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 الباب االول
 دقمة امل

 
 البحث خلفي  -أ

لغة، مبا فيها العربية، وينبع أصال من اللغة املستخدمة مستخدمي اللغة لا انتك
على التواصل مع بعضها البعض، وذلك قبل مرحلة املقبلة، وقد دونت اللغة  لكالميةا

 .أو تسجيلها يف شكل لغة مكتوبة
ابإلضافة إىل وسائل االتصال، خيدم اللغة أيضا كأداة وسائل االعالم الفكر أو 

إنسان، وقال انه  طوير لغة تتبع تطور التفكري يف لغةت. غة املستخدم اخلاصةاملنطق لل
مل يكن قادرا على حفظ وتوسيع ويعرف أيضا ابسم كامل الكلمة من اللغة على الرغم 

لذلك، وأحياان ال يكون الشخص قادرا على . من انه لديها مستوى عال من الذكاء
  يتوافق مع ما يريدتذكر كلمة أو عناء استدعاء مفردات الذي 

اللغة العربية هي واحداة اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا أكثر من 
وتسخدم هذه اللغة رمسيا قبل ما يقرب من (. 2991الغّزوي،)مائيت مليون مسلم 

لغة الكتاب املقدس واإلرشاد الدين  ملسلمى العامل، مت ابلطبع  وألهنا .دولة عشرين
هي اللغة اعظم أمهّية ملئات املاليني من املسلمني يف مجيع أحناء العامل، كل من العرب 

  .وغري املواطنني
تكوين التالميذ يف االستماع إن تعليم اللغة العربية له أغراض منها و يف احلقيقة 

والتكلم والقراءة والكتابة ليكون ماهرين فيها، تلك املهارات األربعة ال يفرق بعضها 
 .عن البعض ألهنا وحدة متعلقة متكاملة
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الطالب قادرون على التواصل بشكل جيد  وبصفة عامة هتدف مهارات غري أن
هي وسيلة جيدة ومعقولة إليصال رسالة . مع اللغة اليت يتعلموهنا لفظيا ومعقوال

 .رين بطريقة غري مقبولة اجتماعيالآلخ
كما عرفنا، عملية التعليم التعلمية اللغة العربية يف املعهد القدمي يهتم ابلتعليم 

مشكلة، كيف الطالب يستطيع أن يتكلموا اللغة  وهذه. القواعد والقرأة وال غريها
العربية عندماهم يهتمون القواعد والقرأة والغريها؟ وابحلقيقي من يستطيع ان يتكلم 

 . اللغة العربية فهو يفهم اللغة العربية
يف سياق تعلم اللغة العربية، مهارات الكالم مبا يف ذلك املهارات األساسية اليت 

 .تعلم اللغات األجنبية من هدف النهائيهي واحدة من اجيب أن يتقن الطالب و 
 .يقدر طلبة الن مهارة الكالم تستطيع ترقية مهارات األخرى

يلجأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل  سيلة التعليمية هي ماالو 
وهي تعليمية ألن املعلم يستخدمها يف عمله، وهي  .عملية التعلم وحتسينها وتعزيزها

  .مية ألن التلميذ يتعلم بواسطتهاتعلي
و مادة اللغة العربية . أن الوسائل التعليمية مهمة جدا، يف تعليم اللغة العربية

إذا ينبغي اإلحتمام . رأن ولغة الدينأيضا تكوين مهمة يف حياة التالميذ ألهنا لغة الق
خيشى .  ما احلكومية أو غري احلكوميةملدارسة اإلبتدائية اىل اجلامعة أابللغة العربية ا

عندما ال تزداد الوسائل التعليمية يف التعليم سوف تضيع رغبة التالميذ يف إتقان اللغة 
 .املتخدمة العربية

كرطا بقلق ابلغ إزاء موجو  نجعلوم كوفانظرا املدرسة املتوسطة اإلسالمية حبر ال
الطالب تعلم من أجل التنمية وخاصة يف جماالت الكالم، الذي هو يف الواقع هناك 
فجوة بني معايري الكفاءة واليت يتم حتديدها من خالل حقيقة أنه يف هذا اجملال، واليت 

