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َول   الباب األأ

 املقدمة 

 الفصل األّول: خلفية البحث

ومعرفةومهارةوعادةجمموعةمنالّناسيورثونمنجيل الرتبيةهيعمليةالتعلم

والبحث والتدريب التدريس خالل من جيل تبين.ا(Maxmanroe, 2019) إىل اليت لرتبية

عن يتخّلص ال لتشكيلمؤسسة واملهارة اجلديدة املعرفة فيها توجد اليت التعلم عملية

الرتبية العامل. حتدايت ملواجهة خصوصّي أحسن تكوين يف الطالبات وثقة شخصية

القادرةعلىدعمالتطويراملستقبليهيالرتبيةالقادرةعلىتطويرإمكاانتالطالبات،

ت اليت احلياة مشاكل و مواجهة عن تستطيع وحاهلاحىت  ,Al-Tabany) واجهها

Mendesain model pembelajaran inovatif, progresif,dan kontekstual, 2014 : 1&2).

املعيشةالرتبيةالمتكنإنكاريفحدذاتهوحياةاإلنسان.منذالوالدة،اإلنسانلديهم

 .الفطرةاالفرتاضيالذييسمحبتطويرهمنخاللالرتبية

ىلالنيبآدمعليهوالّسالمعمليةالتعلمللبشرأوالًعندماخلقهللاسبحانهوتعا

سورة مثعلمأمساءاجلميعشيءللنيبآدمعليهالسالم،كماهوموضحيفالقرأنالكرمي

.32-2:31البقرة
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ٓئَِكِة فََقاَل َٱنۢبِ  لأَملَ  
 
م َعَرَضهلمأ عَََل ٱ مهَا ُثل آَء ُكل َ َۡسأ ۡلأ

 
َ َءاَدَم ٱ ِدِقنَي قَاللوْا  ئ َوعمَلم أ َص   ن كلنُتل

ِ
ََلِٓء ا ٓؤل آِء َه   َ ويِن ِبأَۡسأ

لأَحِكميل   
 
لأَعِلميل ٱ

 
مَك َٱنَت ٱ ن

ِ
ٓۖٓ ا َتنَا ممأ َلم َما عَل

ِ
َ لَنَآ ا نََك ََل ِعملأ َح   بأ  س ل

تشرياآليةعلىالرمزلعمليةالتعلماليتحتدثبّيهللاسبحانهوتعاىلوآدمعليه

ملالئكةهللاسبحانهوتعاىل،العليميفّقهأمساءكلاألشياءإىلآدموالّسالم.واجملموعةا

اجملموعة إىل  وتعاىل سبحانه هللا قدمها اليت املعرفة ليظاهر يؤمره أن ، )كطالب(

 .املالئكة

العيش على قادر اجليل لتنّظم يهدف  الرتبية أن ابنخلدونيفشاحته يؤّكد

.الغرضمن (Sofyan S. Willis, 2012 : 5) ةالبشريةحياةجيدةأولتحسّينوعيةاحليا

الرتبيةهيصرحابنخلدون،كماينعكسيفأهدافالرتبيةصياغةوطنيةيفالقانون

بشأننظامالرتبيةالوطنيةيفالبابالثايناملادة2003العام20مجهوريةاندونيسيارقم

الوطنيةلتطويراملهاراتوتشكيلشخصيةوحضارةاألمةبكرامةيفاإلطارأّنالرتبية3

الّناسالذينيؤمنونوتقوى تثقيفحياةاألمة،ويهدفلىتطويرقّوةالطالباتلتكون

واألخالق وتعاىل سبحانه وتكون هللا ومستقّلة وخالقّة وقادرة وعاملة وصحة الكرمية

  .(Sindiknas, 2011)مواطنوندميقراطيّيومسؤولّي
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املستخدم  التعلم التخطيط أو النموذج أّن ، تعليمية الرتبيةمؤسسة يفعملية

