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باب األولال
مقدمة

خليفة البحث.أ
حياتىف يةاإلهتمامةاللغة هى العوامل

اللغة هى التعبري عن األفكار بوساطة "هنري سويت يقول . عن األفكار والعواطف
للتعبري عن مشاعره وعواطفه هى وسيلة الفرداللغة ١".لفاظ الكالمية املؤتلفة األ

تها ينقل جتربته اىل اآلخرين كما أوبوساط
.جتارب األمم االخرى وخرب 

.٢

وعلم "قوله تعاىل ىف القرآن العظيم كمااإلسالم  ىفىلو اللغة هى العواملة التعليمية أل
امساؤها وأفغاهلا : منطلقني من أن االمساء املقصودة هنا هى اللغة كلها"آدم المساء كلها

. وحروفها
سالم على ما شاء أن وىف زمن واحد، وليس األمر كذلك، بل وقف هللا آدم عليه ال

) ص(من العرب األنبياء صلوات هللا عليهم نبيا نبيا، حىت انتهى األمر اىل نبيا دمحم 
٣.ة بعده حدثتهللا عز وجل من ذلك ما مل يؤته أحدا قبله مث قر االمر قراره فلم نعلم لغ

١٢٤.الصفحة٢٠٠١. علم اللغة العام. جامعة املدينة العاملية١
الصفحة . ١٩٩٦- ١٩٩٧. جامعة دمشق الطابعة الثانية. ىف طرائق تدرس اللغة العربية. حممود امحدالسديد٢
١٤-١٣ص . املراجع السابق. حممود امحدالسديد٣



٢

للداللة " سانللا"مة ن العرب استعملوا كل" اللغة"ىف بيان اآلخر، 
أش" اللغة"على 

لق ومن أيته خ"كقوله تعاىل ىف القرأن العظيم " اللغة"للداللة على " اللسان"إذ استخدم 
وما ارسلنا "، وقوله تعاىل ٢٢: الروم " السموات واألرض واختالف السنتكم والوانكم

املقصود هنا الضيق الذى يدل على هلجة من ٤: ابرهيم " من رسول اال بلسان قومه
٤.هلجات اجلامع للسان العرب

شىئ مهمة ىفهى ىف اإلسالم هو التعليم اللغة كما نعرف أّن اللغة ميأول التعل
، متصلشخص بنيرسالة شخص و ال،نيِّ بفهم الناس أفعل و أ،حيات الناس
٥.صل صحيحايتال ل اصاإلتوبدون اللغة 

اللغة هى الرمزة النقشية فكرة الناس، من أفصح ىف التكلم فسهل وحصل به ىف 
لتفهم . التعليم

٦.من احسن ىف تكلم فرفع فهمه. النظام، ىف املنزل والتعليم والعمل وامللعب وغريها

.هاللغة العربية فحسن فهمه النظام واحلكم الدينفهمهاملقصود هنا، من أحسن 
ألن لغة العربية سوى لغة العاملية، لغة . األن النجاح التعليم اللغة العربية مهيمن جدا

حصوصا للمسلم أي لتعليم العلم او لتعليم احلكم الذي . م للناسالعربية مصدر العل
.يصدر على الكتاب واحلديث

إن عاملية الدعوة اإلسالمية وانسانيتها جتعل من الضرورى اإلهتمام بتعليم وتعلم 
.

والعربية بطبيعة . . 
١٢٤ص.٢٠٠١.علم اللغة العام. جامعة املدينة العاملية٤
٥Ibid. Syafi’i Antonio. Hal ١٧
٦Didi Suherdi. Rekontruksi Pendidikan Bahasa (sebuah keniscayaan bagi keunggulan bangsa).

Bandung: Celtic Press. ٢٠١٢. hal ٨-٣



٣

ومجيع املسلمني . احلال هى أقدر 

قى ) ص(وهلذا فليس بعجيب أن خياطب احلق سبحانه رسوله . اعماق اللغة العربية
:شأن القرآن فيقول 

. بلسان عريب مبني–على قلبك لتكون من املنذرين –نزل به الروح األمني 
واألية ولقد ضربنا للناس ىف هذا القرآن من كل مثل لعلهم ) ١٩٥- ١٩٣:الشعراء(

) ٢٨- ٢٧:الزمر(قرآن عربيا غري ذى عوج لعلهم يتقون –يتذكرون 

للمسلمني
٧.على كل مسلم

مألن اكثر مجاعته. اللغة العربية ىف اإلندنيسىي هى اللغة الثانية بعد اللغة اإلندنيسيا
اللغة اىف العامل اللغة العربية  ينزل املنزلة الر . مسلم

