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  الباب األول

  المقدمة

  خلفية البحث  .أ 

اللغة هي ما يعرب به قوم عن أغراضهم، وهي كثرية خمتلفة باختالف 

و اللغة العربية  احدى اللغات املتوفقة، قال مصطفي الغاليني . الشعوب والقبائل

ا العرب عن أغراضهم، وقد : "يف جامعه  اللغة العربية هي الكلمات اليت يعّرب 

 وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما. طريق النقل وصلت إلينا من

 .1"رواه الثّقات من منثور العرب ومنظومهم

يد  قال اليت  اإلشارات جمموعة من"، اللغة هي )15: 1952(عبد ا

 وتوجد."والرغبات العواطفاألفكار واملشاعر و  للتعبري عن يستخدمها الناس

آلة اليت يستخدمها الناس لوصف الفكرة و األفكار  التعريفات األخرى، اللغة هي

  2.لآلخرين اجلملة اليت متكن أن تكون مفهوما أو املقصود من خالل بنية

                                                             
  7ص  1، جزء )م 2007دار الفكر، : بیروت ( جامع الدروس العربیةمصطفي الغالیین، 1
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كما عرفنا أن اللغة العربية هي من اللغات العاملية املستخدمة للتواصل بني 

ا السنة . الناس يف العامل ا القرآن وورد  النبوية وهذه اللغة هي اللغة اليت نزل 

ذه اللغة اللغة العربية هي لغة العرب و . وكثريا ما ورد علينا من العلوم الدينية 

اللغة العربية هي اللغة . من اللغات العاملية اليت هلا أمهية كبرية ومن إحدى. اإلسالم

السادسة يف العامل اآلن و هلذه اللغة ظرف خاص جيعلها خيتلف عن بقية لغات 

  .آلنالعامل املوجودة ا

ولذالك، اللغة العربية مهمة جدا وباخلصوص للمسلمني واملسلمات لفهم 

   :كما قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي. القرآن ألن القرآن باللغة العربية

                        

                    
3

  

كثريا من املسلمني أن يستخدمون هذه اللغة وهم يسابقون  فال عجب 

أن يتعلموا أو يتعمقوها، ألن أساس تعليم اإلسالم هو كتاب اهللا وسنة رسوله ومها  

إن . اإلسالمية األخرى مكتوبة باللغة العربية وكذلك الكتب. كتابان باللغة العربية

إذن، تعليم اللغة العربية حيتاج . رمسية يف العامل اللغة العربية يف الزمان قد سارت لغة
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إىل اهتمام شديد يف تعليمها من املدرسة اإلبتدائية حىت اجلامعة إما احلكومية  

رة التالميذ وتطور وذلك مبراعاة مستوى قد. كانت أم األهلية لنشرها وتدريسها

 4.أمورهم العقلية

عن تعليم ) 2002: جولو(وضحا يف كتاب إسرتاتيجيات التعليم والتعلم 

التعلم هي عملية اليت . مبعىن النشاط العقلي باعتباره أساس الفكرية لتغّري السلوك

التعلم أو التعليم هو النشاط  5.يغّري سلوك الطالّب يف كل التفكري والتصريف به

ألنه هو املفتاح للنجاح لنيل جناح التعليم . جيب أن نفعله ونقدمه ألطفالناالذي 

ويستفاد للمجتمع احلكومة  املستقبل، إعداد األوالد بأهداف العلوم العالية،

أن هذا الدور مهم، تطبيق املنهج والكفاءة ضروري ومع الرجاء، عملية . والدين

  6.التعليم والتعلم ستصري متمتّعة وليس ممال

كما عرفنا أن الغرض الرئيسي من تعلم اللغة العربية استكشاف قدرة 

ويف ). كتابة(أو سليب ) لفظي(على استخدام اللغة، إما بنشاط  التالميذ وتطويرها

وبشكل عام، يتفق ". مهارة اللغة"تعلم اللغة، القدرة على استخدام لغة فيسمى 
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ة تنقسم على أربعة أقسام فيها مجيع اخلرباء على أّن مهارات اللغوية وإجادة اللغ

