
الباب األول

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

اء القدرة اللغوية لدى إن تعليم اللغة العربية عملية التعليم املواجهة للتشجيع، اإلشراف، التطوير وبن

1إجيابية أو سلبية. وإحدى نطاقات تعليم اللغة العربية يف املدارس االستماع والكالم.الطالب كان

األصوات اللفظية أو املفردات لتعبري الفكرة كالرأي، اإلرادة أو مهارة الكالم هي قدرة على تعبري 

2اإلحساس إىل املخاطب.

وقال بامبانج كوسوادفرووا، إن مهارة الكالم هي مهارة لغوية ميكن تعليمها من خالل البيان مطلقا. 

مهارة الكالم حتصل وال أجد مهارة الكالم باجللوس، بإمساع شرح املدرس، بالكتابة والقراء وال باحلفظ بل 

3عليها بالنشاط اللغوي متواصال.

ات املصطلحإنتكلم اللغة العربية. ليقدرواعلى املفردات الكثرية واأن حيفظالبد على الطالب

حىت سهلت ىف استيعاب أو اللغة احملليةكثرية جدااإلندونيسيةالعربية الىت دخلت إىل املصطلحات

4.نهماملفردات ومعانيها ووضعها ىف ذه
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يف تعليم اللغة العربية حىت نصل إىل احلاصلة رئيسيةطالحاتصمةوينبغى لنا أن نفهم ثالث

technique/.5)التكنيك(واألسلوبطريقة ال، فمنها: املدخلمصطلحات أما ثالثة الكاملة. و 

التدرجي لقد رتبت هذه املصطلحات برتتيبها السابق لكى تكون سياقا واحدا قائما على التنظيم 

سلوب(التكنيكوالتطبيقي. فاملدخل هو اإلطار العام للطريقة، والطريقة هي اإلطار العام لأل

(technique/ واألسلوب هو الصورة اإلجرائية للطريقة، وميكن القول مبعىن آخر أن األسلوب ،

هو تنفيذ الطريقة الىت تطابق بدورها مع املدخل./technique)(التكنيك

خطة منظمة و مرتبة لتسهل أداء عمل من االعمال او نشاط من األنشطة على الطريقة هى 

حصول هذف معني, للطريقة تتعلق بالعوامل املؤثرة فيما يلى :

عامل اللغة الىت تعلم املتعلم واستخدمه سببا الختالف املنهجي.قد اختلفت طريقة التدريس .1

ا (اإلندونيسيني )املستخدمة للعربيني وغري الناطقني 

ة عمر الطالبيالعامل من ناح.2

عامل ثقايف.3

العامل من خربة املتعلم يف تعلم اللغة العربية أو اللغة األجنبية األخرى الىت تعلمها املتعلم..4

العامل من أغراض التعليم كانت ملهارة القراءة، الكالم، الرتمجة أو نظرية ىف معرفة اللغة.5

املنهج الدراسي والوقت املستعد لتلك املادةالعامل من وظيفة اللغة األجنبية ىف .6

الذى يستخدمه املعلم ىف معاجلة /technique)التكنيكإن طريقة  التدريس هى االسلوب (

النشاط التعليمى لتحقيق وصول املعارف إىل تالميذه بأيسر السبيل و أفل الوقت النفقات, وتستطيع 

6املنهج أو الكتاب, أو التلميد.أن تعاجل كثري النواقص الىت ميكن أن تكون ىف 

5Ahmad Izzan, ibid, hlm 77



أن طريقة التدريس غري متعارض باملدخل, فذلك أن املدخل يلد الطريقة من طرق التدريس, 

منها . الطريقة الطبعية.

وتبدأ هذه حول العامل كتعلم اللغة األم. يتعلمونألن الطالب ويسمى بالطريقة الطبيعية

فها الطالب.املفردات البسيطة الىت عر الطريقة مبعرفة

قدرة على القراءة والكالم يف هذه الطريقة، واملراد هنا القدرة على تعبري على الطالبوالبد

املخاطب. األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبري التفكري، الفكرة، الرأي، اإلرادة أو اإلحساس إىل

فالطريقة 7يا جيدا.جلعل الطالب قادرين على االتصال شفهواهلدف الرئيسي ىف هذه الطريقة هي

ا  الطبيعية تقوم على أساس من أن الطالب يستطيع أن يتعلم لغة أجنيبية بنفس الطريقة الىت يتعلم 

8.الطالب لغته الوطنية

إن وسيلة الصورة هي وسيلة بصرية تتكون من الصورة املأخوذة من التصوير. وهذه الصورة 

تعليم اللغة، وعادة أن هذا الرسم مستخدم داخل حتتوى على الرسوم املتنوعة املستخدمة يف عملية

النصوص الىت ال حتتاج إىل اخلط اجلميل. ألن اخلط اجلميل ال يضمن يف فهم النص. ونرى يف كتب 

تعليم اللغة الرسوم الىت تتكون من السطور فقط.

