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 الباب األّول
 مةمقدّ ال

 الفصل األّول: خلفية البحث
ذلا دكر مهم يف حياة اإلنساف تستخدـ كأداة إتصاؿ يف  اللغة ىي إحدل الوسائل

التفاعل مع أم شخص يف احلياة اليومية. تلعب اللغة أيضا دكرا مهما للغاية يف التطور 
الفكرم ك اإلجتماعي كالعاطفي للشخص ألنو ديكن اللغة أف تنقل أفكاره ك مشاعره مع 

تصاؿ اخدـ للشخص كأداة إحدل اللغة تست (0220ناندانغ ساريب ىداية, .)اللغة
 ىي اللغة العربية. 

 يف حياة اليومية.ـ جلزيرة العربية للتفاعل فيستخدتاللغة العربية ىي اللغة اليت 
العلماء يف نشرة العلـو اإلسالمية  ـستخدتااللغة العربية لغة كاحدة اليت  البداية, أصبحت

عند اجملتمع العريب. مع تطور علـو اإلسالـ يف العامل, أصبحت اللغة العربية لغة مهمة 
التعليم, خاصة ادلدارس  لعلـوحدل اللغات ادلهمة إلذلك, اللغة العربية  جدا للتعلم.

لية. التذاكر بأف موقع اللغة وية ك ادلدرسة العااندرسة اإلبتدائية ك ادلدرسة الثدليةكااإلسالم
ب جتحدل اإلمكانات اليت إالعربية من اللغة  تم, فأصبحيمهمة يف أنشطة التعل

يف العامل,  ـستخدتاللغات اليت ىي إحدل تطويرىا منذ سن مبكرة. اللغة العربية 
 , فاللغة العربية أصبحت لغة دكلية كمعًتفة من العامل. أكثر سكاف العامل  ستخدـايألهن

االىتماـ منذ لغة العربية حيتاج إىل الًتكيز ك م اليذلك ليس من ادلفرط إذا كاف تعلل
مة ك اخلاصة ك احلكو  ة( إىل مؤسسات التعليم العالياإلبتدائية )ادلدرسة اإلبتدائية ادلرحلة

لتدريسها كتطويرىا كقفا لقدرات الطالب كتطورىم. كلكن ليس من العامة ك الدينية
 ,مها. لذلكشيع استخداتة(، ألهنا ليست اللغة األـ اليت العربيجنبية)األلغة الالسهل فهم 
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م اللغة العربية. يتحمل التعليم أيضا يأف حيتمل على مشاكل يف تعل ال ديكن إنكار
ك اجملتمع ك على النفس  ادلؤىلُت ك الذكيُت ك ادلسؤكلُتة كبَتة يف رعاية البشر مسؤكلي

ليمهم ة حىت يتمكن الطالب من تنفيذ تعادلسؤلية الركحي. ديكن حتقيق دكلةاألمة ك ال
الدينية من خالؿ اللغة العربية. ىذه ادلسؤكلية الكبَتة ىي مسؤكلية مشًتكة بُت األسرة ك 

 اجملتمع ك احلكومة. 
ة اللغة العربية, ألهنا كثيقة الصل تمن ادلناسب إذا دت ,كبادلثل يف مؤسسة تعليمية

الذين يغلب عليهم اإلسالـ ك خاصة ادلؤسسات التعليمية نيسيينللغاية باحتياجات اإلندك 
ك  الوالدافاإلسالمية مثل ادلدارس الدينية أك ادلدارس الداخلية اإلسالمية. لذلك، 

اليت  اكلتدريس كاحللوؿ ادلتعلقة بادلشالرئيسية، كخاصة يف توفَت ال اكلل ادلشادلعلمُت حل
 العربية يف ادلدرسة. م اللغةيلطالب يف متابعة تعلاواجهها ي

يتأثر ىذا بعدد الطالب الذين مل يتمكنوا من فهم اللغة العربية جيدا، بسبب عن 
النقصاف الرغبة ك ادلمارسة ك القدرة لدم الطالب أنفسهم يف تعلم اللغة العربية, سواء يف 

لذلك، ىناؾ حاجة إىل (. 0228صعيب, ) االستماع ك الكالـ ك القراءة ك الكتابة
تم تكوين عادة حتىتم اللغة العربية يتعل يفب ـ خاص، كل من جهد ككعي الطالاىتما

 تعطي يف النهاية نتيجة مرضية.
جيدا. ادلعلمُت أيضا أف يكونوا قادرين على م إتقاف الفصليادلعلمُت كمنفذين للتعل

 ،لكنتم تسليمها للطالب كتطبيقها يف احلياة اليومية.ك تيف فهم ادلواد اليت تقل معرفتهم 
ك خاصة  فاالوالدواجهها ادلعلموف ك ياليت جتب أف  اكلال تزاؿ ىناؾ العديد من ادلش