وأما مهارة اإلستماع . مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

 7.اللغة اإلستقبالية مهارات مصنفان يفوالكالم 

 على القدرة ، مهارة الكالم هوAsep Hermawan) أسف هرموان(عند 

 األفكار واآلراء يف شكل أفكارهملتعبري عن  الكلمات أو األصوات عن التعبري

اليت  من اإلشارات نظامهو  الكالم، مبعىن أوسع. 8املشاعر اىل حماوروالرغبات أو 

األنسجة العضلية العضالت و  عددا من يستخدم أن متكن أن مسعت وشاهدت

يف  االحتياجات تلبية هو لنقل األفكار من أجل اهلدف .من جسم اإلنسان

م  Henri Guntur) هنري غونتور تاريغان(ويف مقابل ذلك، عند  .حيا

Tarigan الكالم هو تركيبة من العوامل املادية والسيكولوجية والعصبية والداللة ،

  9.واللغوية بطريقة واسعة
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فال بد من إجياد التوازن بني املهارات ، عندما يكون تعليم اللغة للمبتدئني  

وهذا التوازن ضروري بل . الكتابةو  القراءةو  الكالمو  ستماعاال: ةاللغوية األربع

ا أربع مهارات متكاملة ،جوهري وألن التنويع يف املهارات يرفع من  ،ألن اللغة ذا

  .دافعية الطالب ويشوقهم إىل التعليم

حطة  ومما يساعد املعلم على حتقيق هذا التوازن أن يكتب ذالك يف

. فال مييل إىل مهارة وينسى سواها. تفيجعل لكل مهارة نصيبا من الوق، الدرس

إن اإلخالل بالتوازن يف تعليم املهارات سوف يؤدي إىل اإلخالل باألهداف 

مهارة  أمهلفإذا اعتاد معلم ما . التعليمية وبالتايل يؤدي إىل اإلخالل بالتعلم ذاته

فما يزرعه املعلم حيصده . فإن هذا سوف ينعكس بوضوح على طالبه ،لغوية معينة

  .تعلمونامل

وقد عرفنا أن تعلم اللغة العربية حيتاج إىل وقت طويل، ألن تفرق دراسة 

أي تعلم قواعد اللغة العربية مث يطبق لكالم العربية، هذا سبب خوف  اللغة العربية،

ه حيتاج إىل وقت طويل ويظن . األعجمي لتعلم اللغة العربية خاصة يف الكالم ألّن

  .ية يف املعاهد فقطباملتعلمون أن تعلم اللغة العر 
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شفهي وكتايب، فالتعبري الشفهي هو ما يعرف : ويكون التعبري على وجهان 

وتبدو أمهية . باسم احملادثة، والتعبري الكتايب ما يعرف باسم اإلنشاء التحريري

التعبري الشفهي يف أنه آلة االتصال السريع بني الفرد وغريه، والنجاح فيه حيقق كثريا 

فلذلك التعبري الشفهي مهمّ يف تطور . احليوية يف امليادين املختلفةمن األغراض 

  .مهارة الكالم

م وفق  يف األساس، تستخدم هذه الطريقة ليحّث الطالب على تعبري خرب

م بتقدمي القّصة عن  10.النّص املكتب تعبري  فيطلب الطالب أن يقدموا خرب

  . لرتقية مهارة الكالم اآلراء الرئيسية

تعبري اآلراء "طريقة  استخدام ة عنعرض الباحثت يف هذا البحثفلذلك 

باملدرسة  السابعيف عملية تدريس اللغة العربية ملهارة الكالم يف الفصل  "الرئيسية

ألن تلك الطريقة هي  .اموجوكرطبستان العلوم سومربكرانج دالجنو  املتوسطة

ويف هذه الطريقة . الكالمواحدة من وسائل يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة 

وموضوع هذا البحث العلمي  .تستطيع أن ينشط التالميذ يف تعليم اللغة العربية

لطالب  لترقية مهارة الكالم" تعبير اآلراء الرئيسية" استخدام طريقة فعالية"هو 
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بستان العلوم سومبركرانج دالنجو  المتوسطةالمدرسة في  لسابعالفصل ا

  ."موجوكرطا

 قضايا البحث   .ب 

 املسائل اليت ةستعرض الباحثتاستنادا إىل خلفية البحث السابقة ولتيسري الفهم، 

  :يكن تلخيصها كما يلمتو  إجابتها ىف هذا البحث اجلامعى، دير ت

تالميذ يف مهارة الكالم باللغة العربية يف الفصل السابع  عملية التعليمكيف   - 1

 ؟ موجوكرطا بستان العلوم دالجنو املتوسطةمبدرسة 

لرتقية مهارة الكالم يف " تعبري اآلراء الرئيسية"كيف استخدام طريقة التدريس   - 2

بستان العلوم  املتوسطةاملدرسة تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع يف 

