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 الباب األول
 المقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
 اللغة هي الفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم. وأما اللغة العربية هي
الكلمات الىت يعربر هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا عن طريق النرقل. 
وحفظها لنا القرأن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب 

   1ومنظومهم.
اللغة العربية مقدسة عند كل مسلم ألهنا لغة القرآن الكرمي واحلديث و 

الشريف ولغة الرتاث اإلسالمي. والقرآن معجز يف بالغتة وفنه فال سبيل إىل 
ترمجته إىل لغة أجنبية ترمجة حتتفظ هبذه البالغة املعجزة. وقد عرف املسلمون 

الدعوة إىل ترمجة القرآن بنصه ومعناه هذه احلقيقة واستمسكوا هبا وفطنوا إىل أن 
مع تسميته باللغة اجلديدة قرآن كما حدث يف التوراة واإلجنيل. إمنا هو جزء من 

 2خمطط هلدم الدين اإلسالمي من أساسه.
كانت اللغة هلا دور عظيم لكل شعبها وجمتمعها. فاللغة العربية هلا دور 

هر اللغات السامية يعين ى، هي من أشعظيم بل أكثر دور من اللغات األخر 
قدرت اللغة العربية كلغة القرآن  3الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن أغرضهم.

الكرمي الذي فيه أساليب اللغة يعجبها الناس. ويف نشأهتا جعلت اللغة العربية  
كاللغة الرمسية املستعملة يف أحناء العامل. وحيتاج تدرس اللغة العربية إىل إهتمام  
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دارس اإلسالمية واملدرسة العامة أياا. أصب  اللغة العربية جزءا أصليا كبري من امل
    4من اختيار درس اللغة األجنبية.

كانت اللغة العربية مادة أساسية لتالميذ املدارس املتوسطة بإندونيسيا. و 
ومن املعروف، أن اللغة العربية هلا أربع مهارات وهي مهارة اإلستماع، مهارة 

واإلستماع والكالم مادة من املواد الدرسية كتابة. القرأة، ومهارة ال الكالم، مهارة
الىت جيب على التالميذ يف املدرسة املتوسطة أن يتعلمها يف تدريس اللغة العربية، 

 ألهنا سيتصل التالميذ إىل املواد األخرى. 
والواقع فإن كثريا من الناس يستصعبون يف تعلم األجنبية وال سيما اللغة 

"مشكلة تعلم اللغة العربية لغري بية. قال حممود مرسي راشد يف مقدمة كتاب العر 
الدراسة كنه مع البحث و بأمر سهل أوهني لتعلم اللغة األجنبية ليس العرب"

 5لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول. أمكن الوصول إىل عدة طرق
قداهتم اللغويون تقي يوما بعد يوم. ومنذ زمن طويل، فاالطريقة تنمو وتر 

بالبحث عن الطريقة املناسبة لتعليم اللغة األجنبية. وإذا نتبع تاريخ طرائق تدريس 
اللغات األجنبية، سنجد هناك طرائق متنوعة، منها طريقة الرتمجة وطريقة املباشرة 

  6والطريقة السمعية الشفوية وغريها.
ا يتعلمه يف حنن نعلم أن الدرس اللغة أجنبية ال يستطيع أن يطبق مو 

الفصول من عادات كالميه جديدة يف حياته اليومية مثلما يفعل ذالك أبناء 
يف مواقف طبيعية وحمببه يف املدرسة التتعدى ساعة  ديثاللغة، وألن ممارسة للح

أوساعتني يف اليوم، وألن قوة عادات لغتة األم تشارك يف إعاقته عن التعبري عن 
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الينبغي تأخري التدريب على الكالم بل جيب  نفسه باللغة األجنبية، لكل ذلك
 7أن يبدأ مع بداية تعلم اللغة.

وسيلة كهلا دور مهم يف احلياة، إلن االستماع   مهارة اإلستماع توكان
عندما يعترب ما يف قلبه أويف  األوىل يستعمل الناس لإلتصال مع بعاه يف حياته

الكالم واإلستماع كالمها ه الناس هو الصوت، لذالك مهارة مع.وما يستمراده
ومهارة اإلستماع هي مهارة متقبلة أي تستمع الناس فيفهم كالم  .يتعلقان
لكن يف احلقيقة أكثر الطالب اليفهمون عندما يستمع الكالم العريب،  الناطق.

فهذا بسبب اإلندونسيني غري معتادين يف استماع الكالم العريب، وهذه مشكلة 
 حتتاج إىل التحليل.

ألن اللغة حقيقة وسيلة  ،ة الكالم هو أساس املهارة يف اللغةفمهار 
اإلتصال، فالكالم هو تعبري شفوي عما تعلمه اإلنسان عن طريق اإلستماع 
والقراءة والكتابة، وهو من العالمات املميزة لالنسان، فليس كل صوت كالم، 

لكالم ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة. من هذا التعريف تدل على أن تدريس ا
مهم، لكن الواقع بعض الطالبة يظنون أن مهارة باللغة العربية بنسبة إندونسيني 

 8مللل عند يستمر عملية التدريس.عب مهارة لغوية، لذالك يشعرون باالكالم أص
والكالم اجليد هو كالم مفاصله واضحة، ولتحقيق املفاصل الواضحة 