مهّماومستعمليفحتقيقأهدافالرتبيةاليتلقدمعّّي،ألنمنوذجالتعلُّماملطبقعلى

للمواد فهًما توفر أن الرتبيةمتكن املواد تقدمي مناسبيف واختيارهبشكل الرتبية عملية

 .ومتكنأنتنتجأحسنالرتبيةاجلودةجيداللطالبات

إناملؤسساتالرتبيةاملدرسيةالداخليةاإلسالميةمعروفةجّدالدورهايفاجملتمع

لفرتةطويلة،ويفالواقعكانتمعروفةيفمجيعأحناءالعامل،ألندورهايفاملسامهةيف

كنإنكاره،ابعتبارهأنوجودهبناءالدولة،وخاصةيفالتنميةاملواردالبشرية.هذاالمي

كانموجودةمنذالعصوراالستعمارية،ودورشخصياتمعهديفالكفاحةمنأجل

تسجيل مع ، اترخيية حقيقة أصبحت الشيء احلبيب. بلدان يف الغزاة عن االستقالل

اليّتأصبحشخصياتالنضال.متعّددمناملعهداّلذىوقفتطالباتسلسلةمنأمساء

يعأحناءاألرخبيلتقريًبا،منخاللتوفريمناهجونظامخمتلفةابإلضافةإىلتطبيقيفمج

 مناذجخمتلفةمنالرتبيةوالتعلملتعليمأطفالاألمةوخلقأجيالمنرمحتانللعاملّي.

خرجييها بذكاء معروفة ، آخر البالد يف حىت إندونيسيا يف املشهور املعهد

خ وقدرة األجنبية اليتابللغات اخلرجيّي من والعدد اجملتمع يف دور لعب على رجييها

تنتشرينتقريًبايفمجيعأحناءالعاملولديهمالكثريأنشأاالبنوابنتهمناملعهدوخرجيوها
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السالمكونتور. دار املعهد هو املعهد ، اإلسالمية الداخلية املدارس من العدد  أيضا

املعهد يفبونوروغو،واآلنلديهافرع1926عاماملعهددارالسالمكونتورأنشئتمنذ

السالمكونتور الرّابعدار شرقللبنات جنوب ، جنوبكونوي ، الموميا قرية يف

 .2004سوالويزي،اليتأتسستيفعام

الطالبات لتشكيل األولوية تعطي تعليمية مؤسسة هي دارالَسالمكونتور معهد

الطالباتيفجماالت اللغةاألجنبيةوتطورإمكاانت لديه .خمتلفة،خاصةيفمهارات

املستخدمجيًدا،فال التعلم أومنوذج التصميم وتطبيق تدارابستمرار، نظامومناهج

،ألنه عجبأنالعديدمناخلرجيّيتنجحّيبعدخترجمناملعهددارالسالمكونتور

ألنه دارالسالمكونتورليسمنالسهلأنتكونقادرًاعلىإكمالتعليمهميفمعهد

اإلستقاميفالدراسة.معجمموعةمتنوعةمنمناذج يتطلبثقةعاليةوجيبواثقدائماو

تنفيذهايف مت اليت والتصميمات السالمكونتور التعلم دار من املعهد العديد حياول ،

 .اخلرجيّيالذينأسسوامدارسداخليةإسالميةتطبيقمنهجونظاممماثل

منوذجالتعلُّمهيخطةتستخدمكدليليفختطيطالتعلميفالفصلأوالربانمج

وفقاألريندس،منوذجالتعلميراجعإىلمقاربةاليتتتستخدمها،(suprijono., 2010) الرتبية

التع وبيئة ، التعلم أنشطة الداخلية واملراحل التعلم، أهداف ذلك يف وإدارةمبا ، لم
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لنيل الطالبات يساعد للمدرس ميكن التعلم منوذج خالل من الدراسية. الفصول

