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 الفصل األول
 أساسية البحث

 خلفية البحث .أ 
ان اللغة العربية  ٔاللغة العربية ىى الكلمات الىت يعرب ّٔا العرب عن اغراضهم.

 ىي لغة اإلسالم و ادلسلمني منذ بزوع فجر اإلسالم، فيها نزل القرآن الكرمي ودستور
 ادلسلمني، ؤّا حتّدث خامت النبيني وادلرسلني.

 ٕ"ا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعرَبِيِّ  نَّآقال اهلل تعال : "ا
والقرآن  ,احّبوا العرب لثالث, ألّّن عربّ اهلل عليو وسلم: " ىصل وقال رسول اهلل

 ٖ"يف اجلّنة عرّب )رواه الطرباّن و غريه( وكالم أىل اجلّنة عرب,
فهم القرآن الكرمي واألحاديث  فينبغي على كّل مسلم ان يتعّلم اللغة العربية كي

النبوية والعلوم الدينية. وعلى نظرة اخرى كانت اللغة العربية ذات صلة طبيعية بفروع 
 اللغة األخرى، كالقواعد النحوية والصرفية وغريىا.

مهارة الكالم ىي إحدى ادلهارات ادلوجودة يف تعليم اللغة العربية. يف تعليم 
ستماع ومهارة الكالم ومهارة ترقيتها وىي مهارة اال زمةاللغة العربية أربعة مهارات ال
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كانت مهارة الكالم إحدى من ادلهارات ادلهمة يف ترقيتها،  ٗ القراءة ومهارة الكتابة.
 بعض باللغة العربية الصحيحة.بعضهم مع  ونليتحادث البالطألهنا تساعد 

كما . والتواصل بينهمحصول على التفاعل تعلم الناس اللغة األجنبية عموما لل
قال عبد اخلري يف كتابو بأن اللغة أداة شفهية تستخدم للتواصل وأما التحدث ىو 

وأيضا، قال وردة )أىل اللغة( بعد عن أخذ  ٘.عملية نقل ادلعلومات يف التواصل
 ٙادلعلومات من عبد اخلري أن وظيفة اللغة ىي وسيلة كالمية للناس شفهيا أم كتابيا.

وىناك اآلية القرآنية تتعلق ّٔذا األمر، كما قال اهلل تعاىل يف سورة "الرمحن" 
:ٖ-ٗ 

ْنَساَن )  ("ٗ( َعلََّمُو اْلبَ َياَن )ٖ"َخَلَق اإْلِ
وا ما خطر يف أذىاهنم. لذلك تعليم  من ىذه اآلية، نعلم أن الناس ُمَعلَُّمون ليُ َعربّْ

انت زلتاجًة للمسلمني، ألهنا لغة القرآن اللغة زُلَْتاٌج وخصوصا اللغة العربية اليت ك
 ٚواحلديث حيث كانا مصدرين للمسلمني.

من اللغة السامية، وىي شليزة بكل مجاذلا. واللغة العربية  ةوال شك أن اللغة العربي
  ٛ.لديها أثر عظيم يف العامل
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تعلم اللغة العربية ليس أمرا سهال، ولكننا نستطيع أن نتمكن منها من خالل 
َعوُِّد. و  ن بالصعبة يف تعلم اللغة العربية ولو باتًة، سيشعر  الالئي مل يعلمن الطالباتالت َّ

اللغة العربية. واَلبُدَّ على الطالب أن ينال ادلعلومة الصحيحة يف أمر ترقية مهارة 
ا اخلطاء من ادلعلم وكذلك  الكالم، و ىذا لعدم األخطاء يف تعليم اللغة العربية ِإمَّ

لذلك للمعلم دور مهم يف عملية التعليم، ولو أن خيتار الكتب اليت فيها  ادلتعلم.
ادلواد اجليدة يف التعليم، وأن خيتار طريقة تعليم اللغة العربية للحصول إىل الغاية 

األىم تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ّٔا" أن  ائقادلقصودة. ويُ َقاُل يف كتاب "طر 
لذلك األىم يف  ٜ.تعبري الغات ادلقصودة يفالتعليم  يف تعليم الغات األجنبية ىو

 تعليم اللغة ىو التحادث بتلك اللغة.
آّلدات  ثالثة الكتاب "العربية بني يديك" ىو كتاب اللغة العربية مكون من

ٌر بادلواد الُعْلََي. ىذا الكتاب  من منها دلرحلة ادلبتدئني ومرحلة ادلتوسطني وُمَؤخَّ
وألفو الدكتور عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاين، والدكتور  السعوديوادلملكة العربية 

