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 استهالل
 

 

 (ًِاَّنآ أىنٍػزىٍلٰنوي قػيٍرٰاانن عىرىبًيًّا لآعىلآكيٍم تػىٍعًقليٍوفى )يوسف:
 

 Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Qur’an berbahasa arab, agar kamu 

mengerti.  

 

 

ٰذًلكى أىنٍػزىٍلٰنوي قػيٍرٰاانن  عىرىبًيًّا كآصىرآفٍػنىا ًفٍيًو ًمنى اٍلوىًعٍيًد لىعىلآهيٍم يػىتػآقيٍوفى أىٍك ػليًٍدثي كىكى
 (ُُّذلىيٍم ذًٍكرنا )طو:

 
Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan Kami 
telah menjelaskan berulang-ulang didalamnya sebagian dari ancaman, agar 

mereka bertaqwa, atau agar (Al-Quran) itu memberi pengajaran bagi mereka. 

 
  



 ب 

 

 اإلىداء
 

 أىدم ىذا البحث اجلامعي إىل:

 والدي وولديت

 أمي الكرمية مخسة وأيب الكرمي منصور
 رضى هللا عنهما كعسى هللا أف يرمحهما كما ربياين صغَتة

 الدارين جزاعلا هللا أحسن اجلزاء كأبقاعلا سبلمة يف

 

 يت اخو أمجيع 

 ، خري األنوارإثنا صاف الفطرةإحدى فضل هللا، 

 كتب هللا عليهم التوفيق كالنجاح يف مجيع أمورىم.
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلُت، كالصبلة كالسبلـ على سيدان دمحم بن عبد هللا ادلبعوث  
اىتدم بسنتو كدعا بدعوتو إىل يـو الدين. كعلى آلو كصحبو رمحة للعلمُت، كمن 

 أمجعُت، أما بعد.
أشكر شكرا إىل هللا عز كجل على نعمو القوة كالصحة كالفرصة حىت قد انتهت   

تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكالم  "كتابة ىذا البحث اجلامعي ابدلوضوع 
)الدراسة  قدسبالثانوية احلكومية األوىل  يف ادلدرسة على أساس األسلوب القرآين

كقد انتهت كتابة ىذا البحث اجلامعي كال ؽلكن إسبامها بدكف مساعدة اآلخر، "  احلالة(
 كلذلك قدـ الباحث الشكر إىل:

فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس ادلاجستَت، مدير جامعة موالان مالك  .ُ
 إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

األستاذ الدكتور احلاج أغوس ميموف ادلاجستَت، عميد كلية علـو فضيلة  .ِ
 الًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

فضيلة األستاذة الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة  .ّ
اىيم اإلسبلمية العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك إبر 

 احلكومية ماالنج.
 جهدىا تلذ بيتال ةادلاجستَت، ادلشرف وم محيدةية دالدكتور  ةفضيلة األستاذ .ْ

يف رعاية الباحث يف تكميل ىذا البحث، كالذم قد أفاد الباحث علميا 
يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث  اككجو خطواهت

من هللا أحسن اجلزاء، كمن الباحث عظيم الشكر  ا، فلهاحيت اإلنتهاء منه
 كالعرفاف.



 د 

 

كؿ يف حياة ، ادلعلم األمخسةأمي منصور ك  أيب فضيلة الوالدين احملبوبُت، .ٓ
يصل إىل عمره اآلف. كال ؽلكن أف يقود الباحث يف  الباحث منذ كالدتو حىت
 سلوؾ الطريق السديد.

علـو الًتبية كالتعليم جامعة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  ةمجيع األساتذ .ٔ
 موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

 ية األكىل بقدس.لطلبة يف ادلدرسة الثانوية احلكوممجيع األساتذة كا .ٕ
يت، طبلب كطالبات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو امجيع إخواين كأخو  .ٖ

عسى  سبلمية احلكومية ماالنج.الًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم اإل
هللا أف يعطي علينا رمحتو الحد ذلا كأف يشيبنا حبسن الثواب. كأخَتا، أدرؾ 
الباحث أف كتابة ىذا البحث اجلامعي كىناؾ ابلتأكيد الضعف أك القصور، 
يتوقع التقرير انتقادات كاقتبلحات بناءة من أم طرؼ دلزيد من التحسن، 

ي مفيدة لنا مجيعا. آمُت ايرب العادلُت. جزاكم كىذا قد يكوف البحث اجلامع
 هللا خَتا كثَتا أحسن اجلزاء.

 
 ََِِفرباير  ُْ ماالنج،

 الباحث،
 

 الدين دمحم عماد
 16101105رقم القيد : 
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 مستلخص البحث
تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس "م،  5151عماد الدين دمحم، 

". (قدسبيف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل )الدراسة احلالة  األسلوب القرآين
البحث اجلامعي، كلية علـو الًتبية كالتعليم قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالان 

محيدة وم يالدكتورة دمالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. ادلشرؼ : 
 .ادلاجستَت

 الكبلـتعليم مهارة ، الطريقة ادلباشرةالكلمة اإلشارية : 
إف الطريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت تستخد لغة اذلدؼ لتعليم اللغة بدكف استخداـ لغة 

. كانت ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل بقدس اليت أحسنت للقياـ بعملية تعليم اللغة العربية. ـاأل
ستخداـ الطريقة بؾ قاـ الباحث ابدلبلحظة ىناؾ، كجد الباحث أف تعليم اللغة العربية ىناأف كبعد 

 ادلباشرة، أم أف ىذه ادلدرسة ال يستخدـ اللغة اإلندكنيسية يف تعليم اللغة العربية.
أىداؼ ىذا البحث إىل ربديد خطوات تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ على 

 يف ٓالفصل احلادم عشر قسم الرايضيات كعلـو الطبيعية أساس األسلوب القرآين لطبلب 
. استخدـ الباحث ادلدخل الكيفي هادكاعي كعوائقادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل بقدس، كمعرفة 

على منهج الوصفي بدراسة احلالة. كانت أساليب مجع البياانت ادلستخدمة ىي ادلقابلة كادلبلحظة 
 كالواثئق. طريقة ربليل البياانت ادلستخدمة ىي الوصفي التحليلي.

يف تعليم مهارة الكبلـ  إف خطوات تطبيق الطريقة ادلباشرة( ُنتائج ىذا البحث يعٍت: 
يبدأ ادلعلم الدرس ىي:  على أساس األسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل بقدس

 مت تطويرىا اليت يسأؿ ادلعلم عن موضوع الدرس األخَت، يعطي ادلعلم مجلة جديدةك  ،إبلقاء السبلـ
يطلب ادلعلم ك ب بلادلصحوب بشرح، يقرأ ادلعلم اجلملة كيتبعها الط سلوب القرآينأساس األعلى 

 ىاإف مزااي (ِ .سبلـكال دعاءمن الطبلب تطوير مجل جديدة من األمثلة، ؼلتتم ادلعلم الدرس ابل
 أساسعلى ، تطبيقو وابللغة العربية، سهل تطبيق ذلم كفاءة يف الكبلـ من الطبلب كثَتىي أف  

أنو ليس كل ادلعلمُت  يى هاعوائقكأف يساعد الطبلب على حفظ القرآف كفهمو.  سلوب القرآفاأل
 .األجنبية ةابللغمل يعودك لطبلب الذين  ولديهم مهارات جيدة يف اللغة العربية، صعب تطبيق
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ABSTRACT 

Imaduddin Muhammad, 2020, Implementation of Direct Method In Learning 

Speaking Skills Based on the Style of Al-Qur'an Language (Case Study 

in MAN 1 Kudus), Thesis, Arabic Education Department, Tarbiyah and 

Teachers Training Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang, Lecturer: Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd . 

Keywords: Direct method, Teaching of speaking skills 

The direct method is a method that directly uses a foreign language in 

learning languages without using the mother tongue. MAN 1 Kudus is a school 

that does Arabic learning well. After conducting the research, the researchers 

found that the teacher did not use Indonesian in teaching Arabic. However, 

students were able to learn Arabic well. 

This study aims to determine the steps of applying the direct method in 

learning speaking skills based on the style of the Al-Qur'an language for students 

of class XI MIPA 5 in MAN 1 Kudus, knowing the advantages and disadvantages 

of the direct method in learning speaking skills based on the style of the Al-

Qur’an language for grade XI MIPA 5 students in MAN 1 Kudus. This research 

uses a qualitative approach and type of case study research. The data collection 

methods used were interviews, observation, and documentation. The data analysis 

method used is descriptive analysis. 

The results of this study are: 1) the steps of applying the direct method in 

learning speaking skills based on the style of the Qur'an in MAN 1 Kudus are: 

First, the teacher starts the lesson with greetings and prayers. Second, the teacher 

asks about the title of the course. Third, the teacher checks the attendance list. 

Fourth, the teacher gives a new sentence that is developed based on the style of 

the Qur'an, accompanied by an explanation. Fifth, the teacher reads the sentences, 

and the students follow it. Sixth, the teacher asks the students to develop a new 

sentence from the example given. Last, the teacher concludes and closes the 

lessons with prayers and greetings. 2) the advantages of the direct method of 

improving speaking skills based on the style of the Qur'an language in MAN 1 

Kudus are: first, many students in MAN 1 Kudus can speak Arabic. Second, this 

method is easy to apply. Third, students have mastery of pronouncing sentences 

well. Fourth, students are not afraid of being wrong in speaking Arabic. Third, the 

application based on the Qur'an language style that helps students understand the 

Qur'an meaning. Lack of this methods are: first, not all the teachers are good at 

speaking Arabic. Second, this method is quite challenging to apply to students 

who are not familiar with foreign languages. Last, this method requires more time 

to explain and understand the lesson. 
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ABSTRAK 

Imaduddin Muhammad, 2020, Implementasi Metode Langsung dalam 

Pembelajaran Keterampilan Berbicara Berdasarkan Gaya Bahasa Al-

Qur’an (Studi Kasus di MAN 1 Kudus), Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Dewi 

Chamidah, M.Pd. 

Kata kunci: Metode Langsung, Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

Metode langsung adalah metode yang langsung menggunakan bahasa asing 

dalam mempelajari bahasa tanpa menggunakan bahasa ibu. MAN 1 Kudus adalah 

sekolah yang melakasanakan pembelajaran bahasa Arab dengan bagus. Setelah 

melakukan penelitian disana, peneliti menemukan bahwa pembelajaran bahasa 

Arab disana menggunakan metode langsung, guru tidak menggunakan bahasa 

Indonesia dalam mengajar bahasa Arab, meskipun demikian siswa mampu 

mempelajari bahasa arab dengan baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah penerapan 

metode langsung dalam pembelajaran keterampilan berbicara berdasarkan gaya 

bahasa Al-Qur’an untuk siswa kelas XI MIPA 5 di MAN 1 Kudus,  mengetahui 

kelebihan dan kekurangan metode langsung dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara berdasarkan gaya bahasa Al-Qur’an untuk siswa kelas XI MIPA 5 di 

MAN 1 Kudus. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  jenis  

penelitian  studi  kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) langkah-langkah penerapan metode 

langsung dalam pembelajaran keterampilan berbicara berdasarkan gaya bahasa 

Al-Qur’an di MAN 1 Kudus adalah: guru memulai pelajaran dengan salam dan 

doa, guru bertanya tentang judul pelajaran, guru membaca absen, guru bertanya 

tentang tema pelajaran terakhir, guru memberi kalimat baru yang dikembangkan 

berdasarkan gaya bahasa Al-Qur’an disertai dengan penjelasan, guru membaca 

kalimat tersebut dan siswa mengikutinya, guru meminta siswa untuk 

mengembangkan kalimat baru dari contoh yang diberikan, guru menyimpulkan 

pelajaran dan menutup pelajaran dengan doa dan salam. 2) kelebihan metode 

langsung pada pembelajaran keterampilan berbicara berdasarkan gaya bahasa Al-
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 الفصل األول
 إطار العام

 مقدمة . أ

 فمعناىا. لغة كاصطبلحا نفهم تعريفهاأف  علينا جبيإذا تكٌلمنا عن مفهـو اللغة ف
، كاذلاء عوض، كمجعها ليغنى كجم  يف ادلعا لغةن  ما يلي : " اللغة أصلها ليغىى، أك ليغىوه

 ُ.ن أغراضهمقـو ع ا كلهبأصوات يعرب : ااصطبلحن  اللغةً  عٌتمكلغات. كأما 
ألٌف اللغة ىي منتشرة . أصبح تلك العبارة أىم عنصر من عناصر حياتنااللغة ىي 

ات تعرٌب لفهم ادلقصود . كما رأل ابن جٍت عن تعريف اللغة : اللغة ىي أصو  لتواصلاآلة 
كىناؾ تعريف أخرل من تعريف اللغة يعٍت نظاـ من الرموز  .ِهبا كل قـو عن أغراضهم

، زبضع ىذه األصوات عارؼ بُت أفراد اجملتمعسطتها التالصوتية االعتباطية يتم بوا
للوصف من حيث ادلخارج أك احلركات اليت تقـو هبا جهاز النطق كمن حيث الصفات 

اليت تعرب  . كاللغة العربية ىي الكلماتّة ادلصاحبة ذلذه الظواىر النطقيةكالظواىر الصوتي
، كلذلك الدكيلقرآف كإحدل كسائل االتصاؿ . كىي لغة الْهبا العرب عن أغراضهم

 تعليم اللغة العربية ىو حاجة جلميع الناس عموما كللمسلمُت خاصة.
بل اللغة العربية مثَتة لبلىتماـ بشكل متزايد لتتعلم ليس فقط من الدافع الديٍت 

لذا فقد شهد تدريس اللغة العربية نفسها تطورات  ٓ.يكالتعليم يكالسياس مالتجار 
كادلناىج  التعليماجلوانب. دبا يف ذلك ادلواد  عديدة. ػلدث ىذا التطور يف مجيع

                                                             
, "اللغة العربية )نشأهتا كمكانتها يف اإلسبلـ، كأسباب بقائها(", ھنور هللا كورت، مَتاف أمحد أبو اؿ 1 غلاء، دمحم سامل العتـو

ٔ (َُِٓ ,)ُِٓ–َٕ. 
 .ّْ(, ص ََُِكعلم اللغة احلديث" )القاىرة: دار غريب للطباعة كالنشر,  دمحم داكد, "العربية ِ
 إبراىيم مالك موالان جامعة مطبعة: ماالنج" )اللغة فقو موضوعات لدراسة لمدخ:  أكريل حبرالدين, "فقو اللغة العربية ّ

 .ّ ص(, ََِٗ, احلكومية اإلسبلمية
 .ٕ(, ص ََِٓمصطفي الغلياين, "جامع الدركس العربية" )بَتكت: دار الفكر,  ْ

5
 Abdullah Muin, "Analisis kontrastif bahasa arab dan bahasa Indonesia (telaah terhadap 

fonetik dan morfologi)" (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004), h.23. 
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ا أف هتتم اللغة العربية التعليم. فيما يتعلق ابألىداؼ التعليمكاألىداؼ  ، من ادلهم جدن
، ال سيما القدرة يف اللغوية احملققة ابلطرؽ ادلبتكرة كاإلبداعية حبيث ؽلكن إظهار ادلهارات

 رلاؿ التواصل ابللغة العربية.
ستماع كالكبلـ كالقراءة العربة تتمثل يف فنوف اللغة األربعة يعٍت اإلإف اللغة 

س . كابلكبلـ الناار كالكبار. كالكبلـ ىو أىم ادلهارة من ادلهارات اللغوية للصغكالكتابة
 .يقدركف أف يعرب أغراضهم مباشرة

مهارة الكبلـ ىي مهارة أم قدرة يف كشف األصوات النطقي أك كأما تعريف 
لشعر من ادلخاطب إىل شريك الكبلـ. كيف ادلعٌت لتعبَت األفكار كالرأم كاإلرادة كاالكلمة 
الىت تقدر أف يسمع كينظر كيستفيد من بعض  ، الكبلـ ىو جهاز العبلماتالواسع

كمن كجو  .ٔعضلية يف جسم الفرد لعرض الفكر كينجز حاجاهتماألنسجة الالعضبلت ك 
 .اؿ ابلنسبة لئلنسافالرئيسي لئلتص، الكبلـ ىو الشكل أخرل

الطريقة . ة ادلباشرةم مهارة الكبلـ يعٍت الطريقيطريقة ادلشهورة ادلستخدمة يف تعلال
ادلباشرة ىي طريقة لتقدًن مواد التعليم اللغة األجنبية حيث يستخدـ ادلعلم اللغة األجنبية  

كلمات اؾ  كلغة تدريس مباشرة كبدكف استخداـ لغة الطبلب يف التدريس. إذا كانت ىن
اـ الدعائم كالشرح كالوصف ، فيمكن للمعلم التفسَت ابستخدصعبية على الطبلب فهمها

 ٖ.أف الطريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت هتتم دبهارة الكبلـك  ٕ.كغَتىا
مجاعة من كبار اللغويُت أف الطريقة ادلباشرة ىي طريقة هتدؼ إكساب  ىبذ

التبلميذ قدرة على التفكرم يف احملادثة أك القراءة أك الكتابة ابستعماؿ اللغة ادلدركسة 
استعماال مباشرا بُت ادلعلم كالتبلميذ، كإبعاد عن استعماؿ اللغة األـ يف شرح ادلادة 

هذه الطريقة تعود التبلميذ مهارة اإلستماع كالكبلـ كقدرة على الدراسية، كال يف الًتمجة. ف

                                                             
6 Acep Hermawan, "Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab" (Bandung: Rosda Karya 

Remaja, 2011), h.135. 
7
 Ahmad Izzan, "Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab" (Bandung: Humaniora, 2009), 

h.86. 
8
 Azhar Arsyad, "Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya", (Bandung: Pustaka Pelajar, 

2010), h.19.  
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التفكرم ابللغة ادلدركسة، كيف شرح ادلادة الدراسية، ال تستعمل اللغة األـ، ابإلشارة 
 ٗهتا حىت فهمو التبلميذ جيدا.مدلوالك كالصورة كاألفعاؿ احلركية لربط ادلفردات 

.يف أكركاب، صنع  ََُٗإيل  َُٖٓمن سنة م اللغوية اليت بدأت يذباديد التعل
بطرؽ متنٌوعة تطٌورت طواؿ  .تطٌرؼ من طريقة القواعد كالًتمجةم اللغة فعاال بتغيَت ادليتعل

. م اللغة ادلوجودةيعور عدـ الوعي العاـ يف نظرايت كتطبيقات تعلىذا الزمن تبٌُت عن ش
عن ذبديد ىو ادلثاؿ اجليد  ”L’art d’ enseigner des langues“ع دبوك   Govinابرحة 

 .جذرٌم من انحية النظرية
. سلصوصة استخدـ دبنت اجملبلت وعي ادلنظورة تنظر بطرؽ ادلدٌكرةىذا عدـ ال

ذه الطرؽ تقدر أف يثبت مشهوراهتم، . كلكن ال أحد من ىشهورة أحسن ما ؽلكنادل
ة، طريقة د أمساء فيما يلي طريقة التجديدىذه التجادي للد .فضاع االىتماـ عنهم

خبطوة كاحدة يعٍت طريقة ، خطواهتم يعٍت توٌجو الطبيعية، طريقة النفسية. جبانب ذلك
 ادلباشرة.

 ، فنستلخص أف توليد طريقة ادلباشرة ىي ذباكب يفريخمن بياف خلفية التا
عاكات الكثَتة ذبرب أبف ذبد الد َُٖٓ. كمنذ سنة استخداـ طريقة القواعد كالًتمجة

 .َُاكة فتصبح ىذه الطريقة ادلباشرةكمن ىذه الدع .حية، مفرح ك فعاال م اللغةيتكوف تعل
شؤكف وزارة لتابعة لىي إحدل ادلدارس اقدس بادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 

 ، جاكلسقد عمباؿ رجو، مقاطعة ابم، مدينة، قرية الشارع جوعي كاليت تقع يفالدين 
كأصبحت مدرسة احلكومية  ُّٖٗ. أتسست ىذه ادلدرسة يف السانة ِِّٗٓالوسطى 

(. ذلذه ادلدرسة زبصصاف رئيسياف علا ُّٕ)مرسـو كزير الدين رقم  ُُٗٗيف السانة 
يف ىذه  الرايضيات كعلـو الطبيعيةكالعلـو االجتماعية. برانمج  الرايضيات كعلـو الطبيعية

                                                             
, "ادلعجم العربية األساسية" )تونس:  9 مجاعة من كبار اللغويُت العرب بتكليف من ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

 .ِٓٗ(, ص ُٗٗٗالدركس, 

جامعة موالان مالك إبراىيم )ماالنج: مطبعة "الطرؽ كاسًتاتيجية التعليم اللغة العربية" بشرم مصطفي ، عبد احلميد,  َُ
 .ّٖ–ِّ(, ص. َُِِاإلسبلمية احلكومية, 
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الرايضيات كعلـو عن ادلدارس األخرل. ينقسم برانمج  ادلدرسة فريد من نوعو كسلتلف
موجودة يف  اليتادلنتظمة مثل الرايضيات كعلـو الطبيعية برانمج ىنا إىل نوعُت ،  الطبيعية

 . يعد برانمجتحفيظ القرآفل اخلاصالرايضيات كعلـو الطبيعية ادلدارس األخرل كبرانمج 
حيث ييطلب من الطبلب برانرلنا خاصنا تحفيظ القرآف ل الرايضيات كعلـو الطبيعية

ابدلدارس، ابإلضافة إىل ادلدارس ييطلب من الطبلب أيضا البقاء يف ادلعهد حلفظ القرآف 
نشاء منتجات عالية اجلودة . من أجل إكاستخداـ اللغة العربية يف احملادثة اليومية

ا، أم تلقي ، يكوف عدد الطبلللطبلب فصلُت فقط كل ب يف ىذا الربانمج زلدكدنا جدن
 طالبنا. ُّتفاصيل كل فصل يبلغ رلموعها عاـ ب

طريقة لاب قدسبالثانوية احلكومية األكىل ادلدرسة يف  الكبلـمهارة يستخدـ تعليم 
كلكن ىناؾ تفرد بو يف تعليم مهارة الكبلـ يف ىذه ادلدرسة كىي يف ادلادة ، ادلباشرة

ىذا األسلوب القرآين على ستخداـ يعتمد ا الدراسية أضافها أبساس األسلوب القرآف.
 س.ابقتاإلحجة 

يف ىذا الوقت، استخداـ قواعد اللغة العربية يف احملادثة اليومية ال سيما العربيوف 
كيولوف أقل  الدارجة أم العاميةحيث يستخدـ معظمهم اللغة انتكاسة  أنفسهم يواجهوف

 .اىتمامنا ابلقواعد اللغة
قرآف كمصدر ال ابإلضافة إىلر قواعد اللغة العربية ىو القرآف، أف مصد اعتربك 

ة سيدان علي ، يف ذلك الوقت مت ذبميع قواعد اللغة العربية بواسطلقواعد اللغة العربية
من خبلؿ  .الذم مل يزاؿ يستخدـ يف عملية التعليم حىت اآلف دؤيلاألسود ال ؿككتبو أبو 

 قدسبادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل الكبلـ يف  ةر هامعليم النظر إىل ىذا الشرط، يتم ت
لغرض استعادة قواعد اللغة العربية األصلية كىي قواعد  ،القرآيناألسلوب  ستخداـاب

  .كامبل وكفهم وحفظالطبلب يف  يسٌهلك  األسلوب القرآين
ادلدرسة الثانوية  هارة الكبلـ ابألسلوب القرآين يفالطريقة ادلستخدمة يف تعليم م

أبسلوب  ةىي الطريقة ادلباشرة. يف استحدامو، يذكر ادلعلم اجلمل قدسباحلكومية األكىل 
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القرآين، مث يقلد الطبلب مرارنا كتكرارنا. يتم تقييم التعليم من خبلؿ طرح أسئلة إىل 
 ادلعطاة كالطبلب غليبوف شفهيان. ييطلب من الطبلب أيضنا إنشاء ةالطبلب حوؿ اجلمل

مجل مشاهبة للجمل اليت يقدمها ادلعلم شفهينا. يشجع استخداـ ىذه الطريقة على صلاح 
البيئة العربية حيث يتحدث الطبلب اللغة العربية كل يـو كيؤدم إىل بيئة التعليمية 

 تفاعلية كشلتعة حبيث ال يشعر الطبلب ابدللل كيسهل الطبلب يف حفظ القرآف.
م مهارة الكبلـ أبسلوب القرآين كجسر للطبلب اختيار طريقة ادلباشرة يف تعلي

طبلب برانمج اخلاص لتحفيظ الليكونوا أسهل يف إتقاف اللغة العربية كفهم القرآف ألف 
قدس ابإلضافة إىل كوهنم قادرين على إتقاف بالقرآف يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 

خبلؿ توفَت ادلواد أبسلوب القرآين اللغة العربية كالطبلب ملزمة أيضا حلفظ القرآف. من 
يف تعليم اللغة العربية، ؽلكن للطبلب أف يقوموا دبعاجلة اجلملة احملفوظة مباشرة لدعم 
لغتهم حبيث ؽلكن بُت ربفيظ القرآف الكرًن كادلدارس الرمسية كإتقاف اللغة العربية خاصة 

 يف ادلهارة الكبلـ أف تتطور كتدار كفقنا لتوقعات ادلدرسة.
ود ادلدرسة لديها برامج شلتازة كأىداؼ خاصة أثبتت نتائجها اإلغلابية من كج

الطبلب القادرين بطبلقة يف استخداـ اللغة العربية كلغة يومية دكف يوسوس الطبلب يف 
 الباحث أرادلذالك،  .معاجلة اجلملة ابألسلوب القرآين حفظ القرآف كقدرة الطبلب على

تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكالم على " ىذا البحث ربت العنواف يبحث
 ."(قدسبيف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل  دراسة احلالة)أساس األسلوب القرآين 

 بحثالأسئلة  . ب
 ، سبت صياغة أسئلة البحث على النحو التايل:التعرض أعبله البحث خلفية بناء على

يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس تطبيق الطريقة ادلباشرة  عملية كيف يتم .ُ
 ؟قدسباألسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 

يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس الطريقة ادلباشرة تطبيق يف  الدكاعي كالعوائقما  .ِ
 ؟ قدسباألسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 
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 أىداف البحث و فوائده . ج
 ىداؼ البحث .ُ

 بناءن على صياغة األسئلة أعبله ، فإف أىداؼ البحث ىي:

يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب لوصف تطبيق الطريقة ادلباشرة  .أ 
 القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل قدس.

