
الباب األول

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

ا كل قوم عن مقاصدهم  فاللغة وسيلة من الوسائل اليت .1اللغة هي ألفاظ يعرب 

يستخدمها كل قوم ألغراضهم وهي ألة إلتصال األفكار أو املشاعر أو الغرض املعني إىل األخر. 

المي وال بد من تعليمها.ن واحلديث, ومها املصدران  للتشريع اإلسآاللغة العربية هي لغة للقر 

. واقعية الىت منت و نشأت مناسبة مع تنمية االنسان الذى يستخدم تلك اللغةاللغة هي

. وقوة كيان اإلنسان  ية والدينيةفثاقلاكيان اإلنسان كاملخلوقعناحلياة تزيد قوةهواقعية اللغة يف هذ

تأليفات الكبرية كالعلوم والتكنولوجيا والفن تدل عليها قدرته على إنتاج الالثاقفية والدينية كاملخلوق 

لة الىت بالذى ال يتخلع عن اللغة الىت استخدمها. ويف املعىن األخر أن اللغة هي ألة الدعاية بل املقا

تضر الناس ألجل إمهال القوانني الدينية.

تمع لالتصال والتفاع 2ل.واللغة هي رموز تتكون من األصوات الىت استخدمها املرء أو ا

ببيئته جيدا. وأما أهداف تعلم اللغة فهي الستيعاب حيتاج املرء إىل تعلم اللغة ليستطيع اإلتصال 

العلوم اللغوية ، مثل النحو والصرف ، واإلنشاء ، واملطالعة ، واحملادثة ، وكذلك املهارات 

3.كتابة)اللغوية االربعة (مهارة االستماع ، مهارة الكالم، مهارة القراءة ، ومهارة ال
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. ألن الطريقة تقع يف املوقع الثاىن الضروري ال ناجح لعملية التعليم بغري استخدام الطريقة

بعد أهداف التعلم. وينبغى للمدرس أن يضبط يف اختبار الطريقة وتطبيق الطريقة املطابقة 

لك الرتبية لتكون احلاصلة املرجوة كاملة وكذ4املستخدمة يف تقدمي املادة الدراسية إىل الطالب.

الدينية والسيما اللغة العربية.

طريقة التدريس طريقة استخدمها املدرس إللقاء املادة الدراسية. فألجل ذلك أن الطريقة 

تتوظف لتسهيل عملية التعلم. ومن هذه الطريقة تنشأ أنشطة تعلم الطالب وكذلك نشاط تعليم 

درس يف هذا التفاعل كاحملرك واملشرف ويدور املدرس. وبعبارة أخرى يوجد التقاعل الرتبوي. ودور امل

5الطالب واملقبلني. الطريقة املثلى طريقة تستطيع أن تنشئ نشاط تعلم الطالب.

: وجانب أن يكون املدرس ضابطا يف اختيارطريقة فينبغى له أن ميلك NKوقالت روسطية 

6صول إىل اهلدف املرجو.اإلسرتاتيجي ليستطيع الطالب أن يتعلموا بالفعالية والفاعلية، وللو 

الوسيلة التعليمية يف عملية التعلم متلك فائدة رئيسية ملساعدة الطالب يف فهم املادة 

الدراسية الىت ألقاها املدرس.

تعلم الطالب، ومها عامل داخلي وعامل مناصلةاحلجناح إىلعامالن يؤثرانهذان 

دة التعليم نظريا تؤثر جناح التعلم، "جودة خارجي. وإحدى العوامل الداخلية جودة التعليم. إن جو 
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وبعبارة أخرى، كلما ارتفعت جودة التعليم ارتفعت .7التعليم متلك العالقة األفقية حباصلة التعلم

حاصلة التعلم املأخوذة.

8ومن البيان السابق اتضح لنا أن الطريقة إحدى األدوات الخرتاع عملية التعليم.

م املنشود.ييستطيع املدرس أن يصل إىل هدف التعلةواستخدام الطريقة املطابق

ا الباحثة مازال املدرس ان يستخدم الطريقة اإللقائية واالس يف تجابة من املراقبة الىت قامت 

عملية تعليم اللغة العربية. ومازال يستخدم الطريقة التقليدية من حيث أن التعلم يرتكز على املدرس 

والطالب غري ناشطني.

حاصلة مقابلة الباحثة مع مدرس اللغة العربيةيف املدرسة الثانوية احلكومية "فادنج بناء على

%، والنجاح 60موتونج كامبار وجدت الباحثة املعلومة على أن معيار النجاح األدىن لكل فرد 

% تقريبا مل يصل الطالب إىل معيار النجاح األدىن. 40% بل لكل فصل أن 65الكالسيكي 

ا الباحثة فيما يلى:والظواهر الىت و  جد

مل ميهرون معظم الطالب ان ينطقوا املفردات.1

قلة رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية.2

%) من الطالب ال يقدرون على تكلم اللغة العربية حىت أكثر 60ستون يف املائة (.3

الطالب ال يصلون إىل معيار النجاح األدىن

ال يستطيع الطالب على نطق األحرف صحيحا.4
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الطالب لبناء املعرفة املأخوذة، إذن، أن التعلم ةشطاعتبار من نتيجة الطالب، حنتاج إىل أن

يرتكز على الطالب ينشئ حاصلة التعلم اجليدة.

