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  الباب األّول

 مقدمة

    الفصل األّول : خلفية البحث

تستخدم غالًبا للتواصل إحدى اللغة هي  .اللغة العربية هلا تأثري كبري يف العامل  

ة العربية اللغ، باعتبار لغة القرآن .هي لغة القرآن والسنةو بني البشر يف مجيع أحناء العامل. 

وهلا أوسع معىن. فهم القرآن حيتاج إىل القدرة على التحدث باللغة  وأوضح اللغة أبلغهي 

عل اللغة العربية واجبة أن يدرسها كل مسلم ، ألنه إذا مل يفهم املسلم جت هالعربية. هذ

(رغيب السرجاين،  فهم القرآن.ي أن اللغة العربية ، فمن الطبيعي أنه ال يستطيع

٢٠٠٨(.  

  )٢:  ١٢(القرآن  تـَْعِقُلونَ  َلَعلُكمْ  َعَربِيا قـُْرآنًا أَنـْزَْلَناهُ  ِإنا مثل كلمة اهللا: 

فإنه ليس مفرطًا إذا كانت اللغة العربية حباجة إىل الرتكيز واالهتمام بعناية  وبذلك

العربية لغة   تزال اللغة، اليف عامل التعليم. ولكن يف الواقع الذي حيدث يف املدارس

 توجديصعب تعلمها. جيد العديد من الطالب صعوبة يف فهم وإتقان اللغة العربية. حىت 

على  حديثواأم غري قادرين على تعلم اللغة العربية عندما ببعض الطالب يشعرون 

 اللغة العربية يف املستوى األويل.معرفة 



 

٢ 

 

يتم تدريس اللغة العربية اليت حتدث يف عامل التعليم باستخدام طريقة احملاضرة ، 

االستماع إىل احملاضرات على شفهية ويطلب من الطالب الواد املحيث يقدم املعلمون 

 الواقع. يف حد أقصىاملعقدة ملواد اال  لطالب واساعات. هذا يسبب بالتأكيد ملل ل

يتطلب حتقيق هدف تعليمي فعال الطالب النشطني ، وليس فقط نشاط املعلمني. 

يتطلب التعلم املشاركة العقلية والعمل للطالب أنفسهم. التفسري واملعلومات لوحدها لن 

يؤدي إىل نتائج تعليمية أبدية. نتائج التعلم األبدي ميكن احلصول عليها فقط من خالل 

كون التعليم نشطًا ، ميكن للطالب القيام بأنواع خمتلفة من أنشطة التعلم. لكي ي

األنشطة اليت تؤدي إىل تطوير إمكانام وفًقا ألهدافهم املقصودة. يستخدمون أدمغتهم 

خطوة "لتعلم األفكار وحل املشكالت املختلفة وتطبيق ما تعلموه. التعلم النشط هو 

ويتحركون حبرية  ويفكرون  مقاعدهمسريعة وممتعة وعاطفية. غالًبا ما يرتك الطالب 

  )١: ٢٠٠٤" (سيلبريمان و ميلفني، بشدة

، بل جيب ممارسته فقط النظريةحبسب تعلم اللغة العربية  حيتاجال  يف األساس

مع املمارسة اليت يتم تنفيذها بشكل مستمر ، سيساعد ذلك على تسهيل  بانتظام

هرة اليت حتدث يف املدارس هي عكس امتصاص املواد إىل الدماغ. ولكن اآلن ، فإن الظا

ذلك متاًما ، فالطالب جمهزون فقط مبواد اللغة العربية من الناحية النظرية ، وقلة املمارسة. 
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لذلك ، لتحسني جودة فهم اللغة العربية ، جيب إجراء حتسينات يف استخدام أساليب 

ة إىل ذلك ، من تعلم اللغة العربية املناسبة واملتكيفة مع ظروف الطالب. باإلضاف

الضروري أيًضا يئة بيئة تعليمية مواتية قادرة على توفري الدعم للطالب لتطوير جودة 

قدرم على التحدث باللغة العربية. ميكن أن تكون البيئة يف شكل بيئة مت إنشاؤها رمسيًا 

غري اليت يتم إنشاؤها يف جو ، مثل عند القيام باألنشطة يف ساعات املدرسة أو البيئة 

، أي خارج ساعات املدرسة. إحدى املؤسسات التعليمية اليت أوجدت بيئة تعليمية رمسي

 معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع.نشطة باللغة العربية خارج ساعات الدراسة هي 

