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 الباب األول

 أساسيات البحث
 أ . خلفية البحث

يشارك فيها احليوان, على الرغم من أهنما يعيشان يف  اللغة ىي ظاىرة اإلنسان ال  

يعزى السبب يف ذلك, إىل أن اإلنسان مهيا فطريا لتعلم اللغة, كما  بيئة طبيعية واحدة, و

بقدرات  و  1احليواناتعند   مثيل ذلا أن اهلل سبحانو وتعاىل أكرم اإلنسان بقدرات عقلية ال

عقلية جيب لإلنسان أن يطّور إحتمالو بتعلم. ألن التعلم ىو تغري يف السلوك ناتج عن 

قد يكون ناجتا عن منبهات بسيطة أو عن مواقف معقدة يواجهها  إستثارة, وىذا التغري

 .2اإلنسان يف حياتو

سامية من حيث عدد ادلتحدثني هبا  و  لغاتإن الّلغة العربية ىي من أكرب رلموعة 

. و ىي  3مخسمائة مليون نسمةاللغات يف العامل ويستخدمها حواىل  إحدى أكثر إنتشارا
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. إندونيسياباإلسالمية و ادلعاىد و اجلامعات ة يف ادلدارس دروسلغات األجنبية ادلالكإحدى 

للتالميذ و يهدف أيضا إىل  اللغة العربية يهدف إىل تنمية الفكرة العلمية اللغوية و تدريس

لغة العربية أداة اإلتصال بينهم و أداة التعبري عما خطر ترقية  قدرة التالميذ على إستخدام ال

إىل إستعاب  تالميذيوجو الالعربية اللغة  دريسو يف تأذىاهنم شفويا كان أو كتابيا.  يف

مهارة القراءة  و مهارة الكتابة.   هارات اللغوية األربعة يعٌت مهارة اإلستما،  مهارة الكالم ادل

 ا. أن حيصلوا على تلك ادلهارات األربعة حتصيال حقيقيا و فهمها فهما جيد تالميذينبغى لل و

تعد مهارة الكالم من إحدى ادلهارات اللغوية األساسية, ألن اللغة ىف األصل   و

ا، وسيلة لتحقيق إذا كان اإلستم .. وىو الطرف الثاين من عملية اإلتصال الشفهي4كالم

قد تعلم الناس   5الفهم, فإن الكالم وسيلة لإلفهام,  الفهم واإلفهام طرفا عملية اإلتصال.

الكالم منذ والدتو بواسطة اإلستما، إىل نطق هبا أىلو مث بواسطة احملاكاة مبا إستمع إليو 

يئتو ادلنزلية, حىت منهم مث جيرب بالنطق هبا, فتعلم الكالم من أىلو غري رمسيا بل مباشرة ىف ب

تعتمد ىذه ادلهارة على جناح  و يقدر على إجعال اللغة أو الكالم أداة اإلتصال مع اآلخرين.

التالميذ وقدرهتم على النطق بأصوات اللغة بطريقة يفهمها من يسمعو و على حتكمو ىف 

                                                             
 53 ., ادلرجع السابق, صالصديق عبداهللعمر  4
 8023كرستينا عمران, رللة تقدير السنة األوىل, العدد الثاين,  5



 3 

هارات ىو يعترب من ادل قواعد اللغة وحنوىا وصرفها وحسن إستخدامو دلعاين مفرداهتا. و

اخلالقة ألن ادلتحدث خيتار من العبارات و ادلفردات و الًتاكيب اللغوية ما يناسب األفكار 

يف التالميذ جناح على حلصول و . 6اليت يريد التعبري عنها و ادلواقف الىت يتم فيها اإلتصال

الكالم كل يد لًتقية مهارة ج دريسالتإىل طرق, إسًتاتيجية أو منط تاج حيللغة العربية تكلم ا

 دخول الفصل.

الذى ديكن أن يرقي مهارة  دريسالت امناطىو إحدى من   Artikulasiو منط التدريس   

قدرة التالميذ على التكلم و إستعمال  يضغط منوذجالكالم لدى التالميذ. ألن ىذا 

ميذ إستمرار وجب على كل تالو طريقة تنفيذه ىو  الكلمات الواضحة حني يشرح ادلادة.

