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الفصل األول

المقدمة

خلفية المشكلة.أ

الرتبية هي عملية لتكوين اإلنسان، هدف الرتبية الرئيسي لتغيري اإلنسان ليصبح فائقا يف الناحية املعرفية، 

2التعلم هو عملية التغيري الالزم احملصول عليه من اخلربة الىت حتتوى على التمارين أو التفاعل بالبيئة.1املوقف واملهارة.

مشكلة التعلم مشكلة معقدة من حيث أن هناك عدة العوامل املؤثرة. وإحدى تلك العوامل مدرس. إن 

وهناك عوامل أخرى 3واملدرس مكون التعلم الذى ميلك الدور الضروري والرئيسي، ألن جناح التعلم يتعلق باملدرس.

و بيئة التعليم والطريقة املستخدمة وغريها.درس واملادة الدراسيةم

ميم الفعال، ألنه مكون ضروري يف جناح عملية التعليدرس أن يستطيع يف اخرتاع التعلعلى مينبغى 

م الفعال عند روسطية ال بد أن يهتم باألحوال اآلتية، منها:يوالتعل

استيعاب املادة الدراسية.1

الرغبة يف املادة املعلمة.2

اخلربة الشخصية واخلربة الىت أملكها املتعلم.3

نوعةالطرق املت.4

زيادة علومه.5

1 Hidayat Syah, Filsafat Pendidikan Islam, 2012, Pekanbaru: LP2s Indrasakti Riau. 1:ص
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, 30 .ص
3 Basyiruddin Usman Dan Asnawir, Media Pembelajaran, Jakarta: Delita Citra Utama, 2002, .1.ص
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إعطاء املعرفة الواقعية، ويعد التعلم إعدادا جيدا.6

4إغراس محاسة التعلم على الشكل الفردي..7

وسيلة تعليمية اللغة العربية.الطريقة وو النظام و رس اللغة العربية أن يهتم باهلدفدمعلىوكذلك، ينبغى

ا ليس لغة  . كما يف لدى الطالب اإلندونيسينيالتفاعل اليوميإن درس اللغة العربية مادة لغة أجنبية أل

ىت املرحلة اجلامعية أن موقع اللغة العربية لغة أجنبية، وكذلك موقعها داخل حاملدارس اإلسالمية من روضة األطفال 

املنهج.

املهارات اللغوية أربع مهارات رئيسية، منها:ميقال الدكتور رشدى أمحد طعيمة، تقس

مهارة االستماع.1

مهارة الكالم.2

مهارة القراءة.3

5مهارة الكتابة.4

مهارة الذي واجب القدر لكل مدرس أو تالميذ. و ال أيضا يهميل مهارة اخر. وإحدىيشكلمهارة الكالم 

من مهارة االستماع. التدريب الذي ة لوجودوجودممهارة الكالم ىف مهارة الكالم ال حملول من مهارة االستماع ألن 

مهارة الكالم  بصفة ممارسة عن السميع بصورة سليب ىف التدريب االستماع. اعطى لتحصل ترقية

4Roestiyah, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan, Jakarta Bina Aksara, 1989, .41-40ص
167لیل عمل في اعداد مواد التعلمیة , مكة المكرمة: جامع أم القرى.ص. الدكتور رشدى احمد طعیمة ,د 5
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حتصل الكلمة أن بال التدريب  اللسان الذي مكثف ترقية و الفهم اللغة العربية بصفة كامل صعب 

لنقائص اللغة العربية الذي انتشر يف إندونيسيا هو اعيوب و النقائص النظام و طريقة املاضية التعليم يبلغ.وإحدى

6التدريب اللسان مكثف إىل قليال تلميذ قدر يفصح الفكر و الشعور سلي اللسان.

