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  الباب األول

  المقدمة

  

 خلفية المسألة  .أ 

 

دون سائر املخلوقات خبصائص مميزة حيث  اإلنساناختص اهللا سبحانه تعاىل 
حباه العقل ، و منحه اللسان الناطق و علمه بالقلم ، و أناط به مسئو لية اخلالفة يف 
االرض. و هذا إلنسان يف تعامله االجتماعى و نشاطه العقلى حيتاج إىل و سيلة تعاونه يف 

ت هذه املعاىن : تسمع عن محل املعاىن املختلفة الىت يرغب يف ايصاهلا للغري، سواء كان
طريق اللغة املنطوقة، أم تقرأ عن طريق اللغة املكتوبة أم تفهم عن طريق الرموز و االشارات 
الىت تستحدم فيها. و تعترب اللغة من الناحية العملية االجتماعية و سيلة تفاهم بني االفراد. 

املتكلم إىل السامع فقط، و سيلة نقل افكار  –من الناحية االجتماعية  -فاللغة ال متثل 
  1بل متثل أيضا استجابة السامع و تلبيته ألثر ما أدركه من الكالم.

والكالم وسيلة االقناع، ولقد تعٌددت جمالة احلياة اّليت ميارس اإلنسان فيها الكالم. 
فنحن نتكّلم مع  2والفهم واإلفهام، بني املتكلم واملخاطب، أو بني املتكلم واملخاطبني.

الألصدقاء، ونتعّلم الّلغة العربّية ونتعّلم علوم الّدينية وحنضر اإلجتماعات وختطط 
للمقاالت. وهناك مواقف كثرية للمحادثة واملناقشة واخلطابة وإعطاء التعليمات وااالت 

ر والكبار مايّتصل حبياتنا اليومية، ال شّك أن الكالم من أهم ألوان النشاط الّلغوّي للّصغا
  فاالّناس يستخدمون الكالم من الكتابة أى أّم يتكّلمون أكثر ممّا يكتبون.

إّن الّلغة هي وسيلة اإلّتصال بني  3يَعّرب ا كل قوم عن أغرضهم. أصواتوإنّالّلغة 
أفراد اتمع أو الشعب لسانًا أوكتابة، كما أاوسيلة اإلرتباط بني الطفل وبيئته. والة 

وىف املراجع األخرى أّن اللغة هي وسيلة للتفاهم 4ني أفراداجلماعة الواحدة.التفاهم ب

                                                
  32)، ص.1982(اململكة العربية السعودية،عمادة شعون املكتبات،  علم اللغة النفسية عبد ايد سيد امحد منصور،1 

), الطبعة 1996, (مصر : مكتبة النخضة املصرية, طرق التدريس اللغة العربية والرتبية الدينيةإبراهيم حممد عطا، 2
 106الثالثة, ص. 
 .۱۳ص. ،دون السنة) ،الطبعة األوىل ،(القاهرة: دار التضامن ،علم اللغة العام، توفيق حممد شاهن 3
 . 7، ج األول (مصري: دار الفكر, دون سنة), ص.يف اللغة العربية حنوها وصرفها املرجع, علي رضا4
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الّلغة هي وسيلة التفاعل الىت استخدمها دائما ىف احلياة اليومية.سواءكانت  5االجتماعي.
  ىف جمال األعمال التجارية، واحملاضرة وغريمها.

كالم والقراءة كثرية فهي مهارة االستماع وال  اللغاتومن املعروف أن مهارات 
والكتابة. و مهارة الكالم هي احدي من املهارة اللغويه اليت تتناول يف تعليم اللغة احلديثة  

الكالم هو افضل العوامل للتفاهم واالتصال بوسيلة اللغة الن اللغة هي  - اللغة العربية-
لتالميذ أن الكالم حىت جيب على معلمى اللغة العربية أن يهتموها اهتماما شديدا وينبغي ل

حيصلوا على تلك املهارات األربع حتصيال حقيقيا ويفهموها فهما جيدا, ألن هدف تعليم 
  اللغة العربية هو أن يوجه على تزويد الطالب لكي تكون عندهم امكانية اإلتصال فعالية.

الكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية الدراسة اللغوية وإن   
و اإلتصال هو أهم جزء يف ممارسة اللغة  6هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين.كان 

واستخدامها. ولقد تعددت جماالت احلياة اليت ميارس اإلنسان فيها الكالم أو التعبري 
ويعترب الكالم الفن الثاىن من فنون اللغة االربعة بعد االستماع، و هو ترمجة الشفوي.

