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البحث العلمي ةمواقف  

 

للجزء األول لطالب مستوى تمهيدي معهد تعليم مهارة الكالم باستخدام كتاب العربية بين يديك 
 الشافعي بالنكارايا.

البحث ملّخص  

ليم مهارة الكالم مرارا  باألسئلة اليت اّتصل باحياة اليومية.  ومن نتجة هػاا الحثيػ  مادة تعتوجد يف     
توجد أن صعوبة طالب ادلستوى التمهيػدي يف سسػم اّتصػلية باسػت دام الللػة العربيػة. ةن طلحػة ادلسػتوى 

معلمػني يف  التمهيدي من ضمن  محتدئ و ةبّد توجيه ادلعلمني يف دراسة الللة العربية. ولكػن مػت توجيػه
رػػان التّػػّور  طػػالب يف   تعلػػيم مهػػارة الكػػالم باسػػت دام رتػػاب العربيػػة بػػني  ػػد    ػػ   اةو " "ادلعهػػد  

 .الكالم مهارة يف باخلاص   جيدة جةينت  عّ  فشيًئا شيًئاهاا ادلعهد مت جاّدهم يف دراسة الللة العربية
قػػة مالح ػػة و مقابلػػة و تومجيػػ  يف  ػػت هػػاا الحثػػ  هػػو يػػ  ريريػػة تصػػو ر ة و الكاتػػة تسػػت دم طر    

مهػارة الكػالم يف رتػاب العربيػة بػني دروس  حمتو ػاتلوصػ  الحيانات. هدؼ است دام هاه الّر قة هػ  
 هػاا جػةينت ومػنلتعرؼ تتم عملية تعليم مهػارة الكػالم باسػت دام  لػ  الكتػاب. و (األو  إ   )ا د   
 ادلػواد أهليػة معػا ر اسػتوى سػد اةو   ػ    ػد   بػني العربيػة رتػاب يف ا ادلػادة مرهوم أن  عرض  الحث 

 الػػػتعلم ن ر ػػػة مػػػتو تػػػتم عمليػػػة تعليمهػػػا م اسػػػ   ادلدرسػػػية للكتػػػ ( احملتػػػوى معيػػػار) رتابػػػات واسػػػتوى
 .والتدر س

 
 : تعليم مهارة الكالم  رتاب العربية بني  د    الكلمة األساسية
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Pembelajaran  Maharah Kalam Dengan Menggunakan Kitab  Al-Arabiyyah Baina 

Yadaik  Jilid  I  Untuk  Mahasiswi  Mustawa Tamhidiy Ma’had Asy-Syafi’i Palangkaraya.  

ABSTRAK 

Materi Pembelajaran Maharah Kalam sering ditemui dengan soal terapan yang 

dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti 

diketahui bahwa kesulitan mahasiswa mustawa tamhidy lebih banyak dijumpai pada proses 

berinteraksi menggunakan bahasa arab. Karena mahasiswa mustawa tamhidy masih terbilang 

awal dan masih perlu bimbingan para dosen dalam mempelajari bahasa arab, Akan tetapi dengan 

bimbingan para dosen dimahad Pembelajaran Maharah Kalam Menggunakan Kitab Al-

Arabiyyah Baina Yadaik Jilid I khususnya dikelas mustawa tamhidy ada perkembangan, 

mahasiswa yang belajar dimahad ini dengan seiring keseriusan mereka mempelajari bahasa arab, 

sedikit demi sedikit memberikan hasil yang cukup baik terkhusus pada aspek maharah kalam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan peneliti menggunakan 

metode observasi, wawancara,  dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Tujuan  penggunaan  

metode ini adalah untuk mendeskripsikan konsep materi maharah kalam yang terdapat didalam 

kitab Al-Arabiyyah baina yadaik jilid I serta mengetahui  proses pembelajaran maharah kalam 

dengan menggunakan kitab tersebut. Dan Hasil penelitian ini menunjukan,  Konsep materi yang 

terkandung didalam Kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik Jilid I sudah memenuhi kriteria kelayakan 

materi dan memenuhi SI (standar Isi) penulisan buku teks pelajaran serta proses 

pembelajarannya sesuai dengan teori belajar dan mengajar. 