يف تعليم مهارة الكبلـ على تطبيق الطريقة ادلباشرة يف  الدكاعي كالعوائقلتحليل  .ب 
  .األسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل قدسأساس 

 فوائد البحث .ِ
 البحث ىي: فوائدصياغة األسئلة أعبله ، فإف  بناءن على

 فوائده نظراي .أ 
أك  طرائقة كمرجع يف ربديد كتطبيق الؽلكن استخداـ نتائج ىذه الدراس .ُ

 م اللغة العربية.يادلستخدمة يف تعل األساليب
ؽلكن استخداـ نتائج ىذه الدراسة كدليل يف تطبيق الطريقة ادلباشرة يف  .ِ

 م اللغة العربية اليت تركز على مهارة الكبلـ.يتعلالعملية 
إىل خزينة ادلعرفة يف رلاؿ التعليم  ا البحثؽلكن أف تضيف نتائج ىذ .ّ

 ق تعليم اللغة العربية.ائكخاصة يف دراسة مناىج كطر 
 تطبيقيا هفوائد .ب 

وقع أف تستخدـ نتائج ىذه الدراسة كمواد للنظر فيها للمؤسسات من ادلت
كادلؤسسات كمديرم ادلدارس كخاصة معلمي ادلواد العربية الختيار استخداـ طريقة 
الوعظ بناءن على القرآف الكرًن يف تعلم اللغة العربية الذم يركز على مهارات 

 الكرًن.التحدث يف بيئة ادلدرسة أك ادلدرسة الداخلية. القرآف 

 أمهية البحث .د 
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ية قتطبيالنظرية كالمن ادلأموؿ أف يسفر ىذا البحث عن نتائج إغلابية من اجلوانب 
 على النحو التايل:

 ترقية مهارة الكبلـيف  يكوف طريقة مناسبة، يرجو هبذا البحث أف ن انحية النظريةم .ُ
ا: كمن انحية التطبيقية .ِ  ، من ادلتوقع أف يكوف ىذا البحث مفيدن

 للباحثُت .أ 
ؽلكن أف يكوف ىذا البحث مرجعنا للباحثُت يف تدريس اللغة العربية ، خاصة 

 يف مهارات الكبلـ. الذم يستخدـ طريقة "ادلباشرة".

 للمعلم .ب 
ؽلكن أف يكوف ىذا البحث أساسنا دلعلمي تعليم اللغة العربية ، خاصةن يف 

ذين لديهم دراية بتدريس تعليم زلاالـ الكبلـ ، الذم غلب أف يوفر اخلربة ألكلئك ال
 مهارات الكبلـ ابستخداـ طريقة "ادلبسياركه" كوسيلة للتعلم.

 للطبلب .ج 
ؽلكن للطبلب االستفادة من ىذا البحث يف تدريس اللغة العربية ، كخاصة 
يف تعاليم الكبلـ القدؽلة كتقدًن اخلربة للطبلب يف تدريس الكبلـ ابستخداـ طريقة 

 يم.ادلباشرة كأحد أساليب التعل

 للمدرسة .د 
ؽلكن استخداـ ىذا البحث كمرجع يف تدريس اللغة العربية ، خاصة يف 

 .تدريس مهارات الكبلـ ابستخداـ طريقة ادلباشرة

 حدود البحث .ه 
يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس الطريقة ادلباشرة  "تطبيقىذا البحث دبوضوع 

" تتكوف من  (قدسبيف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل ) دراسة احلالة األسلوب القرآين 
 .وضوع كحدكد ادلكافحدكد ادل



ٖ 

 

يف الطريقة ادلباشرة تطبيق  عملية رٌكز ىذا البحث يفادلوضوع:  من جهة حدكد .ُ
يف ادلدرسة  هاعوائقك الدكاعي مع  تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين

 الثانوية احلكومية األكىل قدس.
برانمج دراسة يف الفصل احلادم عشر ادلكاف: ؼلتار الباحث المن جهة حدكد  .ِ

يف ادلدرسة الثانوية احلكومية  تحفيظ القرآفاخلاص ل ٓ الرايضيات كعلـو الطبيعية
 طالبا. ُّدبجموعة   ََِِ/َُِٗ السنة الدراسية األكىل قدس

 ادلصطلحات حتديد .و 
 ُُ.التعٌلم من التجاربإجراء تعليمٌي يهدؼ لتحفيز : طبيقالت .ُ
لعبلقات مع الطبلب أثناء م: الطريقة اليت يستخدـ هبا ادلعلم ايطريقة التعل .ِ

 .ُِالتدريس
طريقة ادلباشرة: طرؽ التدريس ادلوجهة إىل اللغة ادلستهدفة من خبلؿ التعرؼ  .ّ

على ادلفردات كاجلمل اليومية ابستخداـ التواصل الشفوم كالقواعد اليت تدرس 
تم تقدًن أشياء جديدة لفظينا من خبلؿ ادلظاىرات كالعناصر بشكل حثيث. ي

ادللموسة كالصور. بينما يتم تقدًن ادلفردات اجملردة من خبلؿ مجعيات األفكار. 
يتم تدريس احملادثة كاالستماع يف نفس الوقت من خبلؿ التأكيد على دقة 

 ُّالكبلـ كالقواعد.
ادلتعلم القدرة على استخداـ األصوات مهارة انتاجية تتطلب من الكبلـ:  مهارة .ْ

بدٌقة كالتمكن من الصيغ النحوية ك نظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده على 
ملية ، أم أف الكبلـ عبارة عن عا يريد أف يقولو يف مواقف احلديثالتعبَت عم

، مث نظاما لغواي بواسطتو إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، مث مضموان للحديث
، ككل ىذه العمليات ال ؽلكن مبلحظتها كادلضموف يف شكل كبلـجم الدافع يًت 
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. ادلثاؿ من ىذه ُْا عدا الرسالة الشفوية ادلتكلموففهي عمليات داخلية فيم
. بناء ادلمارسة يف ادثة بُت األفراد يف كل مكاف ككقتادلهارة بناء ادلمارسة يف احمل

 .ُٓشكلة ادلوجودةكاحد حلل احدل ادلانحية ادلناقشة بُت األفراد يف رللس 
يار الكلمات ادلستخدمة يف ادلوجودة يف اخت األسرار الفنيةلوب القرآف: سأ .ٓ

 .ُٔالقرآف

س : تزيُت النشر أك الشعر بشيئ من القرآف الكرًن أك احلديث الشريف ابقتاإل .ٔ
 من غَت تنبيو على العصل ادلأخوذ منو كغلوز أف يغَت يف العصل قليبل.

 السابقة اتدراسال .و 
األمور ادلتعلقة  السابقة بشأف دراساتالقسم إىل استكماؿ نتائج ال ايهدؼ ىذ

عض الدراسات السابقة . أما ابلنسبة لبكبلـال ةم مهار يادلباشرة يف تعل طبيق الطريقةبت
 :يلي كماالكبلـ الذم كجده الباحث، مهارة ميتعليف ادلباشرة  طريقةوضوع الدب

 :0اجلدول 
 اجلدول يف الدراسة السابقة

اسم الباحث، العنوان،  النمرة
النموذج، الناشر وسنة 

 البحث

 الفرق ادلعادلة

 البحث اجلامعي لسوجي كابرة .ُ
يف تعليم  ادلباشرة تطبيق طريقة"

ادلعادلة مع أطركحة 
البحيث ىي تبحث 

الفرؽ مع أطركحة 
الكاتب ىو أطركحة 
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ادلدرسة  اللغة العربية يف
ادلتوسطة جوكركامينوتو 

 جامعة،  ابصلار نغارا  كااندادم
، فركاكرات اإلسبلمية احلكومية

 َُُِٕٖالسنة البحثية 

 

على قدـ ادلساكاة 
 عن طريقة ادلباشرة.

كتبها السيدة 
أكضحت سوجس 
كابرة طريقة ادلباشرة 
يف تعلم اللغة العربية 
بشكل عاـ بينما ركز 
الباحث بشكل 
أكرب على مهارة 

 الكبلـ.

 

 مورينالبحث اجلامعي لدفيتا  .ِ
تنفيذ تعلم مهارة الكبلـ "

ابلطريقة ادلباشرة: دراسة حالة 
يف مدرسة أبو بكر يوجياكرات 
لتكنولوجيا ادلعلومات يف 

، جامعة  "َُِٓ/َُِْ
سوانف كليجاغا اإلسبلمية 

 ، السنة احلكومية يوجياكرات
 َُُِٖٔالبحثية 

مع أطركحة  ةادلعادل
ادلؤلف يبحثوف 
على قدـ ادلساكاة 
عن طريقة الوعظ 
يف تعلم مهارة 

 الكبلـ.

الفرؽ ىو األطركحة 
اليت كتبها السيدة 
أكضحت ديفتا 
موارين طريقة تعلم 
ادلبصرية دلهارة كبلـ 
بشكل عاـ بينما ركز 
الباحث أكثر على 
أصوؿ القرآف يف 

 تطبيقو.

الفرؽ ىو األطركحة ادلعادلة مع أطركحة  رين بدايةإل البحث اجلامعي .ّ
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 التعليمثَت استخداـ كسائل "أت
"Sandiwara Boneka"  لًتقية

مهارة الكبلـ يف ادلدرسة 
االبتدائية توفيقية االثٌت  
كاديرم"، جامعة موالان مالك 
إبراىيم اإلسبلمٌية احلكومٌية 

 السنة الباحثة ماالنج،
َُُِٕٗ 

ادلؤلف ىو البحث 
على قدـ ادلساكاة 
 حوؿ مهارة الكبلـ.

اليت كتبها السيدة 
يناقش أريٍت بداية 
استخداـ كسائل 
اإلعبلـ يف تعلم 
الكبلـ احملـر بينما 
يناقش الباحث 
استخداـ األساليب 
يف تعلم الكبلـ 

.  احملاـر

ىي بُت الدراسات السابقة مع البحث الذم سيقـو بو الباحث  الفرؽ األساسي
على أساس  كبلـم مهارات اليحوؿ تعل الباحث حبثد جك  ماالسابقة  اتالدراس يف

. لذلك يصنف ىذا البحث على أنو حبث جديد كسلتلف عن بتةالقرآين  ألسلوب
 .الدراسات السابقة
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 الفصل الثاين
 األساس النظري

 ادلبحث ااّلول : طريقة التعليم
 طريقة التعليممفهوم  .أ 

اذ بتفاعل ىذا  ،عليمالتعملية صر األساسي ادلكوف لاالعن تعد طريقة التعليم
العناصر مع ابقي العناصر األخرل ادلكونة ذلا تتكوف تلك العملية كتعد ىي كدلادة الفنية 
من األمور الضركرية كالبلزمة للمدرس كالطالب فبل تدريس جيد بدكف طريقة جيدة أك 

 .مادة فنية مناسبة للمتعلم
 التعليم, ىي رلموعة األساليب ية ادلعاصرةنظر الًتبية الفن والتعليم من كجطريقة 

يف قيادة النشاطات الفنية التعليمة مع الطلبة, كي  ددة أبىداؼ كاليت يستعملها ادلعلمكاحمل
سبكنو من اكتساب ادلهارات كاستخدامها يف اجملاالت الفنية التطبيقية ككي تساىم أيضان 

اختيار أية طريقة من  يف تنمية اإلمكاانت كاالىتمامات الفنية اجلمالية عندىم, كيتوقف
الًتبية ادلختلفة على رلموعة من العوامل اليت ربدد مدل صبلحية ىذه  التعليمطرائق 

كالطالب  بة مبادئ عامة توجو نشاطات ادلعلمالطريقة أك غَتىا كتكوف ىذه العوامل دبثا
 .َِعلى حد سواء يف عملية تزكيد كاكتساب ادلعرفة كاخلَتات كادلهارات الفنية

 جراءات الصفية اليت ػلددىا ادلعلم يف زبطيطو لتعليممن اإل التعليمطريقة تعترب 
كادلساعلة يف صلاح ادلوقف التعليمي، فهي تلعب دكرا أساسيا كمهما يف تناكؿ ادلادة 
العلمية كيف تنظيم احلصة الدراسية، لذلك تعترب أداة ضركرية كفعالة لتحقيق األىداؼ 

 .ُِالًتبوية العامة كاخلاصة
ريف أيضا على أهنا رلموعة من اإلجراءات ؼلطط الستخدمها يف تنفيذ كتع

ادلأمولة يف ضوء اإلمكاانت ادلتاحة .  التعليمتدريس موضوع معُت دبا ػلقق األىداؼ 
                                                             

 .ّ–ُ, َُِْالتدريس كمعاير احتيارىا", محيد علي جبورم, "مفهـو الطريقة  َِ
 .ٔٔ–ُٓٓ, َُِٔ"دكر ادلعلم يف اختيار الطريقة التعليمية الناجحة يف التدريس",  ُِ



ُّ 

كطريقة التعليم يتم انتقائها تبعا دلتغَتات معينة كىي ابلتايل توجو اختيار الطريقة ادلناسبة 
 ِِدريس األمثل كالذم يتم انتقائو كفقان لعوامل معينة.كاليت بدكرىا ربدد أسلوب الت

من التعريف شلا سابق أف الطريقة التدريس ىي كل شئ يستخدمها ادلعلم لتواصل 
 ادلعلومات لطبلب يف عملية التعليم.

 التعليمأمهية طريقة  .ب 
بعد أف أصبح التعليم ملزما يف بعض مراحل كازداد. الوعي كاحتل التعليم مكانة  

أعلية تربوية كقد أثبتت كثَت من الدراسات جدكل  التعليمكبَتة يف نفوس طريقة 
استخدامها كدكرىا يف رفع مستول ربصيل الطلبة، كخاصة بعد أف اتسعت ادلناىج 

كادلعلومات تزداد يوما بعد يـو كأتيت من الدراسية كتعددت جوانبها كأصبحت ادلعارؼ 
جهات ككسائط عدة، نظرا لتطور كسائل االتصاؿ كتعدد كسائل ادلعرفة كمصادرىا.  

ادلعلم يف مواجهة أعداد الطلبة الكبَتة ككثافة الفصوؿ  التعليمكذلك تساعد طريقة 
 الدراسية الناس.

مهمة أهنا تشوؽ الطلبة للدرس كتوجو اىتمامهم إليو  التعليمكشلا غلعل طريقة 
كذبعل أثر ما يتعلمونو ابقيا كمستمرا كتساعدىم على سرعة تذكر ادلعلومات االرتباطها 

تعُت ادلعلم على مراعاة الفركؽ عند  التعليمأبساس حسي ملموس. كذلك فإف طريقة 
ادلتعلموف تؤدم إىل حسن  الطلبة ألف تتويح اخلربات كتعدد األساليب اليت ؽلر فيها

 ِّاستجابتهم، كل حسب قدراتو كمايناسبو.

 التعليمفوائد استخدام الطريقة  .ج 

 لديها كثَت من الفوائد اآلتية: التعليمأف طريقة 
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ُْ 

 

تقدـ للتبلميذ أساسا ماداي لئلدراؾ احلاسى، كمن مث فهي تقلل من استخداـ  .1
 التبلميذ أللفاظ ال يفهموف ذلا معٌت.

 التبلميذ كثَتاتثَت اىتماـ  .2
 ذبعل ما يتعلمونو ابقي األثر .3
 تقدـ خربات كاقعية تدعو التبلميذ إىل النشاط الذايت .4
تنمي يف التبلميذ استمرارا يف الكفر، كما ىو احلاؿ عند استخداـ الصوار  .5

 ادلتحركة كادلثيليات كالرحبلت
ال يسهل  تسهم يف ظلو ادلعاين، كمن مث ظلو الثركة اللفظية للتبلميذ تقدـ خربات .6

تبلميذ أكثر  احلصوؿ عليها عن طريق أدكات أخرل ك تسهم يف جعل ما يتعلم ال
 .ِْيقا كتنوعامكفاية كع

 ادلبحث الثاين : طريقة ادلباشرة
 طريقة ادلباشرةمفهوم  .أ 

الطريقة ادلباشرة ىي طريقة لتقدًن مواد التعليم اللغة األجنبية حيث يستخدـ ادلعلم 
مباشرة كبدكف استخداـ لغة الطبلب يف التدريس. إذا كانت  اللغة األجنبية كلغة تدريس

اـ الدعائم ، فيمكن للمعلم التفسَت ابستخداؾ كلمات صعبية على الطبلب فهمهاىن
 ِٔ.أف الطريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت هتتم دبهارة الكبلـك  ِٓ.كالشرح كالوصف كغَتىا

مجاعة من كبار اللغويُت أف الطريقة ادلباشرة ىي طريقة هتدؼ إكساب  ىبذ
التبلميذ قدرة على التفكرم يف احملادثة أك القراءة أك الكتابة ابستعماؿ اللغة ادلدركسة 
استعماال مباشرا بُت ادلعلم كالتبلميذ، كإبعاد عن استعماؿ اللغة األـ يف شرح ادلادة 

هذه الطريقة تعود التبلميذ مهارة اإلستماع كالكبلـ كقدرة على الدراسية، كال يف الًتمجة. ف
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التفكرم ابللغة ادلدركسة، كيف شرح ادلادة الدراسية، ال تستعمل اللغة األـ، ابإلشارة 
 ِٕهتا حىت فهمو التبلميذ جيدا.مدلوالك كالصورة كاألفعاؿ احلركية لربط ادلفردات 

.يف أكركاب، صنع  ََُٗإيل  َُٖٓمن سنة م اللغوية اليت بدأت يذباديد التعل
بطرؽ متنٌوعة تطٌورت طواؿ  .تطٌرؼ من طريقة القواعد كالًتمجةم اللغة فعاال بتغيَت ادليتعل

. م اللغة ادلوجودةيعور عدـ الوعي العاـ يف نظرايت كتطبيقات تعلىذا الزمن تبٌُت عن ش
عن ذبديد ثاؿ اجليد ىو ادل “ L’art d’ enseigner des langues “دبوكع   Govinابرحة 

 .جذرٌم من انحية النظرية
. سلصوصة استخدـ دبنت اجملبلت وعي ادلنظورة تنظر بطرؽ ادلدٌكرةىذا عدـ ال

ذه الطرؽ تقدر أف يثبت مشهوراهتم، . كلكن ال أحد من ىشهورة أحسن ما ؽلكنادل
يقة د أمساء فيما يلي طريقة التجديدة، طر ىذه التجادي للد .فضاع االىتماـ عنهم

خبطوة كاحدة يعٍت طريقة ، خطواهتم يعٍت توٌجو الطبيعية، طريقة النفسية. جبانب ذلك
 ادلباشرة.

 ، فنستلخص أف توليد طريقة ادلباشرة ىي ذباكب يفريخمن بياف خلفية التا
عاكات الكثَتة ذبرب أبف ذبد الد َُٖٓ. كمنذ سنة استخداـ طريقة القواعد كالًتمجة

  ِٖ.اكة فتصبح ىذه الطريقة ادلباشرةكمن ىذه الدع .مفرح ك فعاال م اللغة حية،يتكوف تعل

 الطريقة ادلباشرة دواعي وعوائق .ب 
 فيما يلي : طريقة ادلباشرةالمن  مزاايكأما 
كَت ابللغة ىدؼ األساسي من ىذه الطريقة تعٍت تطوير كفاءة الطلبة يف التف .ُ

 .العربية ال بلغة أمهم
  .الوسيلة اللغة العربيةم اللغة العربية ابستخداـ يتعل .ِ

                                                             
, "ادلعجم العربية األساسية" )تونس:   مجاعة من 27 كبار اللغويُت العرب بتكليف من ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

 .ِٓٗ(, ص ُٗٗٗالدركس, 
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كؿ كالعمـو استخدامو يف اجملتمع، إذا بداية احلوار بُت شخصُت ىو شكل األ .ّ
حسب م اللغة العربية ىي احلوار ابستخداـ ادلفردات كترتيب اجلمل يتعل

 .أغراضهم كىدؼ تعٌلمهم الطلبة
 ،كاضحا ستماع اجلمل الكاملة كلديهم معٌتظرؼ الطلبة يف بداية تعلمهم اب .ْ

 .قدرة الطلبة كسهولتهم يف الفهمل
إذا عٌلم النحو ليس كبلًّ كلكن عٌلم يف حُت  .النحو ىو آلة لتنظيم عبارة اللغة .ٓ

 .احملادثةاستعماؿ العبارات اللغوية كاجلمل ادلوجودة يف 
النصوص العربية ال يعطي إال بعد تعلم األصوات كادلفردات كترتيب اجلمل. كال  .ٔ

 .ف يف القراءة ك فهم عنهابل يقدرك يكتبوف العربية ق
 .شلنوع يف ترمجة الكلمة مباشرة .ٕ
مة كاجلملة الصعبة أبشكاؿ متنوعة، منها شرح ادلعٍت كادلرادؼ بياف الكل .ٖ

 .كادلضاد كبسياؽ أخرم
 .الطلبة دـ أكقات ادلدرس كثَت يف أسئلة كأجوبة إىلاستخ .ٗ

عادة تدريب عن اللغة مثاؿ اإلمبلء  كإ معظم األكقات يف التدريس يعٍت .َُ
 .القصة كإنشاء احلر

 ِٗ.اىتماـ ىذه الطريقة يعٍت تطوير كفاءة الطلبة يف الكبلـ .ُُ
 ىذه الطريقة: عوائقكأما 

 تطبيقها يف اجملموعة الصغرية فحسب. .ُ
 الصعوبة يف عقد األنشطة اجملذبة الفعلية يف الفصل. .ِ
 كػلتاج إىل ادلعلم ادلبتكر الفصيح. .ّ
 كاف الطبلب ضعيفا يف القراءة. .ْ
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 َّالطريقة ادلملة يف تطبيقها. استخداـ .ٓ

 ادلبحث الثالث: مهارة الكالم

إف اللغة العربة تتمثل يف فنوف اللغة األربعة يعٍت اإلستماع كالكبلـ كالقراءة 
كالكتابة. كالكبلـ ىو أىم ادلهارة من ادلهارات اللغوية للصغار كالكبار. كابلكبلـ الناس 

 يقدركف أف يعرب أغراضهم مباشرة.

