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  الباب األول

  المقدمة
  

  ية المسألةفخل  .أ 

تلعب  1اللغة هي أداة التفاهم ووسيلة التعبري عما بالنفس بني طوائف املخلوقات.
يما يف حياة األمم مهما كانت هذه اللغة، ألا أوثق العرى اليت تربط بني أفراد ظاللغة دورا ع

دائمة، وأية وسيلة أقوى من اللغة األمة أو اجلماعة وهي دائما برهان على ما بينهم من صلة 
لذلك نفهم أن اللغة هلا دورة هامة يف حياة  2يف توطيد وجود األمة ودوامها واستمرارها.

اإلنسان، ألا كانت من واجبات الدراسة يف مدارسها وغريها من اللغة األصلية أو اللغة 
حدى اللغات السامية ولغة األجنبية، ألن يف كل بالد العامل لغات منها اللغة العربية هي إ

  العرب اليت تسكن اجلزيرة املنسوبة اليها يف الطرف اجلنويب العرايب من آسيا.
اللغة الرمسية  إىلافة ضباإلجنبية دل الظروف اللغوية على استخدام اللغات األت

نسية واللغة األملانية يزية واللغة العربية واللغة الفر واللغات احمللية يف إيندونيسيا منها اللغة اإلجنل
من وغريها. واللغة العربية هي إحدى املواد اليت يدرسها التالميذ يف املدارس اليت لديها قاعدة 

املدرسة  إىل املواصلة، املدرسة االبتدائية. مث ياملستوى األساس منالدين اإلسالمي الذين بدأت 
  املتوسطة اإلسالمية و املدرسة العالية واجلامعة. 

تطوير  :ومنها وظائف اليت لديها ، فهي لغة أجنبيةاملهمة املوقعةة يف بالدنا العربيوللغة 
 فلذلك،زيز اللغة اإليندونيسية. العلم واملعرفة والتكنولوجيا، وتطوير العالقات بني الشعوب وتع

ىت ح غة العربيةني يف تعليم اللغة العربية أن يكون هلم آفاق واسعة شاملة يف اللملعجيب على امل
يف نفوس الدارسني السمعة احلسنة هلا، وهي أن العربية ليست فحسب لغة  ايغرسو أن  يستطيعوا

رغبات الدارسني ومحاستهم يف  للغة العربية سرتفع مستوىوالغة الدنيا. الدين بل هي أيضا 
  ها.تعلم
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كلما غين عنها وال اتمع.  إن الرتبية ضرورة فردية واجتماعية فال الفرد يستطيع أن يست
 هلالرتبية ما قا إىليؤكد احلاجة  الرتبية. ومما إىلاإلنسان يف سلم احلضارة ازدادت حاجته  ارتقى

 ة). وقال األخر: (إن املدني إىلا اإلنسان من اهلمجية أحد املربني (إن الرتبية عملية ينتقل
 صريون بشراي الرتبية هو أن األطفال ال يولدون بشرا بل إىلالسبب الذي من أجله حنتاج 

  3بفضل الرتبية.
والرتبية هي النشاط اإللزامي من اهللا لإلنسان يف كل مكان ويف أي وقت. مع الرتبية 
سوف يكون اإلنسان قادرا على أن يفرق بني اخلري والشر. والرتبية مل تكن خالية من العناصر 

سائل وغري ذلك. وهذه املختلفة وهي: املعلم والتالميذ ومواد التدريس واملناهج الدراسية والو 
  العناصر مرتبطة بعضها ببعض.

