يف اللغة العربية يف بيت اللغة
مبعهد الفَتا.
 .2الرسالة اجلامعية ألخيت مرأة الفضيلة ابدلوضوع :تنمية مهارة الرالـ يف برانمج بيئة اللغة
العربية برليّة ادلعلّمُت اإلسالميّة مبعهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاح بركااتف بومي
أيو بربيس السنة الدراسية ))۲5۱2-۲5۱1
نرم من تلك الباحثوف نستطيع أف نبحث يف رسالة البحثة حتت العنواف تطبيق تعليم
مسؤسسة ىيئة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية
احملادثة لًتقية مهارة الرالـ يف ّ
88حايدار الوسيلة ،الطريقة يف التعلّم اللغة العربية (ابندكنج ۲۰۱۱ ،PT Remaja Rosdakarya :ـ) ص .۱20
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كارانج سوتشي بوركككرتو اليت تبحث عن الطريقة ككيفية تعليم احملادثة لًتقية مهارة
الرالـ يف تعليم اللغة العربية ألف أكثر ادلدرس يستخدـ بتطبيق تعليم احملادثة لًتقية مهارة
الرالـ.
و .تنظيم كتابة البحث
لتسهيل القراءة ىف ىذا البحث تقدـ كتع ّد الباحثة ىذه الرسالة بًتكيب نظامي كىي كما يلى:
اجلزء االكؿ يتروف من صفحة ادلوضوع كصفحة االقرار ابإلصالة كصفحة ادلوافقة
كالقبوؿ كصفحة مذكرة ادلرشدة كصفحة ملخض البحث كصفحة الشعار كصفحة اإلىداء
كصفحة كلمة الشرر كالتقدـ كصفحة زلتوايت البحث .أىم اجلزء يتروف من رؤكس ادلسألة
الىت تتروف من مخسة ابواب ,كىي كما يلى :
الباب األكؿ يتروف من ادلقدمة منها خليفة ادلسألة كصياغة ادلسألة كتعريف عن
ادلصطالحات كأىداؼ البحث كفوائده كالدراسة السابقة حوؿ ادلوضوع كتنظيم كتابة البحث.
الباب الثاىن يتروف من األساس النظرية الىت تتعلق هبذا البحث.
الباب الثالث ىو طريقة البحث الىت يتألف من نوع البحث كمرانو كمصادر البياانت
كأسلوب مجعها كأسلوب حتليلها.
الباب الرابع يتروف من الصورة العامة عن ادلدرسة كعرض البياانت كحتليلها.
الباب اخلامس اخلتاـ يتروف من النتيجة أم اخلالصة ك اإلقًتاحات ك كلمة اخلتاـ.
اجلزء األخَتة يتروف من ادلصادر ك ادلراجع كادللحقات كسَتة احلياة.
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الباب اخلامس
اإلختتام
كبعد أف انلت الباحثة ادلعلومات السابقة ،فقسمت الباحثة يف ىذا الباب إىل ثالثة أقساـ،
كىي نتيجة البحث كاإلقًتاحات ككلمة اإلختتاـ كما تلي:
أ .نتيجة البحث
مسؤسسة ىيئة
بعد أف حبثت الباحثة عن تطبيق تعليم احملادثة لًتقية مهارة الرالـ يف ّ
تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية كارانج سوتشي بوركككرتو ،بطريقة ادلقابلة
كادلالحظة كالوثيقة فقد انلت الباحثة النتائج اليت تتعلق هبذا البحث ىي أ ّف تطبيق تعليم احملادثة
مسؤسسة ىيئة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية كارانج
لًتقية مهارة الرالـ يف ّ
سوتشي بوركككرتو قد موافقا ابلنظرية اليت حبثتها الباحثة يف الباب الثاىن.
ال أف فيها اختالفا بسيطا كىو يف سلسلة تطبيق تعليم احملادثة ،حيث أف التدريب
احملادثة دلمارسة الرالـ يف تعليم اللغة العربية يف أنشطة اليومية كيف احلجرة كيف اخلارج الفصل أف
يتحدثوا الطلبة كينطقوا ابللغة العربية حسب استطاعتهم يف معاشرهتم كمعاملتهم مع غَتىم،
كاختالؼ الوسائل التعليم كالبنية التحتية كأيضا البيئة اللغوية كالعادة الطالب ىف الفصل .ىف
بياف ادلادة ،ادلعلموف يستخدموف أك ينطقوف اللغة العربية فيو .كىذا ىو تسرع اطالب ىف تنمية
ميوذلم ىف كل مهارة اللغوية اما مهارة الرالـ كمهارة الرتابة كمهارة القراءة كمهارة السماعة.
التعليم احملادثة يبدأ ابللساف ىي تعليم احملادثة اليومية لًتقية ادلهارة الرالـ كتعليم احملادثة
ابللغة األـ ،كفيها مارس الطلبة اللغة العربية ابحلوار حسب األنشطة اليومية اليت جترم يوميا
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كالعادة خارج الفصل مع زمالئهم الررباء كأساتذىم الررماء ،كالبيئة اللغوية كالعادة الطالب ىف
الفصل يتحدثوف ابللغة العربية .ىذه ىي نتيجة زائدة ذلذه ادلسؤسسة .بُت ادلعلموف كل الدرس
مايتعلق ابلدرس اللغة العربية كخصوصا دلادة احملادثة ابللغة العربية شاملة اذا مل يفهم الطالب
فشرح ابللغة اإلصلليزية أم إبشارة اللغوية .كأيضا كجدت الباحثة األصطالحات ادلختلفة بُت
النظرية كالواقعة .كلرن ىذا ليست ادلشرلة ألف الغرض كادلعٌت ساكاي .كىذه ىي تدؿ على أف
اللغة العربية كاسعة ككثَتة ادلفرادات ادلرادفة.
