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لباب األولا

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

ا إن دخول اللغة العربية إىل آسيا وفق يرتبط وثيقا بأنواع ا بدخول اإلسالم أل

يف تعليم اللغة العربية فأساسالعبادات يف اإلسالم باجلانب أن يكون موقعها كلغة القرآن.

1الصالة.آسيا يهدف إىل توفري حاجة املسلم يف أداء العبادة وخباصة عبادة 

وتتضمن يف القرآن املادة الدراسية يف قراءة أحرف القرآن، مثال من خالل الطريقة 

اهلجائية، والقرآن ال يكون مقروءا بل هو مصدر احلياة الذى ينبغى أن يفهم معناه وتطبق 

تعاليمه. وكذلك الدعوات أو املقروءات عند الصالة البد أن يفهم معناها لتكون الصالة 

2توظف كألة االتصال مع اخلالق. فألجل ذلك ينشأ تعليم اللغة العربية.املؤدية ت

تغريت، إن املعاملة بني الدول تتطلب القدرة على قدوكذلك أن مقتضيات الزمان

. وألجل ذلك أننا حنتاج إىل تعليم اللغة ة لغوية كوسيلة االتصال إما شفهية أو كتابيةمهار 

مراكز ال بد على املسلمنب الذين يتعلمون يف ة العربية.العربية الذى يهدف إىل تطوير اللغ

ذه التجدد سيغمر د يأخذوا التجدشرق األوسط والسيما مصر، أن متربية  عند رجوعهم. و

تعليم اللغة العربية.ذلك البلد يف الناحية الرتبوية والدينية ومنهج

1 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Misykat: Malang, 2009) hal.
27

2 Ibid, hal. 28
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ختطط مناسبة مببادئ التعلم والتعليم ومبادئ هاوتعليماللغة العربيةتعلمإن عملية 

نشاط الطالب يف االكتشاف كهاوتعليماللغة العربيةتعلمفالدافعية يف تعلم اللغة العربية. 

وهناك عوامل عديدة يف نعيل 3وبناء املعىن أو الفهم عن القيم املوجودة يف تعليم اإلسالم.

طيط شامل ملحق التعلم. والطريقة هي حتمة ووسيلةأجناز الطالب منها الطريقة املستخد

4بتأدية مادة تعليمية منّظما.

إىل الطالب الفرصة والتشجيع اللغة العربية أن يعطوايفألجل ذلك، ينبغى ملدرس

م يف اإل  كتشاف وبناء املعىن أو الفهم عن القيم املوجودة يف تعليم اإلسالم. لريقوا طاقا

الوعى لدى الطالب عن الواجبة ومسؤولية التعلم. وجانب أن واأن يشيدعليهموينبغى

يكون موقع املدرس مصدر القيمة الذى هو قدوة الناس فله مسؤولية الخرتاع احلالة ونشاط 

م. 5التعلم والتعليم الذى يشجع املبادرة، الدافعية مسؤولية الطالب للتعلم طول حيا

وإحدى احملاوالت لرتقية فعالية تعلم الطالب من خالل إعطاء الفرصة إليهم ليؤدوا 

عمل الطالب. وجانب أن تكون هذه الورقة أورقنشاط التعلم إما فرديا أو فئويا يف أداء 

الرجعية إىل الطالب. فألجل ةزيغإلعطاء التهاهذه عالجية وأساساتتوظف للتعزيز فكانت 

6خطة الدرس هو ختطيط ورقة عمل الطالب.ذلك أن ما يتضمن يف

وإلعطاء التعزيز على حاصلة تعلم الطالب ميكن أن يصنع فيه النشاط ألداء ورقة 

عمل الطالب. وورقة عمل الطالب مقررة لدى الطالب ألداء العمل الذى يستطيع أن يرقي 

3 M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, UIN Malang Press 2008, hal. 166
4 Team Penyusun Buku Pedoman Bahasa Arab, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab,

Jakarta: Departemen Agama, hal. 185
5 Ibid, hal. 166
6 Sumiati Asra, Metode Pembelajaran, Cv.Wacana Prima:Bandung, 2008, hal. 171
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األمر جلمع كإجابة األسئلة، هاويقوى حاصلة التعلم. وأنواع الواجبات الىت تدخل في

البيانات، صناعة الشيئ والشيئ األخر الذى يهدف إىل تأييد االبتكار وتطوير خميلة 

:وإحدى أهداف تنظيم ورقة عمل الطالب فيما يلىالطالب.

