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الباب األول

مقدمة

أ. خلفية المشكلة

دف إىل إيصال غرض ية خمططة للوصول إىليالرتبية هي حماولة وع الغرض املقرر. الرتبية 

الل عملية التعليم اجليدة خمن تكوننوعية مورد اإلنسان. وإحدى احملاوالت لرتقية مورد اإلنسان

التعليم لرتقية نوعية مورد اإلنسان هي تعليم اللغة ىف املؤسسة الرمسية وغري رمسية. وإحدى عمليات 

العربية.

عن فهم مواده ىف الناحية الرتبوية تالميذلعربية هو درس صعب يشعر به الاللغة ادرس

تمع. وىف العادة أن وخباصة ىف املدرسة املستوية األوىل. اللغة هي ألة االتصال الىت استخدمها ا

اللغة تستخدم كألة االتصال ىف البيئة املتجانسة. فال شك، إذا كان املرء ىف جمموعة خاصة ال يعرف 

هى ألة االتصال بني ضرورية ملعيشة الناسذه احلالة تدل على أن اللغة اللغة من جمموعة أخرى. وه

1ترمز بالنطق.الفرد مع بيئته. وعموما، أن اللغة

ىف الفهم) وهى الغة احلية إما تقليدية أو معاصرة( التقليدية أسهل من املعاصرةتعلم اللغة ك

متلك الوظيفة املهمة ىف الدين، املعرفة ىف الرتبية وتكوين الثقافة الوطنية ال الثقافة الدولية. 

1 Imam Makruf, 2009.Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif. Semarang. Need’s Press.
Hlm.1
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م يشتكون أن اللغة العربية صعبة وبعبعة.ذوالتالمي وأكثر 2الذين يتعلمون اللغة العربية أ

م اللغة العربية. يم اللغة العربية وأنشطتهم الناقصة ىف تعليىف املدارس ال يتحمسون ىف تعلتالميذال

ىف مؤسسة الرتبية اإلندونسية. وخباصة ىف املدارس الدينية. ومنهم يةالرتبيئةتلك الواقعية عقبة للبو 

على التكلم باللغة يستطيعون م اللغة العربية مدة ست سنوات حىت عشر سنوات ولكن اليقد تعل

العربية

اللغة العربية هي إحدى الفروع الىت متلك الدور املهم. واللغة العربية لغة عاملية تعلمت ىف 

للغة العربية دور مهم ىف تطوير العلم، التكنولوجي وىف الناحية الرتبوية. 3اجلامعة املوجود ىف الغرب.

وألجل ذلك، أن تعليم اللغة العربية حيتاج إىل الطريقة املناسبة واجليدة لتأييد الوصول إىل غرض 

غرض تالميذم حىت يأخذ اليىف عملية التعلتالميذ، هو حماولة لتوجيه الىم أساسيم. التعلالتعلي

4املرجو.م املناسب يلعالت

للغة العربية أربع مهارات، منها مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة 

أكثر كالما وبعبارة أخرى على أن الناسية مهمة لدى األوالد.الكتابة. مهارة الكالم هى مهارة لغو 

5.أن الكالم أكثر استعماال بالنسبة من الكتابةمن الكتابة. وخباصة 

كما يلي:فو اما مهارة الكالم

2 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar,1997.Cet.II. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa
Arab, Jakarta: Raja Grafindo Husada.hlm.188

3 Azhar Arsyad, 2003. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. Yogyakarta. Pustaka
Pelajar. Hlm. 12

4 Hartono, Stategi Pembelajaran Aktif Learning. http://edu-
articles.com/?pilih=lihat&id:87diakses tanggal 18 Desember 2010

5 Loc.cit. him. 7
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.نطق األصوات العربية نطقا صحيحا1

ة. التمي2 متييزا واضحا مثل: ذ,ز, ظ, احل.ز عند النطق,بني األصوات املتشا

. التمييز عند النطق بني احلركاة القصرية والطويلة 3

انواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية. تأدية4

يحاحاألصوات املتجاورة نطقا ص. نطق5

بةار باستخدام الصيخ النحوية املناس. التعبري عن األفك6

.اختار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة 7

املة والتحية استخداما سليما ىف ضوء فهمه للثقافة العربية8 . استخدام عبارات ا

كالم تعند ال. استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية 9

. التعبري عند احلديث, عن توافر ثروة لفظية, متكنه من االختيار الدقيق للكلمة 10

ب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامعي. ترت11

قصريا بدون الفائدة او اهلدفاملناسب من اللغة, ليس طوال وال. التعبري عن األفكار بالقدر 12

