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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
 خلفية البحث .أ

اللغةإحدىادلهاراتالرئيسيةىفحياةاإلنسانحيثيتمكنأنيتفوقهبا
بدالعناألخرينىفالعامل.واللغةألةاتصالالناس.واللغةميكناستخدامهالعدة

كتابية.وكذلكاللغةالعربيةالىتتطورت باالزدىارمنزمانادلقتضياتإماشفويةأم
إىلزمان.واللغةالعربيةىفىذاالزماناحلاضرلغةدوليةحيثأنادلطبوعاتمكتوبة

العربية العربيةشرطرئيسيليصبحالشخصعالما1.باللغة واالستيعابعلىاللغة
 ىففهمالقرآنواحلديثوالكتبالدينيةالعربية.
الدي األمر رئيسيىف العربية اللغة العربيةينودور اللغة أن لنا اظتهر كما

كالصالةواألذانواإلقامةىفادلساجد.وذلذهاللغةدور مستخدمةىفأداءالعبادات
وتطوير فالقومىفالغربوالشرقيبحثونويتعمقونعنالتنمية ضروريىفالعلوم،

 اإلسالم.وعرفواأناللغةالعربيةلغةالدينوالعلوموالثقافةىفالعامل.
بل العربيةالتكونلغةدينيةفقطعندأداءالصالةواألذانوغًنمها واللغة
تستخدمىفالفهموتفسًناآلياتالقرآنيةواحلديثولفهممضمونالكتبالعربية
كثًنامنالعلوممصدرىامنالكتبالعربية حيثتكثرالعلومالىتتدرسمنهاألن

 ب.كعلمالفالسفةوالطبوالكمياءواألدا
العربيةهمتلكالعلومإالباالستيعابولننف أاللغة ولذا األوىل، ناخلطوة
التعلم اللغةالعربية،وعمليةتعلماللغةالعربيةملتتخلععنادلشاكلمنهالفهمها

كيفيةتعليماللغةالعربيةالروتينيةحىتيسئمويكسلىفتعلماللغةالعربيةويزعمأهنا
 صعبة.
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وينبغىأنيكونىناكالتغًنىفتطبيقتعليماللغةالعربية،وعلىاألقليقدر
ادلدرسعلىتطبيقادلهاراتاألربعأىمهارةاالستماعومهارةالكالمومهارةالقراءة
كثًنامنالطالبيقدرونعلىالقراءةوترمجةالنصالعريببل ومهارةالكتابة.وإمنا

معأصدقائهموادلدرسٌن.ومنادلهاراتاللغويةالعربيةاليقدرونعلىتكلماللغة
الكالم. مهارة ادلتبادل،2ادلطلوبة واالتصال التفاىم بناء ىف رئيسية وسيلة والكالم

يكون أن ينبغى ولذا وادلستمع، ادلتكلم بٌن اتصال لو الفصل ىف الكالم ودترين
3االتصالأساسوعلىمايأتى.

 مهارةاالستماع .1
 لكالممهارةا .2
 العلموادلفرداتومنوذجالكلماتحيثيتمكنالطالبعلىتعبًنأفكارىم. .3

ولذاأندترينالكالمدتريناالستماعوداخلودترينالنطق.والتمارينضرورية
غًن والتمرين استمع، ما على ممارسة التمارين وىذه الكالم استيعابمهارة على

 االستيعابوفهم على كامال.ادلكثفالحيصل العربية عيوبتطوير4اللغة ومن
الشفويادلكثفحىتاليكثرالطالبالقادرونعلىتعليماللغةالعربيةقلةالتدريب

تعبًناألفكاروإحساساهتمشفويا.
كيفيةتطويرمهارةالكالمعندالطالبعمليةجذابةداخل وىفاألساسأن

أىأنتلكالعمل يةغًنجذابةوعدمهتيجاشرتاكالفصلبلالواقعالعكسمنها
التعلمغًنمريح،ومناألسبابقلةاستيعابادلفرداتومنوذجالكلمات.الطالب

ومنالعواملالضروريةىفتعويدعمليةالكالمانبعاثشجاعةالطالبواالبتعادعن
خوفاألخطاء.ولذاينبغىللمدرسأنينبعثشجاعةالطالبىفالكالم،ويؤكد

