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  الباب األول

 مقدمة

حيتوي هذا الباب األول على خلفية البحث، مسائل البحث، أهداف البحث، فوائد       

  .البحث، توضيخ املصطلحات، البحوث السابقة و تنظيم البحث

 .خلفية البحث  . أ

يف اسرتاتيجية التعلم، هناك عناصر تشكل عملية التعلم بأكملها كدراسة 

تتضمن عناصر اسرتاتيجية التعلم األهداف واملواد والطرق  .للتخطيط حىت تنفيذ التعلم

حتدث عملية التعليم عندما مرتابطة . واملعلمني والطالب واملرافق والبنية التحتية التعليمية

يف العملية التعليمية، يكون  .عنصر التعلم يف جهود التعليم وظيفيا يف كيان موحد

ولتحقيق هذه  .غي حتقيقها لصاحل الطالبللمدرسني والطالب أهداف تعليمية حمددة ينب

األهداف، باإلضافة إىل ذلك هناك العديد من املصادر اليت ميكن استخدامها املعلمني 

للتعليم واملعلمني تستخدم أيضا أساليب ووسائل التعليم، واليت تدعم حتقيق  والطالب
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 مجيع جوانب جيب أن يكون املعلمون قادرين على النظر يف .اهلدف التعليمي املنشود

  .١التعلم لعناصر اسرتاتيجية كل عنصر مرتابطة، حبيث ميكن تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم

رؤية أمهية االسرتاتيجية يف عملية التعلم ، مث يف تنفيذ اسرتاتيجية تعلم فعالة وفعالة 

ت وجتدر اإلشارة إىل أنه عندما يقوم املدرسون بتصميم وتنفيذ اسرتاتيجيا .أمر ال بد منه

التعلم من خالل حتديد األهداف واختيار �ج التعلم واختيار وحتديد األساليب والتقنيات 

ألن االسرتاتيجية وطريقة التعلم هي أحد مكونات نظام التعلم، ال ميكن  .وإجراءات التعلم

تعتمد األساليب والتقنيات يف التدريس والتعلم  .فصلها عن عناصر اسرتاتيجيات التعلم

لذلك، فإن الطرق وأساليب التعلم  .املتضمن يف صياغة أهداف التعلم على السلوك

املستخدمة ألغراض متعلقة باملعرفة ستكون خمتلفة عن األساليب والتقنيات اخلاصة 

ميكن للطالب شرح (أوًال، األهداف املتعلقة جبانب املعرفة  .باملهارات أو أغراض املواقف

ثانيا ، األهداف اليت تنطوي على جانب  ).ربيةكيفية استخدام املفردات أو اجلمل الع

ثالثًا، ) ميكن للطالب استخدام املفردات أو منط اجلملة العربية بشكل صحيح(املهارة 

يدرك الطالب أمهية معرفة كيفية استخدام املفردات أو اجلمل العربية (هدف املواقف 

  ).بشكل صحيح
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 Wina Senjaya, Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm: 60-65. 
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لتعليم الطالب لنتائج التعلم وباملثل مع اسرتاتيجيات أو اسرتاتيجيات التعلم 

ويهدف هذا كنمط وضعه املعلمون يف تطبيق طريقة التعلم بقصد حتقيق أقصى  .األمثل

والنتيجة هي يف شكل ميكن للطالب إتقان مجيع املوضوعات املقدمة من قبل  .النتائج

ا املعلم، من جانب املعلم ميكن أن حيصل على الرضا الداخلي عن النتيجة، ويظل متحمسً 

يف وقت تطبيق  .وسعيًدا، دون الشعور باالكتئاب أو التعب حىت ينتهي املعلم من التعلم

إسرتاتيجيات التعلم حيصل الطالب على النتائج املثلى، من املعلم يرضي القلب وتطور 

االحرتافية، مما يعين أيضا أن ينظر إليه من حيث الطالب أو املعلمني على حد سواء 

  .االسرتاتيجية اليت وضعتها املعلمني قبل تنفيذ التعلماحلصول على احلظ مع 

بناًء على الوصف أعاله ، خيلص الباحث إىل أن اسرتاتيجية التعلم يف طريقة التعلم 

مهمة للغاية ليتم وضعها من قبل املعلم قبل تنفيذ التعلم، وحتتاج إىل إعادة صياغة إذا مل 