 عن مهارة الكالم مفهوم .أ 

مهارة الكبلـ ىي مهارة أم قدرة يف كشف األصوات النطقي أك الكلمة لتعبَت 
األفكار كالرأم كاإلرادة كالشعر من ادلخاطب إىل شريك الكبلـ. كيف ادلعٌت الواسع، 
الكبلـ ىو جهاز العبلمات الىت تقدر أف يسمع كينظر كيستفيد من بعض العضبلت 

كمن كجو أخرل،  ُّسم الفرد لعرض الفكر كينجز حاجاهتم.كاألنسجة العضلية يف ج
 الكبلـ ىو الشكل الرئيسي لئلتصاؿ ابلنسبة لئلنساف.

كلقد تعددت رلاالت احليات اليت ؽلارس اإلنساف فيها الكبلـ أك التعبَت الشفوم 
فنحن نتكلم مع األصدقاء كبُت البائع ك ادلشًتم، احملادثة ما تتعلق ابألزمنة كاألمكنة 

غَتىا كلها بوسيلة الكبلـ. ىدفو يعٍت ترقية كفاءة االتصاؿ ابلكبلـ صحيحا مرتبا. ك 
 .ِّادلخاطب بطريقة جيدة عند اجملتمعكادلراد منو تسليم اإلعبلـ إىل 

 الكالم مهارة أمهية  .ب 
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ػلتل الكبلـ مركزا ىاما يف اجملتمع احلديث. كتبدك أعليتو يف أنو أداة االتصاؿ 
َته، كالنجاح فيو ػلقق كثَتا من األغراض يف شىت ميادين احلياة السريع بُت الفرد ك غ

 كدركهبا. 
كيتسم العصر الذم يعيش فيو أبنو عصر اإلنفجار ادلعريف، فحجم ادلعرفة 
يتضاعف كل عشر سنوات تقريبا. كما يتسم أبنو عصر العلم كتطبيقاهتا التكنولوجية. 

تزايدات حاجة الناس كمطالبتهم بسيادة كيتسم أيضا أبنو عصر ادلد الدؽلقراطي ففيو 
الدؽلقراطية كأسلوب للحكم. ككل ىذا يتطلب من اإلنساف الذم يعيش ىذا العصر أف 
يفكر فيما يقوؿ كأف ينتقي كلماتو كأفكاره، كأف يعرض فكره بصورة منطقية معقولة. ككل 

نوع من ىذا يتطلب أف ؼلطط اإلنساف دلا سيقوؿ، كال ؽلكن أف ػلدث كل ىذا إال ب
التعليم ادلنظم كادلقصود. كمن أجل ذلك يوجد اىتماـ ابلغ يف كثَت من الدكؿ ادلتقدمة 
بلغة الكبلـ كابلشركط اليت تساعد ادلتعلم على إتقاف احلديث  يف اجملاالت احليوية 
ادلختلفة. كما يوجد اىتماـ كذلك بكيفية إتقاف احلديث كبطرؽ اإلقناع كبوسائل إاثرة 

 خذ رأيهم فيما استمعوا إليو.ادلستمعُت كأ
كلقد قطعت الدكؿ ادلتقدمة شوطا كبَتا يف التعليم كالتدريب على احًتاـ الكلمة 
ادلنطوقة كالتخطيط ذلا، حىت صارت الكلمة ادلنطوقة ال تقل أعلية عن الكلمة ادلكتوبة. 

ثبت كالفرضية األساسية ىناؾ يف معظم األحواؿ أف اإلنساف صادؽ فيما يقوؿ إىل أف ي
. كعلى ىذا يكفي ىناؾ يف معظم األحواؿ أف  العكس، كعندئذ يكوف العقاب الصاـر
تقوؿ أان فعلت كذا أك مل أفعل كذا حىت تصدؽ. أما يف الدكؿ ادلختلفة اليت مل تعلم 
احًتاـ الكلمة ادلنطوقة كالتدريب عليها كالتخطيط ذلا، فإف الفرضية األساسية يف معظم 

فيما يقولو اإلنساف، أم عدـ تصديقو إىل أف يثبت العكس. األحواؿ ىي عدـ الثقة 
كىنا كثَتا ما يلجأ اإلنساف إىل من يعتمد لو كبلمو فيلجأ إىل الشهود. أك إىل الكلمة 
ادلكتوبة كادلعتمدة كادلختومة جبميع أنواع االختاـ ككلما كانت ىذه الكلمة مصدقا علىها 



ُٗ 

ريبة من الصدؽ كالعكس. كىكذا يشقي بكثَت من االختاـ كالتوقيعات كلما كانت ق
 الناس يف متاىات الدكاكين احلكومية كدركهبا.

كلكي أكوف منصفا فإف الدكلة ال تدع فرصة تطالعنا فيها بقانوف جديد، دقيق 
 الصياغة قاطع ادلعٌت.

كالقاعدة : أنو كلما كثرت القوانُت، كاف ذلك دليبل على فوضى اإلدارة 
 ة.كاضطراب بعض أدكات السلط

كال شيء ػلَت القاضي كاحملامي كادلتهم يف مصر إال كثرة القوانُت اليت ؽلحو بعضها 
بعضا. كلذلك ضاعت األرض كضاقت دبا فيها كمن فيها، كاتىت العدالة، بينما تشتغل 
احلكومات بُت القوانُت البلحقة للقوانُت ادلعدلة للقوانُت األصلية. كابلرغم من كل ىذا ال 

الناس يف ىذه اجملتمعات، بل على العكس يشقوف كؼلتلفوف أكثر كأكثر، ينصلح شأف 
ألف الفرضية األساسية عندىم أهنم غَت صادقُت إىل أف يثبتوا العكس. كمن ىنا تربز أعلية 

كالشك ودة كمباشرة. احًتاـ الكلمة اادلنطوقة كالتدريب عليها كالتخطيط ذلا بطريقة مقص
ط اللغوم للكبار كالصغار على السواء، فالناس أف الكبلـ من أىم ألواف النشا

يستخدموف الكبلـ أكثر من الكتابة يف حياهتم. أم أهنم يتكلموف أكثر شلا يكتبوف. كمن 
ىنا نعرؼ أف اعتبار الكبلـ ىو الشكل الرئيسي لبلتصاؿ اللغوم ابلنسبة لئلنساف. 

 ّّداماهتا.كعلى ذلك يعترب أف الكبلـ أىم جزء يف ادلمارسة اللغوية كاستخ

 ة عملية الكالميطبيع .ج 
الكبلـ ليس حداث بسيطا كإظلا ىو ينطوم على عدد من العمليات ادلركبة كىو 
عبارة عن مزيج من العناصر التالية : التفكَت كعملية عقلية، اللغة كصياغة لؤلفكار 
كادلشاعر يف كلمات، الصوت كعملية محل لؤلفكار كالكلمات عن طريق أصوات ملفوظة 

                                                             
33
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َِ 

 

. كسبر عملية الكبلـ ّْين، احلديث أك النطق كهيئة جسمية كاستجابة كاستماعلآلخر 
 بعدة اخلطوات التالية :

الدافع ) االستثارة ( : فقبل أف يتحدث ادلتحدث البد أف يستثار. كادلثَت إما أف  .ُ
 يكوف خارجيا أك داخليا.

فيجمع أفكاره التفكَت : بعد أف يستثار اإلنساف، يبدأ يف التفكَت فيما سيقوؿ،  .ِ
كيرتبها يفكر فيها، كادلدرس الواعي ىو الذم يعلم تبلميذه كيدرهبم على أال يتكلم 
أحدىم إال إذا كاف ىناؾ داع قوم للكبلـ، إذا كاف التوجيو دلن يعتسف اخلطأ عرب 
سَته يف طريق ىو : قدر لرجلك قبل اخلطو موضعها، فينبغي أف يكوف توجهينا دلن 

ف الكبلـ إذا نطقت. فالكلمة مسؤكلية أماـ هللا كالناس، كال يشرع يف احلديث : ز 
 يكب الناس يف النار على كجوىهم مثل حصائد ألسنتهم.

الصياغة : حيث تنتقى األلفاظ كاجلمل كالًتاكيب اليت تفي ابدلعٌت الذم يفكر فيو  .ّ
يتم اإلنساف، كالتداخل يبدك جليا بُت ىذه ادلرحلة كسابقتها، إذ إف تفكَت اإلنساف 

عن طريق رموز اللغة. كىنا ينبغي أف يعي ادلتعلم جيدا أف لكل مقاـ مقاؿ، كلكل 
 حدث حديث، كأف فرؽ بُت الكلمة كأختها، كالكلمة كابنو عمها.

النطق : الذم ينبغي أف يكوف معربا شلثبل للمعٌت، خاليا من اللحن كاخلطأ، كيتعُت  .ْ
 تساؤالت مثل :على من يعد نفسو للحديث أف يبتدر نفسو ببعض ال

  دلن أتكلم ؟ إف اإلجابة عن ىذا التساؤؿ ستقوده بطبيعة احلاؿ إىل أف ينتخَت من
ادلفردات كالًتاكيب كادلوضوعات ما يناسب مستول من يتحدث إليهم، كما 
يبلئم طبيعتهم كما يشوؽ كيركؽ ذلم اإلستماع إليو، كالقاعدة الذىبية ادلتبعة يف 

 اطب الناس على قدر عقوذلم.ىذا السبيل ىي : أمران أف طل
  دلاذا سأتكلم ؟ كىنا يتعُت على ادلتحدث أف ػلدد اذلدؼ من كبلمو قبل أف

 يشرع يف ربديد مضمونو.
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  دباذا سأتكلم ؟ كىنا ػلدد ادلتكلم مادة حديثة من مظاهنا الصحيحة كمصادرىا
دث ادلتنوعة يف ضوء اذلدؼ احملدد سلفا، كاضعا نصب عينيو أف : ما من أحد ػل

 ّٓقوما حبديث مل تبلغو عقوذلم إال كاف فتنة على بعضهم.

 أىداف تعليم مهارة الكالم .د 

أتيت التلقائية كالطبلقة كالتعبَت من غَت تكلفا على رأس قائمة أىداؼ تعليم اللغة 
لؤلطفاؿ الصغار. ذلك أف الرغبة يف التعبَت عن النفس أمر ذايت عند الطفل، ؽليل إليو 

كغلب على ادلدرس أف يشجع ىذه الرغبة لدل الطفل كأف يساعده كغلب أف ؽلارسو. 
 على اإلنطبلؽ يف كبلمو.

كمن أىم األىداؼ اليت غلب أف يعمل ادلنهج دبا فيو ادلدرس على ربقيقها خاصة 
 يف احللقة األكىل من مرحلة التعليم األساسي فيما يلي :

 تطوير كعي الطفل ابلكلمات الشفوية كوحدات للغة. .ُ
 ثركتو اللفظية كالشفهية.إثراء  .ِ
 تقوًن ركابط ادلعٌت عنده. .ّ
 سبكينو من تشكيل اجلمل كتركيبها. .ْ
 تنمية قدرتو على تنظيم األفكار يف كحدات لغوية. .ٓ
 ربسُت ىجائو كنطقو. .ٔ
 استخدامو للتعبَت القصصي ادلسلي. .ٕ

فإذا ما ذباكز التلميذ ىذه احللقة )أك حىت قبيل هنايتها( إىل احللقة الثانية من 
مرحلة التعليم األساسي، فإف منهج اللغة غلب أف يعطي التبلميذ الفرصة الكاملة لتنمية 

 ادلهارات اآلتية :

                                                             
ة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية نور ىادم, "ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا" )ماالنج: مطبع 35

 .ّٓ–ُٓ(, ص. َُُِاحلكومية, 



ِِ 

 

 آداب احملادثة كادلناقشة كطريقة السَت فيها. .ُ
 التحضَت لعقد ندكة كإدارهتا. .ِ
 القدرة على أف ؼلطب أك يتحدث يف موضوع عاـ أماـ زمبلئو أك مجاعة من الناس. .ّ
 القصص كاحلكاايت.القدرة على قص  .ْ
 القدرة على إعطاء التعليمات كالتوجيهات. .ٓ
 القدرة على عرض التقارير عن أعماؿ قاـ هبا أك مارسها. .ٔ
 القدرة على التعلىق على األخبار كاألحداث. .ٕ
 القدرة على رلالسة الناس كرلاملتهم. .ٖ
 القدرة على عرض األفكار بطريقة منطقية كمقنعة. .ٗ

ق كادلعلومات كادلفاىيم يف مصادرىا ادلختلفة القدرة على البحث عن احلقائ  .َُ
 كادلتاحة.

كيف كل األحواؿ فإنو ينبغي تعليم كتدريب التبلميذ على اإلسًتخاء أثناء الكبلـ، 
كذبنب األنفية، كاخلشونة كالصوت احلاد كالصراخ. كما نعلمهم االعتداؿ يف الوقوؼ أك 

ز النطق على اإللقاء السليم اجللوس أثناء الكبلـ، كالتحكم يف الصوت كتدريب جها
 ّٔالقوم اجلذاب.

 مهارة الكالم عليمخطوات ت .ه 

نتحدث ابللغة األجنبية ىي ادلهارة األساسية ذلدؼ من األىداؼ من تعليم اللغة.  
كما الكبلـ ىو كالوسيلة يف اإلتصاؿ إىل شخص آخر. كىناؾ اخلطوات اليت عمل ادلعلم 

 :يف عملية تعليم مهارة الكبلـ، فيما يلي 

 دلتعلمُت يف ادلبتدئ : .أ 
 .بدأ ادلعلم تدريب الكبلـ من إعطاء األسئلة كالتزاـ على التلميذ أف غليب 
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  يف احدل الوقت، طلب ادلعلم تبلميذه أبف يتعلم يف نطق الكلمة، كصناعة
 اجلملة، كتقدًن الرأم.

 .رتب ادلعلم األسئلة كغليب التبلميذ حىٌت تكوف مادة كاملة 
 يف إجابة التدريبات شفواي، أك حبفظ احلوار، أك إبجابة األسئلة  أمر ادلعلم التلميذ

 تتعلق دبضموف ادلقالة اليت قرؤكا التبلميذ.

 دلتعلمُت يف ادلتوسط : .ب 
 .تدريب الكبلـ بلعب الدكر 
 .ادلناقشة ببعض ادلادة 
 .ػلكي حكاية عن الوقائع تقع هبا التبلميذ 
 ن التلفاز كادلذايع.ػلكي حكاية عن ادلعلومات اليت يسمعو التلميذ م 

 دلتعلمُت يف ادلتقدـ : .ج 
 .اختار ادلعلم ادلادة يف تدريب الكبلـ 
 .ادلادة ادلختارة تتعلق حبياة التلميذ 
 .ادلادة تكوف كاضحة كزلددة 
 .يسمح التلميذ أبف ؼلتار ماداتف أك أكثر حيت ؼلتار ادلادة اليت سيتكلموهنم حرا 

 مهارة الكبلـ، فيما يلي :بعض القيادة العامة اليت تتعلق بتعليم 

 تعليم الكبلـ يعٍت تدريب يف التحدث. (ُ
 عرب التلميذ خربهتم. (ِ
 تدريب يف تركيز الفكر. (ّ
 ال يقطع احملادثة كيصلح ابدلباشر. (ْ
 ابلتدرغلي. (ٓ



ِْ 

 

تتعلق ببعض ادلادة، ألف التلميذ ػلب الكبلـ الذم يتعلق أبشياء قيمة حلياهتم 
 .ّٕادلستقبل

 القرآنادلبحث الرابع: أسلوب 
 األسلوب .أ 

 ّٖدبعٍت السلب، كالسرقة، كالقشر. سىٍلبنا-يىسٍليبي -سىلىبى يشتق أسلوب من كلمة 
يف حُت أف أسلوب كفقنا للمصطلح عبارة عن كسيلة للتحدث يستخدمها متكلم يف 

 أتليف مجلو كاختيار لفظ.
ز كابلتايل ، فإف أسلوب ىو الطريقة اليت اختارىا متكلم أك الكاتب يف ذبميع لفا

الفاز للتعبَت عن غرضو ككبلمو. كيتكوف موقع أسلوب من ثبلثة أشياء ، كىي الطريق، 
 لفظ، كادلعٌت.

ا يف التحدث أك الكتابة. األسلوب ىو استخداـ ثركة اللغة من قبل شخص م
، ؽلكن تعريفها ابعتبارىا طريقة ظلوذجية للتعبَت عن األفكار كادلشاعر يف شكل كابدلثل

 ّٗمكتوب أك شفهي.

 القرآن .ب 
دبعٍت قراءة كمتابعة ظلط كبلـ  ًقرىاءىةن" -يػىٍقرىأي  -كلمة القرآف أتيت من كلمة "قػىرىأى 

 َْ.الغفرافك  الرجهاف
تعريف القرآف كفقنا لعلي الصبوين كما نقلت عنو منصورم سَتكج الدين إقباؿ 
كأمحد فضويل يف كتاب "مقدمة التفسَت" ىو كبلـ هللا اليت ربتوم على معجزات 
مكشوفة لغطاء األنبياء كالرسوؿ، مع كسائل جديرة ابلثقة كىي يبدأ جربيل ، ادلكتوب يف 
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ِٓ 

( كينتهي بسورة الناس ُبقراءتو، بسورة الفاربة )ادلخطوطات كركاه لنا ادلتوتر، كأمر 
(ُُْ.)ُْ 

كفقنا حلسيب الصديقي ، فإف الوحي الذم تلقاه جربائيل كسلم إىل إغبلؽ أنبياء 
كالرسوؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذم ال ؽلكن أف يقابلو شخص، مت إرسالو تدرغليان من خبلؿ نطقهم 

ملسو هيلع هللا ىلص من ًقبل ادلتوثر. كىو مطبوع سبامنا يف كمعانيهم، اليت نقلت عنها النيب دمحم 
ادلخطوطات يف النطق كمعانيها، يف حُت أف من يقرأىا يكافأ، ألف قراءة القرآف يعاقب 

 ِْعليها العبادة.
ىو السر الفٍت )الفن( ادلتضمن يف اختيار الكلمات  سلوب القرآفأب ادلرادإذا 

 ادلستخدمة يف القرآف.

 

 

 تعليم مهارة الكالم على أساس األسلوب القرآين خطوات .ج 

يبدأ تطبيق طريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكبلـ على 
أساس األسلوب القرآين، بدأ من قياـ ادلعلم إبعطاء مجلة كاحدة ابللغة العربية من خبلؿ 

، لى سبيل ادلثاؿ يف القرآف الكرًنع آية "القرآف الكرًن"، مث يقلد الطبلب اجلملة متكرر.
(" مبنية بكلمات شائعة ُٖٔآية "كإذا سألك عبادم عٍت فإين قريب .... )البقرة: 

" لذا  االستخداـ يف احملادثة اليومية، فصار "اي علي إذا سألك أيب، عٍت فإين يف غرفة النـو
ا.فإف أظلاط اجلملة كالنحو اليت حصل عليها الطبلب من ىذه الطريقة   مجيلة جدن

تعترب استجابة الطبلب يف تلقي ىذه الطريقة متحمسة للغاية، كؽلكن رؤيتها من 
الطريقة اليت يستجيب هبا الطبلب كقدرة على بناء مجلهم اخلاصة من القرآف )خارج 

 األمثلة اليت قدمها ادلعلم يف الفصل( الستخدامها يف احملادثة اليومية.
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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

كاف ىذا البحث يبحث عن مدخل البحث كمنهجو، كمصادر البياانت، 
كأدكات مجع البياانت، كطريقة ربليل البياانت، كفحص البياانت، كخطوات إجراءات 

 الدراسة، كىيكل البحث.

 مدخل البحث وأسلوبو وطريقتو .أ 
استخدـ الباحث ادلدخل الكيفي  ىذا البحث من البحث ادليداين النوعي.نوع 

للبحث الذم يتم من خبلؿ إجراء   (Field Research)طريقة البحث ادليداينعلى 
مبلحظات مباشرة على كائن البحث، من أجل احلصوؿ على معلومات حوؿ 

 ادلشكبلت اليت سبت مناقشتها.
. دراسة احلالة ىي (Case Study) يستخدـ ىذا البحث على منهج الدراسة احلالة

يتم تنفيذىا بشكل مكثف كتفصيل كعميق حوؿ  سلسلة من األنشطة العلمية اليت
الربانمج أك احلدث أك األنشطة، سواء على األفراد أك رلموعات األشخاص أك 
ادلؤسسات أك ادلنظمات الكتساب معرفة متعمقة حوذلا. األحداث ادلختارة ادلشار إليها 

الدراسة هتدؼ  ّْفيما ىي األحداث الواقعية كاليت ػلدث، كليس األشياء اليت مضت.
ادلكثف، حوؿ خلفية ادلشكلة، ظركؼ كموقع الذم ػلدث يف  بحثاحلالة إىل إجراء ال

. ؽلكن أف يكوف موضوع البحث فردنا أك ةاحملدد يةتمعاجمل البيئةكقت احلايل، ككذلك 
 ْْرلموعة من ادلؤسسات أك اجملتمع.
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 تعليم الظاىرة اليت يصبح احلاؿ يف ىذا البحث ىي تطبيق الطريقة ادلباشرة يف
يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل قدس  مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين

. هتدؼ تحفيظ القرآفاخلاص ل ٓ الرايضيات كعلـو الطبيعيةبرانمج فصل احلادل عشر 
ها يف دكاعي كعوائقالبحث إىل مطالع العميق حوؿ كيفية تطبيق الطريقة ادلباشر ك  اىذ

الكبلـ على أساس األسلوب القرآين الذم يصبح أحد مفاتيح على صلاح تعليم مهارة 
 .يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل قدس الطبلب يف حفظ القرآف

حيث  ،(Field research) كفقنا لنوع ىذا البحث، يتم ىذا البحث حبث ادليداين
للبحث عن البياانت يقـو الباحث إبجراء األحباث من خبلؿ ادليداف مباشرةن إىل احلقل 

 .ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل قدسابلتحديد يف  التعليممباشرةن يف مؤسسة 

 موقع البحث .ب 
موقع البحث ىو مكاف يرتبط ابذلدؼ أك مشكلة البحث كىو أيضنا نوع من 

اختيار ادلوقع حبسب سوكما  ْٓمصادر البياانت اليت ؽلكن استخدامها الباحث من قبل.
كاألماكن اليت يشارؾ فيها  ،كاجملموعات ،كاألقساـ ،دينتا فيما يتعلق بتحديد الوحدات

 ْٔ.ألنشطة أك األحداث ادلراد ابلبحثاألشخاص يف ا
. معتربا أف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل قدسسيتم إجراء ىذا البحث يف 

ليم كالتعلم من أجل يرغب يف اختبار الطريقة ادلباشرة ادلستخدمة يف عملية التع الباحث
قد استخدـ كيف تلك ادلدرسة  ربسُت مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين،

فصل يف  على البحث ركز الباحثي بية. يف ىذا البحثم اللغة العر ييف تعل الطريقة ادلباشرة
 .تحفيظ القرآفاخلاص ل ٓ كعلـو الطبيعية الرايضياتبرانمج  احلادل عشر
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 مجعها وأدواتومصادرىا  البياانت .ج 
 :5اجلدول 

 أسلوب مجع البياانتاجلدول يف 
رقم 

أسئلة 
 البحث

مجع  أدوات مصادر البياانت البياانت
 البياانت

 احوال عملية التعليم - .0
ادلدرسني  أراء -

 والطلبة
 قيالتوث -

الدراسة يف احوال  -
 الفصل

 طلبةوالادلدرسون  -
 الواثئق -

 ادلالحظة -
 ادلقابلة -
 الواثئق -

 احوال عملية التعليم - .5
ادلدرسني  أراء -

 والطلبة
 قيتوثال -

احوال الدراسة يف  -
 الفصل

 ادلدرسون والطلبة -
 الواثئق -

 ادلالحظة -
 ادلقابلة -
 الواثئق -

 
 مصادر البياانت .د 

مصادر البياانت ىو أصل ادلعلومات أك بعبارة أخرل، حيث مت احلصوؿ على 
ادلعلومات أك احلصوؿ عليها. مصادر البياانت كفقنا لػأريكونطا ىو "مكاف أك شخص أك  

مور ادلتعلقة ابدلتغَت قيد كائن حيث ؽلكن للباحث أف يبلحظ أك يسأؿ أك يقرأ عن األ
 .ْٕالبحث
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كفقنا دلولونج ، فإف تسجيل مصادر البياانت من خبلؿ ادلقاببلت أك ادلبلحظات 
لرؤية األسئلة كالسمع كطرحها. يف البحث النوعي، يتم تنفيذ ىذه ىو نتيجة مشًتكة 

 .ْٖىل احلصوؿ على ادلعلومات البلزمةاألنشطة بوعي كتوجيو كدائما هتدؼ إ
مصادر البياانت يف ىذا البحث ىو ادلدير ادلدرسة بصفتو مديرنا كصانعنا للسياسة 

يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل قدس ، كادلعلم يف درس اللغة العربية،كالطبلب التعليم
وع الذم غلب كموضاخلاص لتحفيظ القرآف   ٓـ طبيعية و برانمج علفصل احلادل عشر 
 على الباحث مراقبتو.

