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الباب األول

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

هلا موقع الئق والسيما للمسلمني ىف و للناطقني بغريهاإن اللغة العربية لغة أجنبية

ال تستخدم اللغة العربية ىف العبادات كالصالة، الدعاء وغريمها بل هي لغة إندونيسيا. و 

1العلوم والتفاعل الدويل.

القرآن واحلديث والكتب اإلسالمية األخرى حنتاج إىل تعليم اللغة العربية لتعلم 

2ألن القرآن واحلديث مكتوبان باللغة العربية.

إن تعليم اللغة يهدف إىل تكوين الطالب القادر على االتصال باللغة العربية بني 

3البعض بعضا أو مع بيئته. إما شفهيا أو كتابيا.

املاهرة على تنظيم الفصل إن مادة اللغة العربية مادة حتتاج إىل قدرة املدرس 

والسيما قدرة املدرس على استفادة الوسيلة القادرة على اخرتاع اجلو املريح حىت تستطيع أن 

جتذب رغبة الطالب ىف التعلم وتساعد اشرتاكهم ىف عملية التعلم والتعليم إما فرديا أم 

تمع ىف الواقعى أرغب ىف تعلم اللغة العربية ألن املدر  س الذى يعلم اللغة فريقيا. إن ا

العربية ال يستفيد بالوسيلة التعلمية جيدة.
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ا تستطيع أن  إن الوسيلة التعلمية عند الدكتور عبد العامل إبراهيم ضرورية جدا أل

م ىف التعلم، وتقوية معارفهم، واخرتاع عملية التعلم  م، ورغبا تسر الطالب وجتدد محاسا

4ئعة.ألن الوسيلة حتتاج إىل احلركة والرا

ومعناها حرفيا "الوسط"، Mediusمبعىن إن معىن الوسيلة ىف اللغة الالتينية

إن اللغة وسيلة لقاء املعلومة إىل مقبلها.إلألةالوسيلة". ومجعها "وسائل". والوسيلة هي

تساعد الطالب الكتشاف الفكرة أو الرأي. وموقع املدرس واللغة عنصر غري متخلع 

ى املعلومات إىل الطالب، إن كانت املعلومات الىت ألقاها املدرس عنهما. ألن املدرس ملق

للطلب عن حتليلينبغى للمدرس أن مل يفهمها الطالب فذلك االتصال غري فعال. 

املعاجلة الفعالة للوصول إىل االتصال اجليد كتجهيز الوسيلة التعليمية.

الىت ميكن استخدامها بناء على البيان السابق أن الوسيلة التعليمية مجيع األشياء

إللقاء املعلومات منظما حىت خترتع عملية التعلم املناسب من حيث أن مقبل املعلومات 

5يستطيع أن يؤدى التعلم فعاال.

إن الوسيلة التعليمية ضرورية جدا لتعليم اللغة األجنبية، فلذا ملن يريد أن يتعلم 

ألن عملية تعلم اللغة األم جترى بدون اللغة العربية فالبد عليه أن خيرتع التعويد اجلديد

6الوعي.

4 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2004

5 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran, Jakarta : Gaung Persada Press, 2012. Hlm 6-7
6 Juairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, Surabaya : Al-Ikhlas, 1992,

hlm 36
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قال أوما مهالك وأرشد إن استخدام الوسيلة التعليمية تستطيع أن حتث رغبة 

الطالب ىف التعلم، وتستطيع أن تدفع الطالب وحتصل على األثار السكلولوجية لدى 

ة الطالب. وهذه الوسيلة تستطيع أن ترقى فهم الطالب، وجتذب اهتمامهم وتقوي

7املعلومات.

وإحدى وسائل الرسم البياين كوسيلة ملقى املعلومات وسيلة ملصق اإلعالنات. 

وهذه الوسيلة تستطيع أن تؤثر السلوك، واملوقف والقيمة للتغيري أو أداء العمل. إن وسيلة 

ملصق اإلعالنات تفضل تقوية املعلومات، البصر واللون. وهذا الرأي مناسب بقول نانا 

ا، واهلدف هنا لتجذيب االهتمام.سوجانا أن  8وسيلة ملصق اإلعالنات وسيلة قوية بلو

ا الباحثة ان مدرس اللغة العربية يستخدم بناء على حاصلة املالحظة اليت قامت 

الطريقة اخلطابة والكتاب الدراسي عند تعليم اللغة العربية ولكن الطالب يشعرون الصعبة 

ا الباحثة فيما يلى:ومن العند تعلم اللغة العربية,  ظواهر اليت وجد

رغبة الطالب ىف تعلم اللغة العربية ناقصة)1

يرتدد الطالب عند تكلم اللغة العربية)2

يصعب الطالب ىف تقدمي األفكار)3

ال يقدر الطالب على أجابة األسئلة الىت قدمها مدرس اللغة العربية)4

7 Azhar Arsyad, Op.Cit, hlm 16
8 Daryanto, Media Pembelajaran, Yogyakarta : Gava Media. 2010, Hlm 129-130
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الفعالة لرتقية مهارة الكالم لدى ينبغى للمدرس أن يستطيع ىف تقدمي املادة الدراسية 

الطالب، وإحدى الكيفيات الىت ميكن استخدامها استخدام وسيلة ملصق اإلعالنات. 

