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 الباب األول
  مقّدمة   

 
 خلفية البحث .أ 

أن اللغة العربية هي لغة من لغات الدولية وقد استعملها 
م األم فيوآانت احدى لغات مستخدمة مليون من الناس 

 الفهم الذيلها منزلة عالية وآلة إذان اللغة العربية . المتحدة 
الدنيا واالخرة من اجل  فيالنفس آافة ولنيل السعادة  فيليثبت 

لغة العربية ویعلموا لهذا فيجب على آل مسلمين أن یتعلموا ا
ویعتمدوا عليها لمعرفة العلوم من انواع نواحي الحياة المرء 

قلبه مكانا عاليا ألن اللغة  فيالذي یتعلم اللغة العربية سيشعر 
یعبربها العرب عن اغراضهم وهي اللغة الوحدة  العربية التى

إنا : "الكریم  القران فيرآن آما عالم االسالم ولغة الق في
 1".أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

فاللغة العربية . العصر الحاضر دنيا اجماليا فيشهدنا 
فال عجب  –اليوم  –بالدنا اندونسيا  فيمختاجة اآثر من قبلها 

اذا آان الناس یتسابقون الى معرفتها ودراستها وال سيما 
هذه بشري لنا . باندونسيا التى آان معظم سكانها مسلمين 

ولكنها من المظاهر الموجودة ما آان الذین یتعلمون اللغة 
العربية اال ألجل معرفة او مضطر فقط بدون الفهم العميق ألن 

مع  بروا بأن ادراك اللغة العربية صعبةالمسلمين قد اعت أآثر
 .أن هناك الطرق األهم السهل

 فيإّن عالم التربوّیة تكون احدى األجزاء المهّمة للغایة 
المدارس أینما تكون فيها  فيبناء األجيال وإذآاءهم، خاصة 
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وعملية التعليم . عملية التعليم والتعّلم وآذلك تقویمات التربية
الحياة اليومّية توّرط  فيالمدارس أم  فيوالتعّلم التى تطّبق 
وإّن عملّية الفكرّیة نفسها تشتمل على . بالطبع عملّية الفكرّیة

المعروف أّن ومن . عملّية التعّلم، الفهم، الذآر واإلدراك الحّسي
آّل األفراد لهم آفاءة الفكرّیة المختلفة وهي تتعّلق بالطلبة آيف 

عالم التربوّیة اآلن عامة  فيوالمشكالت . یستعملون ویتدّربونها
الفهم أم ذآر  فيأخذ اإلعالمات، إما  فيصعوبة الطلبة  فيتقع 

 .المدارس مّرة أخرى فيما یتعّلمها الطلبة 
األشياء التى البّد علينا أن نهتّم بها إدخال أّیة مسوّد،  فيو

عملّية التعّلم ستحدث فيها عالقتان وهما عالقة المادّیة  فيأّن 
وتعرف عالقات المادیة بلقاء الطلبة ومواد . واإلجتماعية

الدراسية، وأّما عالقة اإلجتماعية تعرف بوجود العالقة بين 
 2 .ببعضالطلبة واألساتيذ وآذلك العالقة بين الطلبة بعضهم 

انتساج تلك  فيلذلك ستكون محاولة تكوین خبرة التعّلم ناجحة 
 فيهذا المجال یملك المدّرسين دورا مهما  فيو. العالقتين

إعطاء العلوم الى الطلبة، ألن احدى المشكالت التى یواجهها 
نفس الطلبة  فيالمدّرس هي آيفما اخراج العمليات والفعاليات 

ألن نجاحة التعّلم تتأّثر بوجود عملية  .ليتعلموا فعاليا وجّذابا
هذا المجال  فيو –تعّلم اللغة األجنبية  فيتعّلم الطلبة السيما 

ألّن فيه نصوص القراءة  –اللغة العربية  فيبحثت الباحثة 
إذا ما وجدت الطرائق المعّينة التى . آجزء من المواد المهمة

حتویات عّرفها المدّرسون فسيشعر الطلبة بالصعوبة لفهم م

                                                            
  :منیترجم  2
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تعّلم اللغة العربية خاصة  فيفلذلك تكون مواد القراءة . القراءة
 .عملية قراءة غير فّعال بدون معرفة المقصود المضمون فيها

المجالت التربویة البد أن یهدى إلى  في الدرجاتفكل 
المهارات األ آادیمية او المهارات األخرى المتعلقة بأهمية 

  (generik)وأشدها ألبد أن ُیشار إلى  المهارات الجنسية . التربية
ُیْهَدوا آيف ُیْنظم النفس وآيف یتعلم ) الطالب(مثال ذلك هم 

