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  الباب األول

  المقدمة
 بحثخلفية ال  .أ 

املخلوقات خبصائص مميزة حيث حباه العقل ، و منحه  دون سائر اإلنساناختص اهللا سبحانه تعاىل 
الفة يف االرض. و هذا إلنسان يف تعامله االجتماعى و اللسان الناطق و علمه بالقلم ، و أناط به مسئو لية اخل

نشاطه العقلى حيتاج إىل و سيلة تعاونه يف محل املعاىن املختلفة الىت يرغب يف ايصاهلا للغري، سواء كانت هذه 
ت الىت املكتوبة أم تفهم عن طريق الرموز و االشارا املعاىن : تسمع عن طريق اللغة املنطوقة، أم تقرأ عن طريق اللغة

من  - العملية االجتماعية و سيلة تفاهم بني االفراد. فاللغة ال متثل  الناحيةتستحدم فيها. و تعترب اللغة من 
و سيلة نقل افكار املتكلم إىل السامع فقط، بل متثل أيضا استجابة السامع و تلبيته ألثر ما  –الناحية االجتماعية 

  1أدركه من الكالم.
إضافة إىل ذالك، فإن اللغة هي و سيلة التفاهم بني البشر، و هي أداة ال يستغىن عنها الفرد يف تعامله و 

وقد يُفَهم أّن الّلغة العربّية هي الكلمات اّليت يعرب  2شؤون اتمع االنساىن. بتصريفو حياته، فهي االدة اخلاصة 
هو إنتقال املعرفة أواملعلومات بني  واإلّتصال 3ا العرب عن أغراضهم، أى كوسيلة إلتصال مع االخرين.

وغري صوتّية، مسموعا كان أم مكتوبا، ويشتمل على إخراج الكالم أى رموز صوتّية أ الّشخصني فأكثر، باستعمال
اإلنشاء وفهم الكالم أى املطالعة.  وحيتاج كّل إنسان إىل شروط معّينة لكى يستطيع أن يّتصل بلغة أجنبّية أى أن 

أن يعرف عددا كثرية من مفردات الّلغة األغراض، وأن يفهم قواعد الّلغة األغراض، وأن يستطيع يستعملها، منها 
  أن ينشئ املفردات لرتكيب اجلملة املفيدة املناسبة بتلك القواعد الّلغويّة.

عجيباً، فقد قامت  ويف جمال الّلغة العربّية وتدريسها لغري العرب شاهد أمحد شلىب بإندونيسيا وضعاً 
وبتحقيق أهدافها. وأهداف تعليم الّلغة  دارس واملعاهد واجلامعات بتدريس الّلغة العربّية موافقة مبنهج تعليمهاامل

و الكتابة  –و الكالم ( املهارة الّصوتية ) أو يف القراءة  –العربّية الّصاحلة، منها الكفائة أوالقدرة، إماّ يف االستماع
  .4( املهارة الّنظرية )

مهارة الكالم  ومن املعروف أن مهارات اللغات كثرية فهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة. و
الكالم هو افضل العوامل  -اللغة العربية-   اللغويه اليت تتناول يف تعليم اللغة احلديثة هي احدي من املهارات

                                                 
 32)، ص.1982(اململكة العربية السعودية،عمادة شعون املكتبات،  علم اللغة النفسية منصور، عبد ايد سيد امحد1  

 31ص.  ،علم اللغة النفسية امحد منصور، عبد ايد سيد  2
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 ااهتمامى اللغة العربية أن يهتموها للتفاهم واالتصال بوسيلة اللغة الن اللغة هي الكالم حىت جيب على معلم
وينبغي للتالميذ أن حيصلوا على تلك املهارات األربع حتصيال حقيقيا ويفهموها فهما جيدا, ألن هدف  اشديد

  ال فعالية.بية هو أن يوجه على تزويد الطالب لكي تكون عندهم امكانية اإلتصتعليم اللغة العر 
الكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية الدراسة اللغوية وإن كان هو نفسه وسيلة  

و اإلتصال هو أهم جزء يف ممارسة اللغة واستخدامها. ولقد تعددت جماالت احلياة اليت  5لالتصال مع اآلخرين.
ويعترب الكالم الفن الثاىن من فنون اللغة االربعة بعد االستماع، و  ميارس اإلنسان فيها الكالم أو التعبري الشفوي.

ءة و الكتابة، وهو من العالمات املميزة لإلنسان هو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق اإلستماع و القرا
فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ و اإلفادة، و اللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف ،  

  6كما أن اإلفادة هى : مادلت على معىن من املعاين وعلى األقل يف ذهن املتكلم.
الكالم عملية تتم بني متحدث و مستمع أو أكثر: متحدث وهو : مرسل للفكرة، ومستمع وهو: 
مستقبل للفكرة، و كل منهما له دوره يف عملية االتصال،ودور املتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق 

رة، و استحدام التوضيحات الىت تساعده على توضيح  نظم الكلمات بعضها مع بعض يف وحدات حتمل فك
كالمه من تعبريات الوجه، و امياءات الرأس، و إشارات اليد و غريها، بينما يقوم املستمع بااإلصغاع، و اإلنصات 

   7حلديث املتكلم، و فك رموزه، و إدراك معانيه، و االستفسارعن املعىن الغامض يف احلديث.
  