 .أصبحت عقبة أمام حتقيق هدفه املتمثل يف التعلم

                                                           
هاالدكتورنايف محمود معروف،         4 ص(  99  دارالنفائس ، سنة: لبنان-بيروت) خصائص العربية وطرائق تدريس
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 يف الوضع. ليلى اامسه تدرس استاذة سبعة فصلال يف ربيةالع اللغة تعلم تدرس
 واألساليب اإلعالم وسائل خصوصاحول الشديد، للقلق الدرجة القضية هذه

 هي املدارس يف والتعلم التعليم عملية. التعلم عملية أثناء املعلم قبل من املستخدمة
 .التعليمية ئلوالوسااحملرومة اتقان طريقة  املعلمني ألن وكفاءة، فعالية أقل

 نقص ألن املدرسية والكتب والطباشري فقط، السبورة اإلعالم وسائل استخدام
 استعداد على الطالب يكون أن جيب املدرسة، قبل من اململوكة املدرسية الكتب

 أن الطالب من ويطلب ، 3 الدراسية املنهج أن حني يف زمالئه، مع للمشاركة
 حمدودة يستخدموهنا اليت اإلعالم وسائل أن حني يف ومبتكرة، وخالقة نشطة تكون
 .التعلم عملية تدعم وال جدا

 من الرغم على احملاضرة، أسلوب تستخدم تزال ال املعلمني أيضا املدرسة هذه
 تكون أن تعلم يقال أن ميكن كيف.  3 الدراسية املناهج نفذت قد املدرسة أن

 .شيء كل هذا فقط راتبة املستخدمة واألساليب اإلعالم وسائل كانت إذا انجحة
 عدم عن النظر وبصرف جدا، ضئيلة أيضا هي احلديث يف الطالب مهارات

 على. االبتدائية املدرسة خرجيي من ومعظمهم التعلم، وأساليب اإلعالم وسائل وجود
 املعلمني واستشهد هواية، بعنوان الدرس املعلم يشرح عندما فقط املثال، سبيل

 الطالب مث اختيارهم، مت الذين الطالب أحد مع صفقة كتاب يف األحاديث
 الكتب، يف موجودة تكن مل اليت اهلواايت عن املفردات بعض اهدت كما. االستماع

 مع حوار للطالب ميكن الصف، وسط يف األمام إىل الطالب عندما أنه حىت
 الزمالء مع ممارسة يف قدما املضي على هلم قيل عندما الواقع، يف ولكن. صحيح

 نقص بسبب العريب احلوار استخدام يستطيعون ال الذين الطالب من يدوالعد
 مهتمة ليست الطالب فإن وابلتايل للغاية، مملة املستخدمة اإلعالم وسائل املفردات

 .العربية اللغة تعلم يف
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بعض وسائل اإلعالم احلالية، وهناك بعض وسائل االعالم اليت استخدمت  
جتلب السرور للتالميذ وجتّدد . رف أو املواد املوردةكوسيلة إليصال املعلومات واملعا

الميذ اهنا نشاطهم وحتبب اليهم املدرسة إهنا تساعيد على تثبيت احلقائق يف اذهان الت
 .استخدامها من احلركة والعمل حتيي الدرس مبا يتطلبه

يف عملية التعليم والتعلم يف الفصول هناك من العناصر املشروعات، منها 
للحصول على األهداف التعليمية املرجوة الكيفية يمية داة يف العملية التعلتستخدم األ

الوسيلة التعليمية  إىلولذالك التعليمية حتتاج . ميةيونتائج التعليم يرتفعها الوسيلة التعل
 (.word wall)منها استخدام وسيلة جدار الكلمة . ساعد مهارة الكالملت

عة املفردات نظمت بشكل منهجي تقدم هو جممو   (word wall) جدار الكلمة 
هو  (word wall)جدار الكلمة . مع األحرف الكبرية ولصق على جدار الفصول

هذه الوسلية تصميم . وسيلة التعليم ينبغي أن تستخدم لست معروضة أو مشاهدة
يع وأنشطة نوميكن أن يورط التالميذ يف تص. لرتقية أنشطة جمموعات الدراسة

 .يرجي مفهوم مهارة الكالم (word wall) م جدار الكلمةابستخدا. استخدامه
 

 البحث قضااي -ب
 :أما ضقااي البحث

لطلبة  يس مهارة الكالملتدر  (word wall)سيلة جدار الكلمة و  ختطيطكيف  - 
 ؟كرطاموجو  نجاإلسالمية  كوفااملتوسطة " حبر العلوم"فصل السابع مبدرسة ال