طبق نظام  ذياملدارس ال إحدى وه كونتور للبنات الرابعدار السالم  معهد 

الموميا  يف قرية  املعهدزة لتطوير اللغة العربية. يقع هذا طريق تطبيق طريقة ممتا سكن عن

. يهدف تعلم اللغة العربية يف ٢٠٠٤اليت مت تأسيسها يف عام  كوندا كوناوى اجلنوبية

وكفاءة التكّلم عن اللغة العربية لغة العربية تقان الات إلبلاالط هذا املعهد على قدرة

 خدام اللغة العربية بشكل نشطاست ات علىبلاالطمتكن بشكل جيد وصحيح حىت 

إتقان  اتبلاالط يف الغالب اللغة العربية حبيث جيب على عهدكتابًيا وشفويًا. تستخدم امل

دار معهد  اهذ عقدفإن الطريقة اليت ت . لذلكاملعهدع يف ضااللغة العربية قبل تعلم املو 

فقط تعلم اللغة  تاللغة العربية ليس إتقان اتبلاالطعل جل كونتور للبنات الرابعالسالم  
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قسم ، حبيث يكون لل ركزيالرمسي ولكن تدعمها أنشطة غري رمسية حتت  قسم اللغة امل

 .اتبلالطاللغة العربية عن  و ترقية كفاءة التكّلم دور مهم يف حتسنياللغة 

 اتلطالب ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية يسعى قسم اللغة إىل املساعدة يف 

من خالل القواعد واألنشطة اللغوية اليت تتم خارج ساعات الدوام املدرسي. دف مجيع 

 والقراءة والكتابة اللغة لكالمقواعد وأنشطة قسم اللغة إىل حتسني مهارات االستماع وا

على فهم اللغة العربية  نقادر  كونتأن  اتبالالطيتوقع  العربية. من خالل دور قسم اللغة

سواء من خالل الكتابة واالتصال  ن على تطبيقها بشكل نشط كون قادر تبسهولة وأن 

 .اليومي شفهًيا

دار السالم  إجراء حبث يف  ةريد الكاتبتاستناًدا إىل اخللفية املوضحة أعاله ، 

دور قسم اللغة يف ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية بعنوان "  الرابع للبنات رو كونت

 الم كونتور للبنات الرابع "لطلبات مبعهد دار الس

   ةمشكلال تحديدالفصل الثاني : 

كفاءة تكّلم الطالبات و دور قسم  دور قسم اللغة و على البحث اتقتصر هذ

  ع.اللغة يف ترقية كفاءة تكلم اللغة العربية لطلبات معهد دار السالم كونتور للبنات الراب
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      مشكلة البحث :الفصل الثالث 

  يف هذا البحث هي: صياغة املشكلةأما 

 ؟كيف دور قسم اللغة يف معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع. ١

لطلبات معهد دار السالم كونتور للبنات كيف كفاءة التكّلم عن اللغة العربية  .٢

  ؟الرابع

لطلبات معهد دار قسم اللغة يف ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية . كيف دور ٣

  ؟للبنات الرابعالسالم كونتور 

  أهداف البحث :الفصل الرابع 

 هي: البحثيف هذا أهداف  أما

 .دور قسم اللغة يف معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع لوصف .١

دار السالم كونتور للبنات لطلبات معهد كفاءة التكّلم عن اللغة العربية  فلوص .٢

 .الرابع

لطلبات معهد دار قسم اللغة يف ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية دور  عرفةمل .٣

 السالم كونتور للبنات الرابع.

    فوائد البحث : مساخالفصل ال

 لبحث ميكن تقسيمها إىل القسمني ومها:ا اهذمن فوائد ال
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 فوائد النظرية .١

مؤسسة على ترقية اللغة العربية يف إلعطاء مساندة كتمثيل املعلومات العلمّية  .١

 الرتبية.

 تكون مرجع لبحث التاىل .٢

  فوائد العملّية. ٢

إلعطاء املعلومات عن دور قسم اللغة يف ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية  .١

حّىت يستطيع  أن يكون مرجع  لطلبات معهد دار السالم كونتور للبنات الرابع

 لتحسني مناهج عملية قسم اللغة او املعّلم اللغة العربية.

و غري الرمسية على ضة تعليم  لدعوة املرّيب على دعم أنشطة التعليم الرمسية .٢

 اللغة العربية مطابقا حبال وقدرة الطالب.

  

  

  

  

  

 