التعلميسري األفكار.منوذج التعبريعن و التفكري وطرق واملهارات املعلوماتواألفكار

والتعلم الرتبية األنشطة واألساتذيفختطيط التعلم سوكامطو طرح.كتوجيهيملصممي

منو " عملواألصدقاء إطار هو التعلم لتنظيمذج املنهجية اإلجراءات تصف مفاهيمي

جتاربالتعلملتحقيقأهدافتعليميةمعينة،وتكونمبثابةإرشاداتملصمميومعلمي

  (Badar, 2014 : 24) ."التعلميفختطيطأنشطةالرتبيةوالتعلم

،الينطبقفقطمعهددارالّسالمكونتورللبناتالرّابع منوذجالتعلماملطبقيف

مرّةأخرى ينام الطالباتألنمنيستفيقحىّت األاّيم الدراسيةولكنيف الفصل على

مع مقابلة على بناًء  اإلسالمية. الداخلية املدارس يف الرتبية ميزة وهذه الرتبية. كلها

واهيودي، نور الرّابع كاملديريفاملاجسترياألستاذ للبنات الّسالمكونتور ،معهددار

العربيةيفهذا اللغة تعلم املباشر،علىاملعهدقالأن"منوذج للتعلم يستخدممنوذًجا

سبيلاملثالإدخالكائناتحوهلاابللغةالعربيةبدونيرتجماملعىنايلاإلندنسّية،ومنوذج

 ,Wahyudin, Observasi)"اجترييفالفصولالدراسيةويفاملسكنتعلماللغةالعربيةأيضً

2019) 
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الرّابع للبنات كونتور الّسالم دار الداخليةمعهد املدارس من احدى هو

الطالبات على وجب و ، مهارات أبربع العربية اللغة تعلم عملية تنفذ اليت اإلسالمية

، الكالم ومهارة ، الكتابة ومهارة ، القراءة ومهارة ، االستماع مهارة وهي ، لتتقنها

مؤثر. تعلم بيئة ابإلعانة عليها األربع املهارات هذه دارإلتقان الّسالمكونتورمعهد

تريّبوتوفّرالطالباتأنتتمّكنبلغاتأجنبيةابللغتّياإلجنليزيةوالعربية. للبناتالرّابع

العربية. اللغة تعلم يف الكالم مبهارة نذكر العربية ابللغة التحدث أن الطالبات كفائة

للتعبري الكلمات أو مفصل أصوات عن التعبري على القدرة هي الكالم عنمهارة

األفكاريفشكلتصّورأوآراءأورغباتأومشاعرللشريكالناطق.ابملعىناألوسع،

من عدًدا تستخدم واليت ورؤيتها مساعها متكن اليت العالمات من نظام هو التحدث

احتياجاهتم تلغبية أجل من األفكار لتوصيل اإلنسان جسم  ,Hermawan) .عضالت

احملادثة( ,2009 مها و قسمّي إىل الكالم مهارة اللفظي تنقسم التعبري والتعبري أو

الشفوي.احملادثةهيكيفيةتقدميدروسيفاللغةالعربيةمنخاللاحملادثة،ميكنفيها

التواصلابحملادثةبّياملعلمّيوالتالميذوبّيالتالميذوالتالميذة،معزايدةواالستمرار

إثراء أكثريف أن املفردات و اجلديدة و.(Izzan, 2011, Cet.4)  الكلمات

الطالباتيف تطويركفائة الشفويهوممارسةلصنعمقاالتشفهيةهتدفإىل التعبري

ومشاعرهم أفكارهم عن البحث.(Izzan, 2011, Cet.4)  التعبري هذا ةالباحثتشرحيف
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الشفوىلرتقّيةكيفيةبرتكيز يفتعبري اخلامس الفصل الّسالمهذالطالبات دار معهد