وإحدى تلك الوسائل وسيلة بطاقة اللوح القالب.لوحة ،وللوصول إىل تعليم الكالم حتتاج إىل وسيلة تعليمية

حىت حىت تسهل الطالبالقالب هي ورقة "مانيال" تشتمل على املادة الدراسية. وهذه الورقة معلقة يف املشجب 

7لبيان الدرس أو املعلومات األخرى إما صورة أو كتابة.للحصول على تسهل الطالب

ىف امهماجزءيصري ية تصبحلوحة القالب هيوإحدىوسيلة متاما ىف تعليم الكالم. الكالم هو مهارة أساس

8.ةتعليم اللغة ثاني

مياستخدام اللوح القالب يف عملية التعل.1

شرح الدرس القالب مث يقلب ذلك اللوح لبيان الدرس التايلليستخدم املدرس للوح .أ

وعندما يشرح املدرس بلوحة القالب يقوم جانب اللوح القالب التبعاد عن تعويق رؤية الطالب.ب

يستخدم املدرس ألة اإلشارة إلشارة املعلومة أو املادة املوجودة يف اللوح القالب..ت

املشجب املصنوع من اخلشب أو احلديد.اللوح القالب معلق يف.ث

ويستطيع املدرس أن يشرح الدرس متدرجا من غالف موضوع الدرس مث املادة الدراسية يف اخلطوة التالية.ج

املزايا وعيوب اللوح القالب.2

6Ahmad Izzan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, 2011, Bandung: Humaniora. 137 :ص
7M.Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 79 .ص
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هذه الوسيلة تسهل املدرس لشرح املادة الدراسية إما صورة أو كلمة، وميكن أن يلقيها املدرس مدرجة بل 

لوسيلة متلك املزايا والعيوب، منها:هذه ا

مزايا وسيلة اللوح القالب.أ

هذه الوسيلة نافعة للمادة الدراسية املعرضة باستخدام الصورة، حىت تكون تلك املادة مقدمة إىل الطالب .1

متدرجة.

والصور املستخدمة حتفظ جيدة، وميكن استخدام تلك الصور متكررة..2

الوقت ألن املدرس قد أعد املادة من البيت وعندما يستخدمها املدرس يعلقها واستخدام هذه الوسيلة يقتصد .3

يف املشجب.

وميكن استخدم اللوح القالب داخل الغرفة أو خارجها.4

هذه اللوحة تستطيع أن تقدم املادة الدراسية متخصرة وممارسية..5

لرتقية نشاط تعلم الطالب.6

ب. عيوب وسيلة اللوح القالب

إلعداد اللوحة يف البيت ألجل الوقت، الكلفة والقوة.. يصعب املدرس 1

.يصعب املدرس لكتابة الصورة اجلميلة يف اللوح2

.وميكن أن املدرس ال ميلك املهارة يف صناعة املشجب أو املعيار لتعليق اللوح.3
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ا الباحثة، وجدت الباحثة الظواهر املوجودة عند عملية التعل م وتعليم اللغة بناء على املراقبة الىت قامت 

العربية يف املدرسة الثانوية املتقني تامفن باكنبارو يف الفصل السابع، منها

عند عملية التعليمالطالب استيعاب املفردات لدى .1

معظم الطالب ال يهتمون بشرح املدرس.2

استخدام طربقة  مما رسة أمناط اجلملة ىف عملية و تعليم اللغة العربية .3

ها املدرس غري متنوعةالوسيلة الىت استخدم.4

قلة رغبة الطالب ىف تعلم اللغة العربية وال سيما تعلم مهارة الكالم.5

لوح القالب" باستخدام فعالية وسيلة "بالنظر إىل اخللفية والظواهر السابقة جذبت الباحثة للبحث عن 

بالمدرسة الثانوية لترقية مهارة الكالم  فى تعليم اللغة العربية لدى الطالب "ممارسة أنماط الكلمة"طريقة

"المّتقين تامفن  باكن بارو".

