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خلفية المشكلة.أ

ا كل قوم عن أغراضهم. واللغة عند 1جاء يف لسان العرب أن اللغة هي أصوات يعرب 

يد جمموعة اإلشارات الىت يستخدمها قوم لتعبري التفكري، اإلحساس، الوجدان واإلرادة.  عبد ا

2واإلرادة.واللغة ألة مستخدمة لتعبري الفكرة، التفكري، اإلحساس، الوجدان 

إن تصنيف اللغة عند سريى أوتارى سوبياكتو من حيث اكتساب اللغة ينقسم إىل ثالث 

خصائص، منها : اللغة األم، اللغة الثانية واللغة األجنبية. فاللغة األم لغة اكتسبها املرء داخل 

للغة األم وهذه ، واللغة الثانية لغة اكتسبها املرء بعد ا)1973(األسرة، وهذه لغة أوىل عند بروون 

تمع كاللغة اإلندونيسية، واللغة الثالثة لغة أجنبية، وهذه اللغة لغة  اللغة مستخدمة ىف ا

9ص. ،1997،دمشق: منشورات جامعة دمشق،يف طرائق تدريس اللغة العربيةسيد، لحممود أمحد ا1
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011, h. 9



تمع كاللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، اللغة اليمانية، واللغة األلبانية  مستخدمة خارج البيت وا

3لإلندونيسيني.

غة أجنبية فلذلك نظام تعليمها باستخدام من التعريفات السابقة يعرف أن اللغة العربية ل

نظام تعليم اللغة األجنبية وكذلك اهلدف، املادة وطريقة التدريس املستخدمة.

ا الذكر احلكيم ليخرج الناس من  ا لغة الوحي، نزل  يكفي اللغة العربية رفغة و شرفا أ

ا العجم عن طريق القرآن الكرمي، ف م، و استولت الظلمات إىل النور، و قد تعلق  سكنت قلو

4على ألسنتهم، و كادت تنسيهم رطانتهم.

وأما أهداف تعليم اللغة العربية فهي الستيعاب املهارات اللغوية األربع، منها مهارة 

5االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة.

ناك أهداف وهناك أهداف أخرى ألجل االقتصاد، السياسة، أداء احلج وغريها. وه

6خاصة ىف تعليم اللغة العربية من حيث األهداف املرجوة.

3 Acep Hermawan, Ibid, h. 56
27، ص. 2000، القاهرة : عامل الكتب، باللغة العربية و الرتبية اإلسلميةطرق التدريس اخلاصةفخر الدين،  4

5 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta : Aswajaya Pressindo, h. 9



وحنتاج إىل مدة طويلة ألخذ مهارة اللغة العربية الصعبة ألن اللغة العربية لغة أجنبية. 

والسيما للمرحلة االبتدائية، فلذا أن عملية تعليم اللغة األجنبية لإلندونيسيني حماوالت خاصة 

7دة املقامة بالوعي، وعملية تعليم اللغة األم مقامة بدون الوعي.لبناء التعويدات اجلدي

ا تستطيع أن جتذب الرغبة ىف  إن طريقة التدريس ضرورية جدا ىف عملية التعليم أل

التعلم. إذا استطاع املدرس أن خيتار طريقة التدريس املطابقة بطبقة الطالب، املادة الدراسية، 

يستخدمها املدرس ىف أداء التفاعل مع الطالب 8ريس طريقةالتسهيالت وغريها. وطريقة التد

وطريقة التدريس علوم تبحث عن الطرق 9حىت يسهل الطالب ىف استيعاب املادة الدراسية.