ألف الباحث يستخدـ مصادر البياانت يف شكل األشخاص. فيسمى مصادر 
أك ادلعلومات  ابت ىم األشخاص الذين يقدموف إجاُتالبياانت ادلستجيبُت. "ادلستجيب

 .ْٗحوؿ ادلتغَتات"
إجاابت للباحث  وأك يقدم ويستجيب نالشخص الذي مى ُتدبعٌت آخر، ادلستجيب

دلستجيبُت يف ىذا أثناء عملية احلصوؿ على بياانت البحث. يف ىذه احلالة، كاف ا
يف ادلدرسة الثانوية كالطبلب  ،كادلعلموف يف درس اللغة العربية رئيس ادلدرسة،البحث ىم 

تحفيظ ل اخلاص برانمج ٓطبيعية كومية األكىل قدس فصل احلادل عشر برانمج علم احل
 .القرآف

 مجع البياانت تاو أد .ه 

 الحظةادل .0
طريقة ادلبلحظة ىي ادلبلحظة ادلنهجية كتسجيل األعراض اليت تظهر على  
كائن البحث. تيستخدـ ادلبلحظة كأداة جلمع البياانت على نطاؽ كاسع لقياس 
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عملية أم نشاط ؽلكن مبلحظتو يف ادلواقف الفعلية كيف ادلواقف السلوؾ أك 
 َٓادلصطنعة.

دلدرسة كبيئتها. طريقة ادلبلحظة جلمع بياانت حوؿ حالة ا ىذه يتم استخداـ
ظات حوؿ التعليم يف الفصل إببداء مبلح يف ىذه ادلبلحظة، سيقـو الباحث

بلؿ لغة العربية من خال ظة مباشرة لعملية التعلم يف تعليم، كىي مبلحالدراسي
من  سيقـو الباحث بعمل مبلحظات مباشرة للمعلم، ك تطبيق طريقة التعلم ادلباشرة
م من خبلؿ مراجعة ادلواد كاألساليب كاالسًتاتيجيات يخبلؿ االىتماـ بعملية التعل

 ة التدريب كادلمارسة بُت ادلعلمادلستخدمة كزبصيص الوقت. ابإلضافة إىل أنشط
طريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس ء ىو تنفيذ لطبلب كأىم شيكا

األسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل قدس فصل احلادل عشر 
 .تحفيظ القرآفاخلاص ل ٓ الرايضيات كعلـو الطبيعيةبرانمج 

يف ىذه ادلبلحظة، سيستخدـ الباحث نوعنا من مبلحظة ادلشاركة السلبية. 
ادلشاركة السلبية: تعٍت أف الباحث موجود يف مكاف العمل كلكنو ال يتفاعل أك 
يشارؾ. يف ىذا البحث، كصل الباحث إىل مكاف نشاط الشخص الذم تتم 

 ُٓمراقبتو، لكنو مل يشارؾ يف النشاط.

 ادلقابلة .5
كفقنا لسوجيونو ، تيستخدـ ادلقابلة كطريقة جلمع البياانت إذا كاف الباحث 

دراسة أكلية إلغلاد ادلشكبلت اليت ربتاج إىل التحقيق، كأيضنا يريد سيجرم 
الباحث معرفة األشياء من ادلستجيبُت دبزيد من التعمق ككاف عدد ادلشاركُت قليل 

 / صغَت.
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ادلقابلة ادلستخدمة يف ىذا البحث من خبلؿ طرح األسئلة ادلنظمة ألف 
ترتيبها بشكل منهجي ككامل للحصوؿ الباحث يستخدـ إرشادات ادلقابلة اليت مت 

على معلومات كبياانت حوؿ ادلشكلة ادلراد دراستها، كالطريقة ادلستخدمة يف تعليم 
اللغة العربية، كخاصة يف مهارات الكبلـ. أما ابلنسبة للمخربين يف ىذه ادلقابلة 

 فتشمل:
ربية ادلعلم اللغة العربية للحصوؿ على معلومات حوؿ أظلاط تعليم اللغة الع .ُ

 م.يالتعليف اليت تعًتض  تكادلشكبل
 م اللغة العربية.يالكتشاؼ اخلربات كالصعوابت يف تعل الطبلب .ِ
/ انئب ادلدير للحصوؿ على معلومات حوؿ اتريخ كالغرض من إنشاء  ادلدير .ّ

 .ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل قدس

 الواثئق .1
اليت أتيت من سجبلت كفقنا حلميدم ، فإف طريقة الواثئق ىي ادلعلومات 

مهمة سواء من ادلؤسسة أك ادلنظمة كمن األفراد. كاثئق ىذا البحث ىو التقاط 
تبحث طريقة الواثئق كفقنا  ِٓالصور من قبل الباحث لتعزيز نتائج الدراسة.

لػأريكونطا عن بياانت حوؿ ادلتغَتات يف شكل مبلحظات كنصوص ككتب 
 ّٓؿ األعماؿ كما إىل ذلك.اك جدبلت كنقوش كزلاضر االجتماعات ك كصحف كرل

الواثئق  ، ؽلكن االستنتاج أف مجع البياانت عن طريقبناءن على رأيُت اخلرباء
من أجل مجع البياانت من سلتلف ادلسائل ادلتعلقة  ىو شيء يقـو بو الباحث

 بوسائل اإلعبلـ ادلطبوعة اليت تناقش ادلصادر اليت سيتم فحصها.
حصوؿ على بياانت حوؿ اذليكل يستخدـ الباحث ىذه الطريقة لل

التنظيمي، كحالة ادلعلمُت كادلوظفُت، كحالة الطبلب، كادلرافق كالبنية التحتية 
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ادلوجودة يف ادلدرسة. البياانت اليت سيجمعها الباحث من ىذه الواثئق ىي بياانت 
، كاتريخ إنشائها، مدرسة الثانوية احلكومية األكىل قدستتعلق ابلوصف العاـ لػ

ا اجلغرايف، كزلفظة ادلعلم، كبطاقات الدرجات الطبلب، كادلناىج العربية كموقعه
 كحالة ادلرافق كالبنية التحتية اليت سبلكها ادلدرسة.

 أسلوب حتليل البياانت .و 
أسلوب ربليل البياانت ىي عملية مجع البياانت بشكل منهجي لتسهيل الباحث 

ىو عملية  ،لبوغداف يف سوجيونويف احلصوؿ على االستنتاجات. ربليل البياانت كفقنا 
البحث عن البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من ادلقاببلت كادلبلحظات ادليدانية كادلواد 
األخرل كذبميعها بطريقة ادلنهجية حبيث ؽلكن فهمها بسهولة كؽلكن مشاركة النتائج مع 

ربليل البياانت النوعية استقرائي، كىذا التحليل يعتمد على البياانت اليت مت  ْٓاآلخرين.
 احلصوؿ عليها.

يف ىذا البحث يستخدـ الباحث أسلوب ربليل البياانت ك ىي التحليل الوصفي 
كوف التحليل من ثبلثة ، يكىوبرماف سليكفقنا دل .الكيفي على طراز ميلس كىوبرماف

، استخبلص عرض البياانت ،قليل البياانتدث يف كقت كاحد: تأنشطة رب
 فيما يتعلق ابدلسارات الثبلثة دبزيد من التفصيل ىي كما يلي: ٓٓق.يالتحقالنتائج/

 البياانت مجع .0
قاـ الباحث جبمع البياانت كتشخيصها من خبلؿ ادلقابلة كادلبلحظة كدراسة 

  الواثئق ادلتعلقة دبوضوع ادلبحوث.

 فيض البياانتخت .5
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البياانت قسم الباحث ابلضبط كالدقة، كما ذكر يف السابق كلما طاؿ لئبل زبتلط 
الباحث يف كقتو ككثرت البياانت ادلختلطة كادلختلفة. كمن أجل ذلك تعقد سريعا 
ادلعلومات بطريقة ربفيض البياانت. كالغرض من ربفيض البياانت ىي تلخيص كزبيَت 

 ٔٓالبياانت ادلهمة من حيث ادلوضوع كالشكل.
كثرت البياانت اليت حصل عليها الباحث كلما اختلطت كاختلفت. كمن كلما  

ىنا جاءت أعلية ربفيض البياانت. فتخفيض البياانت ىي عملية اختيار البياانت 
 كتصفيتها. فأًجرم ربليل البياانت ادلناسبة ابدلوضوع كألغيت البياانت غَت ادلناسبة بو.

ادلقابلة، كادلبلحظة، كالوثيقة  يف ىذا البحث ػلصل الباحث على البياانت من
ادلعقدة يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين، مث ربفيضها ابختيار كربديد 
عن خطوات تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين 

 ها.عوائقك مزاايىا ك 
 البياانت عرض .1

كذبهيزىا ادلشتملة على عملية التحديد كالتصنيف ىو عملية تقدًن البياانت 
كالتنظيم كالبياف منهجيا كموضوعيا كشاماؿ مث أييت يف النهاية التفسَت. كعرض البياانت 

 .إلتصاؿ بُت األشياء كما أشبو ذلكيف البحث النوعي بطريقة الصورة كالبياف ادلشتملة كا
الوصفية. بعرض البياانت  الكتابةكعرض البياانت يف البحث النوعي تغلب على طريقة 

 ٕٓظيم العمل مؤسسا على حصوؿ الفهم.تسهل يف فهم ما كقع كتن
تطبيق الطريقة ادلباشرة يف ىذا البحث عرض الباحث البياانت بنظاـ اخلاص عن 

 .هاعوائقيف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين ك مزاايىا ك 

 نتاج البياانتاست .1
اخلطوة بعد عرض البياانت ىي أخذ اإلستنباط كاإلستدالؿ كاإلستنباط األكؿ مل 
تبق يف احلكم إذا أتت األدلة اجلديدة كاألرجح يف مجع البياانت بعدىا. كلكن إذا كاف 
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اإلستنباط األكؿ ينسب كيتفق ابألدلة الراجحة كالصحيحة. حينما رجع الباحث يف 
. مسي ابإلستنباط الراجحة الصحيحة ستنباط األكؿميداف البحث كمجع البياانت، فاإل

ينما ذىب الباحث يف كإذا استنباط حبث نوعي فقد أجاب يف ذبديدىا كمل تبق كتتسع ح
 ٖٓميداف البحث.

ؽلكن رسم زبطيطي لعملية ربليل البياانت ابستخداـ ظلوذج ربليل البياانت 
 يف الرسم البياين التايل: ايلز كىوبرمافالتفاعلية م
 

 
 
 
 
 
 

 : ظلوذج ربليل البياانت التفاعلية مايلز كىوبرمافُالرسم البياين 

 ياانتصحة الب فحص .ز 
 لفحص صحة البياانت، يستخدـ الباحث اثلث تقنية، كىي كما يلي:

 تطويل اإلشًتاؾ .ُ
الكيفي ىي أداة البحث نفسو، اشًتاؾ الباحث إف الباحث يف ىذا البحث 

زلتاج جلمع البياانت. كىذا اإلشًتاؾ ليس بوقت قصَت بل ػلتاج إىل تطويل اإلشًتاؾ 
 ٗٓيف ميداف البحث. كفائدة ىذا التطويل ىى ترقية درجة صحة البياانت.
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 مواظبة التأمل .ِ
صائص كالعناصر ادلناسبة ابدلسألة ىو إغلاد اخلالعرض من مواظبة التأمل 

ادلطلوبة مث تركز الباحث نفسو يف ىذه اخلصائص كالعناصرابلتفصيل. كبعبارة أخرل 
 َٔإذا كاف تطويل اإلشًتاؾ يعطى الفرفة، فمواظبة التأمل يعطى التعمق.

 (Triangulasi)التثليث  .ّ
خارج نفس تقنية تفتيش صحة البياانت اليت تستفيد شيئا يقصد ابلتثليث ىو 

البياانت ادلبحوثة ليكوف مقاران لو. قسم دينزين ىذه التقنية إىل أربعة أقساـ : التثليث 
كالتثليث الذم  ُٔابدلصادر كالتثليث ابلطريقة كالتثليث ابلباحث كالتثليث ابلنظرية.

 استخدمو الباحث يف ىذا البحث ىو التثليث ابدلصادر كالتثليث ابلطريقة.
 البحث الكيفي يعٍت القياـ ابدلقارنة يف صحة ادلعلومات التثليث ابدلصادر يف

كالبياانت ادلتحصل عليها يف أكقات متفاكتة كمن أدكات سلتلفة. كيف سياؽ ىذا 
البحث قاـ الباحث دبقارنة البياانت ادلتحصل عليها من ادلبلحظة يف أكقات سلتلفة 

 بلب.كمقارنة البياانت ادلتحصل عليها من مقابلة ادلعلمُت كالط
أما التثليث ابلطريقة يعٍت القياـ دبقارنة البياانت ادلتحصل عليها من عدة 
أساليب مجع البياانت. ففي ىذا البحث قاـ الباحث دبقارنة البياانت ادلتحصل عليها 
من ادلقابلة ابلبياانت ادلتحصل عليها من ادلبلحظة كدمقارنة البياانت ادلتحصل عليها 

 دلتحصل عليها من الواثئق ادلكتوبة.من ادلقابلة ابليباانت ا
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 الفصل الرابع
 ومناقشتها عرض البياانت وحتليلها

عملية التطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكالم على أساس : دلبحث األّولا
 درسة الثانوية احلكومية األوىل بقدسادلاألسلوب القرآين يف 

عملية التطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكالم على أساس األسلوب  .أ 
 درسة الثانوية احلكومية األوىل بقدسادلالقرآين يف 

اللغة العربية ىي إحدل ادلواد البلزمة تدريسها على مجيع الطبلب الذين 
كزارة الشؤكف الدينية، ككذلك يف  التابعة الًتبويةيدرسوف يف ادلدارس كادلؤسسات 

 تتقدـ بشكل جيدفيها  عملية التعليم. قدسب األكىل احلكوميةمدرسة الثانوية 
دقيقة كل  ِ×ْٓالذم تعليمو يقاـ  بوقت  (K13)كموقوت كتتناسب دبنهج الدراسة 

كما قدس  ب األكىل ية احلكوميةما أىداؼ تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانو . كأأسبوع
 يلي:

 تكوف مناليت ت كتابيةية ك هشف سواء كانت، العربية التواصل ابللغة مهارة تطور .أ 
 .كالكتابة كالقراءة كبلـكال االستماع كىي ،ةاألربع ادلهارات اللغوية

، ةرئيسيال لة التعلمأ كوفلت كلغة أجنبية اللغة العربية أعليةعن  رشدال ينشأ .ب 
 ِٔ.ةليم اإلسبلميالتع مصادرحبث يف  األخص

مهارة الكبلـ كما قاؿ أستاذ منصور ىو تتكوف من  تعليمكأما األىداؼ عن ال
 هي. أما انحية ادلبتدئ الثانويةقسمُت يعٍت من انحية ادلبتدئ كانحية الوسطى إىل 

نطق صوت اللغة، كبلغ ادلعلومات، كعرٌب ادلوافق أك غَت ادلوافق، كبٌُت اذلوية الذاتية، 
ىي  الثانويةمات، كلعب ادلسرحية. كأما انحية الوسطى إىل ككٌرر التحديث عن ادلعلو 
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عرٌب ادلعلومات، كاشًتؾ يف احملادثة، كشرح اذلوية الذاتية، ككٌرر التحديث عن النتائج 
 القراءات، كعمل ادلقابلة أك ادلسرحية، ك قٌدـ الفكرة يف ادلناقشة كاخلطابة.

كمعلم اللغة منصور   األستاذمع الباحث اليت أجراىا  ةبناءن على نتائج ادلقابل
سلوب أساس األعلى  كبلـال ةم مهاراي، أكضح أف تعلالعربية يف الصف احلادم عشر

لكل دقيقة  َّ د درسنا إضافينا لطبلب الصف احلادم عشر كالذم يتم يفو يع القرآين
 القرآف ا كثَتا من آايتحفظ حلادم عشر لديهم، ألف طبلب الصف احٌصة

 ،استخداـ اللغة اللغة العربية للمحادثة اليومية. انطلقا على ذلككيتحدثوف بطبلقة يف 
ؽلكن أف يسهل الطبلب يف تطوير اجلمل من آايت القرآف ألنو ػلتوم كثَتا من آايت 

كفائة الطبلب يف تطوير   ةم إىل زايدة مهار يالقرآف اليت مت حفظها. يهدؼ ىذا التعل
 ّٔة.وياللغ

يقة ادلباشرة يف عملية التعليم مهارة الكبلـ كيف ادلبلحظة، يستخدـ ادلعلم الطر 
اليت مت  ةعلى أساس األسلوب القرآين. التطبيق ذلذه الطريقة ىي تقدـ ادلعلم اجلمل

تطويرىا من آية القرآف الستحدامها يف احملادثة اليومية شفهيا مصحوبة بتفسَت 
استخداـ أسلوب  للطبلب أبف اجلملة ادلذكورة مت تطويرىا من آية )...( السورة)...(.

ابللغة العربية بشكل جيد كمجيل  كبلـدؼ إىل أف يتمكن الطبلب من الالقرآف يه
ب يف اللغة العربية. سول ذلك استحداـ يألف األسلوب القرآف ىو أعلى األسال

 .ْٔاألسلوب القرآين يهدؼ إىل مساعدة الطبلب يف حفظ كفهم القرآف
كما قاؿ أستاذ منصور كمعلم اللغة العربية، إف تطبيق الطريقة ادلباشرة يف 
تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين ربتاج إىل إعداد التدريس إعدادا 
متقنا، سواء من إعداد ادلادة كالوسائل التعليمية. إعداد التدريس ىو شيئ مهم يف 
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م كجب عليو أف يصنع اإلعداد يف ليلتو ىذه ادلدرسة. ألف كل معلم قبل أف يعل
 ٓٔ.كيؤٌلف اجلملة اليت تطويرىا من آية القرآف بنفسو

تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب كاف 
يم. فاإلعداد أك القرآف ال بد منها اإلعداد أك اخلطة قبل أف تطٌبق يف عملية التعل

ليم الطبلب يف الفصل احلادم عشر قسم الرايضيات يف عملية تع علماخلطة من ادل
ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل يف برانمج اخلاص لتحفيظ القرآف  ٓة علـو الطبيعيك 

 :بقدس، كىي

 ادلقدمة .أ 

قبل أف يبدأ الدرس، ال بد للمعلم أف يبدأ الدرس ابدلقدمة. ادلقدمة ىي إعداد 
 ذىن الطبلب لتقبل الدرس اجلديد. فادلقدمة ربتوم على اخلطوات التالية: 

 .ابلسبلـ كالدعاء درسبدأ ادلعلم ال .ُ
اخلطوات األكىل ىي يبدء الدرس إبلقاء السبل كالدعاء، دخل ادلعلم الفصل 

ليكم كرمحة هللا كبركاتو" كأجاب الطبلب "كعليكم السبل كرمحة كقاؿ "السبل ع
هللا كبركاتو"، كقاؿ ادلعلم "حي نبدأ تعلمنا بقراءة أـ الفرقاف الفاربة"، فقرأ 

 .الطبلب سورة الفاربة مجاعة
 
 

 تنظيم الفصل. .ِ
طلب ادلعلم الطبلب لتنظيم ادلكاتب كالكراسي حىت  ىي ثانيةاخلطوات ال
 تكوف مرتبا.
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 .التاريخاليـو ك األسئلة عن  .ّ
، كقاؿ "يف أم يـو ضلن التاريخ كاليـوسأؿ ادلعلم عن  ىي ثالثةاخلطوات ال

..."، كقاؿ ادلعلم "يف أم اتريخ ضلن  اآلف؟" كأجاب الطبلب "ضلن اآلف يف يـو
اآلف؟" كأجاب الطبلب "ضلن اآلف يف التاريخ..." ككتب ادلعلم التاريخ كاليـو 

 على السبورة.
 .ادلعلم الطبلب عن الدرس الذم سيدرسسأؿ  .ْ

ة ىي التساؤؿ عن ادلادة اليت سيتعلها الطبلب لًتكيز اىتمامهم رابعاخلطوة ال
ضلو الدرس، كسأؿ ادلعلم الطبلب "ماذا درسنا اآلف؟"، كأجاب الطبلب 

 ."درسنا اآلف اللغة العربية"، ككتب ادلعلم اللغة العربية على السبورة
 .ورقرأ ادلعلم كشف احلض .ٓ

ة ىي قراءة كشف اخلضور، قرأ ادلعلم أمساء الطبلب ما على امساخلطوة اخل
الكشف دلعرفة احلاضرين كالغائبُت، ذكر ادلعلم أمساءىم، كأجاب الطبلب 

 بكلمة "حاضر".
 سأؿ ادلعلم الطبلب عن الدرس ادلاضي قبل بداية إىل الدرس اجلديد. .ٔ

جل مراجعتو كترقية الفهم اخلطوة الرابعة ىي التساؤؿ عن الدرس ادلاضي أل
 .عنو

 العملية األساسية .ب 

 :كما يلي مهارة الكبلـم يادلباشر يف تعل طريقةتطبيق ال إجراء كأما

 األجنبية )العربية(. ةللغابم تستخدـ يمجيع أنشطة التعل (ُ
 ، تبذؿ اجلهود للتقنيات، دبا يف ذلك:أك اجلملة عٌت الكلمةادليف شرح  (ِ

م قلال، مثل قصودةىي معاين الكلمة ادلسة اليت عرض األشياء ادللمو  .أ 
 لشرح معناىا. غَت ذلكب ك اكالكت



