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  الباب األول
  ّدمةاملق

  
  خلفية البحث  -أ 

 و العرب من اجلنس الّسامى وهي ،اللّغة العربّية إحدى اللّغات الّسامية
 وحينما ،رين الّذي كان يسكن الفرات أوبني هن،ىل سام بن نوحإالّنسبة 

 فرتل الفرع العرّيب يف ،ضاقت به البالد تفّرقت فروعه يف أحناء األرض
 ،اللّغة العربّية لغة إمساعيل عليه الّسالم الّيت تكلّم هبا.اجلزيرة الّيت نسبت إليهم

 واللغة أّمه ألّنها كانت ،وليست لغة أبيه إبراهيم ألنّ لغته كانت الكلدانّية
 .1ةمصرّية تتكلّم العربّي

واّم سوجونو . راضهمغألفاظ يعّبر هبا كلّ قوم عن أ: معىن اللّغة هي 
.  اللّغة هى ألفاظ يستعملها اجملتمع للتكلم بينهم بأساس الثّقافة املوجودة: قال

ة بنسبة إىل اللغات األخرى يعىن إحدى اللّغات الكربى و فضل اللّغة العربّي
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كما  .2ألنّ العربّية لغة اإلسالم واملسلمني وكذالك لغة القرأن. ىف العامل
 : قال اهللا تعاىل،عرفنا أنّ القرأّن يرتله اهللا باللّغة العربّية

 !$ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨø9t“Ρr& $ºΡ≡uöè% $ wŠÎ/ttã öΝä3¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊄∪ 3    
 والقرأن فيه العلوم الكثرية اليت يستعملها ،يستعمل القرأن اللّغة العربّية

أو ، أو البالغة، أو الّصرفّية،املدّرس يف الّدراسة إّما من جهة الّنحوّية
 ال يستطيع ،و الألساليب اجلميلة،أو الّتربية،ةأو احلسابي،أو فيزية،البيولوجية

و مىت تقرأ القرأن فسوف هتتّم بأنّ القرأن فيه املهارة  . الّناس يف الّصناعة
 و مهارة ، و مهارة الكتابة،ةئ و مهارة القرا،مهارة اإلستماع:  هى،الكاملة
  .و أريد هنا أن أحبث مهارة الكالم. 4 الكالم

مهارة الكالم هي احدى املهارة األساسية املهّمة ىف تدريس اللّغة 
كالم .  وليس فقط ىف هذه اللّغة بل اللّغة األجنبّية على حّد سواء،العربّية

نّ الكالم الصحيحة العربّية الصحيحة تقع علي الّنحوية والّصرفّية والبالغة أل
 .5و اجلميلة تأثّر إىل ذهن السامع
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إنّ العملّية التعليمّية عملّية معقّدة حتتاج يف أدائها إىل فهم دقيق 
اإلملام قبل ممارسته و ّمما جيب على املعلم . لعناصرها وأساسها ومبادئها

  : منها،6هذاالعمل التعرف على أهّم املصطلحات يف هذااجملال
 :الّتعليم  •

ا حىت يتحلوا فالتعليم هو مساعدة التالميذإلمناء قواهم العقلية اخللقية وتنظيمه
فهو ليس جمرد إيصال املععلومات إىل . باألخالق الكرمية ويستعدوا ملستقبلهم

  .أذهان التالميذ و صب حوافظ النشئ مبسائل الفنوت و العلوم
 :الّتعلم  •

التأيت نتيجته بشكل . و التعلم هو عملية ميارسها الفرد لتغيريسلوكه
اختصار إنه عبارة عن فب.  بل تظهر من خالل أدائه أو سلوكه،مباشرة

  .عملية لتغيري السلوك
 :الّتربّية  •

أو مبعين أخر إنشاء شيء . إهنا عبارة عن تبليغ شئأىل كماله شيئا فشيئأ
  .حاال فحاال إىل حد التمام
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 :الّتربّية اإلسالمّية  •

 حسب ،فهي عملية التعليمية يقصد منها تنشئة التالميذ تنشئة حسنة
 إسالمية يف منهجها ومعلمها وكتبها والقيم مراحيل منوهم يف ظل مدرسة