ألداء األنشطة املنظمة ىف البيئة الىت تتكون من ناحية املدرس والطالب ألداء التفاعل حىت جترى 

عند حسن الجنولونج طريقة مستخدمة للوصول إىل عملية التعليم جيدة. وطريقة التدريس

10أهداف التعليم.
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h. 139
10 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Amzah, 2010, h. 180



Williamهناك عدة الطرق املستخدمة ىف عملية التعليم (عند  Francis Mackey وهذا

نقله موليجنتو سوماردى) تعىن مخس عشرة طريقة، منها الطريقة املباشرة، الطريقة الطبيعية، 

طريقة القراءة، طريقة القواعد، طريقة الرتمجة، طريقة الطريقة السكولوجية، الطريقة الشفوية،

القواعد والرتمجة، الطريقة الكهربائية، طريقة الوحدة، الطريقة املراقبة اللغوية، طريقة التقليد 

11، طريقة ثنائية اللغة.cognateواحلفظ، طريقة املمارسة النظرية، طريقة 

تعليم اللغة العربية الطريقة املباشرة. وإحدى الطريقة الىت ميكن استخدامها عند عملية 

هذه الطريقة متطورة ألن عملية تعليم اللغة الثانية مساوية باللغة األم تعىن أن املهارة املفضلة ىف 

12تطويرها مهارة االستماع، مهارة الكالم مث القراءة مث الكتابة.

ا ألن الوسيلة التعليمية إن الوسيلة التعليمية عند الدكتور عبد العامل إبراهيم ضرورية جد

م للتعلم، وتقوية معرفة الطالب واخرتاع  م، ورغبا تستطيع جتذب سرور الطالب وجتديد محاسا

13جو التعليم املريح ألن الوسيلة التعليمية حتتاج إىل احلركة والتأليف.

11 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing: Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi. Jakarta : Bulan
Bintang, 1974, hlm 32 Merujuk ke Ulin, Ibid, h. 170

12 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Pekanbaru : Zanafa Publishing, 2011, h. 20



م. بالنسبة إىل أن اإلنسان من مييل إىل اللعبة، فكان الطالب أرغب ىف اللعبة من التعل

ألن اللعبة تسر قلوب الطالب، ويستطيع الطالب أن يعربوا اإلحساس والتكيف بالبيئة من 

خالل عملية اللعبة. وعملية اللعبة تعطى الفرصة للطالب لالستطالع، االكتشاف، تعبري 

14اإلحساس، االبتكار والتعلم املريح.

دف إىل ضياع اململ، السئم، والتسلية. وخترتع جو التعليم املريح، وهذه اللعبة 

الطبيعي. وهناك نقل املعلومات، اخلربة واملهارة حىت عملية التعليم جترى بدون اإلجبار.

فلذا أن اللعبة وسيلة فعالية تساعد املتعلم للوصول إىل األهداف املنشودة. واللعبة اللغوية 

15وسيلة مستفادة ىف برنامج تعليم اللغة العربية.

العربية الستيعاب مهارة اللغة العربية كمهارة الكالم. إن وإحدى أهداف تعليم اللغة

نشاط مهارة الكالم نشاط مريح ىف تعلم اللغة. ولكن أحيانا أن عملية تعليم الكالم غري مرحية 

16ألن هذه العملية ال جتذب اشرتاك الطالب.
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Jogjakarta : Diva Press, 2012, h. 25
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17لم.اإلشارة اجلسدية و التكوإحدى األلعاب املستخدمة ىف تعليم مهارة الكالم لعبة

فهنا الباحثة ستبحث مهارة الكالم يعىن لرتقية توصل أهداف درس الكالم يف هذه 

املدرسة، و أما أهداف درس الكالم يف هذه املدرسة فهي:

.الطالب أن يذكر حروف اهلجائيةوايستطيع.1

.الطالب أن يعرب حروف تكون الكلماتوايستطيع.2

.سديةالطالب أن يعرب الكلمات باالشارة اجلوايستطيع.3

ا  من خالل الكالم الباحثة أن تستخدم طريقة ألن بناء على الدراسة السابقة الىت قامة 

ا الباحثة أن أهداف الدرس الكالم مل تصل إىل  الباحثة يف املدرسة الثانوية احلكومية كووك وجد

املستوى األعلى بناء على الظواهر فيما يلى:

.الطالب أن يذكر حروف اهلجائيةواكثري من الطالب مل يستطيع.1

.الطالب أن يعرب حروف تكون الكلماتواكثري من الطالب مل يستطيع.2

16 Ahmad Fuad Efendy, Metode Pengajaran Bahasa Arab, Malang : Misykat, 2009, h. 140
17 Fathul Mujib dan Nailurrahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab,