مامنوذجالتعلمالذييستخدماملعلملرتقّيةكفاءةالتعبريالشفويوكونتورللبناتالرّابع

منقبلاملعلمةابقالسةألنهاستناداإىلمقابالتأجراهاالباحثطالباتالفصلاخلامس

أقلبسبببعضاألشياء.تعبريالشفوىأنقدرة

ابللغة اخلامس الصف لطالبات الكالم التعود العربية مهارة على القدرة هي

عملية أثناء الدراسية الفصول ويف املسكن يف ، مكان أي ويف وقت وتدريبيفكّل

اخلامسالذينيفتقرونيفمهارةالكالمالتعلم،ولكنهناكبعضالطالباتيفالصف

رتختقبلةالذيأجراهالباحثتعليلأماعنالسببأوال.التعبريالشفويخاصةيفقدرة

اخلامس الفصل اخلامسأنبسبباحثهلبكمواقعطالبات الفصل أكربطالبات هو

املسؤولياتنَوهلطالبات من املعهد عهدملالكثري برانمج جلميع والذيوهّنكمحرّك

عليه "نّيطلق لدينا املعلمّي قبل من اخلامسعادة الفصل مجيعيهطالبات قلب

اخلامس"ألناملعهداألنشطةيفهذا الفصل تنظيموحمركجلميعطالبات اليتحتمل

ل جيد مثال إعطاء على قادرة تكون أن وينبغي املنزلية، أنحّيصغارهنّاألنشطة 

هذايفوإعطاءالتوجيه،كمالدورخاصيفجمالاألمنللمعلمّيشرفّيكماملعلمّيهم

الرّابع للبنات الّسالمكونتور دار ملاذاومعهد لذلك، حلقلهم. وفقا الباحثختهذا ةتار

 ككائنلبحثها.طالباتالفصلاخلامس
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معهددارالّسالمكونتورللبناتالرّابعالباحثةكالطالبةيفلذلك،استناًداخبربة

ألّنمتراهاتفرًدامعهددارالّسالمكونتورللبناتالرّابع،يهتمالباحثةجًداابلبحثيف

وحقائقميكنأنتصبحالحًقادلياًلللمؤسساتالرتبيةاألخرىوتكونمفيدةللمقرء.

بتعليممنهجيخاصةيفتعلماللغةالعربيةللبناتالرّابعمعهددارالّسالمكونتوريتمتع

 .،ولهأهدافتعليميةمتثلمرجًعالتحقيقنتائجالتعلماحملددة

 حتديد املشكلة الفصل الثان: 

املراد الباحثةاملشكلة البحثبصورةواسعة،وابلتايلحدد إنطالقاايلاخللفية

  دراستهاحىتيتمكنالقراءمنفهمحمتوايتهذاالبحثبسهولة.تركزهذاالبحثعلى

عوامل  “ و  الشفوي  التعبري  الرتقّية  يف  املعّلم  تعلم  منوذج  العربية,  اللغة  تعلم  منوذج 

 ءة التعبري الشفوي "  الصعوبة يف ترقّية كفا

 الفصل الثالث: مشكلة البحث

 :بناًءعلىتركيزالبحثاملبّيأعاله،تراكزالباحثةاملشكلةيفنقاطاألسئلةالتالية

تعلم .1 العربيةكيفمنوذج الّسالماللغة الفصلاخلامسيفمعهددار لطالبات

 كونتورللبناتالرّابع؟
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املعلم .2 يستخدم الذي التعلم منوذج الشفويلرتقّيةما التعبري لطالباتكفاءة

 يفمعهددارالّسالمكونتورللبناتالرّابع؟الفصلاخلامس

التعبري .3 ترقّيةكفاءة يف اخلامس الفصل طالبات الصعوبة عوامل يفما الشفوي

 معهددارالّسالمكونتورللبناتالرّابع؟

البحث الفصل الرابع : أهداف  

اللغةالعربية .1 التعلم معهددارالّسالميفلطالباتالفصلاخلامس ملعرفةمنوذج

 .كونتورللبناتالرّابع

لطالباتكفاءةالتعبريالشفويلرتقّيةمامنوذجالتعلمالذييستخدماملعلمملعرفة .2

 يفمعهددارالّسالمكونتورللبناتالرّابعالفصلاخلامس

 يفلرتقّيةكفاءةالتعبريالشفويملعرفةالعواملالصعوبةاليتتواجهالطالباتيفا .3

 معهددارالّسالمكونتورللبناتالرّابع
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 الفصل اخلامس: فوائد البحث