ب .اإلقرتاحات
بعد أف حللت الباحثة حتت ادلوضوع "تطبيق تعليم احملادثة لًتقية مهارة الرالـ يف
مسؤسسة ىيئة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية كارانج سوتشي بوركككرتو" تريد
ّ
الباحثة أف تعطي اإلقًتاحات كما تلي:
مؤسسة ىيئة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية كارانج سوتشي
أ) دلدير ّ
بورووكرتو
مسؤسسة ىيئة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية يف معهد اذلداية كارانج
 )8ينبغي دلدير ّ
سوتشي بوركككرتو أف يهتم كخيًتع برانمج اللغة العربية لتطبيق تعليم احملادثة لًتقية
مهارة الرالـ لغة الطلبة ككفاءة ادلعلم يف تعليمها.
مسؤسسة ىيئة تنمية اللغة العربيّة نور اذلداية اف يهتم إىتماما شديدا
 )3ينبغى دلدير ّ
لطالب الذين يدخلوف إىل ىذه ادلسؤسسة الذين خلفيتهم من مسؤسسات احلرومية
ألهنم مل يعرفوا كثَتا عن اللغة العربية كخصوصا دلادة احملاددثة أك الرالـ كاإلستماع
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كالنحو كلطالب الذين ديلروف معرفة عن اللغة العربية أم خلفيتهم من مسؤسسات
األىلية اليت فيها تعليم اللغة العربية ألف يدبرىم على تنمية اللغة العربية كخصوصا
دلادة احملادثة
 )2ينبغي لو أف يسعي يف إجياد الوسائل التعليمية الراملة.
ب) لألساتيذ واألستااات
 )8ينبغي لألساتيذ كاألستاذات أف يشجع رغبة الطلبة يف شلارسة أك تطبيق تعليم
احملادثة اللغة العربية مع كجود ادلثاؿ من سادات األساتيذ يف األكقات الرمسية
كخارجها.
 )3ينبغى لألساتيذ كاألستاذات اف ترثّر الرتب ادلرتوبة ابللغة العربية أم ادلراجع
يسهل على تعلم احملادثة اللغة العربية.
العربية حىت ّ
 )2ينبغى لألساتيذ كاألستاذات مادة احملادثة اف ترتقى نشاطهم ىف تعليم ااحملادثة
كأف تزيد طرؽ التعليم احملادثة.
 )0ينبغى لألساتيذ كاألستاذات مادة احملادثة اف تفهم كل الطالبو اما خلفيات
عائالهتم أم بئتهم لتسهيل الوصوؿ ادلعلومات ىف افرارىم كيستطيعوف أف يطبقوا
معلوماهتم.
ج) للطالب
أ)

أف حيرص الطالب يف تطبيق تعليم احملادثة اللغة العربية كشلارستها يوميا.
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ب) ال تيأسوا لتدريس اللغة العربية يف ادلدرسة خصوصا دلادة احملادثة .تعلّمواىا
نشيطا ألف اللغة العربية لغة القرآف.
كدربوا مهارة اإلستماع كمهارة
عودكا مهارة اللغة العربية األربعة أينما كنتم ّ
ت) ّ
القراءة كمهارة الرالـ كمهارة الرتابة لترونوا انجحُت يف اللغة العربية كلترونوا
ماىرين يف الرتابة كالتحادث كاإلستماع كالقراءة اللغة العربية .أسرنوا يف
ادلعاىد حيثما شئتم ألف ادلعهد مسرن مناسب لطالب اخلاصة للمبتدئُت .إذا
سرنتم يف ادلعاىد فنلتم علوـ اللغة العربية مثل علم اللغة العربية كغَت ذلك
ىناؾ كاجتهدكا يف تعليمها.
ج .كلمة اإلختتام
احلمد هلل الذم قد اعطاان رمحة كصربا كىداية كنعما كثَتة ال ديرن ذكرهتا الباحثة كاحدا فواحدا
كجل .يف ىذه الفرصة ستقوؿ الباحثة
يف كتابة البحث .كقد أمتّت الباحثة حبثها بتوفيق هللا ّ
عز ّ
كيسهل ذلم
شررا كثَتا دلن قد ساعدىا يف إختتاـ ىذا البحث .عسى هللا اف جيزيهم خَت اجلزاء ّ
كل أمورىم كجيعلهم من الناجحُت يف الدارين .كال تنسى الباحثة اف تقوؿ كلمة العفو إف
كجدت األخطاء يف كتابة البحث دلن يقراءىا .كنفعنا هللا ىذا البحث للمعلمى اللغة العربية
دلادة احملادثة خاصة كجلميع القراء عامة .
الباحثة
ديسم موالين رزقي
رقم القيد8033052553 .
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