لطلبة  (word wall)جدار الكلمة  بوسيلة تدريس مهارة الكالم كيف تطبيق - 
 ؟كرطاموجو  نجاإلسالمية  كوفااملتوسطة " حبر العلوم"فصل السابع مبدرسة ال

 املتوسطة" حبر العلوم" فصل السابع مبدرسةال لطلبة مهارة الكالم كيف كفاءة - 
  ؟ (word wall) موجوكرطا ابستعمال جدار الكلمة نجكوفا اإلسالمية
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 البحث أهماف  -ج

 :أما أهداف البحث
لطلبة  يس مهارة الكالملتدر  (word wall)وسيلة جدار الكلمة  ختطيطملعرفة  - 

 ؟موجوكرطا نجاإلسالمية  كوفااملتوسطة " حبر العلوم"فصل السابع مبدرسة ال
حبر "فصل السابع مبدرسة اللطلبة  (word wall)جدار الكلمة  تطبيقملعرفة  - 

 ؟موجوكرطا سالمية  كوفانجاإلاملتوسطة " العلوم
 املتوسطة" حبر العلوم" فصل السابع مبدرسةال لطلبة مهارة الكالم كفائةملعرفة   - 

 ؟ (word wall)موجوكرطا ابستعمال جدار الكلمة  كوفانج  اإلسالمية
 

 حثبال ةنافع -د

 :أما منافع هذا البحث
لتنمية مهارة الطالب  لزايدة معلومات عن طرائق ووسائل التعليمية:  للمدرسة - 

 .يف تلك املدرسة
و ميكن سائل التعليمية املناسبة بتعليمه لتزويد املدّرس ابلطرائق والو : للمدرس  - 

 .استخدام هذه الوسيلة يف عملية تدريسه خاصة يف تعليم مهارة الكالم
ليسّهل الطالب يف فهم املادة إببتكار طرائق و الوسائل التعليمية :   بةللطل - 

 .ابسخدام وسيلة جدار الكلمةجلديدة و ارتفاع مهارة الكالم ا
والستيفاء شرط من شروط اإلمتهان  ةعلوم للباحثاللزايدة :   ةللباحث -4

م اللغة ييف قسم تعل، (S.Pd.I)اإلحلاقي للحصول على الشهادة ابلدرجة األوىل 
 .اابايالعربية كلية الرتبية جامعة سوانن امبيل اإلسالمية احلكومية سور 
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 حمود البحث -ه
 :اقتصر البحث على احلدود التالية 

ها املوضوع اقتصر على تطبيق وسيلة جدار حدود البحث من: حدود املوضوعية - 
حبر  لرتقية مهارة الكالم لطلبة يف الفصل السابع مبدرسة (word wall)الكلمة 

 .ماجاكرطا توسطة اإلسالمية كوفانجامل العلوم
وم لمكان البحث يف الفصل السابع مبدرسة املتوسطة حبر الع: نيةحدود املكا - 

 .اإلسالمية كوفاغ ماجاكرطا
م  1122-1122:أجر هذا البحث العملي ىف العام الدراسي  :حدود الزمانية - 

 يف املستوى اوىل
 

 توضيح بغض ةصطلحات البحث  -و

 :يل شرح احلث بعض املصطلحات لنيل الفهم من هذا املوضوع، كما اي
تطيقها وهو عند السعي استعمال الشخص -يطبق-من كلمة طبق: تطبيق - 

واألشخاص الذين يرغبون يف اعداد وتنفيد وتقومي يف استعماهلم مبعىن يفعل 
ة بتطبيق اما املقصود التطبيق يف هذا البحث هو تعليم اللغة العربي  .الشئ

 (.word wall) "جدار الكلمة"الوسيلة 
هو وسيلة من وسائل التعليم جملموعة املفردات نظمت بشكل  : جدار الكلمة - 

 .منهجي تقدم مع األحرف الكبرية ولصق على جدار الفصول
  ترقية مبعىن رفعه وصّعده-يرقي-مصدر من رقي :ترقية - 
مهارة الكالم هو القدرة على التعبري عن التعبري األصوات او  : الكالم مهارة -4