ىذا الكتاب ىو سلسلة  سلتار طاىر حسني، والدكتور زلمد عبد اخلالق زلمد فضل.
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ّٔا، موجهة للدارسني من الراشسدين، تعتمد  يف

ذلجة من اللهجات العربية العامية،   ةعلى اللغة العربية الفصيحة، وال تستتخدم أي
      كما أهنا ال تستعني بلغة وسيطة. هتدف السلسلة إىل دتكني الدارس من الكفايات 
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الثالث: الكفاية اللغوية، والكفاية االتصالية، والكفاية الثقفاية. ترعي السلسلة 
 ي:ىذا الكتب فيما يل يف التكامل بني مهارات اللغة وعناصرىا. اما ادلواد

 ، ومفرداتو وتدريبتها: احلوار األول . الدرس األولٔ
 : احلوار الثاّن، ومفرداتو وتدريبتها . الدرس الثاّنٕ
 : احلوار الثالث، ومفرداتو وتدريبتها . الدرس الثالثٖ
 : تدريبات ادلفردات رلتمعة، وادلفردات اإلضافية . الدرس الرابعٗ
 وتدريبتها: الًتاكيب النحوية  . الدرس اخلامس٘
 : األصوات وفهم ادلسموع . الدرس السادسٙ
 : الكالم وتديباتو . الدرس السابعٚ
 : القراءة وتدريبتها . الدرس الثامنٛ
 : الكتابة وتدريبتها . الدرس التاسعٜ

ىذا الكتاب يضم كل ادلهارات ولكن مهارة الكالم ذلا  ،ةالسابق البياننظرا إىل 
لذلك الكتاب "العربية بني يديك" يستطيع أن يعني أكثر ادلواد يف ىذا الكتاب. 

يف ترقية مهارة الكالم، ألن ىذا الكتاب استخدم اللغة العربية الفصحة حىت  الطالبات
 أن يتعلم ىذه اللغة الشريفة. الطالباتيستطيع 

  الثانوية اإلسالميةيف ادلدرسة  ادلشكلة يف ىذا البحث أن الطالبات الباحثوجد 
بباكنبارو سلتلفات من جهة خلفية دراستهم. ويقصد ىنا بأن الطالبات  للبناتالدينية 

 ادلتوسطة ذلن خلفية الدراسة ادلختلفة بعضهن بعضا بل منهن خترجن من ادلدرسة 
 احلكومية مل يعرفن ادلتوسطة احلكومية. وىذه الطالبات الاليت خترجن من ادلدرسة 
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الدينية للبنات، لذلك ليست   لثانوية اإلسالميةاباللغة العربية حني سجلن إىل ادلدرسة 
كل الطالبات يف فصل واحد يقدرن على اللغة العربية ولو كان ادلعلم يشجع 

 ٓٔالطالبات ليتعلمن اللغة العربية جيدا.
. البالطصلاح تعليم اللغة العربية على حسب مقدار التقومي الذي حصل إليو 

غاية تعليم اللغة العربية ذلا عالقة قوية بادلواد إحدى من العوائق اليت دتنع احلصول إىل 
الدينية  الثانوية اإلسالميةلذلك ادلعلم يف ادلدرسة  ٔٔاليت يف منهج التعليم ادلخطط.

بباكنبارو أخذ اخلطوة البديلة وىي باستخدام الكتاب "العربية بني يديك" يف  للبنات
ن ىذا الكتاب يشمل مهارة يف ترقية مهارة الكالم أل تعليم اللغة العربية خصوصا

، لذلك ادلعلم يتمٌت أن تتكلم الطالبات يف ىذه  الكالم أكثر من قواعدىا وفيو مَسِْعيّّ
 ٕٔادلدرسة كالعرب.

 الباحثىذا البحث يف الفصل الثاين. ووجد  الباحثقبل تنفيذ البحث، حدد 
ل ادلعلم ادلشكلة يف ىذا الفصل، والفصل الثاين فيو موضع مثايل للبحث، ويكون حا

لتنفيذ البحث يف الفصل الثاين. يعقد ىذا البحث يف  باحثيف ىذه ادلدرسة حجة لل
أراد أن يبحث عن  الباحثباكنبارو ألن  للبناتالدينية  الثانوية اإلسالميةادلدرسة 

طَبَُّق يف تعليم اللغة العربية، وحلسن احلظ أن ادلدرسة 
ُ

الكتاب "العربية بني يديك" ادل
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طبق ىذا الكتاب يف عدة الفصول لتعليم اللغة  الدينية للبنات اإلسالميةالثانوية 
 العربية.