  ؟سومربكرانج دالجنو موجوكرطا

 مهارة لرتقية" الرئيسية اآلراء تعبري" التدريس طريقة استخدامكيف فعالية   - 3

 بستان املتوسطة املدرسة يف السابع الفصل يف العربية اللغة تعليم يف الكالم

 موجوكرطا؟ دالجنو سومربكرانج العلوم

 أهداف البحث  .ج 
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الوصول إليها املناسبة بقضايا البحث  ةد الباحثير تأما أهداف البحث الذى 

 :العلمى كما يلى ىف هذا البحث

يف مهارة الكالم باللغة العربية يف الفصل السابع  عملية التعليمملعرفة كانت  - 1

 .احلكومية بنجسال املتوسطةمبدرسة 

لرتقية مهارة الكالم يف " تعبري اآلراء الرئيسية"ملعرفة استخدام طريقة التدريس  - 2

بستان العلوم  املتوسطةاملدرسة تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع يف 

 .سومربكرانج دالجنو موجوكرطا

 مهارة لرتقية" الرئيسية اآلراء تعبري" التدريس طريقة عرفة فعالية استخداممل - 3

 بستان املتوسطة املدرسة يف السابع الفصل يف العربية اللغة تعليم يف الكالم

 موجوكرطا؟ دالجنو سومربكرانج العلوم

 منافع البحث  .د 

  :يما يلة كقدمها الباحثتف ،فأما املنافع منهذا البحث

والستيفاء شرط  ةزيادة العلوم للباحث: منها ة،للباحث يالعلممنفعة البحث  - 1

ة األوىل بمتحان اإلحلاقي حلصول الشهادة بالدرجة الطقمن شروط اإل
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)S.Pd.I(بكلية الرتبية جبامعة سونان أمبيل  ، يف قسم تعليم اللغة العربية

  .اإلسالمية احلكومية سورابايا

تعريف  ي،ه ةفيها الباحثبحث ستمنفعة البحث العلمى للمدرسة اليت  - 2

يف تدريس اللغة العربية يف " تعبري اآلراء الرئيسية"طريقة  عن استعمال ةالباحث

بستان العلوم سومربكرانج دالجنو  املتوسطةاملدرسة السابع يف  الفصل

 .موجوكرطا

 " تعبري اآلراء الرئيسية"طريقة  جديد وهو استعمال بتكارإوتسهيل الطالب ب - 3

ث مهة املتعلمني باللغة العربية حىت حتأن  ةد الباحثير تو  ،تعليم اللغة العربية يف

 .عملية التعليم يكون املتعلمون نشيطا وال ممال يف

دراسة اللغة  لتنبيه املسلمني ليكونوا حيثون أوالدهم يف: للعامة، منها تهمنفعو  - 4

واألسس  أى دين اإلسالم، العربية دائما ليفهموا معاىن أسس حكم دينهم

 .القرآن واحلديث يه

 مجال البحث وحدوده. ه

  :جمال البحث وحدوده على أساسه ما يلي  

 .الكالماملسألة ىف هذا البحث هي ترقية مهارة .1

 .تعبري اآلراء الرئيسيةىف هذا البحث بطريقة  ةالباحث تاستعمل .2
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) طلبا 20(السابع  ىف هذا البحث ىف الصفل ةالباحث تأخذ .3

 .كالفصل التجرييب

بستان العلوم  املتوسطةاملدرسة هذه املسئلة ب ةبحث الباحثتأن  .4

 .سومربكرانج دالجنو موجوكرطا

 .هلذا البحث أقل من مثانية مرات ةالباحث تاحتاج .5

 .الكالمىف هذا البحث وحدوده هو املكافأة األساسية ىف مهارة  .6

 توضيح بعض المصطلحات  . و

يف  ستخدمةاأللفاظ املدد موضوع هذا البحث ويفصل ة حتالباحث تكان

 "تعبير اآلراء الرئيسية" فعالية استخدام طريقة" :يوه ،موضوع  البحث العلمى

بستان  المتوسطةالمدرسة لطالب الفصل السابع في  لترقية مهارة الكالم

لئال يتسع البحث إىل اجلوانب األخرى " العلوم سومبركرانج دالنجو موجوكرطا

  .اليت التدخل هذا البحث سواه

معان اليت تتضمن يف موضوع هذا البحث ليسهل فهم  ةشرح الباحثت

كما ف ،فأما البيانات والتوضيح اخلاصة لتحديد هذا املوضوع. تضمني هذا البحث

  :يلي
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الية املقياس الذي يظهر به أهداف ما طبق الفاعل إىل أين   :  فعّ