ص األخر  المهارة الكالمية تعلما سارعا وآيف یتأثر الشح
آل درجات التربویة  فيوآيف یتدفع النفس لإلبداع والتغير 
 .بمدرسة ما التي یدرس بها الطالب

العالم  الشعبمجال الشعب اإلندونسي خاصة و  فيو
عامة، ان التربية تدور دورا مهما لتنمية هذه الشعوب العالمية 
 .خاصة الشعب اإلندونسي ونشأته وفقا على تنمية العالم والدول

ألن التربية وسيلة من وسائل نشأة الشعب اإلندونسي في 
نمّو الموارد  فيالعامة أهميها  فيالخاصة والشعب الدولي 

 . (SDM)البشریة
والمثقفين اإلندونسيين طریقة  الحكامإذا ما تغير آلهم من 

التعليم الموجودة بطریقة الجدیدة فُيوَلد من هذه الطریقة القدیمة 
لتي ال یملك قدرة ابتداعا والیملك أیضا الشحص أو الطالب ا

. بل انهم متغيرون مبتدعون هذا الشعب شعبا قویا. المهارات 
وال یكونون شخصا ضعيفا ویتصعب الحكام بسبب ضعف  

 .قدرتهم
التربية أهم الحاجات اإلنسانية ألن فيها واألصل ان 

تتأثر في حبل الناس والمجتمع . دورها دور مهم في الحياة
 .بالجوان
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هم : وآان األوالد، هم جوهري والدیهم ، من حيث الهمة 
وُیرجى منهم رجاء حسنا ليكون . الذین یواصلون همة والدیهم

 .الهمة وأعلى من امه وابيه فيشخصا عاليا 
من هنا اعطى الوالد لولده خير لمستقبل ولده، مثال اختار 
الوالد المدرسة المعينة المشهور والمعتبر لمستقبل ولحس 

بل من ذلك طلب الوالد النبأ المالئق عن آيفية رعایة . حياته
الولد رعایًة صحيحًة وأهميها عن آيفية دفع الوالد لولد لينشأ 

 .نمو الحياة فيالولد نشأًة جيدًا حسنًا 
آثير من الوالدین الیعرفون مهارات ولدهم بمعنى 

. هذا یسبب أعمار ولدههم لم یزل شبابا وال شيخا. الحقيقي
 .ى ال ُیعَرف مهارات ولدهم عرفا واضحًاحت

في عملية التربية نشأ الطالب نشأة آاملة شامال إذا تقام 
وال تقام عملية التربية قياما . عملية التربية قياما ابتداعا وحسنا 

الن آره المعلم لطالبه سببا على فشل . آرها أو قياما نظاما 
 .تقام فيهاعملية التعليم وال یحب الطالب المادة التي 

من البيانات التي شرحنا فيما سبق، نهتم نقطًة واحدًة 
یعني ظهور اإلرادة الكبيرة للطالب التباع عملية التعليم ارادة 

والنجاح في عملية التعليم یتأثر في الجوانب األخرى    .شدیدا
. عملية التعليممثال ذلك التأثر بين المجموعات التي تجمع في 

هنا یعني البيئة و الوسيلة والطریقة  موعاتجوالمراد بالم
 .والمصدر التعليم وغيرها

أشار هذا البحث، في عملية التعليم التي تقام في مدرسة 
والهدف من عملية التعليم هو اعطاء بعض العلوم من . ما

األستاذ إلى طالبه وآيفية شرح األستاذ بعض العلوم واعطائها 
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ن الشروح الواضحة والطالب هنا یقبلو. وخبرتها إلى طالبه
 .من األستاذ

المدرسة الثانویة الحكومية  فيیعني  الباحث هنا خدأ
مدرسة ما ُتعيَّن ال هذه بأن عملية التدریس في دینانجار جومبانغ

آثير من الطالبين هم یسمعون . بالمنهج التعليمي و طریقته 
وهم . ویقبلون ویالحظون ما شرح المعلم او األستاذ إليهم

واإلهتمامات من الطالب .المادة الدراسية اتباعا فعاال الیتبعون 
هنا هم یختارون السكوت في الفصل من الفعال على اي مشكلة 

 .عرفها الطالب حين عملية التعليم
سكوت الطالب هنا یدل على أنه یعرف شرح األستاذ وال 
یفهم الشرح باتة  أو الیعرف الطالب على ما شرحه الطالب 

 .أم آثيرا وال یفهمون قليال
نجد هذه الحوادث في المظاهر التربویة في اواخر 
العصور، فلذا، أن التعيين لطریقة التعليم بالمعنى الصحيح 