ا الباحثة ىف املدرسة املدرسة الثانوية"اهلد ى" بناء على الدراسة السابقة الىت قامت 

مبقابلة األستاذ صفيا أندى (مدرس اللغة 2013دوماىالتاريخ الواحد وعشرين من نوفمبري سنة 

العربية).وجدت الباحثة أن املدرس يستخدم الطريقة املباشرة عند التعليم لرتقية مهارة كالم الطالب، 
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على تكلم وقد نفذ املدرس خطوات هذه الطريقة جيدة ولكن الباحثة وجدت ختفيض قدرة الطالب 

اللغة العربية. فلذا تريد الباحثة أن جترب طريقة الطبيعية لرتقية مهارة كالم الطالب.

ا الباحثة فهي فيما يلى :وأما الظواهر الىت وجد

بعض الطالب ال يفهمون املادة الدراسية الىت علمها املدرس.1

بعض الطالب ال يستخدمون اللغة العربية عند تقدمي السؤال.2

ب ال يقدرون على إجابة سؤال املدرسبعض الطال.3

الطالب ال يقدرون على تقليد مقروء اللغة العربية جيدابعض.4

الطالب ال يؤدون الواجبةبعض.5

مل يشرتك الطالب ىف إتباع عملية التعلم وتعليم اللغة العربية من خالل عملية احلفظ.6

ا الباحثة رمبا املؤثرةبالطريقة أو التقنية الىت استخدمها مدرس اللغة  والظواهر الىت وجد

العربية ولقلة مهارة املدرس يف اختيار طريقة التدريس املناسبة، فألجل ذلك، تتجذب الباحثة 

الب فعالية طريقة الطبيعية بوسيلة الصورة لرتقية مهارة الكالم لغة العربية لدى الطللبحث عن 

.الصف السابع ىف املدرسة الثانوية "اهلدى" دوماى

الدافع في اختيار الموضوع.ب

.هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.1

.رسني والسيما مدرس اللغة العربيةيستفيد لتطوير آفاق مدهذا البحث .2

.هذا البحث يهدف إىل ترقية اللغة العربية لد الطالب.3

توضيح االصطالحات.ج



الفهم املنحرف عن فهم هذا املوضوع توضح الباحثة املصطلحات املوجودة يف هذا والتبعاد 

البحث، منها:

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

9هي حالة تدل على مدى الشيئ املخطط املنفذ.

ذه الطريقة ألن الطالب محلها املدرس حول العامل .2 يف عملية )البيئة(الطريقة الطبيعية هى يسمى 

10.تعليمها كتعلم لغة األم

11الوسيلة هي آخذة الرسالة أو املعلومة إىل مقبلها.3

القدرة هي استطاعة، ثروة، قوة ألداء الشيئ..4

املفردات لتعبري الفكرة كالرأي، اإلرادة أو مهارة الكالم هي قدرة على تعبري األصوات اللفظية أو .5

12اإلحساس إىل املخاطب.

اللغة رموز استخدمها املرء أو قوم لتبادل الفكرة واإلحساس..6

المشكالت.د

تقديم المشكلة.1

بناء على خلفية املشكلة السابقة تقدم الباحثة تقدمي مشكالت البحث

.ضعف قدرة الطالب على حفظ املفردات.أ

.اليقدرون على تكلم اللغة العربية بالطالقةالطالب بعض .ب
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.الطالب اللغة العربية داخل الفصلبعضال ميارسون.ت

.يف إتباع عملية التعلم وتعليم اللغة العربيةليس لبعض الطالب محاسة.ث

.الطالب ال يهتمون  بشرح املدرس عند عملية التعلم والتعليمبعض .ج

.لطالب معجم وكتاب مقررليس لبعض ا.ح

المشكلةتحديد .2

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

الطبيعية بوسيلة الصورة لرتقية مهارة الكالم لغة العربية لدى الطالب الصف السابع ىف املدرسة 

.الثانوية "اهلدى" دوماى

تكوين المشكلة.3

هل فعالية طريقة الطبيعية بوسيلة الصرة لرتقية مهارة وأما تكوين مشكلة البحث فهو : 

؟الكالم لغة العربية لدى الطالب الصف السابع ىف املدرسة الثانوية "اهلدى" دوماى  

البحث وفوائدهأهداف.ه

البحثأهداف.1

الصورة لرتقية مهارة وسيلة طريقة الطبيعية بعرفة فعاليةملهذا البحث فهيأهدافأما 

العربية لدى الطالب الصف السابع ىف املدرسة الثانوية "اهلدى" دوماى.الكالم لغة 



. فوائد البحث2

.للمدرسة، حاصلة البحث كاملدخل للمدرسة لرتقية مهارة كالم لدى الطالب.أ

للمدرس، حاصلة البحث كاملدخل للمدرس لريقي قدرته على اختيار طريقة التدريس املناسبة، .ب

.التعلم، وليكون املدرس مبتكراوجلعل الطالب ناشطني يف 

للباحثة، لزيادة آفاق الباحثة عن الطرق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية، واالعتماد للباحثة .ج

على تطوير طرق تدريس اللغة العربية.