 فوائد النظرية  .1

تطويرفوائد يف علمية رؤى إلضافة كمهرب هو البحث هلذا على النظري

حىت للطالبات املعلمّي تعليم جودة حتسّي وخاصة ، العربية اللغة تعلم تصميمات

التعلم نتائج من رؤيتها وميكن ، حتديدها مت اليت التعلم أهداف حتقيق من تتمكن

.خرللطالبات،وكذلككوّنامرجعاللمؤسساتالرتبيةاآل

 فوائد العملّية .2

 :العمليةعلىهلذاالبحثهياآلتيةفوائد

 .كوسيلةللمواداملرجعيةملقرءوتقدميفوائدللكلية .أ

كدليلللمؤسساتالرتبيةيةلتطويروتطويرجودةالتعلموالرتبيةدائما،وخاصة .ب

 .يفالرتبيةالعربية

كمعرفةإضافيةونظرةاثقبةللمعلمّيمرّشحةاملعلمّياحملتملّيلتحسّيوتطوير .ج

مت اليت التعلم أهداف حتقيق ميكن حبيث ، دائًما للطالب الرتبية إمكاانت

 .تائجتعليميةجيدةحتديدهامنخاللن
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 الفصل السادس : التعريف التشغيلي

الرتكيزعلىاملشكلةوجتنبأيسوءفهممنالقراءعدماإلملامإىلعنوانهذا

 :املقال،فإنالباحثةتعطيتفسرياوشروطالتأكيدالتاليةعناوين

 منوذج تعلم اللغة العربية  .1

ال وهي ، الثالثةكلمات من تتكون أعاله .اجلملة والعربية ، والتعلم ، نموذج

والتعلم التدريس عملية هو التعلم واملفاهيم. والصور واألشكال األمناط هو النموذج

العربيةهيمجلةتستخدممن اللغة أن التعلم. بيئة والطالباتيف املعلمّي بّي التفاعل

مناألعربيفاملستخدمة قبلالعربلنقلالغرضوالغاايهتم.شكلاحلروفاهلجائّية

التواصلوالتفاعلاالجتماعيشفهياًوخطياً.مثمنوذجتعلماللغةالعربيةهومنطمنهجي

أساس على العربية اللغة تعلم يف واملعلم الطالب تفاعل عملية تطوير يف لإلجراءات

أو الكتابة ،سواءيف الذيمتحتديدها التعلم أهداف حتقيق وميكنه القائمة النظرايت

 .المالك
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 التعبري الشفوي  .2

كتابالقراءةهّنمنفكرأيفالتعبريطالباتهوقدرةالشخصأوتعبريالشفوى

يفهم بوضوححىت لصديقه أو لآلخرين أخرى مرة لشرح قراءته، الذيمتت النص أو

عادةيفتطبيقمناقشةاللغةأومناقشةاليتتعبريالشفوىاملستمعونبسهولةمنالقراءة.

يف الشخص قدرة إن لالهتمام. مثري موضوع على الشفوىحتتوي جداً،تعبري مهمة

ل ابلنسبة اجملرىخاصة يف القدرة بتفسري معين أوشخص الرئيسيةلغوي العاصمة هو

ملساعدةالتسكعمعأشخاصآخريناليفهموناللغةاألجنبيةأوالنصوصوالقراءات

 اليتتتحدثالعربيةواإلجنليزية

 طالبات الفصل اخلامس .3

هوالشخصالذييدرسيفاملعهدالوقتطويلة،بنظام  الطالبات لطالباتأو

للمناهج وفًقا أخرى ونظرايت األجنبية اللغات يدرس أو الدينية املعرفة يدرس الصعود

معهددارالّسالمكونتورللبناتالرّابعيفطالباتالفصلاخلامسالدراسيةاملستخدمة.

الثاين الصف والصف مستوى ، الثانوية الّسالمكونتورمساخلااملدرسة دار معهد يف

معهددارمنالطالباتمنكبارالسنوهلندورمهميفإدارةاألنشطةيفللبناتالرّابع

الرّابع للبنات مرت الّسالمكونتور ولقد ، املعهد لفرتةطويلةيف ولديهنخربةدراسة
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وفقا نتورللبناتالرّابعمعهددارالّسالمكو عملياتالتعلماملختلفةاليتيتمتطبيقهايف

 .للمنهجاحلايل

 



 



 

 

 