لفرتات زمنية مقبولة مما ينيبء عن ثقفة بالنفس و قدرة . التحدث بشكل متصل, و مرتابط 13

على مواجهة االخرين
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من الظواهر نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه. نطق الكلمات املنونة14

معربا عما يريد توصيلة من ا. استخدام االشارات واالمياءات واحلركة غري اللفظية استخدام15

اىل األخرينأفكار 

6كالم, عند مايريد اعادة ترتيب أفكارتفرتات مناسبة عندال. التوقف ىف16

اإلرادة والشعور إىل و الرأيو الكلمة لتعبري الفكرةمهارة الكالم هى قدرة على تعبري أصوات

8ومهارة الكالم هي قدرة على االتصال املزدوج بني املتكلم واملستمع.7املخاطب.

وسيلة . وسيلة حكاية مسلسلةستخدمة منها وللوصول إىل مهارة الكالم هناك الطرق امل

ا تالميذأن تعرض الرسالة الىت تسهل الالورقات الىت تستطيع منحكاية مسلسلة هي قطعة ىف قراء

أن يقدموا أرائهم باستخدام اللغة تالميذعن االتصال ليستطيع الىوفهمها. وأما الغرض الرئيس

األجنبية بدون احلياء. 

اللغة العربية. وىف هذه فيهاكاملؤسسة الرمسية قد تعلمت"دار احلكمة"الثانوية املدرسة 

توعبوا املفرداتليكون التالميذ أن يسهو ىف مقرر املدرسة. و املادة متلك الطاقة األساسية املوجودة

للغة العربية ليستطيع التالميذ م اينطق الكلمة والتكلم باللغة العربية. والغرض الرئيسي من تعلو 

تكلم الوقد جرب املدرس باستخدام الطريقة املتنوعة جلعل التالميذ مهارين ىف تكلم اللغة العربية.ال

6 1985رشدى أحمد طعیمة, دلیل عمل فى اعداد الموار التعلمیة , مكة المكرمة 
7 Acep Hermawan, 2011. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Bandung.

Rosdakarya.hlm.135
8 Op.cit. hlm.22
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على ذلك، جل تكلم اللغة العربية. وألالازال أكثر التالميذ ال يستطيعوناللغة العربية لكن الواقعية م

الكالم، ويستطيع أن ىف مهارة لغرض مطلوبم اللغة العربية وخباصةيعملية تعلقومأن ياملدرس

جيعل جو التعلم مناسبا ومرحيا. وإحدى الكيفيات املثلى هي اخيتار اإلسترياتيجي املناسب. كما 

9سترياتيجي والطريقة املستخدمة.إلهي اتالميذم اليقال حمبني شاه إن إحدى العوامل الىت تؤثر تعل

وعة ولكن الواقعية أن التالميذ ال ومدرس اللغة العربية قد استخدم اإلسترياتيجيات والطرق املتن

يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية.

مهارة الكالم. اىلاط اخلاص لبعثة ودافع التالميذ إىل النشوألجل ذلك، حيتاج املدرس

م اللغة العربية حىت لتكلاعلى استخدام املفردات الىت أعطاها املدرس تالميذاملدرس الثمثاله، حي

وسائل الىت تستطيع أن فألجل ذلك تقدم إحدى الباستخدام اللغة العربية متدرجا.تالميذيتكلم ال

قادرين على التكلم باستخدام اللغة العربية وتلك الوسيلة هي وسيلة حكاية مسلسلة.تالميذجتعل ال

ىف تقدمي أرائهم باستخدام اللغة تالميذستخدام هذه الوسيلة لتسهيل الوالغرض الرئيسي عن ا

بية بدون احلياء.األجن

ا الباحثة فمنها: وأما الظواهر الىت وجد

العربية.اتاستيعاب املفردعلىمل يقدرواتالميذمعظم  ال.1

.نطقا صحيحانطق اجلملة العربيةعلىمل يقدرواتالميذمعظم  ال.2

تكلم اللغة العربية.علىمل يقدرواتالميذمعظم  ال.3

9 Muhibbin Syah, 2005. Psikologi Pendiikan dengan Penidikan Baru. (Bandung: Remaja
Rosdakarya)
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اللغة العربية.باستخدام تكلم الىف تالميذبعض اليتأتأ .4