و يرى الباحث أن احملادثة جزء من مهارة الكالم الن احملادثة هي أن يشرتك شخصان أو أكثر يف 
الكالم عن شيئ معني. مثل: احملادثة الىت جترى يف أثناء الزيارات. و تعد احملادثة من أهم ألوان النشاط للصغار و 

والناس يستخدمون الكالم من الكتابة، أي أم طوة األوىل يف معرفة اللغة العربية. فاملراد، اخل الكبار و تعد
  يتكلمون أكثر ممن يكتبون.

أن احملادثة ىف اللغة األجنبية تعتمد على طريقتها و مادا و معلمها وما الباحث، قول هنا يو من   
إىل احملادثة ريقة الىت تؤدى ا و حسب اخلطوات و الطأشبه ذالك . ولذلك البد من األخد بيد املتعلم تدرجيي

الصحيحة و أن تقوم له األساليب الىت تعينه على احملادثة. و احملادثة حتتاج إىل تعلم دقيق و ممارسة مستمرة الن 
يف عملية تعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية للتالميد اإلندونسني ليس باالمر السهل و اهلني لكنها هناك 

  مشكالت يوجهوا. 
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األمهية العظيمة، كان تعليم اللغة العربية وتعلمها مهما جدا لتحقيق هذا اهلدف  تلكوبناء على 
ويف تعليم اللغة العربية يف  8الرئيسي. وإن تعليم أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكري والبحث واإلهتمام.

املدارس األندونيسية مشكالت كثرية. وقد تكون يف املواد التعليمية أو عدم الكفاءات اللغوية واملهنية ملعلم اللغة 
ملنشودة. وعملية التعليم العربية أو عدم الوسائل التعليمية والطريقة املناسبة اليت يتوسل ا املعلم للوصول إىل الغاية ا

  .والطريقة املستخدمة تستلزم عناصر أربعة وهي املعلم واملتعلم واملادة والوسيلة التعليمية
لدى  وحلها مشكالت تعليم المحادثةأن يبحث عن املوضوع :  الباحثوبناء على ذلك يريد 

  رمبانج (من حيث الطريقة و المادة)التالميذ في الفصل الثاني بالمدرسة العالية االسالمية الحكومية بالسم 

 المسألة تحديد  .ب 

 الباحث أن تركز على املسألة اآلتية وهي: ميكن السابقةبناء على خلفية املسألة 
لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم كيف تعليم احملادثة  )1

 رمبانج.
لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية االسالمية  اادثة و مادطريقة تعليم احمل ما مشكالت )2

 احلكومية بالسم رمبانج.
لدى التالميذ ىف الفصل الثاين باملدرسة  اطريقة تعليم احملادثة و مادمن ناحييت ما حل املشكالت  )3

  العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج.

 البحث وفوائده   أهداف  .ج 

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

   لدى التالميذ يف الفصل الثاين باملدرسة العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج.ملعرفة تعليم احملادثة    )أ 
صل الثاين باملدرسة العالية لدى التالميذ يف الف اطريقة تعليم احملادثة و مادمن عرفة مشكالت مل  )ب 

 االسالمية احلكومية بالسم رمبانج.
باملدرسة التالميذ ىف الفصل الثاين  لدى اعرفة حل مشكالت من طريقة تعليم احملادثة و مادمل  )ج 

  العالية االسالمية احلكومية بالسم رمبانج.
 البحثمنافع  .2

                                                 
 3 ص. اب العريب، دون تاريخ)،(القاهرة : دارالكت، مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب علي احلديدي،  8



 من ناحية النظرية   )أ 
احملادثة أهداف تعليم   مثل به، يتعلق وما احملادثة تعليم حول تمعلوما يقدم البحث هذا فإن

 لزيادة نافع البحث وهذا. اليت يتوسل ا املعلم للوصول إىل الغاية املنشودةوغريمها  احملادثة وطرق تعليم

 رمسية تعليمية مؤسسة يف  املادة و الطريقة ناحية من احملادثة تعليم مشكالت عن املعرفة

  التطبقية ةمن ناحي  )ب 
 الباحث  )1

يكون هذا البحث مفتاحا له يف كشف العلوم اجلديدة وتعميقها وليكون زيادة وخربة له 
ىف تعليم اللغة العربية ىف املستقبل ولزيادة حمّبته ورغبته ىف هذه اللغة كلغة اإلسالم ولغة القرآن 

 الكرمي.

 التالميذ )2
 .يدفع التالميذ إىل تعلم اللغة العربية  ) أ(
  التالميذ يف تعلم اللغة العربية حمادثة مهارةلتطوير   ) ب(
 يقدر التالميذ على زيادة فهمهم عن مادة اللغة العربية اليت تتعلق بأمور احملادثة.  ) ج(

 املدرس )3
 ارتفاع دور املعلم كبارع ومشجع اخلري.  ) أ(
 ألن يعطي املعلم الشجاعة لتالميذ يف تعلم اللغة العربية.   ) ب(

 وميكن للمعلمني تطوير اإلبداع يف تعلم اللغة العربية.  ) ح(
 املدرسة       )4

هذا البحث أن يعطى االقرتاحات الرتفاع تعليم وتعلم اللغة العرابية كى ينجح التعليم و    
 التعلم يف املستقبل.

  
 
  

 
 


