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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ

اللغة العربية ىي الكلماُت اليت يُعرُب هبا العرُب عن أغراضهم. وقد 
وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، 

اللغة العربية مهمة جدا للمسلمٌن  1رواُه الثِّقات من منثور العرب ومنظومهم.اوم
لفهم آيات القرآن و األحاديث إلهنما مألوفان أو مكتوبان باللغة العربية. اللغة 
العربية ىي واحدة من اللغة الدولية اليت املتطورة دائما وتأيت إلينا اليوم من خالل 

 2عملية التحويل.
مباشرة أو غًن  فإن كل املسلمٌن يعرفون اللغة العربية معرفة امجالية،

مباشرة، بعبارة أخرى إن اللغة العربية أقرب حبياة الطالب من اللغات األجنبية 
 3األخرى وأعظم أمهِّيتها للمسلمٌن الناطقٌن هبا أوغًن الناطقٌن يف العامل.

والشك أن اللغة العربية ضرورية للناس. وتعليم اللغة العربية ليست تعليم اللغة 
األجنبية لإلتصال فقط، لبعض أمة اإلسالم أن تعليم اللغة العربية ىو تعليم دين 

 اإلسالم. 
تعليم اللغة العربية يف حقيقتها ىي دارسة االتصاالت. ولذلك، توجو 

على التواصل، سواء شفويا وخطيا) وزارة الرتيبة تعليم اللغة لتعزيز قدرة املتعلم 
إن تعليم اللغة العربية عملية التعليم املواجهة للتشجيع، 4(.1995التعليم، 
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اإلشراف، التطوير وبناء القدرة اللغوية لدى التلميذات كان إجيابية أو سلبية. 
 5والكالم. وإحدى نطاقات تعليم اللغة العربية يف املدارس االستماع

تعليم اللغة العربية أربع مهارة ىي: االستماع، القراءة، الكتابة،  يف 
ومهارة الكالم. بل يف ىذا البحث يرتكز الباحثة يف مهارة الكالم فقط. مهارة 
الكالم ىي احدى من مهارات اللغة ليتّم يف تعليم اللغة اجلديدة تدخل فيها 

 اللغة العربية.
صوات أو الكلمات بقواعد مهارة الكالم ىي قدرة الشخص لنطق األ

إذن، مهارة الكالم ىي القدرة اإلنتاجية اليت اللغوية لنقل األفكار واملشاعر. 
تطلب قدرة الشخصعلى استخدام األصوات العربية بشكل مناسب باستخدام 
قواعد حنوية و صرفية، وترتيب كلمة لكلمة حبيث ميكن استخدامها للتعبًن عما 

 6.يريد أن يقول
ة الكالم اللغة العربية جّيدة جيب املدرس قادرا إلختيار الطريقة ليتّم مهار 

والوسيلة املناسبة و اجملاذبة حّّت يتمكن التلميذات فهما مبا شرح املدرس و 
يسهل التلميذات ليحصل تقدما يف عملية التعليم. بل يستخدم املدرس طريقة 

يشعرون باملّل لتلميذات احملاضرات و الوسيلة غًن اجملذبة و املختلفة حّّت جيعل ا
كمدرس الذي لو دور مهم يف عملية التعليم والتعلم و التعب يف التعلم. لذلك،

من املتوقع أن املدرس خلق حال الفصول الدراسية اليت ميكن أن ترفع نشاط 
التلميذات يف التعلم. لذلك، حيتاج املدرس الطريقَة والوسيلة اليت جعل 

صوصا يف مهارة الكالم. من العّدة الطريقة اليت التلميذات نشاط يف التعلم، خ
ميكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية، فإن الباحثة حُيّد من طريقة واحدة يعين 

 الطريقة السمعية الشفوية. 

                                                             
5
Faisal Hendra, dkk, Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah, (Jakarta: 

Grafindo Persada Press, 2007), h. 1 
6
Ibid, Pangadilan Rambe, h 78-79 



3 
 

اليت يفّضل ممارسة السمع والكالم، ىي الطريقة طريقة السمعية الشفوية 
ة افرتاضات، يعين أن اللغة ىي مث ممارسة القراءة و الكتابة، استنادا إىل عد

الكالم. ولذلك، تعليم اللغة جيب أن بيدأ من خالل االستمع إىل أصوات اللغة 
 7يف شكل كلمة و مجلة مث نطقها قبل القراءة والكتابة.

وأما الوسيلة اليت ميكن استخدامها ىو وسائل الصورة. احدى وسيلة 
ىي صورة اليد اليت  صنعها  Stick Figures .Stick Figuresصورة ىي الوسيلة 

 8املدرس تقدمي املادة الدراسية أو قد أعدىا قبل بداية التعليم.
 Stickباستخدام ىذه الوسيلة يهتم التلميذات يف تعلم اللغة العربية.

