
الفصل األول

مقدمة

ة. خلفية المشكل1

واللغة يف املعجم الوسيط رمز الصوت الذى 1كلمة "اللغة" جذرها من "لغا" مبعىن الكالم.

ا كّل قوم عن مقاصدهم. واللغة عند الغاليني 2استخدمه قوم لتعبري أغراضهم. هي ألفاظ يعّرب 

ا العرب  واللغة العربية هي أوسع لغة وأغىن 3.عن أغراضهمالّلغة العربية هي الكلمات اّليت يعّرب 

مضمونا.

ا تزيد قوة  قال عبد احلميد بن حيي يف اهلامشي "مسعت شعبة يقول : تعلموا اللغة العربية أل

ا تتوظف كلغة القرآن واحلديث والكتب 4التحليل. وإحدى مزايا اللغة العربية من اللغات األخرى أ

كاوى، إن أمري املؤمنني يقول :ينبغى عليكم أن حترصوا على تعلم اللغة األخرى. وبالتايل، قال ال

ا جزء من دينكم. بناء على ذلك، إذا أراد املرء أن يتعمق الشرائع اإلسالمية فالبد عليه  العربية أل

5أن يتعلم اللغة العربية.

اللغة إما وأما هدف تعلم اللغة العربية الرئيسي فهو لتطوير مهارة الطالب يف استخدام

شفهيا أو كتابيا. وتلك املهارات حتتوى على :
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مهارة االستماع.1

مهارة الكالم.2

مهارة القراءة.3

مهارة الكتابة.4

ومهارة الكالم هي مهارة مطلوبة يف تعلم اللغة املعاصرة وفيها اللغة العربية. ومهارة الكالم 

وسيلة رئيسية لبناء التفاهم و االتصال املتجاوب.

الكالم ىف الفصل يشمل االتصال ذوى الناحيتني يعىن بني املتكلم واملخاطب. ونشاط 

) القدرة على االستماع، 1ذلك التكلم متجاوب. فألجل ذلك، أن مترين الكالم ينبغى أن تسبقه (

) استيعاب املفردات والتعبري الذى ميكن أن يعرب مقصوده أو فكرته.3) القدرة على النطق، (2(

س الىت استخدمها املدرس يف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية ضرورية. وطريقة التدري

الطريقة هي خطة شاملة يف تقدمي اللغة منظما باالعتماد على املدخل املقرر.وطريقة التدريس تعني 

جناح التعلم. وإحدى الطرق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية عند " أسيف هرماوان " هى طريقة

مية. هذه الطريقة طريقة جتددية صادرة بعد الطريقة السمعية الشفهية. ودور املدرس يف ارشادي تعل

هذه الطريقة كمرشيد اللغة.



يسمى عميال، واملدرس Curranطريقة التعلم اإلرشادي، إن موقع الطالب يف مصطلح 

ا الطالب. يسمى مرشيدا أو عاملا. ودور املدرس هنا كمعطى املعاجلة عن املشاكل الىت يواجهه

6واملشكلة هنا مشكلة لغوية يواجهها الطالب، وموقع املدرس هنا مرشيد اللغة.

وعموما أن الشيئ الذى يتعلمه املرء عند رؤية هذه الطريقة معريف ووجداين. واملادة الدراسية 

مقدمة جيدة حىت يتمكن الطالب ألداء االتصال والتفاعل بينهم. ومن أجل ذلك جيد الطالب 

ة شاملة من القدرة املعرفية والقدرة الوجدانية.الزياد

اللغة مبدوؤة مما يعربه الطالب، ويشرفهم املدرس على كيفية التعبري حىت يتوسعون يف 

استخدام اللغة ويقدرون على إجابة السؤال جيدة. ويستخدم املدرس ألة التسجيل لتسجيل حوار 

الطالب.

فيما يلىوأما مزايا الطريقة التعلم اإلرشادى فهي 

هناك نشاط املتعل القائم بذاته يف إتباع عملية التعلم والتعليم..1

وتعلم اللغة األجنبية يقام بالعمل اجلماعي. هذه الكيفية تنتج اجلو السليم وتنقص عقدة .2

النقص لدى املتعلم، وهذه الكيفية تزيد عزة نفس املتعلم.

ليتصلوا متجاوبني، ويستخدمون إن الطالب يتورطون من بداية عملية التعلم والتعليم .3

م على تطبيق أمناط االتصال  م على تطبيق القواعد اللغوية. وهذه احلالة تساعد قدرا قدرا

باللغة االجنبية.