ص الطالب اليت صادفتها واملواد اليت تكن متفقة مع شرط الصف، وحالة الطبقة، وخصائ

توجيه الطالب للحصول على نتائج تعليمية مثلى، يف حني أن الطالب  .سيتم تدريسها

أنفسهم ، كائن حي دائم التغري والتطور، والذي يسمى فيه حدث التعلم نفسه حدثًا 

 .٢نفسًيا
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قدرة الطالب على يعد تعلم املهارات اللغوية أمرًا أساسًيا يف املدارس �دف حتسني 

من حيث املبدأ، فإن الغرض من تدريس اللغة  .التحدث ألغراض وأغراض وظروف خمتلفة

هو أن الطالب يتمتعون باملهارة يف التحدث، أي االستماع املاهر، واملهارة يف التحدث، 

 وبناًء على البيان أعاله، فإن مهارات التحدث هي .والقراءة املاهرة، واملهارة يف الكتابة

باإلضافة إىل ذلك ، تعتمد جودة  .إحدى املهارات اليت جيب حتقيقها يف تدريس اللغة

كلما  .املهارات اللغوية للمرء بشكل واضح على كمية ونوعية املفردات اليت ميتلكها

العالقة مع مهارات  .ازدادت مفرداتنا الغنية ، ازداد احتمال أن نكون ماهرين يف التحدث

ألن إتقان املفردات اجليدة سيكون له تأثري على إتقان مهارات الكالم واضحة جدا ، 

  ٣.التحدث

املهارة الكالم املهارات األساسية اليت جيب أن  يف سياق تعلم اللغة العربية ، يشمل

املهارة  بشكل عام ، �دف .يتقنها الطالب وهو أحد األهداف النهائية لتعلم اللغة العربية

 .لى التواصل بشكل جيد وبالطبع مع اللغة اليت يتعلمو�االكالم إىل أن تكون قادرة ع
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األهداف الفنية ، يوفر هذا فرصة للمتعلمني الستخدام اللغة العربية يف وضع طبيعي مع 

  .٤موقف عفوي مبدع ، باإلضافة إىل إتقان القواعد اللغوية

وية يظهر إحلاح مهارات التحدث يف سياق تعلم اللغات األجنبية يف اجلوانب الشف

يف الواقع  .جانب التحدث هو جانب رئيسي يف منهج تعلم اللغات األجنبية .للغة نفسها

، فإن معظم ممارسي تعلم اللغات األجنبية يعتربون مهارات التحدث هي اهلدف الرئيسي 

لربنامج تعلم اللغات األجنبية، حيث أن تعلم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية اليت مت 

أنواع خمتلفة من الوحدات التعليمية، سواء من املستوى األساسي إىل مستوى  تطبيقها يف

هذا ألن  .الكلية، يف أنشطتها يسمح للمتعلمني بإتقان املكونات ماهارا وظيفيا وتناسبيا

قدرة على (ولكنها تعمل كإنتاجية ) قدرة استماع(اللغة العربية ال تعمل فقط كمستقبل 

، فإن إتقان مهارات اللغة العربية هو أيضًا رأس مال فكري باإلضافة إىل ذلك  .(النطق

أساسي لكل معلم لغة عربية يف تطوير مواد التدريس وأساليب تعلم اللغة العربية بفعالية 

  ٥.وكفاءة
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مهارات الكالم هلا جانبان من االتصاالت ثنائية االجتاه، أي بني املتحدث 

ارات التحدث على القدرة على االستماع، وبالتايل، جيب أوًال أن تعتمد مه .واملستمع

والقدرة على الكالم، وإتقان املفردات، وشجاعة الطالب ستشعر باخلوف ليس خطأ 

وذلك ألن الغرض من تعلم اللغة العربية هو جعل  .لتمكني الطالب من نشر نوايا عقله

   .الطالب بارعني ومهرين يف التحدث باللغة العربية

وجود .  عالقة بني إتقان املفردات ومهارات الكالم هذا البحث مهم ألن هناك

هي مدرسة  معهد نور العلوم بالتار. الكثري من املفردات سيسهل على املتحدثني التحدث

املعهد حقا االلتفات إىل اللغة وكذلك مع  يف هذا .داخلية حتتوي على نظام مدرسة داخلية

باللغة العربية يف أوقات معينة، على سبيل داخل الكوخ هناك التزام بالتحدث  .تعلم اللغة

وبناًء على الوصف أعاله، . الّطّالب املثال يف وقت اإلعالن ، وقائمة اإلعتصام، واتصال

إستراتجّية تعليم المفردات لتنمّية مهارة الكالم الّلغة العربّية في "أخذ الباحث املوضع 