.الستعداد حالة الطالب يف التعلم قبل تنفيذ نشاط التعلم.1

املفهوم الذى إلشراف الطالب يف حتليل حاصلة تعلمهم لالكتشاف أو التدليل على .2

.تعملوه

.لدافعية الطالب ليتعلموا أنفسهم.3

.لتوفري املفهوم الذى تعلمه الطالب.4

والعمل الذى أداه الطالب مناسبا بورقة عمل الطالب اعتماد على املدرس ملعرفة 

دف أيضا ملعرفة صحيح العمل الذى فعله  القدرة الىت حصل عليها الطالب. وهي 

عرف على و لتقوية االستجابة (التعزيز)، ة رجعية للطالب ووسيلةه احلالة تغزيالطالب. وهذ

أن العمل املؤدى صحيح.

وكيفية أداء ورقة عمل الطالب ميكن أن يؤدى على الشكل الفردي أو الفئوي. ومن 

خالل ذلك تعرف قدرة الطالب، والتعزيز من خالل التغزية الرجعية يؤخذ منه على الشكل 

الل ورقة عمل الطالب متكن أن تنفذ التغزية الرجعية متواصلة الفردي أو الفئوي. ومن خ

حىت يعتصم تأييد التعلم الداخلي لدى الطالب. هذه احلالة ضرورية لرتقية فعالية التعلم.

ألعطاء التقومي عن حاصلة التعلم، ألن العمل وورقة عمل الطالب تتوظف كوسيلة

املدروسة. إن كانت ورقة عمل الطالب تؤدى املؤدى يستطيع أن يوسع ويوفر املادة الدراسية 
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بالدقة فهي تزيد خربة تعلم الطالب، ليس يف وجهة املادة الدراسية املخططة فقط بل توفرها 

خربة أخرى أوسع. ومن أجل ذلك ارتفعت دافعية تعلم الطالب.

ويةملدرسة الثانيف اليم اللغة العربية ملدرس طرق التدريس املتنوعة يف تعوقد استعمل ا

، ومنها طريقة املناقشة. وخلف من ذلك، أن األهداف التعليمية مل " بباكنبارو1"حممدية 

تكن حمققة على الكمال. وأما األهداف التعليمية املقررة يف مادة اللغة العربية للصفى الثاين 

من هذه املدرسة كما يلي:

بالفصيح.أن يكون الطالب قادرون على أن يقرائوا النصوص العربية .1

فهموا املعاين املتنوعة من النصوص العربية.على أن يأن يكون الطالب قادرون.2

أن يكون الطالب قادرون على أن يكتبوا ما يستمع عليهم بالصحيح..3

م باستخدام اجلملة القصرية.أن يكون الطالب قادرون.4 على أن يعربوا ما يف قلو

العربية ويعربوها بالسرعة يف كل الزمان أن يكون الطالب قادرون على أن يفكروا اللغة.5

7والكون.

وبناء على الدراسة املتقدمة يف هذه املدرسة، وجد الباحث الظواهر اليت تدل على أن 

:فهي فيما يلىوأما الظواهر الىت وجدها الباحثاألهداف التعليمية املقررة مل تكن حمققة. 

.والتعليمالتعلمأكثر الطالب غري ناشطني عند عملية كان هناك .1

بعد الطالب الذي يقراء النصوص العربية بدون الفصاحة وغري مناسبة كان هناك .2

مبخارج احلروف.