ف فيعملية و جب أف يواجهها الطالب ك ادلعلماكليالتعليم ىي مش اكلالطالب. مش
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)فخر  اليت تواجهها. اكلك اليت تتطلبأيضاحلوال للمش م اللغة العربيةيم، كخاصة تعليالتعل
 (0221الرمحن, 
يف  همعلى تطبيق ما تعلم طالبالخلق  م اللغة العربية نقصافيتعل حلقيقة إفايف 

لبحث ىي استخداـ كمكاف تكن دتحدل ادلدارس اليت إادلدرسة, مثل حفظ ادلفردات. 
ة تعليمية تدرس ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت. ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت ىي مؤسس

 ادلواد العربية.
ع الطالب قادرين على تعلم اللغة يمجلعربية يف ىذه ادلدرسة اللغة الم يؼ تعلاىدأ

حىت يتمكنوا من تطبيقها يف حياهتم  جيد ك صحيح.العربية ك فهمها ك إتقاهنا بشكل 
الطالب الصف احلادم عشر يف  ., ك خاصة لطالب الصف احلادم عشراليومية

نفرا. ادلعلمة بتدريس اللغة  58ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت ثالث الصف بإمجلي  
 العربية ىي إيكا بوترم ككالندارم. 

اليت تنجم يف عملية تعلم اللغة العربية ىي مهارة الكالـ باستخداـ  اكلحدل ادلشإ
 اللغة العربية. العقبات اليت غالبا ما تنجم يف التكلم باللغة العربية ىي:

 ةقلة عادات الطالب يف التكلم باستخداـ اللغة العربي .2
 نقصاف الثقة يف التكلم باستخداـ اللغة العربية .0
 نقصاف ادلفردات اللغة العربية للطالب .9
 الذين يتكلموف باللغة اإلندكنيسية بشكل عاـطالبال ةبيئ .1
 ىناؾ طالب ال يستطيعوف كتابة احلركؼ اذلجائية .5
اد خلفية بيئة التعليمية طالب سلتلفة. ىذه جتعل من الصعوبة على ادلعلمة توفَت ادلو  .1

 بسبب نقص ادلعرفة لدل بعض الطالب فيما يتعلم بدركس اللغة العربية
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طالب على التكلم باستخداـ اللغة العربية يف البيئة ةإىل نقصاف تشجيع من ادلعلم .1
 الرمسية ك غَت الرمسية

جراء ثحث يف ةإلتم تشجيع ادلؤلفت، كما قبلهااء على اخللفية ادلوصوفة  لذلك، بن
 في مهارة الكالم م اللغة العربيةي" مشاكل تعلادلخلصُت بعنواف  ادلدرسة العالية دار

 ".ىدرسة العالية دار المخلصين كندار بالم الصف الحادي عشرطالب ل
 الفصل الثاني: تحديد المشكلة

ها واجهتطالب ك ادلشاكل اليت لالعربية ل م اللغةييركز ىذا البحث على عملية تعل
شر صف احلاديعواجهطالب الياليت  اكلدلشتغلب على االبذذلايف تالطالب ك اجلهود اليت 

باستخداـ اللغة , خاصة قدرة الطالب على التواصليف ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت
 العربية. 

 الفصل الثالث: مشكالت البحث
شر يف ادلدرسة العالية دار احلادم ع غة العربية لطالب الصفم الليعملية تعل كيف .2

 ؟الكالـمهارة ادلخلصُت على
شر يف ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت احلادم عطالب الصف  هاواجهتأم مشاكل  .0

 ؟على مهارة الكالـ يف متابعة تعلم اللغة العربية
طالب  واجويللتغلب على ادلشاكل اليت  ة ك الطالببذذلا ادلعلمتمااجلهود اليت  .9

 ؟تعليم اللغة العربية على مهارة الكالـشر يف عادم الصف احل
 الفصل الرابع: أهداف البحث

شر يف ادلدرسة العالية دار احلادم عم اللغة العربية لطالب الصف يدلعرفة عملية تعل .2
 مهارة الكالـعلى ادلخلصُت 
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يف ادلدرسة العالية دار شر احلادم عطالب الصف واجهها تعرفة مشاكل دل .0
 على مهارة الكالـ ادلخلصُت يف متابعة تعلم اللغة العربية

طالب  واجويلتغلب على ادلشاكل اليت ل ة ك الطالببذذلا ادلعلمتدلعرفة اجلهود اليت  .9
 تعليم اللغة العربية على مهارة الكالـشر يف احلادم عالصف 