ىف تكلم اللغة العربية ناقصة.التالميذثقة نفس .5

ىف فعالية استخدام الباحثة للبحث دجالسابقة تتوالظواهرتبناء على خلفية املشكال

ىف وسيلة حكاية مسلسلة ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاىن

الثانوية "دار احلكمة" باكنبارو.املدرسة

ب. الدوافع فى اختيار الموضوع

هذا البحث متعلق برتقية نوعية الرتبية ىف مادة اللغة العربية..1

وسيلة حكاية مسلسلة مل تطبق ىف املدرسة الثانوية "دار احلكمة" من قبل..2

هذا البحث مناسب بقدرة الباحثة على حسب املال والوقت..3

بحث من قبل.يقم أحد بهذا البحث مل .4

. توضيح المصطالحاتج

ت. كلما ما كرب به اىل األغراضتغراض واتصلاألبه  تتبنياس الذى يفعالية هى الق.1

فعاليته.فكلما عالفارتفعت فعاليةيةأو نسبة م

10لقاء الرسالة من املرسل إىل مقبلها.اإلالوسيلة هي ألة ..2

10 Imam Makruf, 2009. Strategi Pengajaran Bahasa Arab Aktif. Semarang Need
Press.123
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أن املتعلم على قرائتهاستطيعيالورقات املقدمة الرسالة الىت منحكاية مسلسلة هي قطعة.3

تقرأها املتعلم.

م واملستمع. قدرة التكلم مرتبطة بقدرة االتصال املزدوج بني املتكلو ايمهارة الكالم أساس.4

بتطوير قدرة االستماع اجليدة ةمن مهارة االستماع. فتطوير قدرة التكلم مرتبطلوال خت

عور ومهارة االستماع التفكري والشربطحتتاج إىل كالممهارة الو ت باجلمل.وتعليق األصوا

11جاريا بالطالقة.كالمليكون ال

. المشكالتد

. تقديم المشكلة1

اسرتاجتية استخدام وسيلة حكاية مسلسلة ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم.1

لرتقية مهارة الكالمأنواع وسيلة حكاية مسلسلة ىف تعليم اللغة العربية.2

املراد باستخدام وسيلة حكاية مسلسلة  ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم.3

فعالية استخدام وسيلة حكاية مسلسلة ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم.4

الثانوية الكيفية ىف السعى اىل ترقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاىن ىف املدرسة .5

.كنباروبا "داراحلكمة" ب

ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم.األسس  ىف استخدام وسيلة حكاية مسلسلة .6

11 Ibid. hlm. 23
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. تحديد المشكلة2

فعالية استخدامىفالباحثة للبحث هاحث فتحددرة املشكالت املوجودة ىف هذا البولكث

الثاىن ىف تالميذ الصفلرتقية مهارة الكالم لدى ىف تعليم اللغة العربيةحكاية مسلسلةوسيلة

املدرسة الثانوية "دار احلكمة" بباكنبارو

. تكوين المشكلة3

يأتى كماهذا البحث  ىفاملشكالتنيكو تفحتدجيهاالسابقةتبناء على خلفية املشكال

تالميذفعال لرتقية مهارة الكالم لدى ىف تعليم اللغة العربيةحكاية مسلسلةوسيلة: هل استخدام

الثاىن ىف املدرسة الثانوية "دار احلكمة" بباكنبارو صفلا

. هدف البحث وفوائدهه

. هدف البحث1

ىف تعليم اللغة العربية حكاية مسلسلة وسيلة استخدامفعاليةهذا البحث يهدف إىل معرفة

ىف املدرسة الثانوية "دار احلكمة" بباكنباروالصف الثاىنتالميذلرتقية مهارة الكالم لدى 

. فوائد البحث2

ترقية نوعية الرتبية.ىف م يصالح التعلاإلللمدرسة اعتبارا .أ
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تكلم اللغة العلى التالميذاتيجى التعليم لرتقية قدرة عن استخدام إسرت للمدرسعلما .ب

العربة.

عن اسرتاتيجية تعليمية ىف استخدام اية الوسائل التعليمية و خباصة لزيادة آفاق الباحثة.ت

وسيلة حكاية مسلسلة.

لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية .ث

الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.