. العامليه،ولكن اللغة العربية لغة الىت تستخدم على تعليم القرأن واحلديث والكتب وغريه
ولكن حجات . ولذالك، من أرد أن يعرف حكم الدين فينبغى أن تعلم اللغة العربية

. عىن اللغة  وغري اللغة كالصوة والشكل والرتكيب والطريقة وغريهاي. العربية
ىف الفصل اإلجتماعنشاطليس هاالتعليممعتب ألن اللغة العربية هو نشاطتعليم

شتملالىت تالعمليةو أقّوة الو ةشتمل الفكر تعملّية الن يكون معلما او متعلما ولكن أي
علىتتعلقالتعليم اللغةأن النتيجة، أيضاوبذلك . تصل جيداتادةاملكيف تعلم على

ومادته وغري تهطريقالو تهسرتاتيجيإلادخل و اململ تشىت تال،م اللغهيادة التعلبلغ املكيف ي
.اخر

٣٥ص.٢٠٠٢. جامعة القااهرة: املصرى.تدريس فنون اللغة اعربية. على امحد مدكور٧



٤

الطريقة هى الوسيلة الىت . هى الطريقةالعربيةنجاح التعليم اللغةالحد من عضدأ
ىف أي مادة من الواد أو هى اخلطة يتبعها املدرس لتفهيم التالميذ أى درس من الدروس، 

الىت يضها املدرس لنفسه قبل أن يدخل حجرة الدراسة، ويعمل على تنفيذها ىف تلك 
فق او اليهيقة ال يسهل يف التعليم، ألناإلستخدام طر ،لكن ذلك٨.احلجرة بعد دخوهلا

.عملية التعليم مغموروعلى ما يرسل به من مكان و مادة ا
النجاح أو الفشل التعليم . د من أحوال املالحظة هى الطريقةىف تعليم اللغة، أح

  .
ولذالك، ينبغى املعلم . 

.لم واملتعلمأو املدرس أن يستخدم الطريقة كل تع
تعليم اللغة اليت الطريقة هيةطريقة الطبيعيالالعربيةستخدام تعليم اللغةإحد منأ
يومية الىت الى بقواعد فعلية هاللغة األم يةعليمالتكانكاللغة األجنبية سواءيتها تعليمىف 

دون خمافة او وزن يةتعليم اللغة األجنبية تستّمر بطابعأن الهناقصود امل٩.ةستمر بطابعيت
ةتعليم يفعل طبيعيالعملية، ةتطبيق طريقة الطبيعي. املتعلم ىف تعليم اللغة الثاىن

كي تالميذ ملقصود لمبنفعة)kontruktiv(بكونتورتيف 
رتقية مهارة ليهدف ةتطور اإلستخدام طريقة الطبيعيال١٠.أمن ومطمئن ىف التعليم

رتقية مهارة أى ل، يةم اللغة األجنبية كما يستخدمون اللغة األماستخدىف االالتالميذ 
١١.ن يستعمل مهارة اللغة صحيحاأو التصال يعىنأالكالم 

على  يركزا ه، ألن تعليمةسهلة يطريقة الطبيعاليةتعليمالش تطبيقها، ينظر على نق
ال حقيقتهاولكن ىف , ال اليوميةكل أفعاللغة األجنبية كللغة األم ىف  استخدام كيف 

. حصوصامعلم وأوقت وأكمثل مكان العوامل،، هذ احلالةيفعل سهل

١٢٢ص . ٢٠١١. مط: ماالنق. ١مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، ط . أوريل حبر الدين٨
٩.Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Asing. Bandung: Rosda Karya. Hal. ١٨٠

١٠.Dedi Suherdi. Rekrontruksi Pendidikan Bahasa (Sebuah Keniscayaan Bagi Keunggulan
Bangsa). Bandung: Celtik Press. ٢٠١٢. Hal. ١٩-١٧

١١.Ulin Nuha. Pembelajaran Super Efektif. Jogjakarta: Diva Press. ٢٠١٢. Hal. ١٨٣



٥

مان لىف املعهد سيةالطبيعبحثن يالباخث أرييدف، بقواعد هذا
" كز املوضوع ر يرى جاوى الشرقية مبرجا فاري كدقرية تولوعاإلسالمىالفارسى
املعهد يف لدى الطالبهارة الكالم ىف تعليم اللغة العربية  ملةطريقة الطبيعياستخدام