عن طريق اإلستماع و القراءة و الكتابة، وهو من العالمات اللسان عما تعلمه اإلنسان 
املميزة لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ و اإلفادة، و اللفظ هو 
الصوت املشتمل على بعض احلروف ، كما أن اإلفادة هى : مادلت على معىن من املعاين 

  7وعلى األقل يف ذهن املتكلم.
م وتدريسها لغري العرب شاهد أمحد شلىب بإندونيسيا وضعاً ويف جمال مهارة الكال

مهارة الكالم على  - عجيباً، فقد قامت املدارس واملعاهد واجلامعات بتدريس الّلغة العربّية 
موافقة مبنهج تعليمها وبتحقيق أهدافها. وأهداف تعليم مهارة الكالم هي   -وجه اخلاص

ه ىف ذهنه وما ينظره بكالم صحيح، لتوسيع تفكري أن يكون التالميذماهر بالتعبري ما يذوق
التالميذ، لتزداد لغه التالميذ والتفكريه باملفردات واجلمل اجلميله، تدريب التالميذ ان يكون 

وعلى املعلم ان حيتاج اىل  8بالتفكري املنطقى وترتيب بالكلمات السليمة بال إستعداد.
                                                

   ،دون السنة) ،(مصر: دار املعارف ،اللغة العربية أ صوهلا النفسية وطرق تدريسهاعبد العزيز عبد ايد 5  
 .14ص.

  160، ص  الناطقني ا، مناهج واسالبهتعليم العربّية لغري  رشدي امحد طعيمة،6
  85(رياض،دار السالم)، ص  املهارت اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسها أمحد فؤاد عليان، 7

8 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab,(Jakarta: PT Hidakarya Agung, 
1993)cet.V.hlm.64. 
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تعليمها. الن الوسائل تعليمية هي الة  وسائل تعليمية مناسبة بتحقيق هذه االهداف يف
  مستخدمة ىف عملية تعليمية لوجود عملية اإلتصال الرتبوية بني األستاذ و التالميذ.

وسيلة ". وهي البصريةاسبة بتعليمها هيوسيلة "السمعية واحدى من الوسائل املن
 .لنصوصسّهل التالميذ يف فهم مادة مهارة الكالم ويف استيعاب مجيع معاين اتاليت 

والوصف من هذه الوسيلة هي نصوص الكالم أو احملادثة الذي مكتوب يف ساسة 
الن هذه . احلاسوب ومع صوا. و يف تنفيذها حمتاج اىل احلاسوب و الساسة و فرويكتور

  الوسيلة تدل على وسيلة الكتورونية.
يم مهارة تعلمهية املسألة السابقة، يريد الباحث أن يبحث يف املوضوع " انظرا اىل 

الفصل  ع "املهنة" لدى تالميذالبصرية " يف موضو لكالم باستخدام وسيلة " السمعية ا
يف منظور هادي  ن مسارنجوالمن ميجفسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية من مبدر ثاال

  ."هداية

 المصطلحات توضيح  .ب 
وبناء على خلفية املسئلة السابقة، سيشرح الباحث بعض العبارات الغامضة غري 
واضحة املعىن، وستوضح بعض املصطلحات املناسبة ذا البحث حىت تكون مفهومة لدى 

  : القارئني، وهي كما يلي
 تعليم .1

وأما التعليم اصطالحا هو  .9تعليما أي جعله يعلم-يعّلم-لغة لغة مصدر من عّلم
  10عملية نقل املعلومات من الكتب أو من عقل املعلم إىل عقل املتعلم.

 الكالم مهارة .2
املهارة مصدر من مهر مبعىن احلذق يف الشئ، وهي مرادفة القدرة. ويف االجنلزية 

  skillهي 

                                                
 .526)، ص. 1976املشرف، ، (بريوت : دار المنجد و اإلعالملويس معلوف،9  

 .19)، ص. 2008، (مصر: املكتبة املصرية اللبنانية، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،10
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الكالم هو القول ويقصد التحدث و النطق.  11وهي القدرة يف عمل الشئ حسنا.
واملقصد مبهارة الكالم هي قدرة التالميذ على التعبري  12والكالم هو التعبري الشفوي.

