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 الفصل األول
 أساسية البحث

 خلفية البحث .أ 
 تعليم اللغة أىلية كانت أو أجنبية يهدف إىل استيعاب مهارات لغوية أربعة وىي:

 مهارة اإلستماع. ١
 مهارة الكالم. ٢
 مهارة القراءة . ٣
 ١مهارة الكتابة. ٤

أخرى يف ثالثة أىداف رئيسية ميكن تلخيص أىداف تعليم العربية للناطقُت بلغات 
 ىي :

اللغة العربية اليت ميارسها هبا الناطقون هبذه اللغة, أو بصورة  التالميذأن ميارس  .١
تقرب من ذلك. ويف ضوء ادلهارات اللغوية األربع ميكن القول بأن تعليم العربية  

 يستهدف إىل ما يلي :كلغة أجنبية 
 على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها التالميذتنمية قدرة  . أ

على النطق الصحيح باللغة العربية والتحدث مع الناطقُت  التالميذتنمية قدرة   . ب
 بالعربية حديثا معربا سليما يف األداء

 على قراءة الكتب باللغة العربية بدقة و فهم التالميذقدرة تنمية ج .
 على الكتابة باللغة العربية بدقة و طالقة التالميذد. تنمية قدرة 

خصائص اللغة العربية وما مييزىا عن غَتىا من اللغات أصوات , و  ذالتالمي. أن يعرف ٢
 مفردات وتراكب , و مفاىيم.
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والبيئة اليت ريب ربية وأن يلّم خبصائص اإلنسان الععلى الثقافة الع التالميذ. أن يعرف ٣
 ميذالتالتعلم يأن  ية كلغة أجنبية إذن يعٍتيعيش فيها اجملتمع الذي يتعامل معو. تعليم العرب

 ٢يتعرف على ثقافتهان عن اللغة , و أيتعلم اللغة, وأن 
علي رأي رشددي أمحد طعيمة يف سياق تعلييم اللغة العربية, أن مهارة الكالم ىي 

 .٣و ىي من احد اذلدف اآلخر يف تعليم اللغة األجنبية التالميذمهارة رئسية يستعيبها 
 و يفقطاعة احلياة. يف تعلم أن يف بعض نساارة الكالم مهارة رئيسية تدعم اإلمه

م اليت هبذه ادلهارة ستنتاج نظا أن ميلكوا مهارة الكالم التالميذتعليم اللغة ال بد على 
تعبَت األصوات  ىي مهارةومهارة الكالم ٤خر.اإلرادات إىل اآلصوات التعبَتي لتعريض األ

ادلخاطب. ومعناىا األوسع اإلرادة إىل و الفكرة، و اللفظية أو تعبَت التفكَت من حيث الرأي، 
أن الكالم نظام العالمات ادلمكنة مساعها وبصرىا باستفادة العضو البشري إللقاء التفكَت 

 ٥ىدفا لتسديد احلاجة.
 ي : مهارة الكالم ى ىداف من تعلمأما األ

 لفاظ العربية صحيحة نطق األ على قدرة. ١
 لفاظ القريبة نطق األعلى قدرة . ٢
 و القصَتةيف نطق احلركات الطويلة أ سبييزعلى ة قدر . ٣
 نواع احلالةتعبَت الفكرة بالكالم الكامل يف أعلى قدرة . ٤
 التكلم بكالم البسيطة بالنغمة والًتتيل ادلطابقعلى قدرة . ٥
 التكلم يف احلالة الرمسية بسلسلة الكلمات البسيطة والقصَتةعلى قدرة . ٦
 ٦العامةقدرة التكلم ناعمة حول ادلواضع . ٧
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وبعد ما الحظ الباحث عن إجراء أو تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة 
كميدان البحث الذي يقوم بو الباحث فوجد   مانينجاوالية اإلسالمية احلكومية يف الع

 الباحث األمور اآلتية :
 علم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة متخرج يف قسم تعليم اللغةي الذي. ادلدرس ١

 جامعة اإلسالمية.للكلية الًتبية العربية ب
 سًتاذبيةمتنوعة حسب ادلادة ادلدروسة كاإل الىت استعملها ادلدرس سًتاذبية. اإل۲

القراءة وأحيانا  سًتاذبيةالقواعد والًتمجة واإل سًتاذبيةالسمعية الشفوية واإل
 ادلباشرة.سًتاذبيةاإل

والبطاقات  فهي متنوعة أيضا كالصور . الوسائل التعليمية الىت استخدمها ادلدرس٣
 ادلكتوبة عليها ادلفردات واجلمل البسيطة إمسية كانت أو فعلية.