الكلمات للتعبري عن الفكريف شكل افكار وآلراء والرغبات او املشاعر اىل 
  .شريك احملادثة

                                                           
الملويس معلوف 4  (دار المشرق:بيروت. )، المنهجد في الغة وال
 72 :المراجع السابق، ص  
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 دراس  سابدق  -ز
 :الدراسة السبقة فيما يتعلق هبذا املوضوع فيما اييل

لرتقية مهارة الكالم " سوكراتك"، أتثري تطبيق إسرتاجتية 1122ممد عزيزى  - 
بية يف كلية الرتبية قسم التعليم اللغة العر " احلكومية السم اباملدرسة العالية

 اباجلامعة سوانن امبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي
يعرض هذا البحث للحصول الدرجة األوىل، يشرح هذا البحث عن أتثري 

كومية الية احللرتقية مهارة الكالم ابملدرسة الع" سوكرتك"تطبيق إسرتاجتية 
َثِّّرأ يف ترقية مهارة الكالم لطالب الفصل" سقراطى"السم إن طريقة  اشر الع أتأ

إذا نظر إىل نتيجة التحليل . ل هللا وارو سيدوارجاية فصنو ايف مدرسة الث
على  ( tt)قيمة التقد ويف جدوال أو  2،21،6بقيمة . (t0)حتصل  tابختبار 

 أكرب من (t0)وهذه تدل على  25،1%: 2وعلى درجة  1،.4%:5درجة 
(t1) و الفريضة البدلية  1،41< 216>25،1: وهي(Ha) لفريضة مقبولية وا

طريقة سقراطي لرتقية مهارة مردودة، فلذالك كانت أتثري تطبيق  (H0)الصفرية 
 .نوية فضل هللا وارو سيدوارجااالكالم يف املدرسة الث

 (Synektik)فعالية تطبيق تكنيكية شينكتيك "، 1122دمحم حبر الدين الفطرى  - 
يف  " وسطة سوراابايم املتاملهارة الكالم مبدرسة واحد هاش يف املناقشة لرتقية

كلية الرتبية قسم تعليم اللغة العرية ابجلامعة سوانن امفيل اإلسالمية احلكومية 
 .سورااباي

يعرض هذا البحث للحصول الدرجة األوىل يشرح يف هذا البحث عن التطبيق 
تكنيكية شينكتيك على أساس املناقشة لرتقية مهارة الكالم قد نّفد بتنفيذ 

م املتوسطة سورااباي ابخلطوات لث مبدرسة واحد هاشيف الفصل الثاجّيد 
كتبه الباحث يعطي الباحث املشكالت البسيطة ابملوضوعات الذي  . أ: التالية

                                                                                                                                                               
 Prof. A.Chaedar Alwasilah,MA.,Ph.D.,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab   :ترجم من 2

(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014)hal.135   
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مث أيمر الباحث رئيس الفرقة اليت قّسمها من قبل الختيار  بورة،على الس
أيمر املدرس رئيس الفرقة لتكوين التمثيل : التمثيل اخليايل. ب. املوضوع

 يل عن املوضوع الذي خيتاره مع أعضائه الفرقة، مث يطلب املدّرس مناخليا
رحلة، ويف هذه امل:  التمثيل املباشر. ج. الفرقة كتابة نتيجة التمثيل اخليايل

يطلب املدرس من الرئيس الفرقة وأعضائه لتكوين التمثيل املباشريت وهو تطبيق 
 .احلوار عن املوضوع املختار

ان الباحث الذي قدمته . مته ممد عزيزىي قدالذهما ما الفرق بيوأ
لرتقية مهارة الكالم اباملدرسة العالية " سوكراتك"الباحث انه استعلمت طريقة 

فضل هللا وارو سيدوارجا و البحث العلمي الذي قدمته دمحم " احلكومية السم
يف  (Synektik)حبر الدين الفطرى انه استعلمت طريقة تكنيكية شينكتيك 

  "لرتقية املهارة الكالم مبدرسة واحد هاشم املتوسطة سورااباياملناقشة 
تطبيق وسيلة جدار  ما الفرق بني الدراسات السابقة وهذا البحثوأ
حبر فصل السابع مبدرسة اللرتقية املهارة الكالم لطلبة  (word wall)الكلمة 
 جوكرطاو م املتوسطة اإلسالمية كوفانجالعلوم 

 