الرسالة أو ادلادة ادلدروسة الىت قررىا ادلدرس من قبل و يشرحها إىل التالميذ األخرى ىف 

 . 7فرقتو

دار احلكمة ىي من إحدى ادلدارس بإندونيسيا الىت هتتم اإلسالمية العالية ادلدرسة و 

تلميذاهتا. ويرجى يف تعليمها أن حتصل التلميذات م يف تدريس اللغة العربية لمبهارة الكال
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أن ادلدرسة ىف ىذه ادلدرسة  قد  اللغة العربية. و ن حيث أىداف تدريسدرجة مرجوة معلى 

سعىت دلساعدة تلميذاهتا على فهم اللغة العربية و إستيعاب مهارة الكالم سعيا عميقا و 

ادلتنوعة  نها: إستخدمت ادلدرسة طرق التدريس و إسًتاتيجية التدريسجيدا يف تعليمها م

التعاوىن و الطريقة ادلباشرة, إستخدمت ادلدرسة الوسائل التعليمية  ة التدريسمنها إسًتاتيجي

أعطىت ادلدرسة الدوافع , و طااللغة العربية بكل جهد و نش قامت ادلدرسة بتدريسادلتنوعة, 

 تلميذاهتا. فادلرجو أن تكون التلميذات قادرات على التكلم باللغة العربية جيدا. ل

من خالل ادلالحظة أن التلميذات يواجهن بعض  الباحثة فيها رأت الواقعبل 

ة كما دلت عليو الظواىر اآلتية :ضعف التلميذات على ادلشكالت حني إتصاذلن بالعربي

 ادلعلومات و ًنالتلميذات على تقد  األسئلة أو إجابة عن الساال باللغة العربية, ضعفتقدًن

  .طق باألحروف ادلتشاهبةآرائهن باللغة العربية, ضعف التلميذات على الن

 دريسالت طو من الظواىر السابقة تتشّجع الباحثة أن تقوم بالبحث التجرييب بنم

Artikulasi   و بناءا . اتميذن هبذا النمط ديكن للمدرسة أن ترقي مهارة الكالم لدى التلأل

ط تطبيق نم" تاد الباحثة بأن تقوم بالبحث العلمي حبثا دقيقا حتت ادلوضو،:  على ذلك 
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العالية  المدرسة فيتلميذات لترقية مهارة الكالم لدى ال Artikulasi التدريس

 باكنبارو" دار الحكمةاإلسالمية 

 ب . مشكالت البحث
لًتقية مهارة الكالم لدى  فعالةمل تكن  ةاليت تستخدمها ادلدرس طريقة التدريس .1

 ات.ميذالتل
 .على التكلم باللغة العربية ضعيفة اتميذقدرة التل .2

 .على النطق باألحروف ادلتشاهبة مل تكن جيدة اتميذقدرة التل .3

  .لًتقية مهارة الكالم Artikulasi تطبيق منط التدريس .4

 ج .حدود البحث

تطبيق لكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث حتددت الباحثة للبحث عن  و  

اإلسالمية العالية يف ادلدرسة  اتميذتلمهارة الكالم لدى اللًتقية  Artikulasi ط التدريسمن

 .باكنبارو دار احلكمة
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 د . أسئلة البحث

مهارة الكالم لدى يرقي  Artikulasi ط التدريسمنتطبيق ىل " ساال البحث ىو 

 ؟ "باكنبارو دار احلكمة اإلسالميةالعالية يف ادلدرسة  اتميذتلال

 ه .أهداف البحث

مهارة الكالم  ةلًتقي Artikulasi ط التدريسمنتطبيق عن دلعرفة ىدف البحث ىو 

 باكنبارو دار احلكمة اإلسالميةالعالية ادلدرسة ىف  اتميذتللدى ال

 و . أهمية البحث

 التجريبية بالكيفية ىالنوع ىالعلم البحث رلال يف العلوم و ادلعارف زيادة : ةللباحث (1

 .لًتقية مهارة الكالم Artikulasi ط التدريسمن طبيقت ىي و

 .لًتقية مهارة الكالم تدريسال امناط نوعي عن وادلعرفات ادلعلومات تقدًن: ة للمدرس (2

 ة التعليم و إجناز التعلم بأنفسهنتبا، عمليإ يف اتميذتلال محاسة زيادة : اتميذتللل (3

 .الكالم هارةم عابيستإ على اتميذتلكفاءة ال ءرتفاإ و
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 مصطلحات البحثز . 

ح الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة ادلوضو،  فُتوض   فهم عن األخطاء يف ليجتنب

 يف ىذا ادلوضو،:

ىو اخلطة أو النمط الذى ديكن إستخدامو ىف تشكيل ادلناىج و تصميم  منط التدريس .1

 لتوجيو التعليم ىف الصف الدراسى و األماكن األخرى. و ادلواد التعليمية,  

اليت تضغط قدرة التالميذ  ىو إحدى امناط التدريس Artikulasi منط التدريس .2

و يقسم ادلدرس لألتصال و يقتدى تالميذ كي جيتهدوا يف إتبا، عملية التعليم, 

ة من ادلواد ادلدروسة حتليل ادلادة ادلعينجبة على  افرقة صغرية و لكل فرقة و التالميذ إىل 

 الىت قررىا ادلدرس من قبل.

  والتغمة  واحلركة  اإلشارةو   ميذ على مزح الصوتقدرة التال مهارة الكالم ىي .3

 حىت يتحقق الكالم أعلى درحة من درجات التأثري على مايف الفكرة من قوة.

 
 