جنب مع دخول  إىلم اللغة العربية يف إندونيسيا منذ أمد طويل، جنبا يبدأ تعل
اإلسالم يف إندونيسيا. واللغة العربية هي لغة ثانية لدى شعوب إندونيسيا. إن تعلم اللغة العربية 

املسائل والعوائق. كانت هذه املظاهر بقلة يف بيئة اتمع الذي اليستخدم تلك اللغة يوجد 
قدرات التالميذ يف تعلم هذه اللغة. اليستطيعوا أن يفعلوا وظائف أهل اللغة يف احلياة اليومية. 
وعند اتمع: إن اللغة صعبة وليست فائدة. ولكن يف الواقع، اليستطيع الناس أن يطلقوا 

  4حاجة اللغة ومنها اللغة العربية.
ويف تعليم اللغة العربّية يف املدرسة األندونيسية تتعلق مبشكالت كثرية، قد تكون يف 
حال املنهج الدراسي، واملواد التعليمية اليت مل يعدها املعلم إعدادا كامال،  وتنقصه املهارات 

ملنشودة أو الغاية ا إىلاللغويّة واملنهية أو عدم الوسائل التعليمّية اليت يتوسل ا املعّلم للوصول 
لل كلها هي سبب من األسباب امل   طريقته املستخدمة الفاسدة أو خطوات التعليم اخلاطئة

  .اؤمسوالتعب والت
ع للتالميذ واملعلمني اإليندونيسني ليس بأمر سهل بل هناك مشبّ  وتعّلم اللغة العربية

تعامل واالتصال. يف نفسهم لل ة، ألنه ليخرتع احلالة والظروف اجلديدائبنيوجعل الدارسني خ
اظ وحنوها وصرفها وقواعدها، واللغة األم يف علم داللة األلف ق بني اللغة العربيةو الفر  توجدو 

  ة بينهما.ااملساو  أيضا فهناك

                                                
 .6)، ص. 2004ع احلقوق حمفوضة، ي، (دمشق: مجئق التدريساالوجيز في طر أسعد أمحد مجعة،  3
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للتالميذ واملعلمني اإلندونيسني ليس أجنبية تعّلم اللغة العربية وتعليمها كلغة وعملية 
ة فيه. وذلك والنغمة يف تعليمها وال حماولة جديدبأمر سهل بل هناك املشكالت اليت تواجههم 

مدخل  خليار محاسة يف تعّلمها. فلذلك، يطابق التعلم الفعايل عدمو  ىلايسبب التالميذ كس
ليس باألمر جنبية له احلديدى : وتعلم اللغة األاتعلم اللغة العربية ليغّلب املشّبع واخليبة. كما ق

عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت  إىلاسة أمكن الوصول السهل أو اهلني لكنه مع البحث والدر 
معقول إن تعليم أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكري والبحث  هدوجبقصري 

من ذلك عرفنا أن تعليم اللغة العربية يتعلق بأمور كثرية منها طريقة التعليم  5هتمام.واال
  ووسائله.

يذ، مادة الدراسة قبل يفهمها التالم إىلمتواصلة، حيتاج التعليم املدخل  وعملية التعلم
ون السؤال دوب إىلكسم غري فعال، يشعر التالميذ  عملية التعل ليس بالتكرار واحلفظ فقط. حني

حاول التالميذ على الشيء  ،النتائج. ولكن العكس حني عملية التعّلم الفعايل يفمنهم والرغبة 
  وا اجلواب من السؤال.ويريدون أن ينال

"مامسعت،  )(Konfusiusأكثر من ألفني وأربع مائة سنة املاضي، قال كونفوسيوس 
نسيت؛ ما نظرت، ذكرت؛ ما عملت، فهمت" وتدل تلك الكلمات على أهّم طريقة التعلم 

وينقص التعلم الفعال املشكالت يف تعلم اللغة العربية ألن نال التالميذ من الطرق  6الفّعال.
جيات املختلفة للتعلم فعال، منها علم املنهج املستخدمة يف تعليم اللغة العربية فعال تياإلسرتاو 

  و عملية تعليم اللغة العربية ليس بنغمة بل فرحانة.
هارجو االبتدائية اإلسالمية هي من إحدى املدارس بإندونيسيا أولية كيدونج ومدرسة 

تالميذه. وصورة تعليم هذه  إىلجناوى) اليت يعّلم فيها املدرس اللغة العربية  -مبانتينجان(يعين 
  اللغة فيها:

  د الدراسةموا جلميعالتعليم واحدة يف أن يستخدم املعلم طريقة  .1
  ماهتمام شخصيته مع عدمكل التالميذ بوأن يهتم املعلم  .2
 اللغةتعليم اجلديدة يف تعليم هذه الوأن ال يستخدم املعلم طريقة  .3

                                                
(القاهرة: دار الكتاب العريب الطباعة والنشر، بدون  مشكالت تعليم اللغة العربية لغير العرب،على احلديدى،  5
  .٣التاريخ)، ص. 

6 Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 cara belajar siswa aktif, (Bandung: Nusa 
Media & Nuansa, 2004), hlm. 15. 



4 

 

 يف تعليمها ستماع (أذن)آلة اال اليزالو  .4

طرق الرم يستخدم ديوكذلك تعليم اللغة العربية هناك سأم ومشّبع. ولذلك ج
   التعليمية اجلديدة يف التعليم لكي تستوعب التالميذ األهداف اللغوية وجذاب.

فينبغي  .املناسبة بطريق التعلم للتالميذ يف هذا الزمان لفعان عملية التعّلم والتعليم إ
املعلم أن يستخدم الطرق املختلفة لنيل التعليم الفعلي، منها البحث اجلديل والفرقة الصغرية 

تقدمي واادلة يف الفصل وتدريب اخلربة واخلربة والتظاهر وحبث املسائل. وتستطيع عملية لوا
م يب على التالميذ أن يشرتكوا التعلّدم التعّلم الفعال، فلذلك جيالتعّلم مجاعة أن تساعد يف تق

 .يلالفع

صالت بالتالميذ يف عملية  هي إحدى الكيفيات املستخدمة لبناءوطريقة التعليم 
ظهرت  7عملية التعليم والتعلم. وظيفة طريقة التعليم كأداة إلجياد التعليم والتعلم. لذلك،

رتبوي الذي فيها دار املعلم  التعامل ال ة من طرق التعليم. وإجياديذ املختلفأنشطة التعلم للتالم
حرك أو املشِرف ودار التالميذ كاملشرف. وسار التعامل جيدا حني حترك التالميذ فعاال. كم

ا تعلم للتالميذ ويستخدمهيدة هي طريقة اليت تستطيع أن تنّمي نشاط لذلك، طريقة التعليم اجل
  ة.املعلم متبادل

  :8املبادئ يف أنشطة التعلم والتعليم، وهي إىلق التعليم املستخدمة أن تم طر تنبغى ل
 التالميذ إىلم يتركز التعل )1

 درس التالميذ فاعال.  )2

 .اخلربة الظاهرة واحىت ينال هنما تعلمو  والتالميذ ليفعلينبغى للمعلم أن يعطي الفرصة ل

 تنمية القدرة االجتماعية.  )3

تعلم كوسيلة لنيل العلوم واملعارف، إا كوسيلة وظيفة عملية التعليم وال إىلباإلضافة 
 . للتعامل االجتماعي

 تنمية اخليال.  )4

 ا.ير ابتكيا واقدرة اخليالية للمتعلم لتفّكر نقد يع عملية التعليم والتعلم أن تنّميتستط

                                                
7 Drs. B. Suryosubroto, Prose Belajar Mengajar di Sekolah: wawasan, beberapa metode 

pendukung, dan beberapa komponen layanan khusus, Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 36. 
8 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran mengembangkan standar kompetensi guru, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 136-137. 
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 تنمية املبتكرية واملهارة لينتهي املسائل. )5

 
إن الطرق املستخدمة يف التعليم هي طريقة احملاضرة وطريقة املظاهرة وطريقة املناقشة 

املشكلة يف  - غري املناسبة بالدراسة - وطريقة التظاهر واللعب وغريها. أصبح استخدام الطريقة
أعلى عملية التعليم والتعّلم. حتتاج الطريقة الصّحة واملناسبة للتعّلم املختلفة حىت ينال التالميذ 