فالغرض منه يف . ا على اإلميان واإلسالم واإلحساناؤ لينش،السعادة فيها
 وبث الفضيلة ، وتربية أرواحهم،التربية اإلسالمية هتديب األخالق التالميذ

 وإعدادهم حلياة طاهرة كلها ، و تعودهم األداب السامية،يف نفوسهم
 .  إخالص وطهار

: هي،ما تكلّْمت يف األول يعىن ىف الفقرة الثّالثة بأنّ املهارة أربعك
و .  و مهارة الكالم، و مهارة الكتابة، و مهارة القراعة،مهارة اإلستماع

 وهذه املهارة ،ن أحبث عن مهارة الكالمأىف هذا البحث العلمي أريد 
   ”التجاهل السقراطي“ُتطابق بالطّريقة الىت أخترهتا وهي طريقة   

  
 قضايا البحث  -ب 

  :وأّما القضايا اليت تتعلق هبذا البحث العلمي فهي 
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 لترقية إجناز مهارة الكالم ”التجاهل السقراطي“كيف تطبيق طريقة  -1
 الثاين مبدرسة جبل النور الثناوية متان سدوارجو؟يف الفصل 

الثاين مبدرسة جبل النور  يف الفصل ،كيف إجناز مهارة الكالم للطالب -2
 ان سدوارجو؟الثناوية مت

 لترقية إجناز مهارة الكالم يف ”التجاهل السقراطي“كيف تأثري طريقة  -3
 الثاين مبدرسة جبل النور الثناوية متان سدوارجو؟الفصل 

  
 أهداف البحث  -ج 

  :أما األهداف هلذا الباحث فهي
 لترقية إجناز مهارة "التجاهل السقراطي"ملعرفة  تطبيق طريقة  -1

رسة اإلسالمية الثناوية جبل النور متان الثاين مبدالكالم يف الفصل 
  سدوارجو؟

الثاين مبدرسة  يف الفصل ،ملعرفة إجناز مهارة الكالم للطالب -2
  اإلسالمية الثناوية جبل النور متان سدوارجو

 لترقية إجناز مهارة الكالم "التجاهل السقراطي"ملعرفة تأثري طريقة  -3
النور متان الثاين مبدرسة اإلسالمية الثناوية جبل يف الفصل 
 سدوارجو
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  منافع البحث  - د 
  :أّما منافع هذا البحث هي 

  .ألداء الوظيفة الّنهائية: للباحث  -1
  .لترقية إبتكار ية املعلمني: للمعلمني -2
لتطوير و زيادة اخلزانة العلوم واملعارف خاصة يف جمال : للمجتمع -3

 . تعليم اللغة العربية

  
  توضيح بعض املصطلحات  -ه 

  وقوع شيء أخر فيهكون الشئ بعد :  تأثري •
هي الوصيلة اليت تتبعها .السرية أو املذهب ج طرائق:  طريقة •

  للوصول إىل األغراض
  إحدى املهارة من مهارات اللغة: مهارة الكالم  •

 
 متغري البحث  -و 

 :يقسم متغري البحث إىل  نوعان
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نا  وهو املتغري الّذى يؤثّر الّتابع ونقول هvariable independent)( املتغري املستقل
 وكان متغري املستقل هلذ البحث هو طريقة التجاهل السقراطي و ."xْْْ"مبتغري 

" Y " وهو املتغري املتعلق و نقول هنا مبتغري (variable dependen)متغري الّتابع 
  .7وكان املتغر الّتابع هلذاالبحث هو يف ترقية مهارة الكالم

  
 فروض البحث  -ز 

فروض البحث هي اإلجابة املؤقة على مسألة البحث حىت يكون حجة من 
و ) Ha(فروض البدلية  :مها، تنقسم فروض البحث إىل نوعان. مجيع البيانات

تغري املستقل فروض البدلية ما يظهر العالقة  بني امل). Ho(فروض الصفرية 
)Variabe X ( و املتغري التابع ) Variable Y (أما . أو وجود التفرقة بني الفرقتني