ُْ 

 .عٌت اجلملةادلشرح لفعل الإظهار  .ب 
اللغة األـ عٌت اجلملة، ال يفسر ادلعلم ابلضركرة اجلملة ابستخداـ ادليف شرح 
 .فعلالظهار إب عٌت اجلملةادلشرح ادلعلم  ، كلكناإلندكنيسيةأك اللغة 

 ."فتح الباب"على سبيل ادلثاؿ: يفتح ادلعلم الباب احلقيقي لشرح اجلملة 
 (.سرحيةلعب دكرا )ادل .ج 
 ذكر الكلمات ادلعاكسة. .د 
 ذكر ادلرادفات. .ق 

، مثل ذكر الكلمات اليت تذكر العقل تذكر كلمات أخرل ، مثل ختبلطاال (ّ
 .غَت ذلكأكالد ك  -أـ  -رة تسمى أب عند ذكر كلمة أس

 الرئيسية كادلشتقية مثل رلاىدة مشتقة من جهذ.ذكر اجلملة  (ْ
 :عٌت الكلمات أك اجلمل، مثل الكلماتادلشرح  (ٓ

 ٔٔ.ادلسلم: ىو من صدؽ برسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كأظهر اخلضوع كالقبوؿ ذلا
كيف ادلبلحظة كانت خطوات تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة 

عقدت ثبلثُت دقيقة لكل حٌصة. كيف الكبلـ على أساس األسلوب القرآين 
حصل الباحث ، ََِِيناير  ٖادلبلحظة األكىل اليت أجراىا الباحث يـو األربعاء 

 كما يلي:  على البياانت
 .مت تطويرىا من آايت القرآف اجلملة اليتـ ادلعلم إبعداد اق .ُ

 إىل تطويرىاالبقرة اليت س سورة ُٖٔ ةآياخلطوة األكىل ىي قاـ ادلعلم إبعداد 
"اي علي إذا سألك أيب، عٍت فإين يف غرفة اجلملة ادلستعمل يف احملادثة اليومية 

"   .النـو
 ىا.قرأ ادلعلم اجلملة ادلطورة من آية القرآف الكرًن مصحوبة بتفسَت  .ِ
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طلب ادلعلم ك  قرأ ادلعلم اجلملة ادلطورة من آية القرآف الكرًن اخلطوة الثاين ىي
"اي علي إذا سألك أيب، عٍت فإين يف ، كقاؿ هبامن الطبلب االنتباه كاالىتماـ 

" ا ذى إً "كى للطبلب أبف اجلملة ادلذكورة مت تطويرىا من آية ككضح ادلعلم  غرفة النـو
على  اجلملة ادلعلم ككتب. ("ُٖٔب .... )البقرة: يٍ رً  قى يٌنً إً  فى ٍتًٌ م عى ادً بى عً  كى لى أى سى 

 .السبورة
 .متكررشفهيا بشكل  ادلعلم هاقدماليت  ةاجلملإبكرار الطبلب  طلب ادلعلم من .ّ

 ادلعلم هاقدماليت  ةاجلملإبكرار الطبلب  اخلطوة الثالثة ىي طلب ادلعلم من
أيها الطبلب، قٌلد مجلة اليت تستمعو إليها ، كقاؿ "متكررشفهيا بشكل 

اي (" كقٌلدك الطبلب "اي علي إذا سألك أيب، عٍت فإين يف غرفة النـومجاعة! )
 .متكرربشكل " ك أيب، عٍت فإين يف غرفة النـوعلي إذا سأل

 .اليت صدرت يف احملادثة اليومية ابللغة العربية ةكضح ادلعلم فائدة اجلمل .ْ
، اليت صدرت يف احملادثة اليومية ةكضح ادلعلم فائدة اجلملاخلطوة الرابعة ىي 

استخدامها للمحادثة  أف اجلملة أعبله ؽلكن لموعإطبلب، أيها الاي  كقاؿ "
كفقنا لرغباتك حىت تصبح اجلملة اليت  فاعلهاك  هافعلمية من خبلؿ تغيَت اليو 

 ".أكثر مجاالاليومية تستخدمها يف احملادثة 
 ا فواحدا.كاحد اىااليت أعط ةاجلمل رأالطبلب أف يق من ادلعلم طلب .ٓ

 اىااليت أعط ةاجلمل رأأف يق الطبلب اخلطوة اخلامسة ىي طلب ادلعلم من
، كقاؿ "اي طالب، إقرأ اجلملة اليت أعطيت أنفا!" كأجاب ا فواحداكاحد

اي علي إذا سألك أيب، عٍت فإين يف غرفة  الطالب جبملة اليت أعطاىا ادلعلم "
 ".النـو

 .اليت صدرت ةطلب ادلعلم من الطبلب كتابة اجلمل .ٔ



ّْ 

، كقاؿ ليت صدرتا ةكتابة اجلمل الطبلب اخلطوة السادسة ىي طلب ادلعلم من
"أيها الطبلب أكتبو اجلملة اليت كتبت على السبورة يف كرساتكم" كأجاب 

 الطبلب "حسنا اي أستاذ" فكتب الطبلب اجلملة اليت صدرت.
 م.فقنا لرغباهتصدرت ك  ة اليتملاجلطلب ادلعلم من الطبلب تطوير  .ٕ

فقنا ك صدرت  ة اليتملاجلتطوير  الطبلب اخلطوة السابعة ىي طلب ادلعلم من
على  م خارج الفصل!فقنا لرغباهتصدرت ك  ة اليتملاجلم، كقاؿ "تطورك لرغباهت

السفر إىل الفصل(" ، عٍت فإين يف فوزافاي علي إذا سألك ) سبيل ادلثاؿ
 كأجاب الطبلب "حسنا اي أستاذ".

 .يف احملادثة اليومية اليت صدرتم من الطبلب استخداـ اجلملة طلب ادلعل .ٖ
يف  اليت صدرتاستخداـ اجلملة  الطبلب طلب ادلعلم من اخلطوة الثامنة ىي

يف  ،يف احملادثة اليومية اليت صدرتاجلملة ، كقاؿ "استخدمو احملادثة اليومية
 ةسبارس هبا آي سواء أنكمادثة اليومية القرآف يف احمل استخداـ أسلوبإف الواقع 
م ة رؤكسهمات ادلعلم من خبلؿ إؽلاءكيربر الطبلب كليف حياتكم".  القرآف

 ا اي أستاذ"، كأجاب ادلعلم "عفوا".قدمته على ادلعرفة اليتكيقولوف "شكرا كثَتا 
 حوؿت القرآف الكرًن ديدة من آاياجل ةملاجلتطوير الطبلب ل إىل دعو ادلعلم .ٗ

 حبفظ القرآف. مانشغاذل
ديدة من اجل ةملاجلالطبلب إىل تطوير  من دعو ادلعلماخلطوة التاسعة ىي 

، كقاؿ "دعوتكم أيها الطبلب حبفظ القرآف مانشغاذل حوؿت القرآف الكرًن آاي
حبفظ  كمانشغال حوؿت القرآف الكرًن ديدة من آاياجل ةملاجلإىل تطوير 

على دراية أبسلوب القرآف. كابلتايل  ماللغوية كأنت محىت تتطور مهاراتك، القرآف
 .حفظ القرآف كفهمويف أيضنا  مسوؼ يسهل عليك

 دلعلم تعليمو ابلدعاء كإلقاء السبلـ.ختتم اا .َُ



ْْ 

 

، كقاؿ ادلعلم كالسبلـ إبلقاء الدعاء تعليمو تتم ادلعلمىي ؼل ختتمةاخلطوات ادل
دعاء كفرة اجمللس "، فقرأ الطبلب كفرة اجمللسعاء  لدتعلمنا اب تتم"حي طل

عليكم السبل عليكم كرمحة هللا كبركاتو" كأجاب الطبلب "ك ك كقاؿ " .مجاعة
 ٕٔ.كرمحة هللا كبركاتو"السبل 

خطوات  عن ََِِيناير  ُٓكقد قاـ الباحث ابدلبلحظة الثانية يف التاريخ 
تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين يف ادلدرسة 

كتعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين  وية احلكومية األكىل بقدس،الثان
 نتائج ادلبلحظة األكىل الفرؽ بُت. ادلبلحظة ادلضية اليت قد قامها الباحثرم كمثل ذب

إبلقاء اجلملة اجلديد اليت مت  ىي أف يف ادلبلحظة الثانية يكوف التعليم تتعلق ةكالثاني
رًٍج لىنىا ؼليٍ  كىًإٍذ قػيٍلتيٍم ايى ميوسىٰى لىٍن نىٍصرًبى عىلىٰى طىعىاـو كىاًحدو فىادٍعي لىنىا رىبآكى  " تطويرىا من آية

("، ُٔ)البقرة: ...اآليةٍرضي ًمٍن بػىٍقًلهىا كىًقثآاًئهىا كىفيوًمهىا كىعىدىًسهىا كىبىصىًلهىاشلآا تػيٍنًبتي األى 
ا ذى إً "كى إبلقاء اجلملة اليت مت تطويرىا من آية  كأما يف ادلبلحظة األكىل يكوف التعليم تتعلق

 :كنتائجها كما يلي. ("ُٖٔب .... )البقرة: يٍ رً  قى يٌنً إً  فى ٍتًٌ م عى ادً بى عً  كى لى أى سى 
 .مت تطويرىا من آايت القرآف اجلملة اليتـ ادلعلم إبعداد اق .ُ

إىل  تطويرىاالبقرة اليت س سورة ُٔ ةآياخلطوة األكىل ىي قاـ ادلعلم إبعداد 
أبيت لن نصرب على زايرتك، كادعويل "اي اجلملة ادلستعمل يف احملادثة اليومية 

  ."أمي تزرين
 ىا.قرأ ادلعلم اجلملة ادلطورة من آية القرآف الكرًن مصحوبة بتفسَت  .ِ

طلب ادلعلم ك  قرأ ادلعلم اجلملة ادلطورة من آية القرآف الكرًن اخلطوة الثاين ىي
أبيت لن نصرب على زايرتك، اي  "، كقاؿ من الطبلب االنتباه كاالىتماـ هبا

للطبلب أبف اجلملة ادلذكورة مت تطويرىا من ككضح ادلعلم  "كادعويل أمي تزرين
رًٍج لىنىا شلآا كىًإٍذ قػيٍلتيٍم ايى ميوسىٰى لىٍن نىٍصربى عىلىٰى طىعىاـو كىاًحدو فىادٍعي لىنىا رىبآكى ؼليٍ "آية 
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ْٓ 

 ...اآليةٍرضي ًمٍن بػىٍقًلهىا كىقًثآاًئهىا كىفيوًمهىا كىعىدىًسهىا كىبىصىًلهىاتػيٍنًبتي األى 
 .على السبورة اجلملة ادلعلم ككتب. "(ُٔ)البقرة:

 .متكررشفهيا بشكل  ادلعلم هاقدماليت  ةاجلملإبكرار الطبلب  طلب ادلعلم من .ّ
 ادلعلم هاقدماليت  ةاجلملإبكرار الطبلب  اخلطوة الثالثة ىي طلب ادلعلم من

أيها الطبلب، قٌلد مجلة اليت تستمعو إليها ، كقاؿ "متكررشفهيا بشكل 
 (" كقٌلدك الطبلب "أبيت لن نصرب على زايرتك، كادعويل أمي تزريناي مجاعة! )

 .متكرر" بشكل أبيت لن نصرب على زايرتك، كادعويل أمي تزريناي 
 .اليت صدرت يف احملادثة اليومية ابللغة العربية ةكضح ادلعلم فائدة اجلمل .ْ

، اليت صدرت يف احملادثة اليومية ةكضح ادلعلم فائدة اجلملاخلطوة الرابعة ىي 
استخدامها للمحادثة  أف اجلملة أعبله ؽلكن لموعإطبلب، أيها الاي  كقاؿ "

كفقنا لرغباتك حىت تصبح اجلملة اليت  فاعلهاك  هافعلمية من خبلؿ تغيَت اليو 
 ".أكثر مجاالاليومية تستخدمها يف احملادثة 

 ا فواحدا.كاحد اىاعطاليت أ ةاجلمل رأالطبلب أف يق من ادلعلم طلب .ٓ
 اىااليت أعط ةاجلمل رأأف يق الطبلب اخلطوة اخلامسة ىي طلب ادلعلم من

، كقاؿ "اي طالب، إقرأ اجلملة اليت أعطيت أنفا!" كأجاب ا فواحداكاحد
أبيت لن نصرب على زايرتك، كادعويل أمي اي  الطالب جبملة اليت أعطاىا ادلعلم "

 تزرين".
 .اليت صدرت ةكتابة اجلملطلب ادلعلم من الطبلب   .ٔ

، كقاؿ اليت صدرت ةكتابة اجلمل الطبلب اخلطوة السادسة ىي طلب ادلعلم من
"أيها الطبلب أكتبو اجلملة اليت كتبت على السبورة يف كرساتكم" كأجاب 

 الطبلب "حسنا اي أستاذ" فكتب الطبلب اجلملة اليت صدرت.
 م.فقنا لرغباهتصدرت ك  ة اليتملاجلطلب ادلعلم من الطبلب تطوير  .ٕ



ْٔ 

 

فقنا صدرت ك  ة اليتملاجلتطوير  الطبلب اخلطوة السابعة ىي طلب ادلعلم من
على  م خارج الفصل!فقنا لرغباهتصدرت ك  ة اليتملاجلم، كقاؿ "تطورك لرغباهت

أستاذم لن نصرب على حكايتك، كاعطٍت أكقاتك ربكيٍت(" اي ) سبيل ادلثاؿ
 كأجاب الطبلب "حسنا اي أستاذ".

 .يف احملادثة اليومية اليت صدرتم من الطبلب استخداـ اجلملة علطلب ادل .ٖ
يف  اليت صدرتاستخداـ اجلملة  الطبلب اخلطوة الثامنة ىي طلب ادلعلم من

يف  ،يف احملادثة اليومية اليت صدرتاجلملة ، كقاؿ "استخدمو احملادثة اليومية
 ةسبارس هبا آي أنكمسواء ادثة اليومية القرآف يف احمل استخداـ أسلوبإف الواقع 
م مات ادلعلم من خبلؿ إؽلاءة رؤكسهكيربر الطبلب كليف حياتكم".  القرآف

 ا اي أستاذ"، كأجاب ادلعلم "عفوا".قدمته على ادلعرفة اليتكيقولوف "شكرا كثَتا 
 حوؿت القرآف الكرًن ديدة من آاياجل ةملاجلتطوير ل الطبلب إىل دعو ادلعلم .ٗ

 حبفظ القرآف. مانشغاذل
ت ديدة من آاياجل ةملاجلتطوير الطبلب ل إىل دعو ادلعلماخلطوة التاسعة ىي 

إىل تطوير ، كقاؿ "دعوتكم أيها الطبلب حبفظ القرآف مانشغاذل حوؿالقرآف الكرًن 
حىت تتطور ، حبفظ القرآف كمانشغال حوؿت القرآف الكرًن ديدة من آاياجل ةملاجل

أيضنا  مب القرآف. كابلتايل سوؼ يسهل عليكعلى دراية أبسلو  ماللغوية كأنت ممهاراتك
 .حفظ القرآف كفهمويف 

 ختتم ادلعلم تعليمو ابلدعاء كإلقاء السبلـ.ا .َُ
، كقاؿ ادلعلم كالسبلـ إبلقاء الدعاء تعليمو تتم ادلعلمىي ؼل ختتمةاخلطوات ادل

. مجاعةدعاء كفرة اجمللس "، فقرأ الطبلب لدعاء كفرة اجمللستعلمنا اب تتم"حي طل
عليكم السبل كرمحة هللا السبل عليكم كرمحة هللا كبركاتو" كأجاب الطبلب "ك ك كقاؿ "
 ٖٔ.كبركاتو"
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ْٕ 

خطوات  عن ََِِيناير  ِِة يف التاريخ لثكقد قاـ الباحث ابدلبلحظة الثا
تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين يف ادلدرسة 

 كتعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآينالثانوية احلكومية األكىل بقدس، 
ة ضيبلحظة ادلالفرؽ بُت نتائج ادل. رم كمثل ادلبلحظة ادلضية اليت قد قامها الباحثذب

إبلقاء اجلملة اجلديدة اليت مت تطويرىا  ة يكوف التعليم تتعلقثالثحظة الىي أف يف ادلبل
) ... اآلية ؤٍكيمٍ  تىٍسأىليوا عىٍن أىٍشيىاءى ًإف تػيٍبدى لىكيٍم تىسي الايى أىيػُّهىا الآًذينى آمىنيوا " من آية
إبلقاء اجلملة اليت مت  كأما يف ادلبلحظة األكىل يكوف التعليم تتعلق"، (َُُ: ادلائدة

كأما يف ، ("ُٖٔب .... )البقرة: يٍ رً  قى يٌنً إً  فى ٍتًٌ م عى ادً بى عً  كى لى أى ا سى ذى إً "كى تطويرىا من آية 
كىًإٍذ قػيٍلتيٍم ايى "إبلقاء اجلملة اليت مت تطويرىا من آية  ادلبلحظة األكىل يكوف التعليم تتعلق

ٍرضي ًمٍن بػىٍقًلهىا رًٍج لىنىا شلآا تػيٍنًبتي األى لىٍن نىٍصربى عىلىى طىعىاـو كىاًحدو فىادٍعي لىنىا رىبآكى ؼليٍ  ميوسىى
 :كنتائجها كما يلي (".ُٔ)البقرة: ...اآليةكىًقثآاًئهىا كىفيوًمهىا كىعىدىًسهىا كىبىصىًلهىا

 .آفمت تطويرىا من آايت القر  اجلملة اليتـ ادلعلم إبعداد اق .ُ
إىل  تطويرىاادلائدة اليت س سورة َُُ ةآياخلطوة األكىل ىي قاـ ادلعلم إبعداد 
حسن ال تسأؿ عن ًسٌر أخيك إف تبد "اي اجلملة ادلستعمل يف احملادثة اليومية 

  ."لك تسؤؾ
 ىا.قرأ ادلعلم اجلملة ادلطورة من آية القرآف الكرًن مصحوبة بتفسَت  .ِ

طلب ادلعلم ك  قرأ ادلعلم اجلملة ادلطورة من آية القرآف الكرًن اخلطوة الثاين ىي
حسن ال تسأؿ عن ًسٌر أخيك "اي ، كقاؿ من الطبلب االنتباه كاالىتماـ هبا

للطبلب أبف اجلملة ادلذكورة مت تطويرىا من ككضح ادلعلم  "إف تبد لك تسؤؾ!
) ... اآلية ؤٍكيمٍ أىٍشيىاءى ًإف تػيٍبدى لىكيٍم تىسي  تىٍسأىليوا عىٍن الايى أىيػُّهىا الآًذينى آمىنيوا  "آية 

 .على السبورة اجلملة ادلعلم ككتب. "(َُُ: ادلائدة
 .متكررشفهيا بشكل  ادلعلم هاقدماليت  ةاجلملإبكرار الطبلب  طلب ادلعلم من .ّ



ْٖ 

 

 ادلعلم هاقدماليت  ةاجلملإبكرار الطبلب  اخلطوة الثالثة ىي طلب ادلعلم من
أيها الطبلب، قٌلد مجلة اليت تستمعو إليها ، كقاؿ "متكررشفهيا بشكل 

(" كقٌلدك حسن ال تسأؿ عن ًسٌر أخيك إف تبد لك تسؤؾ!اي مجاعة! )
" بشكل حسن ال تسأؿ عن ًسٌر أخيك إف تبد لك تسؤؾاي الطبلب "

 .متكرر
 .اليت صدرت يف احملادثة اليومية ابللغة العربية ةكضح ادلعلم فائدة اجلمل .ْ

، اليت صدرت يف احملادثة اليومية ةكضح ادلعلم فائدة اجلملاخلطوة الرابعة ىي 
استخدامها للمحادثة  أف اجلملة أعبله ؽلكن لموعإطبلب، أيها الاي  كقاؿ "

كفقنا لرغباتك حىت تصبح اجلملة اليت  فاعلهاك  هافعلمية من خبلؿ تغيَت اليو 
 ".أكثر مجاالاليومية تستخدمها يف احملادثة 

 ا فواحدا.كاحد اىااليت أعط ةاجلمل رأالطبلب أف يق من ادلعلم لبط .ٓ
 اىااليت أعط ةاجلمل رأأف يق الطبلب اخلطوة اخلامسة ىي طلب ادلعلم من

، كقاؿ "اي طالب، إقرأ اجلملة اليت أعطيت أنفا!" كأجاب ا فواحداكاحد
تبد حسن ال تسأؿ عن ًسٌر أخيك إف اي الطالب جبملة اليت أعطاىا ادلعلم "

 لك تسؤؾ!".
 .اليت صدرت ةطلب ادلعلم من الطبلب كتابة اجلمل .ٔ

، كقاؿ اليت صدرت ةكتابة اجلمل الطبلب اخلطوة السادسة ىي طلب ادلعلم من
"أيها الطبلب أكتبو اجلملة اليت كتبت على السبورة يف كرساتكم" كأجاب 

 الطبلب "حسنا اي أستاذ" فكتب الطبلب اجلملة اليت صدرت.
 م.فقنا لرغباهتصدرت ك  ة اليتملاجلطلب ادلعلم من الطبلب تطوير  .ٕ

فقنا صدرت ك  ة اليتملاجلتطوير  الطبلب اخلطوة السابعة ىي طلب ادلعلم من
على  م خارج الفصل!فقنا لرغباهتصدرت ك  ة اليتملاجلم، كقاؿ "تطورك لرغباهت



ْٗ 

أجاب علي ال تسأؿ عن عيب أخيك إف تبد لك تسؤؾ(" ك اي ) سبيل ادلثاؿ
 الطبلب "حسنا اي أستاذ".