" هو Artikulasiتدريس املفاصل " منوذجتاج إىل العودة بكيفية تدريسه، فأما حي
تدريس يقتد للطلبة كي جيتهد يف عملية التدريس، فهناك جيمع الطالب فرقة 
صغرية وكلهم يف هذه الفرقة هلم وظيفة ليقبلوا أصدقائهم يف تلك الفرقة عن املواد 

 9املبحوث.
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وأكرب املشكالت اليت يوجهها الطالب يف تعليم اللغة العربية هو إكتساهبم 
الكالم، وتلك املشكلة هلا العوامل األساسية هي املعلم و و  اإلستماعمهارة  يف

الطريقة اليت يستخدمها يف التدريس. إن املعلم هو العامل األساسي الذي حيقق 
أهداف التعليم باختياره الطريقة املناسبة، وقدرته على إثارة دوافع الطلبة وحثهم على 

 10.املشاركة
الطالب يصعب يف تواصل باللغة العربية. من وجهة يف انشطة التعلم 

دروسها خماوف حقيقية جدا. حىت جيب أن يكون املدرس يصعب العمل على 
تعليهم جبدا. وجيعلهم مهتمني يف تعليم اللغة العربية و هناك عوامل أخرى جتعل 

الطالب متحارجت من  نليس مهتمني يف دراسة اللغة العربية يعىن كثري م
 لعام، اليت مل تعلم اللغة العربية هنا.  املدرسة ا

يستخدم  جبوك قدس هاشم اشعريوكانت املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
. وإعتماد على ىف تعليم اللغة العربية "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس مبوذج  

تطبيق طريقة التدريس  "حبثا علميا عن  ان يبحث يريد الباحث البيان السابق.
 اإلستماع وفى تعليم اللغة العربية لترقية مهارة  "Artikulasi"بنموذج 

الكالم فى الفصل الثامن بمدرسة هاشم اشعري ثانى اإلسالمية المتوسطة 
 ."م 2015/2016نهضة العلماء جبوك قدس العام الدراسي 

 
 لة البحثأسئ .ب 

 على مقدمة البحث فإنه حدود مشكالت هذا البحث كما يلي: اعتماد
ىف تعليم اللغة العربية لرتقية  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج كيف  .1

الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلسالمية  اإلستماع ومهارة 
 ؟ م 2015/2016املتوسطة هناة العلماء جبوك قدس العام الدراسي 
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ىف تعليم اللغة العربية  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج  كيف فعالية .2
الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن  اإلستماع ولرتقية مهارة 

 م 2015/2016اإلسالمية املتوسطة هناة العلماء جبوك قدس العام الدراسي 
 ؟
 "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج ما هي العوامل الدافعة والعائقة يف  .3

الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة  اإلستماع وىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة 
هاشم اشعري ثاىن اإلسالمية املتوسطة هناة العلماء جبوك قدس العام الدراسي 

 ؟ م 2015/2016
 

 أهداف البحث .ج 
ىف تعليم اللغة العربية لرتقية  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج ملعرفة  .1

الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن اإلسالمية  اإلستماع ومهارة 
 .م 2015/2016املتوسطة هناة العلماء جبوك قدس العام الدراسي 

ىف تعليم اللغة العربية  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج فعالية  ملعرفة .2
الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة هاشم اشعري ثاىن  تماع واإلسلرتقية مهارة 

 .م 2015/2016اإلسالمية املتوسطة هناة العلماء جبوك قدس العام الدراسي 
ىف  "Artikulasi"تطبيق طريقة التدريس بنموذج ملعرفة العوامل الدافعة والعائقة يف  .3

الكالم ىف الفصل الثامن مبدرسة  اإلستماع وتعليم اللغة العربية لرتقية مهارة 
هاشم اشعري ثاىن اإلسالمية املتوسطة هناة العلماء جبوك قدس العام الدراسي 

 .م 2015/2016
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 أهمية البحث  .د 
 إذا انتهى البحث، فلهذا البحث فوائد كما يلي :

 الفوائد النظرية من هذا البحث هي : .1
تطبيق طريقة معرفة مالئمة  من جهة النظرية يتوقع من هذا البحث

ىف تعليم اللغة  الكالم اإلستماع ولرتقية مهارة  Artikulasi مبوذج التدريس
 . العربية

 الفوائد العملية من هذا البحث وهي : .2
جمال البحث العلمي النوعي املعارف والعلوم يف  زيادة : للباحث  (أ 

لرتقية  Artikulasi مبوذج طريقة التدريستطبيق بالكيفية التجريبية. 
 .ىف تعليم اللغةالكالم  اإلستماع ومهارة 

يف التعليم  منادج تقدمي املعلومات واملعرفات عن نوعية: درسةللم  (ب 
     تدريس اإلستماع والكالم.

وارتفاع كفاءة  زيادة محاسة الطالب يف إجناز التدريس : للطالب  (ج 
الطالب يف استعاب املهارة اللغوية، والسيما يف مهارة اإلستماع 

 والكالم.
  

 دود البحثح .ه 

كي الخيرج البحث عن املوضوع.   لهاينبغي للباحث أن حتدد بؤرة البحث وجم
 لرتقية مهارة Artikulasi مبوذج طريقة التدريس نفيدوأما حدود البحث هنا هو ت

ىف الفصل الثامن وفعالية استخدامها  تعليم اللغة العربية ىف الكالمو  اإلستماع
 .ثاىن اإلسالمية املتوسطة جبوك قدسالشعري مبدرسة هاشم أ

 