 ."٢٠١٩-٢٠١٨في الّسنة   (BLITAR)المعهد نور العلوم بالتار

 .مسائل البحث  . ب

 كيف إسرتاجتّية تعليم املفردات لتنمّية مهارة الكالم يف املعهد نور العلوم بالتار؟ .١



٧ 
 

 كيف تنمّية املهارة الكالم يف املعهد نور العلوم بالتار؟ .٢

كيف نتيجة من إسرتاجتّية تعليم املفردات لتنمّية مهارة الكالم يف املعهد نور العلوم  .٣

 بالتار؟

 .أهداف البحث  . ت

 .الوصف عن اإلسرتاجتّية تعليم املفردات لتنمّية مهارة الكالم يف املعهد نور العلوم بالتار .١

 .الوصف عن التنمّية املهارة الكالم يف املعهد نور العلوم بالتار .٢

الوصف عن النتيجة من إسرتاجتّية تعليم املفردات لتنمّية مهارة الكالم يف املعهد نور  .٣

 .العلوم بالتار

 .البحثفوائد   . ث

  :الفوائد من هذا البحث 

 .الفائدة الّنظريّة .١

  .أن تكون نتائج البحث مفيدة للخزانة العاملية يف الطريقة اللغة العربية

 .الفائدة الّتطبيقّية .٢

  :والفوائد التطبيقية هلذا البحث هي 
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 للمؤسسة  . أ

وأن " نور العلوم"أن تكون نتيجة هذا البحث نافعة لرتقية جودة التعليم يف املعهد 

 .تكون سهما خاصا يف إكمال عملية تعليم اللغة العربية يف العام الدراسي اآليت

 .للمدرسني  . ب

أن تكون نتائج هذا البحث سهما للمدرسني يف الّتعليم املفردات للّتحّسن املهارة 

 .بالتار" نور العلوم"الكالم يف املعهد 

 .للطالب  . ت

اللغة العربية كالدافع يف تعليمهم لبناء أنشطة الطالب وابتكارهم عند اشرتاك تعليم 

 .حىت يكون هلم استيعاب حسن على مهارات اللغة العربية

 .للباحث  . ث

وينال الباحث . لتنمية مدارك الباحث وخرباته يف أمور تتعلق بتعليم اللغة العربة

التجربة املباشرة عن تعليم مهارة الكالم اللغة العربية و طريقة هربار وأثرها إىل عملية 

 .ليمالتع

 .للباحث القادم  . ج
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عسى أن تكون نتائج هذا البحث مفيدة للباحث القادم يف أداءخطّة البحث 

 .العلمي األعمق فيما يتعلق باالّتعليم املفردات

 .توضيخ المصطلحات  . ج

ألجل اجتناب الباحث الغموض و سوء الفهم حول املصطاحلات املستخدمة يف هذه 

  :املصطاحلات الرئيسية على النحو التايلتعرف الباحثون العديد من , الّدراسة

 .األهداف لتحقيق يستخدم كأسلوب:          : الّسرتجتّية .١

 ٦.قطعة الّلغة اّلذي جعل منها الكلمة:        املفرداة       .٢

  ألسفار الفكرة , مفردات, مفصل, إحتصاص القول أصوات:    مهارة الكالم .٣

 ٧.واألحساس

 .البحوث السابقة  . ح

تعترب الدراسات السابقة من أهم أساسيات البحث اليت تساعد الباحثة على معرفة 

وكذلك . وإجيابية البحث والنقص الذي قد يقع فيه ومن مث حماولة تالفيةطريقة التعليم 

يساعد على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق بني دراسته احلالية والدراسات السابقة 

   .الدارسني السابقنيواالستفادة من خربات 
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7
 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan, (Bandung: Angkasa, 2000), hal. 25 



١٠ 
 

وستعرض هذه الدراسات اليت تتكون من مخسة دراسات، وتعرض كل دراسة على 

  :كمايلى  .ومشكلة البحث، ومنهجه، ونتائجه, واملوضوعه, اسم مؤلف: ضوء خطوات

فاعلية تعليم املفردات لتنمّية املهارة الكالم الّلغة : "شريف الّدين هاشم على حتت املوضوع .١

كيف ). ١: من تلك الرسالة مسائل البحثأما ". ب الّديّة يف املدينة أجيهالعربّية طالّ 

مدى فعالية ). ٢. عملّية الّتعليم املفردات يف جمموعة صغار يف املعهد ابن القّيم يوكياكرتا؟