Figures  .سهلة جدا رسم على السبّورة حّت يسهل املدرس يف شرح مادة التعلم
يتّم مساعدة . على سبورةخالل الصورة  التلميذات مطالب ليقّدموا افكارىم من

التلميذات ايضا يف االعرتاف وتلفيظ مفردات اللغة العربية اليت يعرفوىا، مث 
بإرشاد املدرس التلميذات يعطي املعلومات من الصورة بفطيا جيدا وصحيحا إىل 

ميكن لرتقية مهارة   Stick Figures اصدقائهم يف اجلملة بسيطة. وىكذا، وسيلة
 م باللغة الغريبة. الكال

بناء على املالحظة اليت قامت هبا الباحثة يف مدرسة املنّورة املتوسطة 
والسبب ىو أن التلميذات يشعرون اإلسالمية مهارة الكالم للتالميذ منخفضة. 

أن اللغة العربية ىي لغة صعبة. حّت قليل من الثقة لتعبًن عن أفكارىم بفظيا. 
سلبيون، أي يأبون لتجريب و اخلوف من اخلطإ يف مييل التلميذات أن يكونوا 

التحدث اللغة العربية، وسبب أخر قليل من املمارسة يف نطق الكلمة باللغة 
العربية، وغًن ذلك املدرس مل يستطع أن يستخدم طريقة وسيلة متنوعةيف التعلم 

 والتعليم.

                                                             
7
Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011) h. 

28  
8
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, Cetakan ketiga, April 2013) h. 236 



4 
 

ت بناء على خلفية البحث وستجعل الباحثة ىذا التجريب حبثا علميا حت
لترقية مهارة الكالم لدى  Stick Figuresفعالية استخدام وسيلة املوضوع 

 .اإلسالمية بكنبارو المتوسطة التلميذات في مدرسة المنورة
 

 مشكالت البحث . ب

 بناء على خلفية البحث السابقة فمشكالتو كما يلى: 
 مهارة الكالم للتالميذات منخفضة. .1

 أهنا لغة صغبة.إدراك للتالميذات عن اللغة العربية على  .2

 قليل من الثقة و الشجاعة للتالميذ يف حتدِث اللغة العربية .3

 التلميذات يأبون لتجريب حتدُِّث اللغة العربية .4

 قليل من التدريبات يف نطق الكلمات باللغة العربية .5

 املدرس مل يستطيع أن يستخدم وسيلًة متنوعًة يف عملية التعلة والتعليم .6

 

 حدود البحث  . ج

لرتقية  Stick Figuresاستخدام وسيلة حث فهي: فعالية أما حدود الب
 اإلسالمية بكنبارو. املتوسطة مهارة الكالم لدى التلميذات يف مدرسة املنورة

 

 سؤل البحث . د

لرتقية فعال  Stick Figuresوسيلة وأما سؤل البحث فهي: ىل إستخدام 
 اإلسالمية بكنبارو ؟ املتوسطة مهارة الكالم لدى التلميذات يف مدرسة املنورة
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 أهداف البحث . ه

  Stickوسيلةأما األىداف هلذا البحث فهو ملعرفة فعالية استخدام 

Figures املتوسطة  لرتقية مهارة الكالم لدى التلميذات يف مدرسة املنورة
 اإلسالمية بكنبارو.

 
 أهمية البحث . و

 أما أمهية البحث فيما يلي:
 تطوير تعليم اللغة العربية.املقرتح واملداولة للمدرسة يف  .1
 .اللغة العربية مدخال ملعلمٌن ىذا البحث ميكن أن يكون .2

يف ترقية مهارة الكالم الوسيلة التعليمية اعدة املدرس يف اختيار الطريقة و ملس .3
 .لدى التلميذات

لتسهيل التلميذات يف مهارة الكالم حيصلون على حصلة التعلم املقررة  .4
 واملرحية.

الباحثة عن الطريقة والوسيلة التعليمية املناسبة يف الطريقة لتوسيع معرفة  .5
 مهارة الكالم لدى التلميذات.

 
 مصطلحات البحث . ز

1 .Stick Figures  ىي صورة اليد اليت صنعها املدرس عند تقدمي املادة الدراسة أو
 9قد أعدىا قبل بداية التعليم.

شئ لو داللة ىف م ىو ما يصدر عن االنسان من صوت يعرب بو عن . الكال2
 11ذىن املتكلم والسمع، أو على األقل ىف ذىن املتكلم.
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مهارة الكالم ىي إستطاعة على تعبًن األصوات امللفظية أو األقوال لتعبًن . 3
 11.الفكرة, الرأي, اإلرادة واإلحساس إىل املخاطب
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