حيث الينحرف  التالميذاسب بادلواد الىت تعلمها . التقومي الذي قام بو ادلدرس من٤
 عن قاعدة التقومي ادلعروفة.

مهارة ن الباحث أن بناء على ما الحظو الباحث عما أجراه ادلدرس يف التعليم فيتيق
أثناء التعليم  التالميذ, ولكن بعد ما الحظ الباحث عن أحوال جيدالتالميذلدى  الكالم

كما دّلت   جيدغَت  التالميذلدى مهارة الكالمداخل الفصل الدراسي فوجد الباحث أن 
  عليو الظواىر اآلتية :

 باللغة العربية داخل الفصل و خارجو ايتكلمو  مل التالميذ. أكثر ۱
اإلجابة عن األسئلة الىت قدمها إليهم ادلدرس  باللغة  ايستطيعو  مل التالميذ. أكثر ۲

 .العربية
 مل يشًتكوا يف ممارسة احلوار أمام الفصل. التالميذ. أكثر ٣
 يف تكلم باللغة العربية. غَت الفصيحةالتالميذ. بعض ٤
 أللفاظ العربية الفصيحة النطق با ايستطيعو  مل التالميذبعض . ٥
 أن مييزوا احلركات الطويلة واحلركات القصَتة ايستطيعو  مل التالميذبعض . ٦
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مهارة الكالم إضافة اىل اخللفية والظواىر السابقة فتسأل الباحث يف النفس, دلاذا 
يف تعلم اللغة العربية مع أن اللغة العربية مادة دراسية مهمة يف  جيدا  تكنمل التالميذلدى 

مع أنن مهم مهارة كالالىت استعملها ادلدرس مل ينبعث هبا  سًتاذبيةتلك ادلدرسة , وىل اإل
 التالميذلدى مهارة الكالم أخرى تعترب الئقة إلرتفاع هبا  إسًتاذبيةىناك 

لتالميذ يف تعلم اللغة العربية منخفضة , وإلجابة وىل رغبة ا ."talking stick"إسًتاذبيةوىى
عن ىذه األسئلة ربتاج إىل البحث العلمى العميق فيها ىى تدافع الباحث إىل القيام 

ية مهارة قلًت  "talking stick"إسًتاذبيةبتجريب استعمال يف تعلم ادلدرسة ربت ادلوضوع : 
علميا ربت  اىذا التجريب حبثوسيجعل الباحث يف تلك ادلدرسة. التالميذالكالم لدى 

 التالميذلدى  ية مهارة الكالمقلتر  "talking stick"إستراتجيةإستخدام  فعالية"ادلوضوع 
 ."مانينجاوفيرسة العالية اإلسالمية الحكومية في الفصل العاشر بالمد

 مشكالت البحث .ب 
 :كما يأيت  يف ىذا البحثمشكالت البحث 

 يف تعلم اللغة العربية التالميذرغبة. ١
 التالميذمهارة الكالم لدى على قدرة . ٢
 يف التعليم سًتاذبيةاإل إستخدام. ٣
 الوسائل ادلستخدمة يف التعليم. ٤
 يف التعليم اللغة العربية"talking stick"إسًتاذبيةإستخدام  .٥

 البحث تحديد .ج 
استعمال  ة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا ادلوضوع فيحددىا الباحث يفلكثر و 

باحث ىذه ادلشكلة يف تنفيذ تعليم اللغة العربية, حدد ال"talking stick"سًتاذبيةاإل
 .التالميذلدى  لًتقية مهارة الكالمقة نظرية ئألهنا تعترب ال
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 البحث أسئلة .د 
 فعالة"talking stick"إسًتاذبيةإستخدام  لى:سؤال البحث ىف ىذا البحث 

رسة العالية اإلسالمية يف الفصل العاشر بادلد التالميذية مهارة الكالم لدى قلًت 
 مانينجاو.يف احلكومية 

 ف البحثاهدأ .ه 
يف تعليم اللغة "talking stick"إسًتاذبيةإستخدام  فعاليةدلعرفة  وىدف ذلذا البحث فه