ب. توضيح المصطلحات

ذا املوضوع، فيما يلى :والبتعاد الفهم املخطئ عن هذا املوضوع توضح الباحثة املصطلحات املتعلقة 

ا تستطيع أن تنتج احلاصلة.وم9الفعالية هي مدى احلاصلة املرجوة حصوهلا..1 واملقياس املستخدم 10عىن الفعالية أ

11ملعرفة جناح الوصول إىل اهلدف إن كان اهلدف قد حصل عليه بالشيئ املخطط.

9 Jaap Scheerens, Peningkatan Mutu Sekolah, 2003, Jakarta: PT Logos, :ص 79
10 E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 2002, Bandung: PT Rosda Karya, 82:ص
11 Kumarotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, 2003, Jakarta : Raja Grafindo Persada. :ص 362



6

الطريقة هي خطة الربنامج الشاملة الىت تتعلق وثيقة بتقنية تقدمي املادة الدراسية منظمة وغري متعارضة وتعتمد على .2

12املدخل اخلاص.

الوسيلة هي ما يستطيع استخدامها يف التعلم والىت تستفيد لتهيج التفكري، اإلحساس، االهتمام وإرادة الطالب .3

يج الطالب للتعلم، وأصبح الطالب ناشطني ومبتكرين. 13حىت تستطيع أن 

ج. المشكالت

. تقديم المشكلة1

يلىبناء على اخللفية والظواهر السابقة فتقدمي مشكالت البحث فيما 

عند عملية التعليمالطالب استيعاب املفردات لدى .1

على شرح املدرسالطالب اهتمام .2

استخدام طربقة  مما رسة أمناط اجلملة ىف عملية و تعليم اللغة العربية .3

الوسيلة الىت استخدمها املدرس .4

لرتقية مهارة الكالم  ىف تعليم اللغة العربية لدى "ممارسة أمناط الكلمة"لوح القالب" باستخدام طريقةفعالية وسيلة ".5

."املّتقني تامفن  باكن بارو"باملدرسة الثانوية الطالب 

78ان, المرج السابق, ص: احمد اذّ 12
13 Abu Anwar, Modul Pengembangan dan Pengemasan Media Pembelajaran, 2011, Pekanbaru, Zanafa.

:ص 3
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. تحديد المشكلة2

لوح القالب باستخدام فعالية وسيلة بناء على خلفية املشكلة وتقدمي املشكلة فتحدد الباحثة للبحث عن 

السابع باملدرسة الثانوية الكالم  ىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب يف الفصلطريقةممارسة أمناط الكلمةلرتقية مهارة 

."املّتقني تامفن  باكن بارو"

. تكوين المشكلة3

باستخدام "لوح القالبوسيلة"هل :مشكلة البحث وهون على خلفية املشكلة السابقة فتكو بناء

بع باملدرسة لسااالم  ىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب يف الفصللرتقية مهارة الكفعالية"ممارسة أمناط الكلمة"طريقة

؟"املّتقني تامفن  باكن بارو"الثانوية 

د. أهداف البحث وفوائده

أ. أهداف البحث

لرتقية مهارة الكالم  ىف تعليم اللغة "ممارسة أمناط الكلمة"باستخدام طريقة"لوح القالبوسيلة"فعالية ملعرفة 

."املّتقني تامفن  باكن بارو"بع باملدرسة الثانوية لسااالعربية لدى الطالب يف الفصل

ه. فوائد البحث

. الفائدة النظرية1

للطالب، ومن خالل تطبيق هذه الطريقة ارتفع منجز تعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية.أ
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مقررة للمدرس لينفذ التعليم متنوعا لكي ال يسئم الطالب يف التعلمللمدرس، حاصلة هذا البحث.ب

للمدرسة، ليستطيع االستجابة يف التطوير وبناء الرتبية إما يتعلق بالتخطيط وتطوير املنهج وما يتعلق بنوعية .ج

املدرس

ينتفع ذلك املعىن.التعلم وزيادة املعرفة يف أداء التعليم املتنوع حىتالوسيلة للباحثة، لتوسيع املعرفة عن .د