كبًنة،بناءعلىذلكيتشجعالطالبعلىذلمبأن اخلوفعناألخطاءمشكلة
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خطاءا كان ولو ادلدرستلكالتكلم يصحح التكلم الطالبىف أخطأ وعندما ،
يزداد العريب باالتصال الطالب يتعود حينما ذلك إىل بالنسبة مباشرة، األخطاء

استيعابالطالبعلىادلفردات.
 وازديادادلفرداتفينبغىللمدرسأنكالمالطالبباالعتبارإىلترقيةمهارة

مرحلة تسمى ادلرحلة وىذه الطالبشفويا. شعور تعبًن إىل ىدفا التمرين يطبق
ابتكاريا األفكار تعبًن على القدرة أى حقيقي دترين التمرين ىذا للمتقدمٌنألن
يكو أن ادلستحسن ومن ادلفردات. استخدام ىف التحديد عدم دون نوطبيعيا

.Oral Composition لتدريبادلستخدمتدريبا
يهدفإىلمقياسقدرةالطالبعلى Oral Compositionوىذاالتدريب

الكلماتادلناسبة وىذاوأسلواستيعابادلفرداتواختيار بالكلماتوغًنذلك.
السؤالواجلوابوتكرارالتعبًنواحملادثةاحلرة.التدريبحيتوىعلىتدريب

السؤالواجلوابمايتكونمناحلوارادلتسلسلالذىيعربهالطالبوتدريب
مساويحبفظاحلوار،يقدمادلدرسحوارفيحفظوالطالبمثبالزواج.وتكرارالتعبًن

الطالبعلىحسبأفكارىم يصنعو ما احلواراحلر الفصل. الطالبأمام يقدمو
الطالب.ويعينونموضوعوأنفسهم،ويراقبادلدرسعمليةحوار

اللغة مادة جتعل الىت ادلدارس العاليةومن ادلدرسة مدروسة مادة العربية
 كمباراحلكومية كمبار فليال ىفشارعبكنبارو ادلدرسة ىذه وعنوان –الشرقية،

كيلومرت كمبار.وعمليةالتعلم35بانكينانج كمبارالشرقيةمبنطقة كمبارمبركز ىف
ةوادلدرسالذىيعلمياحلكوميةوتعليماللغةالعربيةىفتلكادلدرسةتناسبتمبنهج

اجلارية العربية اللغة تعليم وعملية العربية، اللغة تعليم قسم من خترج العربية اللغة
دلدرسعدةطرقالتدريسادلتنوعةمنهاالطريقةادلباشرةوالطريقةجيدةوقداستخدما

ىفتلكادلدرسةمعملاللغة،وذلكايضاوةالشفويةوطريقةالتقليدواحلفظ.السمعي
إىلترقيةمهارةالطالبعندعملية ادلعملمستخدممرةواحدةلكلأسبوعىدفا
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,)الرتكيزعلىالطالب(Student Centreالتعلموالتعليم.وقداستخداماإلسرتاتيجي
بلالواقعأنقدرةىذهاالسرتجتيةجيدةولكنملحيصلاىدافالتعليماللغةالعربية.

الطالبعلىالكالمخافضة.
وأماالظواىرالىتوجدهتاالباحثةعندأداءعمليةالتعلموتعليماللغةالعربية

ىفادلدرسةالعاليةكمبارفهيفيمايأتى:
أنتكوناألنشطةداخلالفصلأمخارجن .1 إما نادرا العربية طقالطالباللغة

 الفصل
 ادلفرداتالعربيةالىتنطقهاالطالبملتناسبمبخارجها .2
التمرين .3 ذلم ادلدرس يعطى حينما العربية اللغة تعبًن على الطالب يقدر مل

 الشفوي
 الرليبالطالبحينمايسأىمادلدرس .4
 بعضالطالببوادلدرسباللغةالعربيةمليهتمحينمايتكلم .5

تعل ىدف أن الباحثة استخصلت السابقة ادلشكالت على اللغةيبناء م
العربية الكالم كمباردلهارة العالية كمبارىفادلدرسة مليصلإىلفليال الشرقية

 ادلطلوب. اذلدف وتتجذب فّعالية " عن للبحث الباحثة  Oralتدريبالتقنية
Composition ب استخدام الشفوي السمعية لدىطريقة الكالم مهارة لرتقية