تعليم املفردات يف تنمية املهارة الكالم اللغة العربية يف جمموعة صغار يف املعهد ابن القّيم 

كانت نتائج من هذا . البحث الكيفي و أما نوع البحث من تلك الرسالة هي. يوكياكرتا؟

املفردات وقيمة اختبار الكفاءة الناطقة  ونظرًا للعالقة املهمة بني قيمة اختبارهي  البحث

الذين أعلنوا جناحهم يف حتقيق هدف تعليم املفردات، فإن  باللغة العربية وجمموعة الطالب

تنمية مهارة الكالم باللغة العربية من الطالب ميكن تصنيفها بشكل املفردات يف   تعليم

  .فعال للغاية

دور بيئة للغوية لتنمية مهارة الكالم للغة العربّية يف ": على حتت املوضوع حممد أمر صديق .٢

كيف عملية التعليم ). ١ :من تلك الرسالة مسائل البحثأما . "املعهد اإلخالص كونيعان

كيف دور بيئة للغوية لتنمية مهارة الكالم للغة ). ٢. ملعهد اإلخالص؟للغة العربية يف ا

ما هي العوامل الداعمة وتثبيط مهارة الكالم من ). ٣. العربّية يف املعهد اإلخالص؟
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. البحث الكيفي و أما نوع البحث من تلك الرسالة هي. الطالب املعهد اإلخالص؟

ملية ، يتمثل أحد دور لغة اخلطأ يف تنمّية من الناحية العهي  كانت نتائج من هذا البحث

مهارة الكالم باللغة العربية من الطالب يف أن هناك متارين اعتيادية موجودة خارج أنشطة 

على غرار التعليم غري  .التعلم الصفية من خالل إرشاد املفردات، واملشهدنة، واحملاضرة

تنفيذ التعليم الرمسي، حيث تعترب  الرمسي، يقدم املعلم أيًضا التدريب الشفهي املوجود يف

ألن ما مت تقدميه خارج نطاق  .التمارين عامًال مساعدًا يساعد الطالب يف التعلم الرمسي

  .التعلم للطالب ميكن تطبيقه وما يرتبط به مما يتم تعلمه يف التعليم الرمسي

ة يف املدرسة اإلبتدائّية التعليم املفردات يف الّدرس الّلغة العربيّ ": على حتت املوضوع ملية املىن .٣

كيف تعليم املفردات يف الّدرس الّلغة ). ١ :من تلك الرسالة مسائل البحثأما . "بايومس

ما القيود يف تعليم املفردات يف الّدرس الّلغة ). ٢. العربّية يف املدرسة اإلبتدائّية بايومس؟

البحث  ن تلك الرسالة هيو أما نوع البحث م.  العربّية يف املدرسة اإلبتدائّية بايومس؟

املفردات  واستنادا إىل التعرض ما قيل عن تعليمهي  كانت نتائج من هذا البحث. الكيفي

 املدرسة اإلبتدئية بايومس، فإنه ميكن أن خنلص إىل أن على موضوعات اللغة العربية يف

ج منلك تعلم , ب, تعليم املفردات يف خاصة يف املدرسة اإلبتدئية بايومس الصف الرابع أ

جيد كل واحد له املعلمني خمتلفة يف تقدمي املواد، ولكن هناك العديد من العوامل املسامهة 
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مثل استخدام األساليب واالسرتاتيجيات والتقنيات ومصادر التعلم كتاب وحسنا ستخدام 

العوامل  .م وذلك ملساعدة الطالب على فهم املوضوع املعروض املسألةوسائال إلعال

الداعمة األخرى من موقف كان الطالب استجابة ومحاسا يف قبول الدروس، ولكن هناك 

املفردات، عدد قليل من الطالب الذين  معوقات مثل الطالب ونسي بسرعة عندما حتفيظ

اقص دور فعال من اآلباء واألمهات يف توجيه و ن مل إتقان القراءة والكتابة باخلط العريب

الطالب للتعلم يف املنزل للتغلب على هذه العقبات هو حتسني مستمر تعلم القراءة 

املفردات العربية يف املدرسة واملنزل، باإلضافة إىل املعلم باستخدام احلفر  والكتابة وحفظ

واملعلمني ال حيصلون على  .ربيةصباح كل يوم للقراءة والكتابة، وتسأل وجتيب مع اللغة الع

  .ما يكفي لتحفيز الطالب كيفية اهلامة اللغة العربية الذي ميكن تعلمه

إدارة التعليم املفردات العرابّية يف الّصّف العاشر مدرسة ": على حتت املوضوع ثالثية املفيدة .٤