.2013من نوفمرب سنة 20قام الباحث مبقابلة مدير هذه املدرسة ومدرس اللغة العربية فيها ملعرفة هذه األهداف التعليمية يف التاريخ 7
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كان هناك بعض الطالب الذي مل يفهم معاين النصوص اليت قد متت تعليمها .3

املدرس.

إن بعض الطالب يف هذه املدرسة مل يكن قادرا على أن يكتب ما يستمع عليه .4

بالصحيح.

بعض الطالب يف هذه املدرسة مل يكن قادرا على أن يعرب ما يف قلبه باستخدام إن.5

اجلملة القصرية.

إن بعض الطالب يف هذه املدرسة مل يكن قادرا على أن يفكر اللغة العربية ويعربها .6

.بالسرعة

فإن الظواهر اليت وجدها الباحث بعضها متأثرة بالطريقة التعليمية املستعملة اليت مل 

جهده يف استخدام طريقة تكن كملية. وهذه احلقيقة موجدة بسبب كون املدرس مل يعط 

املناقشة ومع أنه غري املبتكر يف استعمال الوسيلة يف عملية التعليم. وأما املدرس يف هذه 

استخدام وسيلة ورقة عمل الطالب عند تطبيق طريقة املناقشة يف عملية املدرسة مل يقم ب

قوم بالبحث التجرييب حتت املوضوعة. ولذلك، أثر اهتمتم الباحث أن يتعليم اللغة العربي

مهارة الكالمباستخدام ورقة عمل الطالب لترقية الكريقة السمعية الشفوية"فعالية 

.باكنبارو"" 1دية "محملمدرسة الثانويةبالدى الطالب 
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الدوافع في اختيار الموضوع.ب

إن مهارة الكالم أو التعبري حاجة ملحة وحيوية لإلنسان صغريا وكبريا، ميارس به حياته .1

يف كل مراحلها، وبه يعرب الفرد عن نفسه، ويلعن عما خيتلج يف خاطره، وبه يتعامل 

يهمه ويُقيمه بينهم موصوال مع أفراد جمتممعه، حيادثهم حباجاته، وخياطبونه مبا 

بوجودهم.

اإلهتمام بالتعبري الشفوي والتحريري (الكالم) ضرورة تعليمية تفرضها حياة املتعلم إن.2

يف حاضره وهو يتكون على املعرفة والتحصيل، ويف مستقبله وهو يتطلع إىل مراقي 

، وآفاق العلوم الرحبة، والتآلف اإلجتماعي.الثقافة واحلضارة

ا كل قوم عن مقاصدهم وهي وسيلة اإلتصال بني أعضاء هي إن اللغة .3 األلفاظ يعرب 

ذا كان األهداف الرئيسية يف تعليم اللغة العربية هي لتنمية قدرة الطالب  تمع. و ا

على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقني بالعربية حديثا معربا يف املعىن 

وسليما يف األداء.

بعض طرق تدريس املهارات اللغوية كاللغة الثانية الشفوية هيالطريقة السمعيةإن .4

اليت مل تعد وسيلة لإلتصال الكتايب فقط أو نقل الرتاث اإلنساين فحسب، بل 

أصبحت أداة لتحقيق اإلتصال الشفهي أوال مبهارتيه اإلستماع والكالم يليه اإلتصال 

.الكتايب مبهارتيه القرائة والكتابة

تزيد خربة تعلم يف عملية التعلم والتعليم سوف عمل الطالبورقة استخدام إن .5

ة فقط بل توفرها خربة أخرى أوسع.ليس يف وجهة املادة الدراسية املخطط؛الطالب
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حاتصطالتوضيح اإل.ج

فعالية هي اإلسم املنسوب من الفعال وهو .1

ال اليت يتم بواسطتها تنظيم جمموعة األسالب هيأي طريقة التدريس الطريقة.2 ا

8.اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة

الطريقة السمعية الشفوية هي بعض طرق تدريس املهارات اللغوية كاللغة الثانية اليت مل .3

تعد وسيلة لإلتصال الكتايب فقط أو نقل الرتاث اإلنساين فحسب، بل أصبحت أداة 

والكالم يليه اإلتصال الكتايب لتحقيق اإلتصال الشفهي أوال مبهارتيه اإلستماع 

9مبهارتيه القرائة والكتابة.