 

Kata kunci : pembelajaran ,  Maharah kalam dan Kitab Al-arabiyyah baina yadaik jilid I 
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 شكر و تقدير

 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم

  

نحي ا حممد صلى اهلل احلمد هلل رب العلمني  و الصالة و السالم على أشرؼ األنحيا  و ادلرسلني 
 عليه و سلم   وعلى  آله أ عني. و بعد:

يف تعليم الللة العربية  فيسرىن أن  ( S -1سد متت رتابة هاا الحث  العلمّ  ل يل درجة سرجان )
 أسدم ج  ل شكري و ع يم تقد ري إىل من سد ساعدو ين على رتابة هاا الحث   وهم:

.  أ.س. فيلوا  بكالور س ى احلقوؽ. ادلاجستر ى احلقوؽبن علم . ا فضيلة األستا   الدرتور .1
 .بال كارا ا مد ر ا امعة اإلسالمية احلكوميةر

فهم . ادلاجستر ى الًتبية. رعمدة رلية الًتبية و العلوم التعليمية ى  ستا  الدرتورفضيلة األ .2
 ا امعة اإلسالمية احلكومية بال كارا ا.

و  الاي أفاد الحاحية علميا و عمليا ووجه   رادلشرؼ األ م.أ.غ الدرتور جسماىن فضيلة األستا  .3
حّواته يف رل مراحل إعداد هاا الحث  م ا بدا ة فكرة الحث  حىت اإلنتها  م ه فله من اهلل خر 

 .ا  ا  و من الحاح  ع يم الشكر و التقد ر
  فثقا  عج  لساىن عن شكره و تقد ره  يانيةادلشرفة الر. م.أمدة  ة حياحلاجالدرتورة   فضيلة األستا ة .4

فقد سدم للحاحية رل العون و التشجيت طوا  فًتة إعداد هاا الحث  فلم  ح ل بعلمه و مل  ض  صدره  وما 
عن مساعدة الحاحية و توجيهه  و ران لترضله مب اسشة هاا الحث  أررب أألمجر يف نرس الحاحية فله مين خالص 

 .يم اليواب وا  ا الشكر والتقد ر و من اهلل ع 
 اإلسالمية احلكوميةا امعة   يت أساتايت يف رلية الدراسات العليا سسم تعليم الللة العربية .5

 .بال كارا ا
 بال كارا ا. الشافع  ادلعهدى الًتبية  رمد ر  فضيلة السيد األستا   ححييب موعني  ليسانس. .6



 

 ح  
 

رمدّرسة   ى الًتبيةفضيلة السيدتان األستا تان نور مسلمة ليسانس و  وليا رمحة  ب .أ. ادلاجستر  .7
 .بال كارا ا الللة العربية دلستوى متهيدي ى معهد الشافع 

 على اشًتارهم ى انتها  هاا الحث  العلم . بال كارا ا طالب معهد الشافع  ى معهد الشافع  .8
دائما يف طل  العلوم  ًتمان اللاان سد ربياين و رمحاين م ا نعومة أظراري وشّجعينالوالدان احمل أسريت و  .9

 ال افعة.
 األصدسا  ى شعحة تعليم الللة العربية  عسى اهلل  قّوي أخوت ا أبدا. .11
وألشقائ  وزمالئ  و أصدسائ  و رل من ساهم يف إخراج هاا العمل ادلتواضت اىل حي  الوجود   .11

 ولو بكلمة تشجيت  ذلم  يعا خالص الشكر و ع يم التقد ر واةمت ان.
 عسى اهلل أن مين علي ا برمحة ةحد ذلا و أن  ييح ا يسن اليواب.

دلائلة إىل األخّا  و ال قصان  فلاا  رجو وأخرا أن هاه الكتابة أمجر من اآلمجر اإلنسانية ا
الحاح  من القرا  ال قد واإلسًتاح على سحيل اإلصالح.هاا ما سر اهلل سحثانه وتعاىل ولعل فيه ما  ريد 

 الحاح  واألخر ن من علوم الدنيا و اآلخرة. آمني
 

 ج ارم اهلل خر ا  ا 
 2118بال كارا ا    أرتوبرب 

 نور ألّنساء سيسكى
1801110041 
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 الشعار
احرصوا على تعّليم اللغة العربية فإنّها جزء من 

 دينكم
 الوصية من عمر ابن اخلّاب



 

 ك  
 

 اإلهداء

 

 والدي ووالدتياألسريت خصوصا إلى  

ادلعلم األو  الاي تلقيت على  د ه الكرميتني أو  محادئ الصدؽ والوفا  
وسالمة الّو ة ونقا  الضمر تقدمة إجال  و وعرفت يف نرسه السمثة الّيحة 

 احًتام
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