 .يف احملادثة اليومية اليت صدرتم من الطبلب استخداـ اجلملة طلب ادلعل .ٖ
يف  اليت صدرتاستخداـ اجلملة  الطبلب اخلطوة الثامنة ىي طلب ادلعلم من

يف  ،يف احملادثة اليومية اليت صدرتاجلملة ، كقاؿ "استخدمو احملادثة اليومية
 ةسبارس هبا آي سواء أنكمادثة اليومية القرآف يف احمل أسلوباستخداـ إف الواقع 
م مات ادلعلم من خبلؿ إؽلاءة رؤكسهكيربر الطبلب كليف حياتكم".  القرآف

 ا اي أستاذ"، كأجاب ادلعلم "عفوا".قدمته على ادلعرفة اليتكيقولوف "شكرا كثَتا 
 حوؿآف الكرًن ت القر ديدة من آاياجل ةملاجلتطوير ل الطبلب إىل دعو ادلعلم .ٗ

 حبفظ القرآف. مانشغاذل
ت ديدة من آاياجل ةملاجلتطوير الطبلب ل إىل دعو ادلعلماخلطوة التاسعة ىي 

إىل تطوير ، كقاؿ "دعوتكم أيها الطبلب حبفظ القرآف مانشغاذل حوؿالقرآف الكرًن 
حىت تتطور ، حبفظ القرآف كمانشغال حوؿت القرآف الكرًن ديدة من آاياجل ةملاجل

أيضنا  معلى دراية أبسلوب القرآف. كابلتايل سوؼ يسهل عليك ماللغوية كأنت ممهاراتك
 .حفظ القرآف كفهمويف 

 
 ختتم ادلعلم تعليمو ابلدعاء كإلقاء السبلـ.ا .َُ

، كقاؿ ادلعلم كالسبلـ إبلقاء الدعاء تعليمو تتم ادلعلمىي ؼل ختتمةاخلطوات ادل
. مجاعةدعاء كفرة اجمللس "، فقرأ الطبلب لدعاء كفرة اجمللستعلمنا اب تتم"حي طل
عليكم السبل كرمحة هللا السبل عليكم كرمحة هللا كبركاتو" كأجاب الطبلب "ك ك كقاؿ "
 ٗٔ.كبركاتو"
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َٓ 

 

استنتاج أف  ادلبلحظات اليت قاـ هبا الباحث، ؽلكن للباحثنتائج  انطلقا من
ادلدرسة الثانوية احلكومية  يف كبلـ على أساس األسلوب القرآينال ةم مهارايعملية التعل

 األكىل بقدس كما يلي:
 يقـو ادلعلم إبعداد اجلملة اليت مت تطويرىا من آايت القرآف. .ُ
يقرأ ادلعلم اجلملة ادلطورة من آية القرآف الكرًن مصحوبة بتفسَت للطبلب أبف  .ِ

اجلملة ادلذكورة مت تطويرىا من آية )...( السورة)...( ككتب ادلعلم على 
 .السبورة

 يوضح ادلعلم فائدة اجلملة اليت صدرت يف احملادثة اليومية ابللغة العربية. .ّ
 يقلد الطبلب اجلملة اليت قدمها ادلعلم شفهيا بشكل متكرر. .ْ
 يطلب ادلعلم الطبلب أف يقولوا اجلملة اليت أعطاىا كاحدا فواحدا. .ٓ
 يطلب ادلعلم من الطبلب كتابة اجلملة اليت صدرت. .ٔ
 .صدرت كفقنا لرغبات الطبلب تطوير اجلملة اليتيطلب ادلعلم من الطبلب  .ٕ
 .يف احملادثة اليومية م من الطبلب استخداـ اجلملة اليت صدرتيطلب ادلعل .ٖ
يدعو ادلعلم الطبلب إىل تطوير اجلملة اجلديدة من آايت القرآف الكرًن حوؿ  .ٗ

 انشغاذلم حبفظ القرآف.
 َٕاختتم ادلعلم تعليمو ابلدعاء كالسبلـ. .َُ

ادلقابلة كادلبلحظة، يتٌم الباحث أف ادلعلم لو اعداد جٌيد على انطلقا من ىذه 
تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين يف ىذه 

ذىب الباحث أف خطوات التدريس يف ىذه ادلدرسة قد استخدـ الطريقة ادلدرسة. ك 
غَت العربية يف تعليم اللغة  ادلباشرة ألف ليست فيها أم خطوة يستخدـ فيها اللغة

 .خاصة يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين العربية
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كفقنا ألستاذ منصور، فإف خلفية تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب 
ادلتزايد لؤلدب  ؿترجع إىل اإلعلا ادلدرية الثانوية احلكومية األكىل بقدسالقرآين يف 

 بلدافطة التواصل مؤخرنا، خاصة يف الكالقواعد العربية اليت كانت صحيحة يف أنش
ا  ةالعربي نفسها. استخدـ العربيُت أغبلهبم لغة العامية حالينا كاليت يف الواقع بعيدة جدن

عن األدب كالقواعد الصحيحة. لذلك، هتدؼ ىذا التعليم إىل استعادة استخداـ 
ية يف التواصل كفقنا للقواعد الصحيحة ككفقنا لقواعد اللغة األصلية كىي اللغة العرب

القرآف. ال شك كال ريب فيو أف أعلى قواعد اللغة كأمجل األدب اللغة العربية ىي 
 ُٕقواعد القرآف كأدهبا.

ابإلضافة إىل ذلك، تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين يساعد 
همو كيطبقو يف حياة الطبلب. ذلك أبف من خبلؿ معرفة الطبلب يف حفظ القرآف كف

أسلوب القرآين اعتاد الطبلب على أظلاط كأسلوب القرآف حبيث يسهل الطبلب يف 
حصل اجلملة كالنحو اليت  كاستحداـ األسلوب القرآين يف احملادثة اليومية غلعل، حفظو

لطبلب يف يسهل اعرفة أظلاط كأسلوب القرآف سوؼ . كدبعليها الطبلب مجيلة جدنا
القرآف اليت ػلفظوهنا. من خبلؿ فهم القرآف ؽلكن لطبلب أف  تفهم ادلعٌت كادلراد آباي

يطبقوه كيزداد حبهم للقرآف. كيف النهاية مت تشكيل جيل القرآين الذم كاف على 
 ِٕاستعداد للًتحيب بعصر جديد من انتصار اإلسبلـ.
ألف ىذه الطريقة فعالة للغاية على خلفية اختيار الطريقة ادلباشرة يف تعليمو، 

معرفة الطبلب ابللغة العربية، ألف اللغة ىي التعود. عندما يعتاد الطبلب على السمع 
 ّٕكالعيش يف بيئة اللغة العربية، يكوف من يسهل الطبلب يف تعلم اللغة كاستخدامها.
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 حتليل البياانت ومناقشتها .ب 

على أساس األسلوب كبلـ مهارة اللبحث إف تعليم عد أف قاـ الباحث ابب
قد قاـ ابدلبدأ األساسي للطريقة  قدسبيف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل  القرآين

كظهر ىذا ادلبدأ يف  ادلباشرة كىو إبعاد عن استعماؿ اللغة األـ يف شرح ادلادة التعليم،
 ؿأس، كيتنظيم الفصل، ك ابلسبلـ كالدعاء درسبدأ ادلعلم اليخطوات التعليم كىي 

قرأ ادلعلم  ، ك سأؿ ادلعلم الطبلب عن الدرس الذم سيدرس، كيعن التاريخ كاليـوادلعلم 
سأؿ ادلعلم الطبلب عن الدرس ادلاضي قبل بداية إىل الدرس ، كيكشف احلضور

يقرأ ادلعلم ، ك مت تطويرىا من آايت القرآف اجلملة اليتيقـو ادلعلم إبعداد مث  اجلديد.
رآف الكرًن مصحوبة بتفسَت للطبلب أبف اجلملة ادلذكورة مت اجلملة ادلطورة من آية الق

"اي علي  ثاؿ:على سبيل ادل على السبورة ادلعلم ككتب (ما سورةك  مامن آية )تطويرىا 
" ا ذى إً آية "كى إف ىذه اجلملة مت تطويرىا من  إذا سألك أيب، عٍت فإين يف غرفة النـو

(" لذا فإف أظلاط اجلملة كالنحو اليت ُٖٔ.... )البقرة: ب يٍ رً  قى يٌنً إً  فى ٍتًٌ م عى ادً بى عً  كى لى أى سى 
اليت  ةيوضح ادلعلم فائدة اجلمل، مث لطبلب من ىذه الطريقة مجيلة جدناحصل عليها ا

شفهيا ها ادلعلم قدماليت  ةيقلد الطبلب اجلمل، صدرت يف احملادثة اليومية ابللغة العربية
ا فواحدا، كاحد اىااليت أعط ةادلعلم الطبلب أف يقولوا اجلمل طلبير، ك متكر بشكل 

يطلب ادلعلم من الطبلب ، ك اليت صدرت ةيطلب ادلعلم من الطبلب كتابة اجلملك 
"اي علي إذا  صدرت كفقنا لرغبات الطبلب، على سبيل ادلثاؿ: ة اليتملاجلتطوير 
م من الطبلب استخداـ ليطلب ادلع، مث "السفر إىل الفصل، عٍت فإين يف فوزافسألك 
 ةملاجليدعو ادلعلم الطبلب إىل تطوير ، ك يف احملادثة اليومية اليت صدرتاجلملة 

كؼلتتم ادلعلم تعليمو  ،حبفظ القرآف مانشغاذل حوؿت القرآف الكرًن ديدة من آاياجل
 ابلدعاء كإلقاء السبلـ.

يف تطبيق الطريقة ادلباشرة انطبلقا من نتائج ادلبلحظة السابقة عن خطوات 
يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل  تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين
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اسي للطريقة ادلباشرة أال ، ذىب الباحث أف ىذه ادلدرسة قد قاـ ابدلبدأ األسقدسب
جنبية  طريقة لتقدًن مواد التعليم اللغة األجنبية حيث يستخدـ ادلعلم اللغة األ كىو أف

أم ىذه ادلدرسة  ْٕ.يف التدريس ـف استخداـ لغة األكلغة تدريس مباشرة كبدك 
كأف . يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآينيستحدـ الطريقة ادلباشرة 

الطريقة ادلباشرة أال كىي أف الطريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت  إىذه ادلدرسة قد قاـ دببد
يف تعليم االستنباط أف ىذه ادلدرسة يستخدـ الطريقة ادلباشرة ف ٕٓ.هتتم دبهارة الكبلـ

 .مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين
ذىب مجاعة من كبار اللغويُت أف الطريقة ادلباشرة ىي طريقة هتدؼ إكساب 
التبلميذ قدرة على التفكرم يف احملادثة أك القراءة أك الكتابة ابستعماؿ اللغة ادلدركسة 
استعماال مباشرا بُت ادلعلم كالتبلميذ، كإبعاد عن استعماؿ اللغة األـ يف شرح ادلادة 

. فهذه الطريقة تعود التبلميذ مهارة اإلستماع كالكبلـ كقدرة الدراسية، كال يف الًتمجة
على التفكرم ابللغة ادلدركسة، كيف شرح ادلادة الدراسية، ال تستعمل اللغة األـ، 

هتا حىت فهمو التبلميذ مدلوالك ابإلشارة كالصورة كاألفعاؿ احلركية لربط ادلفردات 
 ٕٔجيدا.

يف تعليم مهارة الكالم على تطبيق الطريقة ادلباشرة يف  دواعي وعوائقبحث الثاين: ادل
 قدسبأساس األسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل 

يف تعليم مهارة الكالم على أساس تطبيق الطريقة ادلباشرة يف  دواعي وعوائق .أ 
 قدسباألسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل 
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ذ منصور كمعلم اللغة العربية يشرح عن ابدلقابلة مع األستاكقد قاـ الباحث 
يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب تطبيق الطريقة ادلباشرة يف  دكاعي كعوائق

 ، كنتائجها كما يلي:قدسبالقرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 
يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس تطبيق الطريقة ادلباشرة يف الدكاعي إف  .ُ

 ىي: قدسباألسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 
ذلم كفاءة للغوية  قدسبادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل أكثر الطبلب يف  .أ 

 اجلديدة يف اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلـ.
 دلعلم.سهولة تطبيقها لطبلب، ألهنم يفهمو سرعة دبا سرح ا .ب 
 استوىل الطبلب التلفظ اجليد متعودا على استعماذلا يف كبلمو اليومية. .ج 
الطبلب متعمد على نفسو يف نطق اللغة العربية كال ؼلافوف ابألخطاء بسبب  .د 

 شلاكسة نطقها يف الفصل أك خارجو.
 .حفظ كفهم القرآف يفيساعد الطبلب  القرآين على أساس األسلوب طبيقهات .ق 
يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب تطبيق الطريقة ادلباشرة يف  عوائقإف ال .ِ

 ىي: قدسبالقرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 
 ليس مجيع ادلعلمُت ذلم كفاءة اللغة العربية يف مهارة الكبلـ اجليدة. .أ 
ادلنع ابستحداـ لغة األـ يؤدم إىل أخطاء اإلدراؾ لبعض الطبلب كىدر  .ب 

 معٌت الكلمة.الوقت لشرح 
عند حفظ القرآف بعض من الطبلب نفذت بعيدا أبسلوب القرآف الذم  .ج 

 ٕٕ.يتعلموف استخدامو يف احملادثة اليومية بغَت عمد

                                                             
برانمج اخلاص لتحفيظ  ٓ الرايضيات كعلـو الطبيعيةادلقابلة مع األستاذ منصور، معلم اللغة العربية يف الفصل احلادم عشر قسم ٕٕ

 .ََِِيناير  ُٓ، يف التاريخ الثانوية احلكومية األكىل بقدسالفرآف يف ادلدرسة 
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كقد قاـ الباحث ابدلقابلة مع فوزم ذكوهللا كأحد من الطبلب الفصل احلادم 
درسة حفيظ الفرآف يف ادلتبرانمج اخلاص ل ٓ الرايضيات كعلـو الطبيعية قسمر عش

يف تعليم تطبيق الطريقة ادلباشرة يف  دكاعي كعوائقعن  وىل بقدسلالثانوية احلكومية األ
، قدسبمهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 

 كنتائجها كما يلي:
يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس تطبيق الطريقة ادلباشرة يف الدكاعي إف  .ُ

 ىي: قدسباألسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 
ذلم كفاءة للغوية  قدسبادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل أكثر الطبلب يف  .أ 

 اجلديدة يف اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلـ.
 .ابألخطأ فيوالطبلب معودكف يف نطق اللغة العربية كال ؼلافوف  .ب 
 .فهمها الطبلب يف بيهات اليت يسهلاستخداـ التش .ج 
الطريقة ادلباشرة اليت استخدمها ادلعلم يف التعليم يسهلٍت يف تعلم اللغة العربية  .د 

 .خاصة يف مهارات الكبلـ ككاف لذلك أثر إغلايب يف حفظ القرآف
 آينمهارة الكبلـ على أساس األسلوب القر  اللغة العربية خاصة يف تعليم .ق 

 .ابلطريقة ادلباشر يسهلٍت يف الفهم كيساعدين لفهم آايت القرآف
يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب تطبيق الطريقة ادلباشرة يف  عوائقإف ال .ِ

 ىي: قدسبالقرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 
 أٌكؿ مرٌة. بعض من الطبلب يشعركف ابحلائر أثناء التعليم ابلطريقة ادلباشرة يف .أ 
 .ػلتاج األكقات أكثر لفهم ادلادة لطبلب الذين مل يعٌودكا ابللغة األجنبية .ب 
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 تنفذت بعيدا أبسلوب القرآف الذم تعلم كنتعند حفظ القرآف   .ج 
 ٖٕ.ستخدامو يف احملادثة اليومية بغَت عمدال

الطريقة ادلباشرة يف تعليم  دكاعي كعوائقانطبلقا من نتائج ادلقابلة السابقة عن 
اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلـ يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل بقدس، رأل 

ادلباشرة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة  الطريقة دكاعي كعوائقالباحث أف 
قد شرحها الطريقة ادلباشرة اليت  دكاعي كعوائقالكبلـ ذلذه ادلدرسة ال زبتلف كثَتا ب

 .خرباء تعليم اللغة العربية
يف تعليم مهارة الكبلـ على تطبيق الطريقة ادلباشرة يف فاالستنباط أف مزااي 

من نتائج البحث   قدسبأساس األسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 
 كما يلي:

ذلم كفاءة للغوية  قدسبادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل أكثر الطبلب يف  .ُ
 اجلديدة يف اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلـ.

 سهولة تطبيقها لطبلب، ألهنم يفهمو سرعة دبا سرح ادلعلم. .ِ
 استوىل الطبلب التلفظ اجليد متعودا على استعماذلا يف كبلمو اليومية. .ّ
ية كال ؼلافوف ابألخطاء بسبب الطبلب متعمد على نفسو يف نطق اللغة العرب .ْ

 سة نطقها يف الفصل أك خارجو.شلار 
 .حفظ كفهم القرآف يفيساعد الطبلب  القرآين على أساس األسلوب طبيقهات .ٓ
مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآف  اللغة العربية خاصة يف تعليم .ٔ

 .فهم القرآفحفظ ك يف  الطبلب باشر يسهلابلطريقة ادل
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ٕٓ 

يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس تطبيق الطريقة ادلباشرة يف  عوائقكإف ال
 ىي: قدسباألسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 

 ليس مجيع ادلعلمُت ذلم كفاءة اللغة العربية يف مهارة الكبلـ اجليدة. .ُ
ادلنع ابستحداـ لغة األـ يؤدم إىل أخطاء اإلدراؾ لبعض الطبلب كىدر  .ِ

 الوقت لشرح معٌت الكلمة.
القرآف بعض من الطبلب نفذت بعيدا أبسلوب القرآف الذم عند حفظ  .ّ

 .يتعلموف استخدامو يف احملادثة اليومية بغَت عمد
 بعض من الطبلب يشعركف ابحلائر أثناء التعليم ابلطريقة ادلباشرة يف أٌكؿ مرٌة. .ْ
 .ػلتاج األكقات أكثر لفهم ادلادة لطبلب الذين مل يعٌودكا ابللغة األجنبية .ٓ

 ت ومناقشتهاحتليل البياان .ب 
يف تعليم مهارة الكبلـ الطريقة ادلباشرة تطبيق حث ابلبحث إف بعد أف قاـ البا

دكاعي لو  قدسبيف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل  على أساس األسلوب القرآين
يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس الطريقة ادلباشرة يف تطبيق ، كإف مزااي كعوائق

ىي أكثر الطلبة ذلم الكفاءة اللغوية اجليدة يف اللغة  ادلدرسة ىذه يف األسلوب القرآين
كاستوىل الطبلب التلفظ اجليد متعودا على استعماذلا  العربية خاصة يف مهارة الكبلـ،

يف الكبلـ اليومية، كالطبلب معتمد على نفسو يف تطبيق اللغة العربية أـ ال ؼلافوف 
صل أك خارجو، ك تطبيقها جبملة اليت مت ابألخطاء بسبب شلارسة تطبيقها يف الف

تطويرىا على أساس األسلوب القرآين جعل الطبلب محاسة أثناء التدريس ك 
يساعدىم يف عملية حفظ القرآف كفهمو، ك الطبلب يعرفوف كثَتا من ادلفردات كطريقة 

. تطوير اجلملة على أساس األسلوب القرآف حىت يتكلموف بو داخل الفصل كخارجها
 يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآينالطريقة ادلباشرة تطبيق  وائقعكإف 



ٖٓ 

 

ىي ليس مجيع ادلعلمُت ذلم كفاءة اللغة  قدسبيف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 
، كادلنع لطبلب الذين مل يعٌودكا ابللغة األجنبيةكصعوبة تطبيقها  العربية اجليدة،

 أخطاء اإلدراؾ لبعض الطبلب كىدر الوقت لشرح معٌت ابستحداـ لغة األـ يؤدم إىل
 ويدا أبسلوب القرآف الذم يتعلمونبعض من الطبلب نفذت بعالكلمة، كغلعل 

م أثناء التعليعند حفظ القرآف، ػلَت الطبلب  ستخدامو يف احملادثة اليومية بغَت عمدل
 تطبيقو.ابلطريقة ادلباشرة يف أٌكؿ 

مزااي يف  كادلقابلة السابقة، ذىب الباحث أفانطبلقا من نتائج ادلبلحظة 
يف ادلدرسة  يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآينالطريقة ادلباشرة تطبيق 

أكثر الطلبة ذلم الكفاءة اللغوية اجليدة يف اللغة ىي  قدسبالثانوية احلكومية األكىل 
اجليد متعودا على استعماذلا كاستوىل الطبلب التلفظ  العربية خاصة يف مهارة الكبلـ،

يف الكبلـ اليومية، كالطبلب معتمد على نفسو يف تطبيق اللغة العربية أـ ال ؼلافوف 
ابألخطاء بسبب شلارسة تطبيقها يف الفصل أك خارجو، ك تطبيقها جبملة اليت مت 
تطويرىا على أساس األسلوب القرآين جعل الطبلب محاسة أثناء التدريس ك 

لية حفظ القرآف كفهمو، ك الطبلب يعرفوف كثَتا من ادلفردات كطريقة يساعدىم يف عم
. تطوير اجلملة على أساس األسلوب القرآف حىت يتكلموف بو داخل الفصل كخارجها

كصعوبة تطبيقها  ىي ليس مجيع ادلعلمُت ذلم كفاءة اللغة العربية اجليدة، هاعوائقكإف 
، كادلنع ابستحداـ لغة األـ يؤدم إىل أخطاء لطبلب الذين مل يعٌودكا ابللغة األجنبية

بعض من الطبلب اإلدراؾ لبعض الطبلب كىدر الوقت لشرح معٌت الكلمة، كغلعل 
 ستخدامو يف احملادثة اليومية بغَت عمدل ويدا أبسلوب القرآف الذم يتعلموننفذت بع

 تطبيقو.م ابلطريقة ادلباشرة يف أٌكؿ أثناء التعليعند حفظ القرآف، ػلَت الطبلب 



ٓٗ 

بشرم مصطفى أف مز ااي الطريقة ك عبد احلميد ، أكريل حبرالدين كقاؿ 
 ادلباشرة منها:

 .كَت ابللغة العربية ال بلغة أمهمتطوير كفاءة الطلبة يف التف .ُ
  .م اللغة العربية ابستخداـ الوسيلة اللغة العربيةيتعل .ِ
اجملتمع، إذا بداية كؿ كالعمـو استخدامو يف احلوار بُت شخصُت ىو شكل األ .ّ

حسب أغراضهم م اللغة العربية ىي احلوار ابستخداـ ادلفردات كترتيب اجلمل يتعل
 .كىدؼ تعٌلمهم الطلبة

 ،كاضحا ستماع اجلمل الكاملة كلديهم معٌتظرؼ الطلبة يف بداية تعلمهم اب .ْ
 .لقدرة الطلبة كسهولتهم يف الفهم

لنحو ليس كبلًّ كلكن عٌلم يف حُت إذا عٌلم ا .النحو ىو آلة لتنظيم عبارة اللغة .ٓ
 .احملادثةاستعماؿ العبارات اللغوية كاجلمل ادلوجودة يف 

النصوص العربية ال يعطي إال بعد تعلم األصوات كادلفردات كترتيب اجلمل. كال  .ٔ
 .بل يقدركف يف القراءة ك فهم عنهايكتبوف العربية ق

 .شلنوع يف ترمجة الكلمة مباشرة .ٕ
الصعبة أبشكاؿ متنوعة، منها شرح ادلعٍت كادلرادؼ كادلضاد  مة كاجلملةبياف الكل .ٖ

 .كبسياؽ أخرم
 .الطلبة دـ أكقات ادلدرس كثَت يف أسئلة كأجوبة إىلاستخ .ٗ

تدريب عن اللغة مثاؿ اإلمبلء  كإعادة القصة  معظم األكقات يف التدريس يعٍت .َُ
 .كإنشاء احلر

 ٕٗ.ـاىتماـ ىذه الطريقة يعٍت تطوير كفاءة الطلبة يف الكبل .ُُ
 :ىي بشرم مصطفىك  عبد احلميدكما قاؿ   ىذه الطريقة عوائقكأما 
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 تطبيقها يف اجملموعة الصغرية فحسب. .ُ
 الصعوبة يف عقد األنشطة اجملذبة الفعلية يف الفصل. .ِ
 كػلتاج إىل ادلعلم ادلبتكر الفصيح. .ّ
 كاف الطبلب ضعيفا يف القراءة. .ْ
 َٖاستخداـ الطريقة ادلملة يف تطبيقها. .ٓ
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 اخلامسالفصل 
 اإلختتام

 اخلالصة .أ 
اعتمادا على ما قدـ الباحث من أسئلة البحث يف الباب األكؿ كالنظرية يف الباب 

البحث يف الباب الثالث كادلناقشة يف الباب الرابع. حصل الباحث  يةكمنهج ينالثا
 :التأكيد أٌف لكٌل اللغة خصائص كقد دلت على ذالك نتائج البحث كما يلي

على أساس األسلوب مهارة الكبلـ تعليم  يف الطريقة ادلباشرةإف خطوات تطبيق  .ُ
، ابلسبلـ كالدعاء درسبدأ ادلعلم الي قدسبيف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل  القرآين

سأؿ ادلعلم الطبلب عن الدرس ، كيعن التاريخ كاليـوادلعلم  ؿأس، كيتنظيم الفصلك 
ادلعلم الطبلب عن الدرس ادلاضي  سأؿ، كيقرأ ادلعلم كشف احلضور، ك الذم سيدرس

مث يقـو ادلعلم بتعليم ادلادة مستعينا بوسائل التعليم  قبل بداية إىل الدرس اجلديد.
كالطبلب يستمعونو كيبلحظونو، كقٌدـ ادلعلم أيضا مجلة مفيدة اليت مت تطويرىا على 