ا وهذه الوسيلة تقوى التفكري داخل الذاكرة. 9ألن الوسيلة القوية بلو

الطريقة املباشرةفعاليةبناء على البيان السابق تتجذب الباحثة للبحث عن 

ىف املدرسة العالية احلكوميةاسخدام وسيلة امللصق لرتقية مهارة الكالم لدى طالب ب

رامبوتانتاجنونجكمبار

الدوافع فى اختيار الموضوع.ب

هذا البحث جذاب للبحث ألن وسيلة ملصق اإلعالنات ترتبط برتقية مهارة الكالم )1

ومنجز تعلم اللغة العربية لدى الطالب

ىف تلك املدرسةهذه الوسيلة مل تستخدم )2

هذا البحث يهدف إىل حث الطالب إىل استخدام اللغة العربية يف تكلمهم اليومى )3

داخل الفصل وخارجه.

هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل)4

توضيح المصطلحات.ج

توضح الباحثة املصطلحات املوجودة ىف هذا البحث للتباعد عن الفهم املنحرف، منها 

الفعالية)1

9 M. Khalilullah, Op.Cit, hlm 67
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11ومعىن الفعالية إنتاج حاصلة.10احلصول على األهداف املقررة.ةومعىن الفعالي

12معىن املقياس هنا احلصول على األهداف املقررة.

الوسيلة)2

يج الطالب ألداء التعلم. 13إن الوسيلة عدة املكونات ىف بيئة الطالب، وتلك البيئة 

واملراد هنا أن األدوات الىت استخدمها املدرس عند تعليم اللغة العربية ما تؤثر مهارة 

الكالم. وتلك الوسيلة وسيلة ملصق

وسيلة ملصق )3

دف إىل جتذيب االهتمام. 14إن وسيلة امللصق إندماجة البصر الواضح اجلذاب و

مهارة الكالم)4

لتعبري األفكار، الرأي، اإلرادة أو مهارة الكالم قدرة على تعبري األصوات اللفظية 

15اإلحساس إىل املخاطب.

المشكالت.د

تقديم المشكالت)1

استيعاب املفرادت لدى الطالب عند عملية التعليم.1

10 DEPDIKBUDRI, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka,1995, h 388
11 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT Rosdakarya, 2002, hlm 82
12 Kumorotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2003, hlm 362
13 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Aktive Learning dalam Pembelajaran

Bahasa Arab, UIN Malang,2008, hlm 7
14 M. Khalilullah, Op.Cit, hlm 67
15 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : PT Remaja

Rosdakarya Offset, 2011, hlm 135
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تنويع استخدام الطرق التعليمة املطبقة.2

تنويع الوسائل املعينة املستخدمة ىف التعليم.3

رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية .4

املباشرة باستخدام وسيلة امللصق لرتقية مهارة الكالم لدى طالب فعالية الطريقة .5

ىف املدرسة العالية احلكومية كمبار تاجنونج رامبوتان

تحديد المشكلة)2

ولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث حّددت الباحثة هذا البحث عن 

ىف املدرسة الكالم فعالية الطريقة املباشرة باستخدام وسيلة امللصق لرتقية مهارة 

تاجنونج رامبوتانكمبارالعالية احلكومية  

تكوين المشكلة)3

هل الطريقة املباشرة باستخدام وسيلة امللصق وأما تكوين مشكلة البحث فهو "

املدرسة العالية احلكومية  الطالب ىف تستطيع أن ترقى مهارة الكالم العريب لدى 

؟تاجنونج رامبوتانكمبار

هدف البحث وفوائده.ه

هدف البحث)1

هذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية الطريقة الباشرة باستخدام وسيلة 

املدرسة العالية امللصق تستطيع أن ترقى مهارة الكالم العريب لدى الطالب ىف 

تاجنونج رامبوتانكمباراحلكومية  
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فوائد البحث)2

للطالب، لتهسيل الطالب ىف حفظ املفردات والتكلم العريب كل يوم.أ

لتسهيل املدرس عند تعليم اللغة اللغة العربيةللمدرس،.ب

للمؤسسة، وحاصلة البحث مصدرة هلا ىف تعيني منهج اللغة العربية .ت

اجليد.