  11.وصول مقصودها

املعلومات إىل األساليب اليت يتبعها املدرس يف توصيل   :  طريقة

  12.أذهان الطالب

الطريقة لشحذ الشجاعة الطالب يف تعبري التكلم   :  تعبرياآلراء الرئيسية

  13.باللغة العربية بشكل تلقائية وخالقة

هي من إحدى املهارات اللغوية األربعة، وهي كفاءة   :  الممهارة الك

إطالق األصوات والكلمات لتعبري الفكرة أو اآلراء أو 

  14.أو الشعور إىل احملاوريناإلرادة 

  

  دراسة السابقة. ز

  دوي وردة:     سماإل

  د02207059:   رقم القيد
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  قسم تعليم اللغة العربية:   كلية الرتبية

لرتقية مهارة " ما أنا من أنا"فعالية استخدام اللعب اللغوي :   املوضوع

جونواجني  " بلنجوال"الكالم يف املدرسة العالية لفصل الثاين 

  سيدوارجوكرييان 

  حتليل البحث 

  حتليل املستوى األمهية مهارة الكتابة خصوصا ىف اإلنشاء إىل نتيجة 

71,۲> 3,20 <٢٠,٢  

ن البحث الذي أ. دوي وردةوالبحث العلمي الذي قدمته الفرق بني هذا البحث 

لرتقية مهارة " ما أنا من أنا"اللعب اللغوي نه استعمل طريقة أ ةالباحث هاقدم

. جونواجني كرييان سيدوارجو" بلنجوال"املدرسة العالية لفصل الثاين الكالم يف 

لتسهيل فهم الطالب عن دراسة " تعبرياآلراء الرئيسية"طريقة  ةاستعمل الباحث

الفصل يف  النصوص العربية جيدا  الكالميفوتدريب الطالب  الكالم مهارة

خبالف . موجوكرطا بستان العلوم سومربكرانج دالجنو املتوسطةاملدرسة ع بالساب

ما "اللعب اللغوي وهي تبحث عن طريقة  دوي وردةالبحث العلمي الذي قدمته 

" بلنجوال"لرتقية مهارة الكالم يف املدرسة العالية لفصل الثاين " أنا من أنا

  .جونواجني كرييان سيدوارجو
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  خطة البحث  . ح

  :يهذا البحث العلمى إىل أربعة أبواب وتفصيلها كما يل ةقسم الباحثت

 ،وقضايا البحث ،بحث عن خلفية البحثتيف هذا الباب : الباب األول 

و جمال البحث و حدوده و  ،ومنافع البحث ،وأهداف البحث

. وخطة البحثتوضيح البحث و حتديده، و دراسة سابقة، 

  .كون وسيلة لفهم املوضوعات التاليةتوهذا الباب مهم ألنه س

عن الدراسات النظرية من موضوع  ةاحثبحث البتيف هذا الباب : الباب الثاىن 

  :نيتوى هذا الباب على فصولحتو  ةالباحث االبحث الذي قدمه

تعبري  وطريقة يعين طريقة التعليم اللغويةبحث ت:   ولالفصل األ

وتشتمل على تعريفها وأهدافها  اآلراء الرئيسية

ا ومنافعها   .وخطوا

أي تبحث  المعن مهارة الك الباحثة  بحثت :  الفصل الثاىن

 أهدافوأمهيتها و عن مفهوم مهارة الكالم 

مواد تعليمها وطرائق التعليمها و و  تعليمها

  .الموالك الكالم مهارة بني التفريق، التقوميها
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البحث أي يبحث عن نوع هذا البحث طريقة تبحث الباحثة : الباب الثالث

وطريقة مجع وهيكل البحث وجمتمع البحث وعينته  ،البحث

  .وحتليل البيانات ،وبنود البحث ،البيانات

عن الدراسة امليدانية والدراسة حتليلية  ةقدم الباحثتيف هذا الباب :  الباب الرابع

. يف تعليم اللغة العربيةطريقة تعبري اآلراء الرئيسية عن استعمال 

  :توي هذا الباب على فصلنيحتو 

 املتوسطةحملة التارخية عن مدرسة مبدرسة :  لالفصل األوّ 

  .دالجنو موجوكرطا سومربكرانج بستان العلوم

بحث عن البيانات وكيفية التحليل عن ت:  الفصل الثاىن

لرتقية " تعبري اآلراء الرئيسية"طريقة  استخدام

مبدرسة  السابعمهارة الكالم لطالب الفصل 

دالجنو  سومربكرانج بستان العلوم املتوسطة

  .موجوكرطا

األخري يشمل عن اإلختتام ويتناول فيه خالصة يف هذا الباب :الباب اخلامس 

  .واإلقرتاحات البحث

  