Jogjakarta: Diva Press, 2012, h. 143



.الطالب أن يعرب الكلمات باالشارة اجلسديةواكثري من الطالب مل يستطيع.3

املباشرة بلعبة اإلشارة طريقةفعاليةبناء على الظواهر السابقة تتجذب الباحثة للبحث عن 

.ىف املدرسة الثانوية احلكومية كووكالم اللغة العربيةلرتقية مهارة الكتكلماجلسدية و ال

الدوافع في اختيار الموضوع.ب

إختارات الكتابة هذا املوضوع على أساس ما يلى:

املشكلة يف هذا البحث جذابة للبحث ألن هذا البحث يتعلق بنوعية تعلم اللغة العربية..1

شطني يف الكالم اللغة العربيةهذا البحث يهدف إىل جعل الالب نا.2

هذا  البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل..3

توضيح اإلصطالحات.ج

الفعالية ما تبني مدى اهلدف املنشود (النوعية، اجلودة الوقت) وكلما ارتفعت مئوية .1

اهلدف املنشود فارتفعت فعاليتها.



جنبية من حيث أن طريقة املباشرة. وهذه الطريقة ما تكون كيفية تقدمي مادة اللغة األ.2

18املدرس يستخدم اللغة األجنبية كاللغة التمهيدية بدون استخدام اللغة األم.

دف إىل مترين قدرة الطالب على التكلم، ومترين .اإلشارة اجلسدية و التكلم.3 لعبة 

19شجاعة الطالب ىف التقدمي.

رة من حيث مهارة الكالم. قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبري الفك.4

20الرأي، اإلرادة أو اإلحساس إىل املخاطب.

المشكالت.د

تقديم المشكلة)1

فيما يلى:الباحثاملشكلة السابقة فتقدمي املشكلة تقدمي بناء على خلفية  

.الطالب أن يذكر حروف اهلجائيةواكثري من الطالب مل يستطيع.1

.ماتالطالب أن يعرب حروف تكون الكلواكثري من الطالب مل يستطيع.2

18 Fathul Mujib dan Nailurrahmawati, Ibid, h. 143
19 Acep Hermawan, Op-Cit, h. 135
20 Jaap Schreerens, Peningkatan Mutu Sekolah, Jakarta : PT Logos, 2003, h. 79



.الطالب أن يعرب الكلمات باالشارة اجلسديةواكثري من الطالب مل يستطيع.3

تحديد المشكلة)2

ولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث حتدد الباحثة للبحث عن:

ىف املدرسة الم اللغة العربيةلرتقية مهارة الكاملباشرة بلعبة اإلشارة اجلسدية و التكلمطريقةفعالية

.احلكومية كووكالثانوية 

تكوين المشكلة)3

وأما تكوين مشكلة البحث فهو: 

الم اللغة العربيةمهارة الكأن ترقياملباشرة بلعبة اإلشارة اجلسدية و التكلمطريقةهل استخدام

؟ىف املدرسة الثانوية احلكومية كووك



أهداف البحث وفوائده.ه

أهداف البحث)1

الم اللغة لرتقية مهارة الكة اإلشارة اجلسدية و التكلماملباشرة بلعبطريقةفعاليةملعرفة 

ىف املدرسة الثانوية احلكومية كووك.العربية

فوائد البحث)2

اإلشارة اجلسدية و التكلمللباحثة. لزيادة العلوم يف البئة الرتبوية و خباصة عن تأثري لعبة .1

حلكومية كووك.يف مهارة الكالم اللغة العربية لدى طالب ىف املدرسة الثانوية ا

بلعبة اإلشارة اجلسدية و للمدرس. إلعطاء املدخول الفكري عن فعالية طريقة املباشرة .2

لرتقية مهارة الكالم لدى طالب ىف املدرسة الثانوية احلكومية كووك .التكلم

للمؤسسة الرتبوية. لزيادة املعرفة يف تطوير النوعية الرتبوية و خباصة يف تطوير الطريقة .3

ة املتأثرة يف مهارة الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية كووك.التعلمي