 الشرقية".فليالكمباركمباراحلكوميةالطالبىفادلدرسةالعالية


 تقديم مشكالت البحث .ب 
بناءعلىخلفيةالبحثالسابقتقدمالباحثةمشكالتالبحثفيمايأتى

1.  ب Oral Compositionتدريبالتقنية استخدام الشفوية السمعية لرتقيةطريقة
 ملدىالطالبمهارةالكال

 لدىالطالبمهارةالكالمفعاليةطريقةالسمعيةالشفويةلرتقية .2
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ب .3 الغربية اللغة تعليم يف الطالب رغبة التدريب  Oralتقنية
Compositionلدى الكالم مهارة لرتقية الشفوية السمعية طريقة باستخدام

 الطالب
تعلعومل .4 يف تؤثر الىت التدريب بتقنية باستخدام Oral Compositionيم

 طريقةالسمعيةالشفويةلرتقيةمهارةالكالملدىالطالب
التدريب .5 تقنية استخدام الكالم مهارة تعليم يف ادلستخدمة  Oral تقنية

Composition  يفتعليممهارةالكالم 
 تقوميتعليماللغةالعربيةوالسيمامهارةالكالم .6


 حدود البحث .ج 

ال مشكالت اولكثرة الباحثة تدريببحثحتدد التقنية فّعالية لبحثعن
Oral Composition الشفوية السمعية لدىالطالببطريقة الكالم مهارة لرتقية

 كمبارالشرقيةاحلكوميةكمبارفليالىفادلدرسةالعالية


 أسئلة البحث .د 
البحث فأسئلة البحث حدود على "ىلبناء  Oralتدريبالتقنية

Composition  لرتقيةمهارةالكالملدىالطالبىفالفعّبطريقةالسمعيةالشفوية
 "كمبارالشرقية؟احلكوميةكمبارفليالادلدرسةالعالية



 أهداف البحث وأهميته .ه 
 أهداف البحث .1

 معرفة إىل يهدف البحث ىذا  Oral Compositionتدريبالتقنية
 الشفوية السمعية ادلدرسةالفعّبطريقة الطالبىف لدى الكالم مهارة لرتقية

 .الشرقيةفليالكمباركمباراحلكوميةالعالية
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 أهمية البحث .2
نوعية (1 لرتقية لو البحثمقرتح ىذا الشرقية، كمبار العالية لرئيسادلدرسة

 اللغةالعربيةعمليةالتعليموالسيمامدرس
للمدرسٌن،ىذاالبحثاختيارذلملرتقيةنوعيةتعلماللغةالعربيةىفادلدرسة (2

 العاليةكمبارالشرقية
 للطالب،للمعاونةعلىترقيةمهارةتكلماللغةالعربية (3
 للباحثة،ىذاالبحثمقرتحذلاىفتطويرعلومها (4

 
 مصطلحات البحث .و 

لالبتعادعنأخطاءالفهمفيمايأتىتوضحالباحثةمصطلحاتالبحث
 يةالفعّ .1

 نشاطيةالفعّومعىن )عملية والوظيفة الواجبة أداء على قدرة كورنياوان عند
الربنامجأوادلأمورية(ىفاالحتاددونعدماالجباربٌنادلنفذين

 Oral Composition  تقنيةالتدريب .2
للمدرسةيفالتدريبىذا وتقنية الشفويالذىالطريقة يتكونمناإلنشاء ما

5يهدفإىلتطويرقدرةالطالبعلىتعبًناألفكاروالشعور.
 الطريقة .3

ادلمارسي و الواقعي النشاط على ادلنظمة اخلطة لتنفيذ مستعملة كيفية ىي
 6للوصولإىلىدفالتعليم.

 الطريقةالسمعيةالشفوية .4
الشفوي السمعية تدريبلتةطريقة بطريقة العربية اللغة درس القاء طريقة ىي

7االستماعمثتدريباتنطقالكادلةواجلمل.
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 مهارةالكالم .5
كالمىيمايصدرعناالنسانمنصوتيعرببوعنشيئلوداللةمهارةال

8يفذىنادلتكلمالسامعأوعلىاألقليفذىنادلتكلم.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

                                                                                                                                                               
1
Tayyar Yusuf, Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,(Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada. 1221M), Hal.152 
1

.15(,صز1222,)الرياض: دار السلم, 1أحمد فؤاد عليان, المهارات اللغىية و طرائق تدريسها,ط.  