فروض الصفرية ما ال يظهر العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع و عدم 
  .التفرقة بني الفرقتني

 )Ha ( الفروض البدلية   - أ

و املتغري التابع )  Variabe X(هي توضيح العالقة بني املتغري املستقل 
)Variabe Y  .(وجود التأثري لطريقة  : و الفروض البدلية هلذاالبحث هي
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التجاهل السقراطي يف مهارة الكالم مبدرسة الثناوية جبال النورمتان 
  سيدوارجو

 )Ho ( الفروض الصفرية   - ب

 Variabe ( و املتغري التابع )  Variabe X(هي عدم العالقة بني املتغري املستقل 

Y . ( عدم تأثري الطريقة التجاهل : والفروض الصفرية هلذاالبحث هي
 السقراطي يف مهارة الكالم مبدرسة جبال النور متان سيدوارجو 

  
 طريقة البحث  -ح 

إذ ينبغى . طريقة البحث هي الطريقة الىت استخدمها الباحث ىف حتليل حبثه
حصول إىل احلقائق الىت للباحث أن يعني مصادر احلقائق الىت تأخذ منها لل

والطريقة املعينة الىت استخدمها . تقصد إليها ىف هذا البحث العلمي
 :الباحث مبا يلى

 جمتمع البحث  -1

جمتمع البحث هو مجيع موضوع البحث اليت تتكون من مجع االسكان 
و األشياء الرتبطة بالبحث كاإلنسان واملادة والبيانات والوثائق 

بحث يف هذا البحث العلمى هو مجع التالميذ أما جمتمع ال. واملظاهرة
 .الثاين مبدرسة اإلسالمية الثناوية جبل النور متان سدوارجولفصل 
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 عينة البحث -2

 ،عينة البحث هي بعض جمتمع البحث الذي يكون نائبا منه
ألهنا الميكن للباحث أن يبحث كل واستعملت الباحث هذه الطريقة 

 سوهارسيمي  رأى.والوقتجمتمع البحث بسبب حمدودة القدرة 

كلّها  فأخذت شخص مئة من أقلّ البحث جمتمع عدد كان إن : أريكونطا
 100فإذا كان اجملتمع أكثر من . حيت يكون البحث حبثا جمتمعا

أو أكثر من % 25-%20-%15-%1شخص فأخذت العينة بني 
  .ذلك

  .من جمتمع البحث% 25إذن أخذت الباحث 

  
 طريقة مجع البيانات -3

وهى افضل احلالة ىف البحث، ألنّ هدف البحث هو اكتساب 
 الطرائق املناسبة بطريقة ،ىف مجع البيانات استخدم الباحثة. البيانات

  :البحث، وهى كما يلى
  )Observasi( طريقة املالحظة -1
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كتب بنظام املالحظة هي آلة جلمع البيانات مبشاهدة وت
ويستخدم الباحث هذه الطريقة  .على الظواهر الىت حبثها الباحث

جلمع البيانات عن األسلوب املستخدم يف تعليم اللغة العربية 
الثاين لترقية إجناز مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية يف الفصل 

   .مبدرسة اإلسالمية الثانوية جبل النور متان سدوارجو
 )Interview( طريقة املقابلة -2

 ،هي عملية االسئلة واالجوبة، بني شخص او اكثر شفويا
إستعملت الباحث هذه الطريقة .و يسمع مباشرة عن األخبار

لنيل البيانت عن وجود تأثري طريقة التجاهل السقراطي لترقية 
الثاين مبدرسة إجناز مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية يف الفصل 

    .بل النور متان سدوارجواإلسالمية الثانوية ج

  )Tes(طريقة اإلختبار  -3
هي جمموعة من األسئلة املقدمة ملعرفة نتائج درس التالميذ 

  .و تقومي املهارات الشخصية
استخدمت الباحث هذه الطريقة لنيل احلقائق واملعلومات 
عن طريقة التجاهل السقراطي لترقية إجناز مهارة الكالم يف تعليم 