اختصار من ورقة عمل LKSويف املعجم اإلندونيسي أن ،ورقة عمل الطالب.4

الطالب، وهلا جزء رئيسي من املقرر الذى يشتمل على اهلدف العام واملواضع 

10املبحوثة.

اإلستماع والكالم والقراءة هارات اللغوية األربعة (مهارة املهي إحدمهارة الكالم .5

القائماملعىن: هوو املفيدةاألصوات: عنعبارةاللغةأصليفالكالموالكتابة). ف

11.كالمنفسيفيقالو بألفاظعنهيعربالذيبالنفس

دار املعرفة: القاهرة، الطبعة طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء اإلجتاهات الرتبوية احلديثة، دكتور حممود رشدي خاطر وإخوانه، 8
392، ص: 1983الثانية: 

200ص: نفس املرجع، 9
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P&K, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hal.

512
806، ص: 2ج: ، 2004مطبعة مصر: القاهرة،املعجم الوسيط،، وعبد السالم حممد هارونإبراهيم مصطفي 11
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المشكالت.د

تقديم المشكالت.1

على التكلم أو النطق باكنبارو" 1ملدرسة الثانوية "حممدية باطالبالقدرة )1

باألصوات العربية.

تكلم والتحدث العلىباكنبارو" 1ملدرسة الثانوية "حممدية باالطالبتشجيع)2

.باللغة العربية

الرتاكيبعلى استخدام باكنبارو" 1ملدرسة الثانوية "حممدية باقدرة الطالب)3

.التحّدثعندالصحيحةالعربّية

ملدرسة لدى الطالب بامهارة الكالملرتقية السمعية الشفويةطريقة التطبيق)4

." بباكنبارو1"حممدية الثانوية

يف عملية تعلم اللغة العربية وتعليمها بالطريقة استخدام ورقة عمل الطالب)5

السمعية الشفوية.

تحديد المشكالت.2

السمعية طريقة الالباحث عن فعالية هايحددفولكثرة املشكالت املوجودة 

طالب يف الفصل اللدى مهارة الكالمباستخدام ورقة عمل الطالب لرتقية ةالشفوي

.باكنبارو" 1"حممدية ملدرسة الثانويةباالثاين
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تكوين المشكلة.3

:البحث فيما يلىهذا املشكلة السابقة فتكوين مشكلة حتديدبناء على 

لرتقية "ورقة عمل الطالب"باستخدام السمعية الشفوية طريقة الفعالية كيف )1

" 1ملدرسة الثانوية "حممدية بالدى طالب يف الفصل الثاينمهارة الكالم

؟باكنبارو

أهداف البحث وفوائده.ه

أهداف البحث.1

لرتقية "ورقة عمل الطالب"باستخدام السمعية الشفوية طريقة الفعالية ملعرفة)1

" 1ملدرسة الثانوية "حممدية بالدى الطالب يف الفصل الثاينمهارة الكالم

.باكنبارو

فوائد البحث.2

م علىلطالب: هذا البحث سوف ينفعهم لرتقية اعند )1 التكلم أو النطق قدر

وسوف .التحّدثعندالصحيحةالعربّيةالرتاكيباستخدام و باألصوات العربية 

.ذه اللغة الكرميةتكلم والتحدث اللىهم عتشجيع
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يستعمل هذه الطريقة وله احلاصل األحسن، يُرجى عند املدرس: بعد أن )2

مهارة ةلدوامها يستطيع أن يستعمل هذه الطريقة والوسيلة كاحملاولة لرتقي

.اليت هي األسس الرئيسي يف تعلم اللغاتالكالم

عند املدرسة: هذا البحث يعطي املساعدة احلسنة على املدرسة يف ترقية التعلم )3

خصوصا واملدرسة عامة.