فنعرف آثير من . یدور دورا مهما في نجاح التعليم حين ذك
المناهج التي تتضمن على ثبوت المناهج التعليمية وطریقاتها، 

 .في عملية التدریس وایضا الوسيلة التي ُتستخدم باألستاذ
والمراد . وهناك الفرق بين الطالب من حيث أفكارهم 

من الفرق بين الطالب یعني انهم اي الطالب الذین لهم درجة 
وهذا . األفكار العالية ومنهم الذین لهم درجة األفكار الناقصة
خریطة "غير مالئق حين تتوقع عملية التعليم بالطریقة 

وعدد الطالب . ثر في عملية التدریسهذه الحادثة، یتأ". الفكرة
الذین یقوِّل أي یوصل األفكار واألراء والسؤال أقل من 

 . هم السلبيين حين یقبل الشروح من األستاذ. الطالب السلبيين
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واللغة العربية ایضا تختاج إلى الكالم واإلبداع الكثيرة 
وهذا البد أن یعمل الطالب في آل وقت وحين لنيل المهارات 

ومن جانب الكالم البد . الكالم بمادة اللغة العربية فيلة الجمي
لذا البد ان یتحدث الطالب . أن یتعلم الطالب القواعد اللغویة 

 .باللغة العربية لكي یفهمون اللغة العربية فهما صحيحا
مساعدة  في خریطة الفكرةولمعرفة تطبيق طریقة ال

الطلبة على فهم مواد اللغة العربية التى تكون من نصوص 
همية أ": الكالم، فتبحث الباحثة البحث الجامعي بالموضوع

لترقية مهارة الكالم في  خریطة الفكرةة طریقال تطبيق
 ." ججومبان دینانجارالحكومية المدرسة الثانویة 

أهمية أشار الباحث هذا البحث لنيل الصورة الكاملة عن 
لترقية مهارة الكالم " خریطة الفكرةال"تطبيق طریقة التدریس 

 الحكومية الثانویة في مدرسة الثانویة العربي للدارسين
 .جومبانغ دینانجار
 

 .قضية البحث .ب 
بق، فالقضایا امن البيانات الكثيرة التي ذآرت في الس

 :معينة  آما یلي 
بمادة اللغة "  خریطة الفكرة" التعليمية آيف تطبيق الطریقة  .1

 العربية في عملية التعليم ؟
 الحكومية الثانویةآيف مهارات الكالم للدارسين في مدرسة  .2

 جومبانغ ؟ دینانجار
لترقية "  خریطة الفكرة "تطبيق طریقة التدریس  تأثيرآيف  .3

 الحكومية الثانویةمهارة الكالم العربي للدارسين في مدرسة 
 ؟ جومبانغ دینانجار
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 .فوائد البحث وأهداف البحث  .ج 
للوصول على أعراض الباحث الشامل في صناعة 
هذا البحث الجامعي، شرح الباحث األهداف التي یراد 

 :الوصول لها وفوائدها وهي رتبها الباحث آما یلي 
 أهداف آتابة البحث  .1

بمادة "  خریطة الفكرة"لمعرفة تطبيق الطریقة التعليمية  .أ 
 التعليم اللغة العربية في عملية

 لمعرفة مهارات الكالم للدارسين في مدرسة الثانویة .ب 
 .جومبانغ دینانجار الحكومية

" خریطة الفكرة"فة أهمية تطبيق طریقة التدریس لمعر .ج 
في  الثانویةلترقية مهارة الكالم العربي للدارسين 

 .جومبانغ دینانجار الحكومية الثانویةمدرسة 
 فوائد البحث  .2

یكون البحث رجى الباحث في هذا البحث الجامعي أن 
للعام خاصة في نمو التعليم في المدارس بمادة اللغة  بحثا

ين مهمتين آتابة هذا تنقسم إلى قسم فيوائد العربية، وأما الف
هما الفواعد في المجال الجامعي والمجال خارج الجامعي ، 

 :بين الباحث آالهما فيما یلي هي 
 
 
 

 للجامعةالفوائد  .3
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فوائد البحث هذا، لجامعة سونن أمبيل الحكومية 
 :سورابایا مَقدمها آما یلي 

لتوسيع على أفكار الطالب علمية لجامعة سونن أمبيل  . أ
الحكومية سورابایا خاصة وجامعات أخرى في العامة 

 .قدر نمو عملية التعليم بمدرسة معينة
ية تكميال علي آتب المكتبة بجامعة سونن أمبيل الحكوم . ب

