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مقدمة

خلفية المشكلة.أ

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

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

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

2إىل املخاطب.

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

ظ بل مهارة الكالم حتصل عليها بالنشاط مهارة الكالم باجللوس، بإمساع شرح املدرس، بالكتابة والقراء وال باحلف

3اللغوي متواصال.

يعىن أن التقنية إيضاحة الطريقة، هناك عالقة بينها والتقنية) ،، الطريقةالمدخلواملصطلحات السابقة (

ية وم اللغة. إذن، أن اللغة رهي مكونة االفرتاض عن حقيقة اللغة، تعليم اللغة وتعلالمدخل.المدخلوالطريقة إيضاحة

عم صحتها وال حتتاج إىل الربهان ولو  ضايتزعلى حسب النظرية هي افرتاالمدخلن حقيقة اللغة. حقيقة أن فلسفية ع

.المدخلكان ينشأ اجلدايل بعده عن فعالية الطريقة الصادرة من

1Faisal Hendra, dkk, Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah, (Jakarta: Gang Persada Press,
2007) hl. 1

2 Imam Makruf, S,Ag, M.Pd. Staretegi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Penerbit NEED’S Press 2009),
hlm 23

3Bambang kaswadi purwo.1994.Pokok-Pokok Pengajaran Bahasa Dan Kurikulum. jakarta: Depdikbu. Hlm
20



غة وهناك افرتاض أخر يقول إن اللغة العادات الىت يشكلها التكرار كمثل الطفل الذى يتعلم يف استعمال الل

األم. فألجل ذلك، البد أن تكون اللغة تعلم من خالل تقنية التكرار.

. إن كانت دخلوالطريقة هي خطة شاملة مرتبطة بتقدمي املادة الدراسية منظمة غري متعارضة وتعتمد على امل

الطرق، وتلك يستطيع أن ينتج عدة لمدخلجل ذلك، إذا متسك املرء بااملقاربة مطلقية فتكون الطريقة إجرائية. فأل

الطرق تتعلق بالعوامل الىت تؤثرها، منها:

خلفية لغة املتعلم، واللغة األجنبية الىت تعلمها املتعلم تسبب خالف املنهجية. وطريقة التدريس املستخدمة .1

العريب للمتعلم اإلندونيسي ختتلف بالطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربيةللمتعلملتعليم اللغة العربية 

.وكذلك لإلمريكي

ألجل عمر املتعلم.2

خليفة الثقافة.3

ألجل خربة املتعلم يف تعلم اللغة العربية أو اللغة األجنبية.4

ألجل هدف التعلم، أذلك اهلدف ملهارة القراءة، الكالم، الرتمجة أو ألجل معرفة اللغة نظرية..5

.4اللغة األجنبيةألجل موقع اللغة العربية املعلمة داخل املنهج والوقت املهيئ لتعليم.6

ا الباحثة ىف املدرسة الثانويةبناء على الدراسة التمهيدية فونج تا"كاسيكان" مبركز بقريةLKMDالىت قامت 

مدرسة اللغة العربية يفة نور حافظةشرمبقابلة السيدة م 2013من سنة فربويري 11هولو مبنطقة كامبار يف التاريخ 

ية و السمعية والشفويرتكمازالوا يهتمون مبهارة صعيفة م بأوجدت الباحثة أن قدرة الطالب على تكلم اللغة العربية.

بالنسبة إىل هدف معينة الرئيسي ىف التعلم وتعليم مهارة اللغة العربية فهذهيف التمارين املوجودة داخل الكتاب املقرر.
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ال يستخدم الطريقة على حصول مهارة الكالم لدى الطالب بل املدرس الذى يعلم اللغة العربية. املدرسة ترتكز 

املفردات ية و السمعية والشفأي من خالل ية و السمعية والشففقط لم اللغة العربية من خالل التجددية. إمنا املدرس يع

وهذه الطريقة يستخدمها املدرس أيضا للوصول مث حفظ املفردات مث أداء الواجبات املوجودة داخل الكتاب املقرر. 

فلذا ال ميكن أن يصل الطالب إىل مهارة الكالم إن كانت طريقة التدريس الىت استخدمها املدرس إىل مهارة الكالم.