. لعب الدورالنتيجة اليت تناسبها بالرجاء. والطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة 
فائدة يف طريقة تعلم اخلربة. هذه الطريقة املستخدمة لتنّهض املناقشة وحتيي  لعب الدورولطريقة 

  احلوادث وتتطّبق املهارة.
وطريقة أن تشتمل ذلك املبادئ يف أنشطة التعليم والتعلم.  لعب الدورتستطيع طريقة 

 إىلافة باإلضهي إحدى من طرق التعّلم الفعال من التظاهر (احلالة املقّلدة).  لعب الدور
الدور  واميذ الفرصة ليلعبخالّقيتهم ذه الطريقة ألا تعطي التال وايستطيع التالميذ أن ينمّ 

ي محاستهم يف عملية قّ الشجاعة وصغط النفس للتالميذ وتر  ، إا تنّميباملوضوع املناسب
  التعليم والتعّلم.

من أجل ذلك يعرف أن حالة التعليم الفرحانة واملتأثرة ستعجب رغبة من التالميذ 
   9الشرتاك الدراسة فعاال حىت بلوغ أهداف التعليم على احلد األقصى.

 لعب الدوراستخدام طريقة  فّعاليةبناء على هذا البيان، ستبحث الباحثة يف " 

أولية كيدونج ف السادس بمدرسة لتالميذ الص مهارة الكالمرغبة التالميذ في  لترقية

  نجاوي". –بمانتينجاناإلسالمية  هارجو االبتدائية

  

 حديد المسألةت  .ب 

  :وهي ألة وفقا باملوضوع املكتوب يف هذا البحث هناك مس
 الكالم مهارة رغبة التالميذ يفلرتقية  الدور لعباستخدام طريقة فعالية تكون  إىل أي مدى .1

 –مبانتينجاناإلسالمية  االبتدائية "هارجوأولية كيدونج "لتالميذ الصف السادس مبدرسة 
 ؟ جناوي

 

                                                
9Ismail SM., Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail, 

2008), hlm. 18. 
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 البحث و منافعه فأهدا  .ج 

 املسائل السابقة فهدف البحث هنا : ىبناء عل

لتالميذ  مهارة الكالمرغبة التالميذ يف لرتقية  لعب الدورطريقة  استخدامفعالية عرفة مل .1
  .جناوي –مبانتينجاناإلسالمية  االبتدائية هارجو أولية كيدونج الصف السادس مبدرسة 

  ينفع هذا البحث منفعتني على األقل والقراءة ومها:
 من ناحية النظرية )1

هذا البحث سيعطي كثريا من األخبار نظريا خمصوص بطريقة تعليم مهارة الكالم 
 .جناوي-للصف السادس مبدرسة "أولية كيدونج هارجو" االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان

 من ناحية العملية )2

 للمدرسة  .أ 

أن تكون خربة ونصيحة لرئيس املدرسة أو أساتيذ يف حتريك طريقة لعب الدور  .1
 وتعليمها لرتقية رغبة مهارة الكالماملستخدمة 

لسادس مبدرسة "أولية كيدونج يصري عملية التعليم اللغة العربية للصف ا .2
 جناوي عملية مسرورة-هارجو" االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان

 اخرتاع طريقة التعليم املناسبة فاصلة .3

 للتالميذ  .ب 

 ارتفاع حركة التالميذ يف وظيفتهم، فردية كانت أو فرقة .1

 ارتفاع شجاعة التالميذ يف تعبري الرأي واألسئلة .2

للصف السادس مبدرسة "أولية كيدونج  مهارة الكالمارتفاع رغبة التالميذ يف  .3
 جناوي-هارجو" االبتدائية اإلسالمية مبانتينجان

 للباحثة  .ج 

  أن يكون هذا البحث خربة وعلم اجلديد خاصة يف جمال البحث الكمية.
  

  

 