تأثريا إىل األمور السابقة فأراد الباحث أن يقوم بالبحث العلمي دلعرفة كيفية 
تطبيق تعليم اللغة العربية بالكتاب "العربية بني يديك" لًتقية مهارة الكالم. لذلك قام 

الكتاب  تطبيقوصفية عن دراسة تحليلية لعنوان الباحث ّٔذه البحث حتت ا
صف الثاني في ال لدى طالبات من ناحية مهارة الكالم” العربية بين يديك“

 باكنبارواإلسالمية الدينية للبنات  المدرسة الثانوية
 مشكالت البحث .ب 

بالنظر إىل خلفية البحث والظواىر ادلذكورة سابقا، فتكون مشكالت البحث  
 كما يلي:

 اللغة العربية ىي الصعبة. الطالباتمالحظة . ٔ
 مهارة الكالم للطالبات .ٕ
 تعليم اللغة العربية يفطروق التدريس ادلستخدمة . ٖ
 اسًتاجتية التعليم ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية. ٗ
 الستماعمن ناحية مهارة ا” العربية بني يديك“الكتاب  تطبيق .٘
 من ناحية مهارة الكالم” العربية بني يديك“الكتاب  تطبيق. ٙ
 قراءةمن ناحية مهارة ال” العربية بني يديك“الكتاب  تطبيق. ٚ
 الكتابة من ناحية مهارة” العربية بني يديك“الكتاب  تطبيق. ٛ
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 حدود البحث .ج 
 فيما يلي: الباحث ىاادلوجودة يف ىذا البحث فيحددّ  ولكثرة ادلشكلة

طالبات الصف مهارة الكالم لدى  من ناحيةتطبيق كتاب العربية بني يديك  .ٔ
 باروباكنالدينية للبنات ب الثانوية اإلسالميةالثاّن يف ادلدرسة 

طالبات لدى  كالمال هارةم من ناحية العربية بني يديك كتاب تطبيق تقييم نتائج. ٕ
 بارو باكنللبنات بالدينية  الثانوية اإلسالميةالصف الثاّن يف ادلدرسة 

 سؤال البحث .د 
 إما سؤال البحث فيما يلي :

مهارة الكالم لدى الطالبات الصف  من ناحيةتطبيق كتاب العربية بني يديك  كيف .ٔ
 ؟الدينية للبنات بباكنبارو الثانوية اإلسالميةالثاّن يف ادلدرسة 

 كالمال هارةم من ناحية العربية بني يديك يديك كتاب تطبيق تقييم نتائج كيف .ٕ
 ؟الدينية للبنات بباكنبارو الثانوية اإلسالميةلدى الطالبات الصف الثاّن يف ادلدرسة 

 أهدف البحث .ه 
مهارة من ناحية كتاب العربية بني يديك  تطبيقدلعرفة  يف ذلذا البحث ىاىدأ

الدينية للبنات  الثانوية اإلسالميةالكالم لدى الطالبات الصف الثاّن يف ادلدرسة 
 بباكنبارو
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 أهمية البحث .و 
 أما أمهية البحث فيما يلي:

تعليم كتاب  تطبيقلم التعليم، وال سيما يف . للبحث، كما ىو على دراية يف عٔ
 الدينية الثانوية اإلسالميةيف ادلدرسة  مهارة الكالم من ناحيةالعربية بني يديك 

 كنبارو.ا للبنات ب
من تعليم كتاب العربية بني يديك  تطبيق. للمعلم، ميكن أن تسهم األفكار حول ٕ

 كنباروا للبنات ب ينيةاإلسالمية الد الثانويةمهارة الكالم يف ادلدرسة  ناحية
. بالنسبة للمؤسسات التعليمية، ومن ادلتوقع أن تكون  ىذا البحث مسامهات يف ٖ

عامل التعليم، وخاصة يف عملية تعلم اللغة العربية لعامة الناس وطالب جامعة 
 ن الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياوالسلطا

 مصطلحات البحث .ز 
لدفع عن األخطاء يف فهم ادلوضوع، فُتوضَّح الباحث ادلصطلحات ادلوجودة يف 

 ىذا ادلوضوع، منها:
 الكتاب "العربية بني يديك" ىو كتاب اللغة العربية وألفو الدكتور عبد الرمحن بن. ٔ

طاىر حسني، والدكتور زلمد عبد اخلالق زلمد إبراىيم الفوزاين، والدكتور سلتار 
 فضل.
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فِصَلة أو األلفاظ . ٕ
َ

مهارة الكالم ىي االمكانية أو الكفاءة يف تعبري األصوات ادل
لتعبري ما خطر يف الذىن مثل اإلقًتاحات والفكرة واإلرادة والشعور إىل  اليت

 ٖٔادلخاطب.
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