العوامل  ما). ١ :من تلك الرسالة مسائل البحثأما . "الثّناوية احلكومّية فاكم سلمان

الداعمة واملتبطة إدارة التعليم املفردات العرابّية يف الّصّف العاشر مدرسة الثّناوية احلكومّية 

ما العوامل الداعمة واملتبطة إدارة التعليم املفردات العرابّية يف الّصّف ). ٢ فاكم سلمان؟

 الرسالة هي و أما نوع البحث من تلك العاشر مدرسة الثّناوية احلكومّية فاكم سلمان؟

إدارة التعليم املفردات العرابّية يف الّصّف  هي كانت نتائج من هذا البحث. البحث الكيفي
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أوال ،  .العاشر مدرسة الثّناوية احلكومّية فاكم سلمان تنفذ من خالل أربع مراحل

سلمان التخطيط تعليم املفردات العربّية يف الّصّف العاشر مدرسة الثّناوية احلكومّية فاكم 

تنظيم تعليم املفردات تنفيذها , ثانيا .تنفيذها مع التخطيط غري مكتوب ولكن منظم

, ثالثا .إسرتاتيجية التعلم املستخدمة هي مع التدريبات .السلوكية-باستخدام �ج التجريبية

  .اجتاه تعليم املفردات من قبل والد الورد كمعلم عريب مسؤول هو حمفز للطالب

تعليم املفردات با الطّريقة الغناء يف املدرسة املتوسطّة ": ت املوضوععلى حت ليلي قدارية .٥

كيف الّتطبيق  ). ١ :من تلك الرسالة مسائل البحثأما . "معارف �ضة العلماء بايومس

 من التعليم املفردات با الّطريقة الغناء يف املدرسة املتوسطّة معارف �ضة العلماء بايومس؟

هي  كانت نتائج من هذا البحث. البحث الكيفي الرسالة هيو أما نوع البحث من تلك 

. تعليم املفردات باالطّريقة الغناء مهّم جدا للطالب ألنه مفيد جدا يف هذه العملية التعليم

و كتب , كتابة املفردات على السبورة: التعليم املفردات بالطاريقة الغناء القيام به ما يلي

وا املعلمني يقرء املفردات باالغناء و الطالب تقليد  ,الطالب املفردات يف كتا�م خاصة

 .املفردات اليت قرأها العلم
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 .تنظيم البحث  . خ

بناء على ذلك، . كان التيظيم شرطا للحصول على الفهم عن املؤلفات العلمية

  :لسهولة الفهم عن هذاحطّة البحث العلمي فتضع الكاتب تنظيم البحث كما يلي 

  .صفحة الغالف، موافقة املشرف، والفهرسالقسم األول، حيتوي على 

مشائل ) ب(خلفية البحث، ) أ: (مقدمة حيث تشتمل على: الباب األول

) و(توضيح املصطلحات، ) ه(فوائد البحث، ) د(أغراض البحث، ) ج(البحث، 

  .تنظيم البحث) ز(البحوث السابقة، 

مهارة ) ب( ,لتعليمأإلسرتاجتية ا تعريف) أ: (النظريات و تشتمل على: الباب الثاين

تعريف مهارةالكالم، أمهيات مهارة الكالم، اخلطوات على تدريب الكالم، (الكالم 

  .أهداف مهارة الكالم، عوامل تعليم مهارة الكالم، توجيهات عامة لتعليم مهارةالكالم

) ب(مدخل البحث و تصميمه،  ) أ: (منهج البحث وحيتوي على: الباب الثالث

) و(طريقة مجع احلقائق، ) ه(مصادر اجلقائق، ) د(ور الباحث، حض) ج(مكان البحث، 

  .خطوات البحث) ح(تفتيش صحة احلقائق، ) ز(طريقة حتليل احلقائق، 

تقدمي نتائج البحث وتشتمل على بيان موجز عن موضوع البحث، : الباب الرابع

  .وتقدمي احلقائق، وحتليل احلقائق والبحث
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    . ي على التلخيص واالقرتاحاتاخلامتة حيث حتتو : الباب اخلامس

القسم النهائي، حيتوي على املاجع وامللحقات اليت تشتمل على االرشادات للمقابلة 

واالرشادات للمالحظة واإلرشادات للوثيقة، قائمة نتائج املقابلة، الصور من أحوال تعليم 

  .رية الذاتيةاللغة العربية، خريطة املدرسة، الرسائل اليت تتعلق بالبحث العلمي، والس

 

 