 الفصل الخامس: فوائد البحث

 فوائد النظريّةال .2
قاعد ادلصوؿ عليها يف كمقارنة )تتبيق النظرية( بُت النظرية اليت دتت احل. أ

 لوقائع ادلوجودة يف ىذا اجملاؿ.بااحملاضرات 
ينالذين باحثلعماد ك ادلدخالت لالبوجود ىذا البحث, يؤمل استخدامو ك ك. ب

 يرغبوف يف إجراء نفس البحث.
بوجود ىذا البحث, يؤمل ادلسامهمة باألفكار يف الدراسات العلمية ك . ت

 ادلتعلقة بالتدريس اللغة العربية. اكلخاصة ادلش
 فوائد العملّيةال .0

اللغة العربية ك طالب الصف  ةك خاصة معلم للمدرسةواد التقوديية كم. أ
شر يف ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت من أجل تعزيز الدافع ك احلادم ع

 م اللغة العربية يف ادلستقبل.ياالىتماـ بتعل
ر ادلخلصُت رجعية الذين يرغبوف يف البحث يف ادلدرسة العالية داوادادلكم. ب

ك خاصة مهارة  م اللغة العربيةيواجهها طالب يف تعلت دلعرفة ادلشاكل اليت
 .الكالـ
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بوجود ىذا البحث من ادلتوقع أف توفر فوائد مستقبلية ك تصبح مدخال يف . ت
التعليم ك ادلعلمُت ك الوالدين ك احملاضرين ك األطراؼ األخرل اليت شلارس 

 .تلعب دكرا مهما يف البيئة التعليمية

 يشغيلتعريف التّ الالفصل السادس: 

 ميالتعل .2

لتعلم طالب بوعي للحصوؿ على معرفة جديدة  ُتجهود ادلعلمم ىو أحد يالتعل
م ىو عملية يذلك, التعل إىل كقفا الحتياجاهتم ك اىتماماهتم بشكل رمسي ك غَت رمسي.

 تفاعل حتدث بُت طالب ك بيئتهم خللق سلوؾ أفضل.

 شاكلادل .0

ادلعلموف ك الطالب يف عملية  يواجههااليت  اكلاكل ىي العوائق ك ادلشادلش
 م, من العوامل الداخلية أك اخلارجية اليت تتطلب اإلجراء.يالتعل

 اللغة العربية  .9

ذلك, اللغة  إىلاللغات ادلستخدمة على نطاؽ يف العامل.  إحدلاللغة العربية ىي 
دلواد اليت . حيث تعترب اللغة العربية من اتربية العمليةالعربية أيضا إحدل اللغات ادلهمة يف 

تدرس يف ادلدرسة لتكوف ادلداة الواجبة. ألهنا اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة يف القراف 
الكرًن ك حديث النيب كمصدر للتعلم ك مصدر إرشاد للمسلمُت. تؤكد اللغة العربية على 
الطالب اإلسالـ, خاصتو خيضع للتعليم يف ادلؤسسات اإلسالمية. "ك قاؿ ـ. صليب أف 
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غة العربية اليت ترمجها ادلسلموف, ك خاصة غَت العربية كأداة اّتصاؿ ك  علم معرفة ك الل
 (.0222 ,زلمد صليبخاصة اللغة اليت تعلمها يف ادلدرسة العامة أك ادلدرسة الداخلية" )

 مهارة الكالـ .1
م يحدل ادلهارات اللغوية اليت تعترب كمهارة مهمة للغاية يف تعلإمهارة الكالـ ىي 

م ياألجنبية ك خاصة اللغة العربية. ألف الكالـ ىو اذلدؼ األكىل للشخص يف تعل اللغة
 اللغة ك خاصة اللغة العربية. 

 شرعادم الصف احل .5
حدل من الصف ادلوجود يف ادلدرسة العالية دار إشر عادم الصف احل

وية أك ادلدرسة انادلدرسة الث مدارس سلتلفة. مثل من نلطالمب.حيث يأيت اادلخلصُت
 ألجنبية, خاصتها اللغة العربية.دلتوسطة الذين ليس لديهم مهارة اللغة اا
 ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت .1

سنة.  0221ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت ىي مؤسسة تعليم رمسية. , يقف على 
 منطقة قادية, كندارم. 98قع ىذه ادلدرسة يف شارع البديطمو رقم ت

طالب الصف اللغة العربية ل اكل تعليمادلش أف التايل ديكن استنتاج ذلكبك 
الطالب يف التعليم  يواجواليت القيود  وادلدرسة العالية دار ادلخلصُت ى شر يفاحلادم ع

خاصة ادلواضيع اللغة العربية يف ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت يف خلق ادلهارة الكالـ 
 للطالب. 

 
 
 