  الشفهي واحملادثة يف اللغة العربية.

 دامخاست .3
استخداما أي اختذ الرجل خادما أو  –يستخدم  –لفظ استخدام من استخدم 

  13استوهبه.

 وسيلة .4
وسيلة  مجعها الوسائل و وسل، ما يتقرب به إىل  - يسل  - لغة من وسل

الحا هي ما يلجأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل و اما االصط14الغري.
عملية التعّلم والتعليم وحتسينها وتعزيزها. وهي تعليمية ألن املعلم يستخدمها يف عمله، 

  15وهي تعّلمية ألن التلميذ يتعّلم بواسطتها.

 البصرية السمعية .5
صوا. وهذه احدى من وسائل السمعية والبصرية وهو متعاون على االفالم مع 

  16.- تعليم مهارة الكالم-الوسيلة سهولة يف عملية التعليم اللغة العربية

  

 تحديد المسألة  .ج 

من األغراض واملقاصد،  ال خيرج وينحرف عما تريده الباجثليكون البحث 
  فتنبغي أن حتدد املسألة وهي:

                                                
11As Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English, (New York : 

Oxford 
University Press, 2000), 16 edition, p. 780 

).ص. 1996، املصرية ابرهيم حمحد عطاء،طرق التدريس اللغة العربية و الرتبية الدينيية( مصر: املكتبة النهضة 12
105  

 .193)، ط. الثانية، ص. 1982، جزء الول، (مصرك دار املعارف، املعجم الوسيطإبراهيم أنيس، 13

  )۲۰۰۲دار املشرق ، رياض الصلح ،:  ، لبنانبريوت (، الطبعة التاسعة و الثالثوناملنجد يف اللغة ،معلوف لويس 14

15. Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 
2009)hlm: 123 

16Azhar arsyad, media pembelajaran, (jakarta:raja grafindo persada,2011), hlm.154 
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"املهنة" ع البصرية " يف موضو استخدام وسيلة " السمعية كيف تعليم مهارة الكالم ب .1
ن مسارنج والمن ميجفاملتوسطة االسالمية  "احلكمة"من مبدرسةثالدى تالميذ الفصل ال

 ؟ يف منظور "هادى هداية"
العوامل املؤثرة لنجاح و العوامل املؤثرة لفشل يف  تعليم مهارة الكالم باستخدام ما  .2

 من مبدرسةثاالفصل ال البصرية " يف موضوع "املهنة" لدى تالميذ السمعية وسيلة "
 ؟يف منظور "هادى هداية"ن مسارنج والمن ميجفاملتوسطة االسالمية  "احلكمة"

 

 اهداف البحث ومنافعه  .د 

 اهداف البحث .1
  مناسبة باملسائل و املشكالت السابقة، فاهدف البحث و هي كما يلى :

البصرية " يف موضوع  استخدام وسيلة " السمعيةملعرفة تعليم مهارة الكالم ب  )أ 
والمن فاملتوسطة االسالمية  "احلكمة" من مبدرسةثاالفصل ال"املهنة" لدى تالميذ 

 ."هادى هداية" ن مسارنجميج

ملعرفة العوامل املؤثرة لنجاح و العوامل املؤثرة لفشل يف  تعليم مهارة الكالم   )ب 
الفصل  تالميذالبصرية " يف موضوع "املهنة" لدى السمعية  باستخدام وسيلة "

"هادى  ن مسارنجوالمن ميجفاملتوسطة االسالمية  "احلكمة" من مبدرسةثاال
  .هداية"

 البحثمنافع  .2
 من ناحية النظرية  )أ 

هذا البحث نافع لزيادة املعرفة عن أمهية وسائل التعليم يف عملية التعليم، 
  البصرية " يف عملية تعليم مهارة الكالم." السمعية وسيلة خاصة 

 التطبيقيةمن ناحية   )ب 
يف  البصرية"السمعية  وسيلة "عرف الباحث عن كيفية استخدام للباحث،  )1

عملية تعليم مهارة الكالم، و يكون املعرفة للباحث و سيكون مثاال يف 
  املستقبل عند التعليم.
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، لينهض تعليل التعليم التالميذ وينقص ملل التالميذ يف حالة للتالميذ )2
  التعليم.

  السهولة إلعطاء الفهم من مادة الدرس إىل أذهان التالميذ. آلةللمدرس،  )3
 