ادلادة،  كيقلد الطبلب تكرارا، كأيمر ادلعلم الطبلب بكتابة أساس األسلوب القرآين
كيسأؿ ادلعلم إىل الطبلب عن ادلادة اليت قد شرحها شفهيا كاحدا فواحدا، كيطلب 

علم من آية ادلعلم بعض الطبلب لتطوير اجلملة ادلفيدة من اجلملة اليت تطويرىا ادل
يف  اليت صدرتم من الطبلب استخداـ اجلملة يطلب ادلعلك  ،كفقا لغرابهتمالقرآف 

ت القرآف ديدة من آاياجل ةملاجلادلعلم الطبلب إىل تطوير  يدعو، ك احملادثة اليومية
 كؼلتتم ادلعلم تعليمو ابلدعاء كإلقاء السبلـ. ،حبفظ القرآف مانشغاذل حوؿالكرًن 

يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب الطريقة ادلباشرة مزااي يف تطبيق  فإ .ِ
أكثر الطلبة ذلم الكفاءة اللغوية ىي  قدسبالقرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل 

كاستوىل الطبلب التلفظ اجليد متعودا  اجليدة يف اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلـ،
على استعماذلا يف الكبلـ اليومية، كالطبلب معتمد على نفسو يف تطبيق اللغة العربية 



ِٔ 

 

ك تطبيقها  أـ ال ؼلافوف ابألخطاء بسبب شلارسة تطبيقها يف الفصل أك خارجو،
جبملة اليت مت تطويرىا على أساس األسلوب القرآين جعل الطبلب محاسة أثناء 
التدريس ك يساعدىم يف عملية حفظ القرآف كفهمو، ك الطبلب يعرفوف كثَتا من 
ادلفردات كطريقة تطوير اجلملة على أساس األسلوب القرآف حىت يتكلموف بو داخل 

 س مجيع ادلعلمُت ذلم كفاءة اللغة العربية اجليدة،ىي لي هاعوائقكإف . الفصل كخارجها
، كادلنع ابستحداـ لغة األـ لطبلب الذين مل يعٌودكا ابللغة األجنبيةكصعوبة تطبيقها 

يؤدم إىل أخطاء اإلدراؾ لبعض الطبلب كىدر الوقت لشرح معٌت الكلمة، كغلعل 
امو يف احملادثة ستخدل وبعض من الطبلب نفذت بعيدا أبسلوب القرآف الذم يتعلمون

أثناء التعليم ابلطريقة ادلباشرة يف عند حفظ القرآف، ػلَت الطبلب  اليومية بغَت عمد
 تطبيقو.أٌكؿ 

 اتالتوصي .ب 
ناء على ىذا البحث عن تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ على ب

انحية تطبيقها أساس األسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل بقدس من 
 :ها فتوجو الباحث التوصيات، منهادكاعي كعوائقك 
تطبيق الطريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين يف  (ُ

تاج إىل تنمية ترتيبها بشكل الكتاب قدس ػلادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل ب
 اآلخر.حىت ؽلكن استحدامها من قبل ادلؤسسات التعليمية 

تطبيق الطريقة ادلباشرة  عوائق كاإلصبلح عن ًنتقو الالعربية ػلتاج إىل معلم اللغة  (ِ
ية يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين يف ادلدرسة الثانوية احلكوم

 كوف أكثر كماال.حىت ي األكىل بقدس
على تعويد مهارة الكبلـ االىتماـ خاصة يف  اللغة العربية ُتعلمينبغي على م (ّ

 .احملادثة ابللغة العربية ابلقواعد اللغة كأسلوب الصحيحة



ّٔ 

ينبغي على كل معلمُت اللغة العربية أبف ينظٌم على كيفية تعليم اللغة مطابق على  (ْ
 أسلوهبا األصلي.

 ادلقرتحات .ج 
 نقصاانىذا البحث أف يف  ، أدرؾ الباحثسابقالنتائج البحث  بناء على

 االقًتاحات كما يلي: الباحثيعطي لك كتقصَتا. فلذ
الباحث استمرار ىذا البحث ابإلصبلح كالتطٌور أحسن من ىذا  ورجي (ُ

 االبحث اجلامعي ألجل التعمق كالتحقق.
رجو الباحث أف يكوف ىذا البحث اجلامعي أساسان لتطبيق طريقة التعليم ي (ِ

 مهارة الكبلـ على أساس األسلوب القرآين.
ية يف ادلدرسة الثانوية احلكوميرجو الباحث أف يهتم معلم اللغة العربية  (ّ

ابألمور الداعمة يف تطوير طريقة التعليم كاألنشطة اللغوية  األكىل بقدس
 لكي ال ينحط جودهتا ادلنشودة.
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 عقائمة ادلراج
 ادلراجع العربية .أ 

 مصر: دار اإلحياء .القرآفمناىل العرفاف يف علـو  ،ُٓٗٗ.  عبد العظيمالزرقاين, دمحم

 ,  نشأهتا) العربية اللغة،  َُِٓ. سامل دمحم يجاء،اذلنور هللا كورت، مَتاف أمحد أبو العتـو
 ٔقائها("ب كأسباب اإلسبلـ، يف كمكانتها

 ر الفكربَتكت: دا .ةجامع الدركس العربي ،ََِٓ. الغلياين, الشيخ ادلصطفي

" لًتقية مهارة Sandiwara Boneka"أتثَت استخداـ كسائل التعليم  ، َُِٕ. إرين بداية
 حبث جامعي: ماالنج .البتدائية توفيقية االثٌت كاديرمالكبلـ يف ادلدرسة ا

. تطوير منهج نتعليم اللغة العربية ك تطبيقو على مهارة الكتابة ، َُُِ. حبرالدين, أكريل
 اإلسبلمية احلكوميةبراىيم ماالنج: جامعة موالان مالك إ

: ماالنج اللغة. فقو موضوعات لدراسة مدخل:  فقو اللغة العربية. ََِٗ، ———
 مية احلكوميةم اإلسبلإبراىي مالك موالان جامعة مطبعة

 ّ-ُ .الطريقة التدريس كمعاير احتيارىامفهـو  ، َُِْ. محيد علي جبورم

ابلطريقة ادلباشرة: دراسة حالة يف مدرسة تنفيذ تعلم مهارة الكبلـ ، َُِٔ. دفيتا مورين
حبث حامعي:  .َُِٓ/َُِْأبو بكر يوجياكرات لتكنولوجيا ادلعلومات يف 

 يوجياكرات

ادلدرسة ادلتوسطة  يف تعليم اللغة العربية يف ادلباشرة تطبيق طريقة، َُِٖ. سوجي كابرة
 حبث جامعي: فركاكرات .ابصلار نغارا  جوكركامينوتو كااندادم

 غريب للطباعة كالنشرالقاىرة: دار  .العربية كعلم اللغة احلديث ، ََُِ. داكد دمحم
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 ٔٔ–ُٓٓ ،َُِٔ .قة التعليمية الناجحة يف التدريسدكر ادلعلم يف اختيار الطري

اللغة العربية لغَت طرائق تدريس  ، ََِّ. طعيمة, زلمود كامل الناقة كرشدم أمحد
 يدةاجلد الرابت: مطبعة ادلعارؼ .الناطقُت هبا

 عثماف. الوسائل التعليمية اعدادىا كطرؽ استحدامها ،ُٕٕٗ. عبدالرحيم, بشَت

 مكتبة الفبلح الكويت:. تدريس اللغة العربية ،ُّٖٗ. أمحد مدكور يعل

ماالنج: مطبعة  .هارات اللغوية لغَت الناطقُت هباادلوجو لتعليم ادل ،َُُِ. نور ىادم
 اإلسبلمية احلكوميةبراىيم جامعة موالان مالك إ

, مجاعة من كبار اللغويُت العرب بتكليف من ادلنظمة العربية للًتبية  كالعلـو
 تونس: الدركس .ادلعجم العربية األساسية ،ُٗٗٗ.كالثقافة
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 حملة عن ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل بقدس

 اتريخ أتسيس ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل بقدس .أ 
 ىوية ادلدرسة .0

 قدسب األكىل ية احلكوميةالثانو ادلدرسة  : إسم ادلدرسة 
 َََُُُُُّّّٗ:   الرقم 

 : جوعي عمباؿ رجا ابىي قدس  العنواف 
 man01kudus.sch.id@:  عنوان الويب
 ـ ُْٖٗ:  سنة البناء 

 ُٖ: احلاج سوىامطا ادلاجستَت. مدير ادلدرسة 

 اتريخ التأسيس .5
الثانوية، منها ادلدرسة الثانوية احلكومية كانت يف قدس كثَت من ادلدارس 

ـ، كانت اجلامعة اإلسبلمية احلكومية كايل  ُّٖٗاألكىل بقدس. كيف السنة 
سوغا يف قسم أصوؿ الدين  بقدس. ىي تقع يف شارع أمحد ايىن مث تنتقلها إىل 
اجلامعة اجلديدة يف شارع جوعي عمباؿ رجا ابىي قدس. ىذا اإلنتقاؿ يسٌبب أف 

كاف الًتبية يف شارع أمحد ايىن، كلذلك غلب أف ينتفع ذلك ادلكاف لكي يفرغ م
 ال يهلك سدل.

فبناء على إرشاد سودار سونو الذم ىو رئيس ادلنطقة يف قدس مستول 
الثاين، حىت كاان دمحم بشار احلاج الذم ىو رئيس كزارة الشؤكف الدينية يف قدس 

ادلؤٌسسة اإلسبلمية ادلركزية )ابإلسم ائرة بقدس يبناف ادلؤسسة الًتبية كديواف الدٌ 
 . (غولكار قدس

                                                             
 .الثانوية احلكومية األكىل بقدسكثيقة ادلدرسة  ُٖ



 

قدس ىي مدينة فيها مؤسسات إسبلمية زللية )مدرسة اثنوية كمدرسة 
متوسطة( ككانت ىذه موجودة الدائرة زلملة كقوية حىت ربتاج إىل التدمَت 
السياسي. انتقاؿ كلية أصوؿ الدين جلامعة كايل سوصلو اإلسبلمية احلكومية 

 مع الًتبية يف الشارع أمحد ايين إىل رلمع اجلامعة اجلديدة يف جوصليبقدس من رل
بقدس فبلبد من اجملمع السابق جلامعة كايل سوصلو اإلسبلمية  مجباؿ رجو ابم

احلكومية بقدس استفادة منو. ألجل تدمَت مؤسسات إسبلمية زللية )مدرسة 
ج إىل اإلانء اثنوية كمدرسة متوسطة( خاصة يف التدمَت السياسي الذم ػلتا 

، فأسس Bupati KDH Tk. II Kudusكادلؤسسة اجليدة كالفعالة. لذا على إرشاد 
غولكار  IIرئيس ديواف الشؤكف الدينية احلاج دمحم بشر كاجمللس النواب اإلقلمي 

بقدس مئسسة الًتبية اليت تسمى "ادلؤسسة اإلسبلمية ادلركزية غولكار بقدس" 
 .ُّٖٗ/ّّبورقة الكاتب العدؿ 

انلت ىذه ادلؤسسة التصفيق  ُْٖٗ/ُّٖٗعد ما فتح التسجيل سنة ب
من قبل اجملتمع بقدس. فعلى رسالة تقرير ديواف الوالية للشؤكف الدينية دائرة 

كقرر  ُّٖٗيوليو  َِيف التاريخ  ُّٖٗ/ُُٖٗ/wk/ٓ-aجاكل الوسطى : 
ديواف الشؤكف الدينية برسالة يف شهر مارس سنة  Binbaga Islamادلدير العاـ 

يف  ُْٖٗ/ٗٓ/ٔ. ََ.kep/e/ppادلدرسة الثانوية احلكومية برقم :  ُْٖٗ
 احلكومية بقدس( ُفوركادادم فيلياؿ بقدس )كأصل ادلدرسة الثانوية  ّالتاريخ 

بعد ما ظهرت رسالة تقرير ديواف الوالية للشؤكف الدينية دائرة جاكل 
, فيتمكن ُّٖٗيوليو  َِيف التاريخ  ُّٖٗ/ُُٖٗ/wk/ٓ-aالوسطى : 

مدير ادلدرسة الثانوية احلكومية فوركادادم من تدمَت ىذه ادلدرسة كلو مسؤكلية 
فيو. كبعد ىذا التمكن قرر مدير ادلدرسة الثانوية احلكومية فوركادادم احلاج عايل 

ادادم بقدس رشدم ق.ك الباكالوريس كمدير ادلدرسة الثانوية احلكومية فورك 
. كيف ُّٖٗسفتمرب  ٖيف التاريخ  ُّٖٗ/MAN/IX/ُٕٗ برسالة التقرير رقم :



 
 

أهنى مدير ادلدرسة الثانوية احلكومية فوركادادم احلاج عايل  ُٖٖٗشهر يناير 
رشدم ق.ك الباكالوريس كمدير ادلدرسة الثانوية احلكومية فوركادادم فيلياؿ 

دبدينة كودكس مع تقرير أمحد فوزاف  بقدس كأرجعو إىل ديواف الشؤكف الدينية
الباكالوريس كمدير ادلدرسة الثانوية احلكومية فوركادادم فيلياؿ بقدس كعلى تقرير 

فتح كأسس ادلدرسة كغَت  ُُٗٗسنة  ُّٕكزير الشؤكف الدينية إندكنيسيا رقم : 
اسم ادلدرسة الثانوية احلكومية فوركادادم فيلياؿ بقدس إىل ادلدرسة الثانوية 

كعلى رسالة تقرير ديواف كالية يف  ُُٗٗيوليو  ُُحلكومية بقدس يف التاريخ ا
يف  ُُٗٗ/ِْٕٓ/ٔ.َٕ.wk/ُ.b/kpالشؤكف الدينية جاكل الوسطى رقم: 

قرر شيف الدين حبرم الباكالوريس كمدير ادلدرسة  ُُٗٗسفتمرب  ُّالتاريخ 
 احلكومية بقدس. ُ

اف الثانوية احلكومية. كبسباب ىذا التغيَت يف منطقة قدس يقع مدرست
كلذلك ليسٌهل التذكَت كاختبلفهما، ادلدرسة اليت تقع يف الشارع جوعي غمباؿ 
رجا تسمى الدرسة العاليىة احلكومية الواحدة قدس كادلدرسة اليت تقع يف فرامبتاف  

 ِٖكيدكؿ تسمى ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية قدس.

  قدسب األوىل احلكومية الثانويةالصورة العامة عن ادلدرسة  .ب 
 الرؤية والرسالة واألىداف .0

 الرؤية (أ 
 تكوين ادلدرسة ادلتفوقة لغرس األخبلؽ الكرؽلة.

 الرسالة  (ب 
 اقامة الًتبية الدينية كتعليم العلـو كالتكنولوجيا على اذلدل اإلسبلمي. (ُ
تعويد الطبلب على سلوؾ احلسن كغرس حب الوطن ذلم كتكوين  (ِ

 ة.الشخصية اإلندكنيسيٌ 
                                                             

 .ََِِيناير  ُٓ الثانوية احلكومية األكىل بقدسادلدرسة  اعتمادا على التوثيق الذم نقلو الباحث من بياانت ادلعلم يف ِٖ



 

 تعويد الطبلب على األخبلؽ الكرؽلة كفقا للثقافة اإلسبلمية. (ّ
 قامة تعليم ادلهارات ادلتواصلة.إ (ْ

 األىداؼ     (ج 
تكوين ادلتعلمُت الفاعلُت للدين كعلم التكنولوجيا كشلارستهما يف احلياة  (ُ

 اليومية
 تكوين ادلتعلمُت الذين ػلبوف الوطن كذكم شخصية إندكنيسية. (ِ
 لديهم الثقافة اإلسبلمية.تكوين ادلتعلمُت الذين  (ّ
 تكوين ادلتعلمُت الذين لديهم اإلصلاز كادلهارة كصحيح اجلسم كالركح. (ْ

 أحوال ادلعلمني وادلوظفني والطالب .5
 أحواؿ ادلعلمُت كادلوظفُت .أ 

أما أحواؿ ادلعلمُت كادلوظفُت ىذه ادلدرسة فهي كما يف اجلدكؿ 
 ّٖاآليت:

 :1اجلدول 
 قدسب األوىلاحلكومية  ادلدرسة الثانويةفني يف مني وادلوظلأحوال ادلع

 العنوان اإلسم الرقم

 غركبوغاف بورككدادم احلاج سوىامطا ادلاجستيَت ُ

 غاتس فجاتُت قدس عاريف سوفرم يونو ِ

 كرندكف قدس ركستياان ىنداايين ّ

 مناكاف قدس احلاج منصور ادلاجستَت ْ

                                                             
 .ََِِ ريناي ٔ قدسب كىلاأل احلكومية يةثانو الادلدرسة  اعتمادا على التوثيق الذم نقلو الباحث من بياانت ادلعلم يف ّٖ



 
 

 قدس ابم إرلينا حكمويت ٓ

 قدس ىوعغوسوجو سافوطرلجيبطا ىادم احلاج  ٔ

 قدس دؽلاعاف نور ليل ليليك فوسبيتا ٕ

 قدس جاغاالف انقب العاريف احلاج ٖ

 قدس سيعوجاندم ة أسبية اذلدايةاحلاج ٗ

 قدس كاليوعو رمحة فورتوانكيت َُ

 قدس فياماف سوىارطيا احلاج ُُ

 قدس كرمات بسار احلاج إماـ صلح اذلدم ُِ

 مانيس قدس غكاندا يوسف سوفراينطا ُّ

 كرامات بسار قدس كغلاينىت احلاجة ُْ

 رلااب قدس سييت مركية ُٓ

 سعا جاندل قدس أسبية اذلداية  ُٔ

 كاىل ككعو قدس سييت ألفية  ُٖ

 عمباؿ رجا  قدس سييت نسرية احلجة ُٗ

 ابىى قدس أرلينا نعماكاتى احلاجة َِ

 مجبياف ابتى  أرماكاتى ُِ

 دامل قدسلنكار  رمضاف ِِ



 

 رلااب قدس سوىار طااي ِّ

 جكوال قدس بودم سانىت ِْ

 كاىل ككعو قدس رمحة فورتوان كايت ِٓ

 قدس أمحد مرزككى  ِٔ

 رلااب قدس سرم لستلرم ألفا ِٕ

 كاراغ انغكا قدس نور الفعاد احلج ِٖ

 داكم قدس أدم نور اينطا عريف رػلاف ِٗ

 فغاصلاراف قدس نور أفندم َّ

 جايت قدس رزقىسرم  ُّ

 كبوؾ قدس سرم فاطنة ِّ

 رلااب قدس أان يوليا دكم لوسييانىت ّّ

 داكم قدس أردم مرديياطا أكسبا  ّْ

 فوركاسارم قدس دمحم عمر  ّٓ

 كاراغ أنيار دماؾ صفية  ّٔ

 جايت قدس نور فائز ّٕ

 رلااب قدس دمحم عنيب احلاج ّٖ

 جايت قدس سرم بودية  ّٗ



 
 

 قدس الراساتى أندرم ايىنتكوه  َْ

 كاىل ككعو قدس شهيد أنوار ُْ

 جكوال قدس سرم عابكيت ِْ

 جكوال قدس سييت ليبل صائمة ّْ

 ابىي قدس سرم إداايةه احلاجة ْْ

 أندئن قدس خَتية ْٓ

 قدس أسليحة ْٔ

 جكوال قدس أيت متٌمٌية ْٕ

 قدس دكيتا سوسيانغ ْٖ

 قدس سرم مرضاين ْٗ

 قدس فورانماأدل  َٓ

 قدس شيخ الرزم ُٓ

 قدس إسنُت جنيادم  ِٓ

 ابىي قدس ىندرا أرم كيباكا ّٓ

 كوماف قدس دمحم نور شكرا احلاج ْٓ

 قدس دمحم غاين رافاف ٓٓ

 رلااب قدس ألفا مخيسرة ٔٓ



 

 جكوال قدس جفتا ىادل سافوترا احلاج ٕٓ

 كبوؾ قدس دمحم سلصوف ٖٓ

 كبوؾ قدس مسيعة ٗٓ

 قدس سبلمةأمُت  َٔ

 قدس زلفة ُٔ

 قدس أنيسة ِٔ

 جكوال قدس أستياان ّٔ

 جايت قدس كراينطا ْٔ

 سوكاليبل ابيت عاديرم ٓٔ

 ابىي قدس سيف الزىرم  ٔٔ

 جايت قدس دكم ىداية ٕٔ

 داكم قدس أمحد صاحل  ٖٔ

 قدس مناكاف إثنا صايف الفًتة ٗٔ

 ابىي قدس أكوس سانطاصا َٕ

 ابىي قدس سفتياف كدييانطا ُٕ

 داكم قدس خَت أانـ ِٕ

 



 
 

 أحواؿ الطبلب .ب 
أما أحواؿ الطبلب برانمج اخلاص لتحفيظ القرآف يف ىذه ادلدرسة 

 ْٖفهي كما يلي: ََِِ/َُِٗيف السنة الدراسية 

 1اجلدول 
 قدسب األوىلاحلكومية  يف ادلدرسة الثانويةأحوال الطالب 

 اجملموع ة/الطالب الفصل
 ّٓ ُالرايضيات كعلـو الطبيعية الفصل العاشر قسم 

ّٕٓ 

 ّٔ ِالفصل العاشر قسم الرايضيات كعلـو الطبيعية 
 ّٔ ّالفصل العاشر قسم الرايضيات كعلـو الطبيعية 
 ّٔ ْالفصل العاشر قسم الرايضيات كعلـو الطبيعية 
 ّٔ ٓالفصل العاشر قسم الرايضيات كعلـو الطبيعية 

 ّٔ ٔ الرايضيات كعلـو الطبيعيةالفصل العاشر قسم 
 ّٔ ُالفصل العاشر قسم العلـو اإلجتماعية 
 ّٓ ِالفصل العاشر قسم العلـو اإلجتماعية 
 ّٓ ّالفصل العاشر قسم العلـو اإلجتماعية 
 ّٔ ْالفصل العاشر قسم العلـو اإلجتماعية 

الفصل احلادم عشر قسم الرايضيات كعلـو 
 ُالطبيعية 

ّٖ 

الفصل احلادم عشر قسم الرايضيات كعلـو  ّْْ
 ِالطبيعية 

ّٕ 

 ّٔالفصل احلادم عشر قسم الرايضيات كعلـو 

                                                             
 .ََِِ يناير ٔ قدسب كىلاأل احلكومية يةثانو الادلدرسة  اعتمادا على التوثيق الذم نقلو الباحث من بياانت ادلعلم يف ْٖ



 

 ّالطبيعية 
الفصل احلادم عشر قسم الرايضيات كعلـو 

 ْالطبيعية 
ِّ 

الفصل احلادم عشر قسم الرايضيات كعلـو 
 ٓالطبيعية 

ُّ 

قسم الرايضيات كعلـو ادم عشر الفصل احل
 ٔ الطبيعية

ِٗ 

 ّٓ ُالفصل احلادم عشر قسم العلـو اإلجتماعية 
 ّّ ِالفصل احلادم عشر قسم العلـو اإلجتماعية 
 ّٕ ّالفصل احلادم عشر قسم العلـو اإلجتماعية 
 ّٔ ْالفصل احلادم عشر قسم العلـو اإلجتماعية 

الفصل الثاىن عشر قسم الرايضيات كعلـو الطبيعية 
ُ 

ّّ 

ُّٔ 

الفصل الثاىن عشر قسم الرايضيات كعلـو الطبيعية 
ِ 

ّّ 

الفصل الثاىن عشر قسم الرايضيات كعلـو الطبيعية 
ّ 

ُّ 

الفصل الثاىن عشر قسم الرايضيات كعلـو الطبيعية 
ْ 

ّّ 

الفصل الثاىن عشر قسم الرايضيات كعلـو الطبيعية 
ٓ 

ُّ 

 ِٗ ُالفصل الثاىن عشر قسم العلـو اإلجتماعية 
 ِّ ِالفصل الثاىن عشر قسم العلـو اإلجتماعية 