".اإلسالمى كديري جاوى الشرقيةسلمان الفارسى
أسئلة البحث.ب

:بناء على خليفة البحث ،كانت األسئلة هلذاالبحث هي
عهد سلمان الفارسى امليف طريقة الطبيعية ىف تعليم اللغة العربية الاستخدام كيف .١

اإلسالمى؟
؟اإلسالمىاملعهد الفارسى يفلدى الطالبكيف مهارة الكالم اللغة العربية.٢
هارة الكالم لدى يف تعليم اللغة العربية ملطريقة الطبيعىةدامخإستثري .٣

اإلسالمى؟عهد الفارسىامليف الطالب 
ف البحثاأهد.ج

عهد املتعليم اللغة العربية يفة يفيطريقة الطبيعدامختعليم إستكيف لتعريف  .١
.الفارسى اإلسالمى

٢. .اإلسالمىاملعهد الفارسى يفلدى الطالبمهارة الكالم اللغة العربيةلتعريف 
كفائة تكلم اللغة العربيةعلىطريقة الطبيعيةاستخدام عنيف صورة العامة لتعر .٣

.اإلسالمىعهد سلمان الفارسىالطالب امللدى 
يف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم طريقة الطبيعية إستحداملت.٤

.ىاإلسالمعهد سلمان الفارسىلدى الطالب امل
مهية البحثأ.د

:مهية ان تفعل البحث هىأ
.استخدامهاعامة و كيفيةالطبيعةن يعرف التعليم الطريقأيستطيعحثالبل.١



٦

ةتعليم الطريقعلىتعلقي يمراجعة ولرتقية مهارة التفكري الذىيصري نألطالب .٢
.يةالطبيع

التعليم اللغة األجنبية منيةطوير الطريقة ىف التالتو بحثلة الأن يكونأللمعّلم، .٣
)لغة العربية(

اللغة كن تكلموا اللغة األجبنبية  ألتالميذ يستطيع .٤
.األجنبية ال يكون صفة وحدة

حدود البحث .ه
م ىف السنة لعلى التالميذ والفصل التعالباحثيبحث لتأخذ البحث متاما، 

او التالميذ الذين تعلمون اللغة العربية ىف املعهد الفارسى،فقد٢٠١٥و ٢٠١٤
.اإلسالمى ال متاما

طريقة الطبيعية يف تعليم وضوع إستخدام املحيدد الباحث : احلدود املوضوعية .١
لدى الطالب يف املعهد الفارسي اإلسالمياللغة العربية ملهارة الكالم

الفارسى املعهد يفو الطالبجيرى هذا البحث على التالميذ أ: احلدود املكانية.٢
اإلسالمي

٢٠١٤/٢٠١٥جيرى هذا البحث ىف العام الدراسى : احلدود الزمانية.٣
حتديد املصطللحات.و

طالت جيب أن حيددها الباحث ىف حبثه هذا، ويرجى حتديد هذه هناك مص
:املصطلحات إزالة خطأ التفاهم والتفاسري كما يلى

الذي يصنع ) و غريهاأألة من (التأثري هو ما يوجد اوال او ما خيرج من شيئ .١
١٢القناعة الفعل من او كفائة الغيبفةخلي

التعليم .٢

١٢.Purna Darminto. Kamus Besar Bahasa Indonesi. Jakarta: Balai Pustaka. ٢٠٠٧. Hal. ٣٦٢



٧

لم او املتعلمني من خالل اىل املتعىنقل العلماللتعليم هو 
. هلدفوالطريقة واملدخول على املقصود ااإلسرتاتيجيةخالل منوأالعملية

مل من تنظام الذى يشالهوميالتعليقول)AECT(وتكنولوجي الثقافةاإلجتماع 

١٣.والبيئةأ

الطبيعىةطريقة.٣
الطريقة هى الوسيلة الىت يتبعها املدرس لتفهيم التالميذ أى درس من 
الدروس، ىف أي مادة من الواد أو هى اخلطة الىت يضها املدرس لنفسه قبل أن 

١٤.يدخل حجرة الدراسة، ويعمل على تنفيذها ىف تلك احلجرة بعد دخوهلا

اللغة األجنبية سواء على ها بيقالىت تطيةميطريقة الطبيعىة هى طريقة التعل
، ىف يةفعل اليومية الىت تستمر بطابعاعلى اساس مهايتعلكون ىف تينأاللغة األم 