وللوصول إىل حاصلة التعلم اجليدة، ينبغى للمدرس أن يقدم التعلم السياقي من خالل 

لك، أن الطريقة املختارة تنبغى أن . فألجل ذنيتوريط الطالب مباشرة، ودور الطالب الناشط

تستطيع لتحقيق مقتضى املنهج. وللتعلم السياقي نظرية بنائية تورط يف بناء الفهم ناشطا، مبتكرا 

وإنتاجيا.

. وهذه الطريقة تفضل التطبيقيةوهناك طرق متنوعة ينبغى استخدامها وإحداها طريقة

ال وتطبيقية قادرين على استخدام اللغة األجنبية من النظرية. وهذه الطريقة جتعل الطالبالتطبيقية 

قواعد نظرية. فألجل ذلك ينبغى أن يكون التعليم يتجه إىل القدرة االتصالية، وأما ما يتعلق بال

9تدرس هنيهة.

)(practice Theory Methodالنظريةالسابق نرجو أن تكون طريقة التطبيقية من البيان 

م اليومية. ومن التكلم ترقي قدرة الطالب على Flip Chartباستخدام وسيلة للغة العربية يف حيا

خالل مبدأ التعلم الناشط يستوعب الطالب املادة الدراسية حىت تصبح معارف الطالب شاملة. 

وحلل تلك املشكلة ينبغى لكل مدرس أن ينفذ الطريقة أو اإلسرتاتيجي اجليد يف عملية التعليم. 

Practiceالنظرية طريقة التطبيقية الحثة للبحث عن :فعالية استخدام فألجل ذلك، تتجذب البا

Theory Method)( وسيلةباستخدامFlip Chartللغة العربية يف التكلم قدرة الطالب على لرتقية

.الفصل الثاىن باملدرسة الثانوية احلكومية "فادنج موتونج  كامبار

9 Ahmad Izzan, Op.Cit, hlm 92



ب. توضيح االصطالحات

جاح عن اهلدف املقرر. والفعالية ترتبط بني احلاصلة املقررة الفعالية حصولة على الن.1

واحلاصلة احملصولة عليها.

: الطريقة تفضل القدرة )(practice Theory Methodة النظريةيطريقة التطبيقال.2

10التطبيقية من قدرة النظرية

ال املعريف، الوجداين والنفسي احلركي.3 11القدرة : تغيري سلوك الطالب يف ا

4.Flip Chart12: وسيلة مصنوعة من ورقة مانيال وهي حتتوى على املادة الدراسية

من املهارت األساسية الىت متثل غاية من غايات الدراسية اللغوية ، وان كان مهارة الكالم : .5

13.هو نفسه وسيلة لإلتصال مع اآلخرين

ج. المشكالت

. تقديم المشكلة1

فتقدمي مشكلة البحث فيما يلى:بناء على خلفية املشكلة السابقة، 

االستيعاب أو قدرة الطالب على تكلم اللغة العربية مازالت ناقصة..أ

اإلسرتاتيجي أو الطريقة الىت استخدمها املدرس ال تستطيع أن ترقي حاصلة تعلم الطالب.ب

10Ahmad Izzan, Ibid, hlm 92
11 Nana Dsujana, Op.Cit, hlm 49
12 Kholilullah, Op. Cit, hlm 79
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وتقنية التعلم الىت استخدمها املدرس روتينية..ج

النظرية مل تطبق من قبلطريقة التطبيقة وال.د

تحديد المشكلة2

ولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث، فتحدد الباحثة للبحث عن فعالية الطريقة  

)النظريةة التطبيقي Practice Theory Method مهارة الكالم لدى Flip Chartباستخدام وسيلة(

ملدرسة الثانوية احلكومية "فادنج موتونج كامبار.ايف الفصل الثاىن يف الطالب

. تكوين المشكلة3

)النظريةة طريقة التطبيقيالفعالية هلالبحث فهو : هذا ىفوأما تكوين مشكلة practice

Theory Method الفصل مهارة الكالم لدى الطالب يفلرتقية Flip Chartباستخدام وسيلة (

ملدرسة الثانوية احلكومية "فادنج موتونج كامبار.االثاىن يف 

وائدهد. أغراض البحث وف

أغراض البحث.أ

)النظريةة طريقة التطبيقيالملعرفة هل فعالية أما أغراض ىف هذه البحث فهي :  practice

Theory Method الفصل ىف مهارة الكالم لدى الطالب رتقيةلFlip Chartباستخدام وسيلة (

املدرسة الثانوية احلكومية "فادنج موتونج كامبار.يف الثاىن 

ب.فوائد البحث



النظرية باستخدام ة لمدرس، كاملعلومة ملدرس اللغة العربية عن تطبيق الطريقة التطبيقيل.1

لرتقية قدرة الطالب على تكلم اللغة العربية يف الفصل الثاىن باملدرسة Flip Chartوسيلة 

الثانوية احلكومية "فادنج موتونج كامبار 

جودة الرتبية.لرئيس املدرسة، كاملدخل إلصالح تنفيذ التعلم لرتقية .2

للباحثني، وحاصلة البحث مرجعة للباحثني األخرين..3

م على تكلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية .4 للطالب، كاملدخل جلميع الطالب لرتقية قدرا

احلكومية "فادنج موتونج كامبار