 
 

 ُّ ّالفصل الثاىن عشر قسم العلـو اإلجتماعية 
 ِّ ْالفصل الثاىن عشر قسم العلـو اإلجتماعية 
 ُّ ٓالفصل الثاىن عشر قسم العلـو اإلجتماعية 

 َُُٕ اجملموع الطبلب كلهم
 

 أحوال وسائل ادلدرسة .1
قدس ذلا الوسائل الًتبية.  الواحدةادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية 

 ٖٓالوسائل ادلستخدمة يف ىذه ادلدرسة كما يف اجلدكؿ التايل:
 الغرفة . أ

 6اجلدول 
 قدسب األوىلاحلكومية  أحوال الغرفات يف ادلدرسة الثانوية

 البيان اجملموع الغرفة النمرة
 جيد ِٗ الفصل ُ
 جيد ُ اإلدارةغرفة شأف  ِ
 جيد ُ غرفة مدير ادلدرسة ّ
 جيد ُ غرفة األساتيذ ْ
 جيد ُ ادلكتبة ٓ
 جيد ْ معمل ٔ
 جيد ُ غبلفة النشاط ٕ
 جيد ُ ادلصلى ٖ
 جيد ُ ادلستوصف ٗ
 جيد ُ غرفة الرايضة َُ

                                                             
 .ََِِيناير  ٔ الثانوية احلكومية األكىل بقدسادلدرسة  اعتمادا على التوثيق الذم نقلو الباحث من بياانت ادلعلم يف ٖٓ



 

 جيد ُ الساحة ُُ
 اإللكًتكنيةألة  . ب

 5اجلدول 
 قدسب األوىلاحلكومية  يف ادلدرسة الثانوية اإللكرتونية ألة أحوال

 الفاسد اجليد اجملموع جنس األلة النمرة
  جيد ُِٓ زلبس ادلاء ُ
  جيد ُ آلة الكتابة ِ
  جيد ِ تلفزيوف ّ
  جيد ِ كصيلة ادلاء ْ
  جيد ِٗ احلاسوب ٓ
  جيد ُ لةاجلوٌ  ٔ
  جيد ُ ارةالسيٌ  ٕ
  جيد ٔ آلة العمل ٖ
  جيد ِ  الصوتمكرٌب  ٗ
  جيد ُ كسائل الرايضة َُ
  جيد ِ كسائل الفنوف ُُ
  جيد ُ آلة ادلستوصف ُِ
  جيد ٔ شاطآلة النٌ  ُّ
  جيد ََٔ مكتبة الطبلب ُْ
  جيد ََُِ كرسي الطبلب ُٓ
  جيد َّ مكتبة األساتيذ يف الفصل ُٔ
  جيد َّ كرسي األساتيذ يف الفصل ُٕ

 



 
 

 



 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

PROFIL MAN 1 KUDUS 
Sejarah MAN 1 

Kudus 
Sejarah MAN 1 Kudus 

Kabupaten Kudus adalah daerah Agamis 

banyak Perguruan Agama Islam swasta (Madrasah 

Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah) merupakan aset 

daerah yang sangat potensial schingga perlu 

pembinaan politis. Pindahnya kampus Fakultas 

Ushuluddin IAIN Walisongo Kudus dari komplek 

Pendidikan di jalan Jendral Ahmad Yani ke 

komplek kampus baru di Conge Ngembalrejo Bae 

Kudus, maka bekas kampus IAIN di Komplek jalan 

Jendral Abmad Yani perlu dimanfaatkan. Untuk 

pembinaan Perguruan Agama Islam Swasta 

(Madrasah Tsanawiyah / Madrasah Aliyah swasta) 

terutama pembinaan politik perlu wadah atau 

lembaga yang memadai dan efektif. Kemudian atas 

petunjuk Bupati KDH Tk. II Kudus, maka Drs. H. 

Moh. Basyar Kepala Kantor Departemen Agama 

Kabupaten Kudus dan DPD II GOLKAR 

Kabupaten Kudus mendirikan lembaga pendidikan 

dengan nama "YAYASAN ISLAMIC CENTER 

GOLKAR KUDUS" dengan Akta Notaris 33/1983. 

Setelah dibuka pendaftaran murid baru tahun 

pelajaran 1983/1984 ternyata mendapat sambutan 

positif dari mas berdasarkan SK Kanwil Depag 

Prop Jateng nomor : Wk/5-a/1819/1983 tanggal 20 

rakat Kabupaten Kudus, maka Juli 1983 Dan 

dikukuhkan SK Dirjen Binbaga Islam Departemen 

Agama Maret 1984 menetapkan Madrasah Aliyah 

Negeri Nomor: Kep/E/PP.00.6/59/1984 tanggal 3 



 
 

Purwodadi Filial di Kudus (sebagai embrio MAN I 

Kudus). 

Sejak terbitnya SK Kanwil Depag Prop Jateng 

nomor : Wk/5- a/1819/1983 tanggal 20 Juli 1983, 

Maka wewenang dan tanggungjawab pengelolaan 

MAN Purwodadi di Kudus diambil alih Kepala 

MAN Purwodadi, kemudian setelah mengambil 

wewenang, maka Kepala MAN Purwodadi 

menetapkan Drs. H. Ali Rosyad HW menjadi 

Kepala / Pimpinan MAN Purwodadi di Kudus 

dengan SK Tertanggal 8. Pada bulan Januari 1988 

Kepala MAN Purwodadi memberhentikan Drs. H. 

Ali Rosyad Nomor September 1983. HW dari 

Pimpinan MAN Purwodadi Filial di Kudus dan 

dikembalikan ke Kantor Dep. Agama Kab, Kudus, 

serta mengangkat Drs. Achmad Fauzan menjadi 

Pimpinan MAN Purwodadi Filial di Kudus, 

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 1991 

membuka dan menegerikan Madrasah mengalami 

perubahan dari MAN Purwodadi Filial di Kudus 

berubah namanya menjadi Madrasah Aliyah Negeri 

Kudus pada tanggal 11 Juli 1991 dan berdasarkan 

SK Kanwil Depag Tengah Nomor Propinsi 

WK/1.B/KP.07.6/5472/1991 Tanggal 13 September 

1991 menetapkan Drs. Syaifuddin Bachri sebagai 

pejabat Kepala MAN 1 Kudus. 

Karena perubahan ini, di kudus terdapat dua 

MAN. Oleh karena itu, agar lebih mudah dalam 

mengingat dan membedakannya. Sekolah yang 

terletak di jalan Conge Ngembal Rejo disebut MAN 



 

1 Kudus dan sekolah yang terletak di Prambatan 

Kidul disebut MAN 2 Kudus. 

 

Visi dan Misi Visi 

Terbentuknya Generasi Islami, Unggul dan 

Terampil dalam Ilmu Pengetahuan Teknologi 

Misi 

1. Membentuk peserta didik berkepribadian 

Quran, beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT dalam implementasi kehidupan sehari-

hari. 

2. Membentuk peserta didik unggul dan 

berprestasi dalam bidang akademik dan non-

akademik. 

3. Membentuk peserta didik yang terampil dan 

mampu berinovasi, serta berkompetisi dalam 

ilmu pengetahuan teknologi pada era globalisasi 

untuk merespon perkembangan jaman. 

Tujuan MAN 1 Kudus 1. Menumbuhkan semangat untuk melaksanakan 

ajaran Islam melalui pengamalan dan 

pembinaan keimanan serta ketakwaan kepada 

Allah SWT dalam bentuk giat beribadah, 

penerapan Asmaul-Husna, berakhlak mulia 

sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunah. 

2. Menjadikan peserta didik unggul dan 

berprestasi sehingga mampu diterima di 

perguruan tinggi favorit di dalam dan luar 

negeri. 

3. Menjadikan madrasah kebanggaan dan 



 
 

unggulan masyarakat karena prestasi, 

kebersihan, keindahan dan kenyamanannya. 

4. Mewujudkan peserta didik yang terampil, 

mandiri, dan bertanggungjawab serta mampu 

berperan aktif terhadap kehidupan 

bermasyarakat. 

 

  



 

LEMBAR OBSERVASI 

IMPLEMENTASI METODE LANGSUNG DALAM 

PEMBELAJARAN MAHARAH KALAM BERDASARKAN 

GAYA BAHASA AL-QUR’AN di MAN 1 KUDUS KELAS XI 

MIPA 5 PROGRAM KHUSUS TAHFIDZUL QUR’AN 

No. ASPEK OBSERVASI KEADAAN KETERANGAN 

YA TIDAK 

1 Tujuan pembelajaran 

bahasa adalah supaya siswa 

bisa berkomunikasi dengan 

bahasa arab 

 

 

  

2 Pembelajaran tidak 

menggunakan bahasa 

indonesia atau tarjamah 

 

 

  

3 Pembelajaran lebih 

dominan dalam mendengar 

dan berbicara daripada 

menulis 

 

 

  

4 Pembelajaran kosa kata dan 

kalimat menggunakan 

sinonim, antonim, gerakan 

atau gambar 

 

 

  

5 Siswa dibiasakan untuk 

mempraktekkan bahasa 

Arab secara langsung 

 

 

  

6 Siswa memiliki 

kemampuan yang bagus 

dalam berbicara bahasa 

arab 

 

 

  

7 Langkah-langkah 

Pembelajaran Maharah 

Kalam berdasarkan gaya 

bahasa Al-Qur’an dengan 

metode langsung 

1. Guru memulai pelajaran dengan 

salam dan doa. 

2. Guru mengatur kelas. 

3. Guru bertanya tentang tanggal dan 

hari. 

4. Guru bertanya kepada siswa 

pelajaran apa yang akan dipelajari. 



 
 

5. Guru membaca absensi kehadiran. 

6. Guru bertanya kepada siswa tentang 

pelajaran pada pertemuan terakhir 

sebelum memulai pelajaran baru. 

7. Guru menyiapkan kalimat yang telah 

dikembangkan berdasarkan gaya 

bahasa Al-Qur’an. 

8. Guru membaca kalimat yang telah 

dikembangkan berdasarkan gaya 

bahasa Al-Qur’an dengan disertai 

penjelasan bagi siswa bahwa kalimat 

yang disebutkan itu dikembangkan 

dari ayat (...) dari surah (...) dan guru 

menulis kalimat tersebut di papan 

tulis. 

Contoh: " اي علي إذا سألك أيب، عٍت
 kemudian guru "فإين يف غرفة النـو

menjelaskan bahwa Kalimat ini 

dikembangkan dari ayat  كىًإذىا سىأىلىكى
)البقرة: بىاًدم عىٍتًٌ فىًإيٌنً قىرًٍيب..عً 

ُٖٔ).  

9. Guru menjelaskan kegunaan kalimat 

yang yang telah dikembangkan 

berdasarkan gaya bahasa Al-Qur’an 

tersebut dalam percakapan sehari-

hari dalam bahasa Arab. 

10. Guru membaca kalimat yang telah 

diberikan kemudian siswa menirukan 

berulang-ulang. 

11. Guru meminta siswa untuk 

mengucapkan kalimat yang telah 

berikan satu per satu. 

12. Guru meminta siswa untuk menulis 

kalimat yang diberikan. 

13. Guru meminta siswa untuk 

mengembangkan kalimat yang 

diberikan sesuai dengan keinginan 



 

siswa, misalnya: اي علي إذا سألك  
 فوزاف، عٍت فإين يف السفر إىل الفصل

14. Guru meminta siswa untuk 

menggunakan kalimat yang telah 

diberikan dalam percakapan sehari-

hari. 

15. Guru memotivasi siswa untuk 

mengembangkan kalimat baru 

berdasarkan gaya bahasa Al-Qur’an 

di sela-sela kesibukan mereka dalam 

menghafal Al-Qur’an. 

16. Guru menutup kegiatan pembelajaran 

dengan doa dan salam. 

8 Kelebihan metode langsung 

dalam Pembelajaran 

Maharah Kalam 

berdasarkan gaya bahasa 

Al-Qur’an 

1. Sebagian besar siswa di MAN 1 

Kudus program tahfidzul Qur’an 

memiliki kompetensi linguistik 

dalam bahasa Arab, terutama dalam 

keterampilan berbicara. 

2. Mudah diterapkan pada siswa, karena 

mereka memahami dengan cepat 

tentang apa yang disampaikan guru. 

3. Siswa menggunakan pelafalan yang 

baik dan terbiasa menggunakannya 

dalam percakapan sehari-hari. 

4. Siswa menggunakan bahasa Arab 

dalam percakapan sehari-hari dan 

tidak takut salah karena  guru sudah 

membiasakanya di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

5. Penerapannya berdasarkan gaya 

bahasa Al-Qur'an membantu siswa 

dalam menghafal dan memahami Al-

Qur'an. 

6. Mengajar bahasa Arab, terutama 

dalam keterampilan berbicara, 

berdasarkan gaya bahasa Al-Qur'an, 

secara tidak langsung membantu 

siswa dalam menghafal dan 

memahami Al-Qur'an. 



 
 

9 Kekurangan metode 

langsung dalam 

pembelajaran Maharah 

Kalam berdasarkan gaya 

bahasa Al-Qur’an 

1. Tidak semua guru mahir dalam 

bahasa Arab terutama dalam 

keterampilan berbicara. 

2. Melarang penggunaan bahasa ibu 

menyebabkan kesalahan persepsi 

bagi sebagian siswa dalam 

memahami pelajaran dan membuang 

waktu untuk menjelaskanya. 

3. Ketika menghafal ayat Al-Qur'an, 

beberapa siswa terbawa dengan gaya 

bahasa Al-Qur'an yang mereka 

pelajari untuk digunakan dalam 

percakapan sehari-hari secara tidak 

sengaja. 

4. Di awal penerapanya beberapa siswa 

merasa bingung 

5. Dibutuhkan lebih banyak waktu 

untuk memahami pelajaran bagi 

siswa yang belum terbiasa dengan 

bahasa asing. 

 

 

  



 

LEMBAR WAWANCARA 

IMPLEMENTASI METODE LANGSUNG DALAM 

PEMBELAJARAN MAHARAH KALAM BERDASARKAN 

GAYA BAHASA AL-QUR’AN di MAN 1 KUDUS KELAS XI 

MIPA 5 PROGRAM KHUSUS TAHFIDZUL QUR’AN 

 

Topik :  Langkah-langkah penerapan metode langsung dalam 

pembelajaran Maharah Kalam berdasarkan gaya bahasa Al-Qur’an 

Informan : Ustadz Manshur 

Waktu : 8 Januari 2020 

No. PERTANYAAN JAWABAN 

1 Mohon dijelaskan bagaimana 

langkah langkah anda dalam 

menerapkan metode langsung 

dalam pembelajaran Maharah 

Kalam berdasarkan gaya 

bahasa Al-Qur’an di kelas XI 

MIPA 5? 

1. Penerapan metode langsung dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara 

berdasarkan metode Al-Qur’an perlu 

mempersiapkan pengajaran dengan hati-

hati, baik dari persiapan materi dan 

bantuan pendidikan. Persiapan mengajar 

adalah hal penting di sekolah ini. Karena 

setiap guru harus membuat persiapan 

sebelum mengajar dan menyusun kalimat 

yang di kembangkan berdasarkan gaya 

bahasa Al-Qur'an sendiri. 

2. Guru menyiapkan kalimat yang telah 

dikembangkan berdasarkan gaya bahasa 

Al-Qur’an. 

3. Guru membaca kalimat yang telah 

dikembangkan berdasarkan gaya bahasa 

Al-Qur’an dengan disertai penjelasan 

bagi siswa bahwa kalimat yang 

disebutkan itu dikembangkan dari ayat 

(...) dari surah (...) dan guru menulis 

kalimat tersebut di papan tulis. 

Contoh: " اي علي إذا سألك أيب، عٍت فإين
 kemudian guru menjelaskan "يف غرفة النـو

bahwa Kalimat ini dikembangkan dari 

ayat  ًبىاًدم عىٍتًٌ فىًإيٌنً كىًإذىا سىأىلىكى ع



 
 

.(ُٖٔ)البقرة: قىرًٍيب..  

4. Guru menjelaskan kegunaan kalimat yang 

yang telah dikembangkan berdasarkan 

gaya bahasa Al-Qur’an tersebut dalam 

percakapan sehari-hari dalam bahasa 

Arab. 

5. Guru membaca kalimat yang telah 

diberikan kemudian siswa menirukan 

berulang-ulang. 

6. Guru meminta siswa untuk mengucapkan 

kalimat yang telah berikan satu per satu. 

7. Guru meminta siswa untuk menulis 

kalimat yang diberikan. 

8. Guru meminta siswa untuk 

mengembangkan kalimat yang diberikan 

sesuai dengan keinginan siswa, misalnya: 

اي علي إذا سألك فوزاف، عٍت فإين يف السفر 
 إىل الفصل

9. Guru meminta siswa untuk menggunakan 

kalimat yang telah diberikan dalam 

percakapan sehari-hari. 

2 Kenapa anda menggunakan 

metode ini? 

Karena metode ini sangat efektif untuk 

mengajari siswa tentang bahasa Arab, karena 

bahasa adalah pembiasaan. Ketika siswa 

terbiasa mendengar dan tinggal di lingkungan 

bahasa Arab, mudah bagi siswa untuk belajar 

dan menggunakan bahasa tersebut 

3 Apa tujuan dan latar belakang 

pembelajaran Maharah 

Kalam berdasarkan gaya 

bahasa Al-Qur’an dengan 

menggunakan metode 

langsung ? 

- Latar belakang pengajaran keterampilan 

berbicara berdasarkan gaya Al-Quran di 

MAN 1 Kudus adalah karena 

meningkatnya pengabaian sastra dan tata 

bahasa Arab yang benar dalam kegiatan 

komunikasi baru-baru ini, terutama di 

negara-negara Arab sendiri. Orang-orang 

Arab menggunakan bahasa sehari-hari 

mereka yang didominasi bahasa sehari-

hari yang sebenarnya sangat jauh dari 

literatur dan tata bahasa yang tepat. Oleh 

karena itu, pendidikan ini bertujuan untuk 



 

mengembalikan penggunaan bahasa Arab 

untuk berkomunikasi sesuai dengan aturan 

yang benar dan sesuai dengan aturan 

bahasa asli yang merupakan Quran. Tidak 

ada keraguan bahwa aturan bahasa 

tertinggi dan literatur bahasa Arab yang 

paling indah adalah aturan dan sastra Al-

Qur'an. 

- Pengajaran keterampilan berbicara 

berdasarkan metode Al-Qur'an membantu 

siswa dalam menghafal, memahami dan 

menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan 

siswa. Ini karena dengan mengetahui gaya 

Alquran, siswa terbiasa dengan pola dan 

gaya Al-Qur'an sehingga siswa dapat 

dengan mudah menghafalnya. Mengetahui 

gaya dan gaya Al-Qur'an akan 

memudahkan siswa untuk memahami 

makna dan makna dari ayat Al-Quran 

yang mereka hafal. Dengan memahami 

Alquran, siswa dapat menerapkannya dan 

meningkatkan kecintaan mereka terhadap 

Alquran. Pada akhirnya, generasi Alquran 

terbentuk yang siap menyambut era baru 

kemenangan Islam. 

 

 

4 

Apakah anda menyuruh siswa 

untuk menggunakan kalimat 

yang telah anda sampaikan 

dalam percakapan sehari-

hari? Kenapa alasannya? 

17. Saya selalu meminta siswa untuk 

menggunakan kalimat yang telah 

diberikan dalam percakapan sehari-hari 

setiap akhir pelajaran. 

18. Saya selalu memotivasi siswa untuk 

mengembangkan kalimat baru 

berdasarkan gaya bahasa Al-Qur’an di 

sela-sela kesibukan mereka dalam 

menghafal Al-Qur’an. 

  



 
 

Topik : Kelebihan dan kekurangan metode langsung dalam pembelajaran 

Maharah Kalam berdasarkan gaya bahasa Al-Qur’an 

Informan : Fauzi Dzikrullah (Siswa kelas XI MIPA 5) 

Waktu : 25 Januari 2020 

No. PERTANYAAN JAWABAN 

1 Permasalahan apa yang anda 

hadapi dalam proses belajar 

Maharah Kalam berdasarkan 

gaya bahasa Al-Qur’an 

dengan meggunakan metode 

langsung di kelas XI MIPA 

5? 

- Masih sering lupa mufrodat 

- Kurang menguasai banyak mufrodat 

- Kurang memahami susunan bahasa arab 

(qowaid) yang benar. 

2 Bagaimana kesan anda 

terhadap metode langsung 

yang digunakan guru dalam 

mengajar Maharah Kalam 

berdasarkan gaya bahasa Al-

Qur’an di kelas XI MIPA 5? 

Kesan saya terhadap metode yang digunakan 

guru disini sangat menyenangkan dan tidak 

membosankan. Karena guru menggunakan 

bahasa yang mudah di paham dalam 

menyampaikan materi. 

Guru juga memberikan motivasi kepada kami 

sehingga kami kembali bersemangat 

3 Apakah pembelajaran 

Maharah Kalam berdasarkan 

gaya bahasa Al-Qur’an 

membantu anda dalam 

menghafal dan memahami 

Al-Qur’an? 

Dengan pembelajaran ini sangat membantu 

saya dalam menghafal Al-Qur’an. 

Dengan bahasa Arab pula saya merasa lebih 

mudah dalam memahami ayat Al-Qur’an 

5 Apakah metde yang 

digunakan guru bahasa Arab 

disini relevan dengan 

kemampuan anda? 

Sangat relevan, karena guru menyampaikan 

materi pembelajaran sesuai dengan 

kemampuan kita. 

 

  



 

  نصوص احملادثة العربية على أساس األسلوب القرآين 
 ابدلدرسة الثانوية احلكومية األوىل بقدس

 



 
 



 



 
 

 
  



 

 األنشطة التعليمية
 الثانوية احلكومية األوىل بقدسابدلدرسة 

 
  



 
 

 الصورة ادلباين
 ابدلدرسة الثانوية احلكومية األوىل بقدس

 
 

 



 

 الرؤية والرسالة واألىداف
  ابدلدرسة الثانوية احلكومية األوىل بقدس

  



 
 

 أنشطة الطالب يف عملية حفظ القرآن
 ابدلدرسة الثانوية احلكومية األوىل بقدس

  



 

 النظامالعقاب للمجوزين 
 ابدلدرسة الثانوية احلكومية األوىل بقدس

  



 
 

 السرية الذاتية

 ادلعلومات الشخصية . أ
 : عماد الدين دمحم االسم

 ـ ُٕٗٗفربايَت  ٖ: قدس،  اتريخ الوالدة /ادلكاف 
 : إندكنيسية اجلنسية

 : منصور الوالد
 : مخسة الوالدة
 ّّّٗٓ: شارع راحتاكك مناكاف غبوؾ قدس  العنواف

 َْٖٖٕٖٖٖٖٔٓ:  رقم اذلاتف
 gmail.comemadfaqot8@:  الربيد اإلليكًتكين

 ادلستوى الدراسي . ب
 السنة مكان الدراسة النمرة

 ادلدرسة اإلبتدائية مفتح اذلدل األكىل سودؽلورك ُ
 

ََِّ - ََِٗ 

 َُِِ – ََِٗ ادلدرسة ادلتوسطة لتحفيظ ينبوع القرآف بقدس  ِ

 َُِٓ – َُِِ ادلدرسة الثانوية لتحفيظ ينبوع القرآف بقدس  ّ

بكالوريوس )سرجاان( بقسم تعليم اللغة العربية   ْ
كلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالان مالك 

 إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج

 اآلف – َُِٔ
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