١٥.املقصود األخر هذه الطريقة يسمى بطرقة املمارسة

مهارة الكالم.٤
. األداء املتقن ىف الوقت واجلهد والقائم على الفهمهوتعريف املهارة 

املفيد "، والكالم املصطالح اللفظ ""هل النحو أالكالم عند 
جنس يشمل الكالم والكلم و يشمل املهمل  فاللفظ" فائدة حيسن الكوت عليها

: هل اللغويني الكالم هو عبارة عن  األصوات املفيدة هوأوىف عند ١٦.كدديز
صطالح إويف , المال يف نفس كيق, 

. جاء الشتاء: اجلملة املركبة املفيدة حنو: وىالنح

١٣Abdul Majid, M.Pd. Strategi Pembelajaran. Bandung. Rosda Karya.٢٠١٣. Hal ٤-٣
١٢٢ص . ٢٠١١. : ماالنق. ١مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، ط . أوريل حبر الدين١٤
١٥.Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Asing. Bandung: Rosda Karya. Hal. ١٨٠
٣ص . اهلداية: سورابيا. شرح ابن عقيل. مجال الدين دمحم بن عبد هللا بن مالك١٦



٨

املعتقدات واألحاسس واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من املتحدث إيل 
.األخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف صطالحي الكالم هو أما التعريف اإل
نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات، وما 

رأى أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات، أو حنو : يزخر به علقه من
١٧ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن إذا، املهارة الكالمية هى
١٨.شيئ له داللة ىف ذهن املتكلم والسامع أو على األقل ىف ذهن املتكلم

الدراسة السابقة.ز
ىف إطار. احلاصلىحيتج التكرر من خالل اإلطار النظرىاملتفعل مركز البحث

تفقامل، هقبلباحثصل التحيذيالبحثعن الاإلطار النظرىباحثالنظر يصنع ال
طالعةموضوع البحث رنيقا، ى. على موضع البحث املستقبل

أمري بحثلاهوخرآلاحبثالباحث على رنىف هذ البحث، يقا١٩.ةسابقالبحثية ال
لرتقية مهارة الكالم لدى فعالية استخدام الطريقة الطبيعية "الدين الطالب 

البحثه أن استخدام ىف "." ام الشافعيام"الطالب الفصل احلادي عشر 

.

٢٤٣ص .املرجع السابق. ١٧
١٠٥ص. ١٩٩٦. مكتبة النهضة: ، املصر٣.ط. العربية والرتبية الدينيةطرق تدريس اللغة . ابرهيم دمحم عطاى١٨
يرتجم من ١٩

M Guntur Tarigan. Metode Penelitian Bahasa. Arruz : Jogjakarta. Hal ١٠٨



٩

هيكل البحث.ح
: يليكما البحثىف هذ هيكل البحث

، وأسئلة البحث، خليفة البحثمقدمة الىت تشتمل على : الباب األول .أ
حتديد املصطللحات، و حدود البحث، و مهية البحث، وأهدف البحثوأ

ودراسة السابقة
مفهوم، و يةطريقة الطبيعاإلطار النظرى، الذي يشمل على : الثاينالباب.ب

حقيقة التعليم اللغةو حقيقة اللغة( مدخول الطريقة الطبيعية، و ةيطريقة الطبيعال
، )الطريقة الطبيعيةتقوميو نقش الطريقة الطبيعيةو طريقة الطبيعيةالممّيزة و 
مفهوم املهارة(الكالم ومفاهيم عامةمهارة، و طريقة الطبيعيةيميةالتعلخطواةو 
أمهية تعليم مهارة الكالمو هدف تعليم مهارة الكالموأطبيعة عملية الكالمو 
التعليمية وسائلو جمالت الكالمو املهمة ىف التعليم الكالمبعض اجلوانب و 

التعليمية وسائلو التعليميةالوسائلأنواع واستخدامها ىف تعليم مهارة الكالم و 
الفرضيةمث )  احلديثةالكالمية أو

:  ، اليت تشمل علىي اإلسالمصورة العامة عن معهد الفارسي: الثالثالباب.ج
احوال املعلمني و املوقع اجلغراىفو تركيب املعهدو والرسالةرؤية و . ١

عملية تعليم وتعلم اللغة العربيةو احوال الوسائل املعهدو والطالب
٢ .

بحث حتليل املقدمة وحتليل اختبار فروض ال(: الباب الربع.د
)وحتليل التايل