6 Acep Hermawan, Op. Cit. h. 207



وأما عيوب الطريقة التعلم اإلرشادى فهي فيما يلى:

وقد أمر املدرس الطالب لصناعة اجلمل بأنفسهم، إن كان الطالب قد أملك املعرفة عن .1

ا فهذه احلالة جترى جيدة. القواعد اللغوية واملفردات األجنبية يتعلمو

املادة الدراسية املقدمة يف هذه الطريقة تعتمد على العملية ال على حمتواها، وهذه احلالة .2

صعبة ألن كل فصل ميلك املادة املختلفة، فلذا أن املادة املقدمة جلميع الفصول تتعلق 

بأسلوب اللغة فقط.

املدرس كاملرشيد يف تعليم اللغة غري مستفاد. وإمنا موقعه معطى اإلطمئنان. وهذه وموقع.3

احلالة ال تساعد تطوير القدرة اللغوية.

7االختبار التكويين أو االختبار اإلمجايل أصعب تنفيذا من التقوميات يف الفصل العادي..4

8يقتصى املتعلم ليكون ماهرا..5

اللغةمهاراتاستعابيفالطالبملساعدةتعليمهميفعظيمةحماولةاملعّلمونحاوللقد

أما. املدرسةهذهيفالكتابةومهارةالقراءةومهارةالكالمومهارةاإلستماعمهارةفهىاألجنبية

:فهياملعلماقامالىتحماوالت

يبداء املدرس الدرس بقراءة البسملة.1

سيعلمهايلقى املدرس األسئلة املتعلقة باملادة الىت .2

يأمر املدرس حبفظ املفردات البسيطة.3

7 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
2011, h. 207

8 Hendri Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa 1. Angkasa : Bandung 1984: 216



يدريب املدرس الطالب النطق باملفردات.4

يأمر املدرس الطالب حبفظ املفردات اجلديدة املوجودة ىف املادة او اجلمل املدروسة.5

جيعل املدرس الطالت أربع فرقة.6

يأمر املدرس كل فرقة برتكيب احلوار من املفردات الىت حفظوها من قبل.7

املدرس كل فرقة باستخدام احلوار ىف حمادثتهم امام الفصليأمر .8

جيمع املدرس مجيع مادة احلوار من كل فرقة.9

يأتى املدرس باألسئلة املتعلقة مبادة احلوار الىت إستخدامها كل فرقة .10

يوزع املدرس ورقة اإلصالح والنتيجة اىل الطالب.11

فهى:9أهداف درس الكالم ىف هذه املدرسةوأما 

ان يسألوا باستخدام الكلمة السؤال (ما, ماذا, هل) املادة عن املهنة, تدريب الطالب .1

الالعبون املهنيون, اهلواية, أصحاب املهنة, مبارة ىف كرة القدام, ىف معراض اهلوايات 

القومى.

عن املادة.تدريب الطالب جييب األسئلة جبواب سديد.2

القلب وإحساسهم باستخدام النظام تدريب الطالب يف تركيب اجلمل الصادرة من.3

الصحيح عند الكالم ( فعل مضارع + ان + فعل مضارع)( لن+ فعل مضارع).

تدريب الطالب التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسبة (ان + فعل مضارع .4

.)و مصدر

9 ١٢ص..2006، مدرسة الثانوية أنوار العلوممنهج الدراسى 



ا مل تناسب  قررة و ألهداف املباولكن هذه األهداف مل تصل إىل املستوى األعلى,أل

. كما تدّل على الظواهر اآلتية:الكالمخباّصة يف 

كثري من الطالب ال يستطيعون أن يعتربوا أفكارهم اىل األخرين باستخدام الصيغ النحوية .1

املناسبة (ان+ فعل مضارع و مصدر).

كثري من الطالب ال يستطيعون أن جييبوا األسئلة جبواب مناسب عن املادة..2

يستطيعون يف تركيب اجلمل الصادرة من القلب وإحساسهم كثري من الطالب ال .3

باستخدام النظام الصحيح عند الكالم ( فعل مضارع + ان + فعل مضارع)( لن+ فعل 

مضارع).

كثري من الطالب ال يستطيعون يف اختيار املفردة واجلملة (ان+فعل مضارع و مصدر)، .4

دام موقع الكلمة.وكيفية تركيبها داخل اللغة اجليدة، واالهتمام باستخ

"  و أما نتائج الطالب  الىت وجدها الباحث عن 70و القيمة املقررة لدرس الكالم هى "

27% من 1,98طالب حتت القيمة املقررة. و 27% من 25إختبار قبلى قبل  التجرىب هى، 

% من 8,20، و نتائج الطالب الىت حصلت بني القيمة املقررة و القيمة الفوقية  70طالب فوق 

طالب.  27



و يرى الباحث أّن األمور السابقة اى نتائج التلميذات ميكن إصالحها باستخدام طريقة 

إن الطالب يتورطون من بداية عملية التعلم والتعليم التعلم اإلرشادى. واملزايا هلذه الطريقة هى 

م على تطبيق القواعد اللغوية. وهذه احلالة تساعد ق م ليتصلوا متجاوبني، ويستخدمون قدرا درا

على تطبيق أمناط االتصال باللغة االجنبية. وهدف التعلم عند رؤية هذه الطريقة لرتقية قدرة املتعلم 

على استيعاب اللغة األجنبية الىت تقرتب بالناطق األصلي وإلغراس عزة النفس العالية لدى املتعلم.