ا الباحثة فهي فيما يلى:لتعليم مهارة الكالم باستخدام مهارة. وأما الظواهر الىت وجد

احلروف صحيحا.الطالب على نطق بعض ال .1
الطالب على إجابة السؤال باستخدام اللغة العربية عن األسئلة البسيطة.بعضال .2
على إجابة السؤال عندما سئلوا عن الشيئ اخلاص.بعضنمعظم الطالب ال .3
أكثر الطالب يقدرون على فهم اللغة العربية بل ال يقدرون على استخدامها يف االتصال..4

ا ا املدرس يف هذا لضعف لباحثة تؤثرها الطريقة الىت استخدمها مدرس اللغة العربية والظواهر الىت وجد

ان تقوم بالبحث عن يف تعليم اللغة العربية. بناء على الظواهر السابقة تريد الباحثةاملنسبةاختيار الطريقة املستخدمة

الفصل الثامن باملدرسة الثانوية بادة اللغة العربية لدى الطاللرتقية مهارة الكالم مبCognateطريقة فعالية

LKMDفونج هولو مبنطقة كامبار.بقرية "كاسيكان" مبركز تا

الدوافع في اختيار الموضوع.ب

هذا البحث جذاب للبحث ألنه متعلق برتقية نوعية تعلم اللغة العربية..1

هذا البحث يهدف إىل جعل الطالب ناشطني يف الكالم باستخدام اللغة العربية..2

البحث مل يقم أحد بالبحث من قبلهذا .3



.توضيح المصطلحات.ج

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

5تدل على مدى الشيئ املخطط املنفذ.

كيفية العمل املنظمة لتسهيل تنفيذ طريقة التدريس هي  6لطريقة : السرية، احلالة، املذهب، اخلط ىف الشيئ..2

7األنشطة للوصول إىل اهلدف املقرر.

وية، احلروف أو املعاىن املتشاهجذر الكملة املناسب، وية: هي طريقة جترد الكلمات املتشاCognateطريقة .3

8بلغة املتعلم يعىن يف اللغة اإلندونيسية.

املفردات لتعبري الفكرة كالرأي، اإلرادة أو اإلحساس مهارة الكالم هي قدرة على تعبري األصوات اللفظية أو .4

9إىل املخاطب.

المشكالت.د

تقديم المشكلة)1

بناء على خلفية املشكلة السابقة فتقدم الباحثة املشكالت املوجودة يف هذا البحث، منها:

إتباع عملية التعلم داخل الفصلمحاسة الطالب يفقلة.1

الطالب على نطق احلروف صحيحا.بعض ال .2
الطالب على إجابة السؤال باستخدام اللغة العربية عن األسئلة البسيطة.بعضال .3
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على إجابة السؤال عندما سئلوا عن الشيئ اخلاص.بعضنمعظم الطالب ال .4
أكثر الطالب يقدرون على فهم اللغة العربية بل ال يقدرون على استخدامها يف االتصال..5

تحديد المشكلة)2

لرتقية مهارة Cognateولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا فتحدد الباحثة للبحث عن طريقة 

بقرية "كاسيكان" مبركز LKMDالفصل الثامن باملدرسة الثانوية الطالبالكالم مبادة اللغة العربية لدى

فونج هولو مبنطقة كامبار.تا

تكوين المشكلة)3

الفصل الثامن اللغة العربية لدى الطالب لرتقية مهارة الكالم مبادةCognateطريقة كيف فعالية .أ

؟مبارفونج هولو مبنطقة كاتابقرية "كسيكان" مبركز LKMDباملدرسة الثانوية 

الطالب لرتقية مهارة الكالم مبادة اللغة العربية لدىCognateفعالية طريقة يف لعواملللمؤثرة ما ا.ب

؟مبارفونج هولو مبنطقة كاتابقرية "كسيكان" مبركز LKMDالفصل الثامن باملدرسة الثانوية 

أهداف البحث وفوائده)4

أهداف البحث.أ

الفصل اللغة العربية لدى الطالب لرتقية مهارة الكالم مبادةCognateطريقةعرفة فعالية مل

فونج هولو مبنطقة كامبار تابقرية "كاسيكان" مبركز LKMDالثامن باملدرسة الثانوية 



فوائد البحث.ب

لزيادة املعلومات إىل مدرسي اللغة العربية وإلعطاء الفكرة العلمية عن الطريقة الىت متكن أن )1

تطبق يف تعلم اللغة العربية.

إلعطاء الدافعية إىل الطالب من خالل عرض الطرق التجددية.)2