 .سورابایا
 الفوائد خارج الجامعة .4

وأما الفوائد خارج الجامعة هو الفوائد التي وجدت 
 :خارج الجامعي، ومنها یقدمها الباحث آما یلي 

ِإلنفاع العلوم التي قد درسها الباحث، وإلنفاع العلوم  . أ
المتعلقة بمجالت تربویة أهمها تربية إسالمية حتى تعطي 

 .لزیادة العلوم التربویةالدوافع لمن له اإلرادة 
إعطاء الفكرة التربویة للمعلمين للدارسين في مدرسة  . ب

من حيث نشأة  .جومبانغ دینانجار الحكومية الثانویة
 .َعملية التعليم خاصة بمادة اللغة العربية

 
 
 
 

 تحدید الموضوع .د 
حدد الباحث هذا البحث الجامعي في عملية التدریس 

 دینانجار الحكومية الثانویةللدارسين الثانویة في مدرسة 
 .الفصل الثنية عشر من قسم اللغة فيخصائص  جومبانغ
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" خریطة الفكرة"من حيث تطبيق طریقة َعملية التعليم 
 .بمادة اللغة العربية

 
 بيان الموضوع وتحدیده .ه 

تسهيال لفهم آل ما في هذه البحث الجامعي في 
 :الموضوع السابق شرحها الباحث آما یلي 

هي وجود الحاجة الضروریة، وهي تختاج إلى :  أهمية
 .الشدائدالمحرقة, القرار والعمل

مصدر من طّبق یطّبق اي السعي الى استمالة :  تطبيق
, استمالتهم فيیرغب  الشخص   اواألشخاص الذین

السعي الى اءءستمالتة الشخص او األشخاص الذى 
 3.ُیرغب في اءستمالتهم

التي تردد ) منهج(الطریقة هي :  خریطة الفكرةطریقة ال
الخاطر بالتأمل والتدبر بطلب المعاني من جلد او 

 .غيره یشّد على ما فيه
هي المحاولة الشدیدة في عملية التعليم لنيل على :  لترقية

, المقصود التدریسي الذي رجى به المعلم او سواه
 .ما زال یتنقل به من حال الى حال, رفعه و صّعده

 :الكالممفهوم مهارة 
مهارة الكالم هى الحال الذى یصور قدرة الشخص  -

 4.جودة ام آميا
الكالم هو قدرة تلفظ االصوات المفردات المعبر  -

 5.االفكار واالراء والمشاعر
                                                            

 460ص )  1987, دار المشرق : بيروت (,  واألعالمالمنجد في اللغة , لویس معلوف 3. 
 ,Moh. Uzer Utsman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 1992)                : یترجم من 4

1 
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سة هي المدر:  جمبانغ دینانجار الحكومية مدرسة الثانویة
 . التي أقامت عملية التعليم 

 
 البحثنظام  .و 

قضية  الباحث خلفية البحث  وقدم : في الباب األول 
 .أغراضه وفوائده , البحث

قدم الباحث آراء العلماء التي : وفي الباب الثاني 
والنظریات هنا هي . ُتستخدم لتأآد النظریة في تحليل المواد 

النظرة العامة التي تتضمن عن احوال تطبيق طریقة التعليم : 
غة العربية ترقية مهارة الكالم بمادة الل في خریطة الفكرة
جومبانغ واهتم الباحث  دینانجار الحكومية بمدرسة الثانویة

هنا في نمو مهارة الكالم بمادة العربية  وقدم أیضا المبدأ 
خریطة والغرض و العناصر عن وجود طریقة التعليم 

بمادة  خریطة الفكرةوقدم أیضا تطبيق طریقة التعليم . الفكرة
 .جومبانغ دینانجاراللغة العربية بمدرسة الثانویة 

, تریغوالسي نظري, طریقة البحث :والباب الثالث 
 .طریقة جمع الوثائق, طریقة المقابلة, طریقة المشاهدة

قدم الباث محصول المواد البحثي : والباب الرابع  
ترقية مهارة  في خریطة الفكرةالمتعلق بتطبيق طریقة التعليم 

 .جومبانغ دینانجارنویة الكالم بمادة اللغة العربية بمدرسة الثا
وقدم الباحث التصویر البحثي العام و عرض المواد 

 .وتحليله 
 البحوث: والباب الخامس 

                                                                                                                                                                          
 :Henry Guntur, Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Bahasa (Bandung  یترجم من 5

Angkasa,1981),19  
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اإلختتام ، أعطى فيه الباحث :  سادسوالباب ال
  .اإلستنباطات واإلفتراحات المتعلقة بكتابة البحث 