فعالية طريقة ت املوضوع"راد الباحث أن يقوم البحث حتأالسابقة فاألمور السابقةإىل تأثريا

مهارة الكالم باللغة العربية باملدرسة الثانوية "أنوار العلوم" ىفطالبقدرة الالتعلم اإلرشادي لرتقية 

مبركز كرييتانج مبنطقة إندراجريي هيلري."

. الدوافع في اختيار الموضوع2

الطريقة املناسبة تسهيال للمعلم و خدام أراد الباحث أن خيرب إىل املعلمني أن است.1

ىف اتباع التعليمية. للتلميذات

م ىف اختيار الطريقة املناسبة ىف التعليمأراد الباحث أن يساعد املعلّ .2

هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.3

هذا البحث مناسب بالقسم الذى تتعلم فيه الباحثة.4

التعلم والسيما لرتقية مهارة هذا البحث جذاب للبحث ألنه يرتبط برتقية جودة .5

الكالم العريب.



. توضيح االصطالحات3

فعالية، الفعالية يف معجم اللغة اإلندونيسية هلا أثر (أثرها، عاقبتها، وانطباعها) وتنتج .1

10احلاصلة. والفعالية هي حالة تدل على مدى الشيئ املخطط املنفذ.

يسمى عميال، واملدرس Curranطريقة التعلم اإلرشادي، إن موقع الطالب يف مصطلح .2

يسمى مرشيدا أو عاملا. ودور املدرس هنا كمعطى املعاجلة عن املشاكل الىت يواجهها 

11الطالب. واملشكلة هنا مشكلة لغوية يواجهها الطالب، وموقع املدرس هنا مرشيد اللغة.

تعبري األصوات اللفظية لتعبري التفكري، الفكرة، الرأي، اإلرادة مهارة الكالم هي قدرة على .3

123أو اإلحساس إىل املخاطب.

. المشكلة4

ا.  تقديم المشكلة

:وأما املشكالت املوجودة يف هذا البحث فهي فيما يلى

النحويةالصيغباستخداماألخريناىلأفكارهميعتربواأنيستطيعونالالطالبمنكثري.1

).مصدرومضارعفعل+ ان(املناسبة

.املادةعنمناسبجبوابباللغة العربيةاألسئلةجييبواأنيستطيعونالالطالبمنكثري.2

الكالمدرسىفالتعلم اإلرشادي طريقة فعالية .3

10 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, h. 82
11 Acep Hermawan, Op. Cit. h. 207
12 Ibid, h. 135



ب. تحديد المشكلة

ولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث، حتدد الباحثة للبحث عن فعالية طريقة التعلم 

مهارة الكالم باللغة العربية باملدرسة الثانوية "أنوار العلوم" مبركز  ىفطالبقدرة الاإلرشادي لرتقية 

كرييتانج مبنطقة إندراجريي هيلري."

ج. تكوين المشكلة

قدرة طريقة التعلم اإلرشادي فعالية لرتقية باستخداموتكوين مشكلة البحث : هل 

مهارة الكالم باللغة العربية لدى الطالب يف الفصل الثاىن باملدرسة الثانوية "أنوار العلوم" ىفطالبال

مبركز كرييتانج مبنطقة إندراجريي هيلري؟

. أهداف وفوائد البحث 5

. أهداف البحث1

:ىهلذا البحث فهدفأما اهل

مهارة الكالم باللغة العربية لدى ىفطالبقدرة الطريقة التعلم اإلرشادي لرتقية ملعرفة فّعالية

الطالب يف الفصل الثاىن باملدرسة الثانوية "أنوار العلوم" مبركز كرييتانج مبنطقة إندراجريي هيلري

. فوائد البحث2

الرتجيح للمدرسة يف تصحيح التعليم لرتقية كيفّية املدرسيّ .أ



التكلمأن يساعد املعلم ىف اختيار الطريقة املناسبة ىف .ب

لتوفري شرط من الشروط املقّررة لنيل الّشهادة اجلامعّية لدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة .ج

العربية بكّلية الّرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.