الثاين مبدرسة اإلسالمية الثانوية جبل النور الفصل اللغة العربية يف 
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 متان سدوارجو
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 )Dokumentasi(  طريقة الوثائق -4

هي طريقة مجع احلقائق من مصدرها كمثل كتب 
  .8واجلرائد واجملالت واملقاالت ومايتصل هبا

استخدم الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات عن النتائج 
لسقراطي لترقية مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية طريقة التجاهل ا

     .جبال النور متان سيدوارجو
 طريقة حتليل البيانات -5

 تنفيذ طريقة التجاهل ،بعد نيل البيانات من املغريين
السقراطي لترقية مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية جبل النور متان 

 )  Y(ملدرسة إجناز التعليم اللغة العربية يف ا) X(سيدوارجو 
 فتحلل ،ختبارية والوثائق واالستبياناتبطريقة تقسيم املقابلة و اإل

الباحث البيانات بطريقة البحث الكمية و هي حبث اليت تستخدم 
  . األرقام افخصائية يف تقدمي البيانات و حتليلها

                                                      

  نفس املراجع 8
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 :أّما املعادلة الّيت تستعملها الباحث فيما يلى

  ) prosentase(رمز النسبة املائوية   - أ

استخدمت الباحث هذا املعادلة لنيل املعرفة عن املسئلة األوىل 
  ،والثانية يف قضايا البحث
  :أما معادلة النسبة املأوية

   
  :البيانات

 =Pالنسبة املئونة  
 =Fتكرار األجوبة  
=Nعدد املستجييب  

  :أما التفسري والتعيني بكلمة الكيفية من املعادلة السابقة كما يلى
  جيد%=100-76%
  مقبول%=75-56%
  ناقص%=55-40%
  قبيح%=29-10%
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 T-Testواإلجابة املسئلة الثالثة والرابعة فاستعملت الباحث املعادلة 
  .9فيما يلى

 
 

 خطة البحث   -ط 

 خلفية البحث ،املقدمة: يف هذاالباب يبحث الباحث عن  : الباب األول 
و قضاياالبحث و أهداف البحث و منافع البحث و توضيح بعض 

 .ثاملصطالحات و فروض البحث و طريقة البحث و خطة البح

  قسم الباحث هذاالباب إىل ثالثة فصول،الدراسة النظرية: الباب الثاين 

  دراسة طريقة  التجاهل السقراطى: الفصل األول •
  تعريف طريقة التجاهل السقراطى .1
  خطوات طريقة التجاهل السقراطى .2
  أهداف طريقة التجاهل السقراطى .3

   الزيادة و الضعف طريقة التجاهل السقراطى .4
  سة عن مهارة الكالمدرا: الفصل الثاين •
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  تعريف مهارة الكالم .1
  أنواع مهارة الكالم .2
  أهداف مهارة الكالم .3
  أنواع مهارة الكالم .4
 كفاءة الطالب يف مهارة الكالم .5

تأثري تطبيق طريقة التجاهل السقراطى يف ترقية املهارة : فصل الثالث •
  الكالم يف املدرسة الثناوية جبال النورمتان سيدوارجو 

  :تقسيم هذاالباب قسمني : دراسة ميدانية ال: الباب الثالث 
ة عن الدراسة الثناوية جبال النور متان حمل : فصل األول •

  سيدوارجو 
  تاريح تأسيسها .1
  موقعها اجلغرايف .2
  أهداف تأسيس املدرسة الثناوية جبال النور متان سيدوارجو  .3
  رسالة تأسيس املدرسة .4
  التعليمية و أحوال الوسائل أحوال األساتيذة و أحوال التالميذ .5
  تدريس اللغة العربية يف املدرسة جبال النور متان سيدوارجو  .6

  عرض البيانات و حتليلها: الفصل الثاين •
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  تطبيق طريقة التجاهل السقراطى .1
  مهارة الكتابة الطالب فيها .2
 طريقة التجاهل السقراطى تأثري .3

  ختتم الباحث هذه الرسالة باخلالصة و اإلقتراحات : الباب الرابع 