رسة العالية اإلسالمية يف الفصل العاشر بادلد التالميذية مهارة الكالم لدى قلًت العربية 
 .مانينجاويف احلكومية 

 أهمية البحث .و 
 أما أمهية البحث فيما يلي:

 لطالبل. ١
 ًتقية مهارة الكالم يف السعي ل التالميذدلساعدة 

 لمدرسل. ٢
 .التالميذالتدريس الفعالة لًتقية مهارة الكالم لدى  إسًتاذبيةلزيادة ادلعلومات عن 

 لمدرسةل. ٣
 و ادلداولة يف تطوير تعليم اللغة العربية. اقًتاحة .أ 
 لًتقية نوعية عملية التعلم و تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة. اقًتاحة  .ب 

 الباحث. ٤
التعليمية ادلناسبة لًتقية مهارة الكالم  سًتاذبيةلتوسيع معرفة الباحث عن اإل

 .التالميذلدى 
 ادلكتبة. ٥

 talking stickإسًتاذبية وصا يفاللغة العربية خص راجع يف تعليملزيادة ادلصادر وادل
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 مصطلحات البحث .ز 
لدفع عن األخطاء يف فهم ادلوضوع، فُيوضَّح الباحث ادلصطلحات ادلوجودة يف 

 ىذا ادلوضوع:
 فعالية. ١

ىناك  ٨الفعالية ىي فعالية , تاثَت, نفوذ. ٧كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال" 
تعريفات الفعالية ادلتنوعة على حسب مقتضيات كل رلموعةز. ومعٌت الفعالية يف 

ن الفعالية وجود فلذا أادلعجم االندونيسي ذلا اثر, عاقبة, وانطباع ومنتج احلاصلة. 
حصول على اذلدف للادلقياس  ترمجةو  ٩ادلطابقة بُت منفذ الواجبة واذلدف ادلنشود

عالية عند اسوين سجود النجاح يف ومعٌت الف ١0,تخطيطادلطلوب ادلقرر على حسب ال
 ١١داء الواجبة او الوظيفة والتخطيط, النظام واذلدف ادلثايلأ

 التعليمإستراتجية. ٢
 اإلستراتيجية التعليمية

" دبعٌت علم احلرب أو قائدة احلرب. strategiaإسًتاتيجية تأخذ من اللغة يوناين "
الكبَت معٌت اإلسًتاتيجية ىي ُخطة ُمَدقِّقة يف نشاط جاء يف معجم اللغة اإلندوسية 

 . ١٢ليحصل على األىداف ادلنشودة ادلخصوصة
يف كتاب إسًتاتيجية تعليمية اللغة، إذا تربط اإلسًتاتيجية " Gagneنقل ججٍت "

يف التفكَت و حل ادلشكلة و ازباذ  التالميذبالتعليم فتفهم اإلسًتاتيجية على مهارة 
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تفكَتا فريدا ألن حيصل على حل  التالميذ. و ىذا يعرب أن عملية التعليم يؤثر ١٣القرار
 ادلشكلة و ازباذ القرار.

إن اإلسًتاتيجية التعلمية طرائق أو أساليب تنظيم ادلادة و تعليمها يف عملية 
. و مفهوم اإلسًتاتيجية ١٤التعليم دبستخدمة أنواع منبع ادلادة حىت تكون التعليم الفعايل

عليمية أوسع من الطريقة و األساليب، و ىذا يعرب أن الطريقة و األساليب جزء الت
 .١٥اإلسًتاتيجية التعلمية

 Talking Stickإستراتجية. ٣
مريكيُت يف لألادلتقدمون هاالليت إستخدم سًتاذبيةىي اإل  talking  stickإسًتاذبية

 ١٦يف اجمللس )اللقاء بُت القبائل(. أرآئهمدعوة الناس لتقدمي
 

 مهارة الكالم. ٤
األفكار و اإلرادات و ومهارة الكالم قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أو تعبَت 

إىل ادلخاطب. ومعناىا األوسع أن الكالم نظام العالمات  عما خطر يف الذىن
ادلمكنة مساعها وبصرىا باستفادة العضو البشري إللقاء التفكَت ىدفا لتسديد 

 ١٧احلاجة.
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