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 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث -أ

اللغة هي ألة االتصال والتفاعل الذي يستعمل اإلنسان. وقال نور هادي 
"اللغة أصله لغى، أو لغٌو، واهلاء عوض، ومجعها لًغى ولغات"،  وقيل يف تفسري 

 1الكالم الباطل الذي ال فائدة فيه"اللغو: أي 

مفهوم اللغة بأهنا : نظام صويت رمزي، ذو مضامني حمددة، تتفق عليه مجاعة 
 2معينة، ويستخدمه أفرادها ىف التفكري والتعبري واالتصال فيما بينهم.

اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم، واللغات كثرية. وهي خمتلفة 
متحدة من حيث املعىن، أي أن املعىن الواحد الذي خياجل من حيث اللفظ: 

ضمائر الناس الواحد. ولكن كل قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ االخرين.  و اللغة 
 3العربية : هى الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم."

اللغة العربية هي واحد من لغة العامل الىت تقدم مبا يتماشى مع التنمية 
 4عية للمجتمع والعلوم.االمجتا

(، من تلك 2قال تعاىل: ﴿ِإنَّا أَنْ زَْلَنُه قُ ْرءنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن﴾ )يوسف :
االية، هي أحد احلجة ملاذا وجود تعليم اللغة العربية. يف تعليم اللغة العربية، 

ناحيتان

                                                           

 ,Malang: UIN Maliki Malang)، )املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي،  1 
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اللتان تدرسان. أوال قواعد اللغة العربية كعلم النحو وعلم الصرف وغريه. ثانيا 
املهارات اللغوية هي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

 5الكتابة.

الكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات 
م ترتيب الكلمات اليت تساعده على بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظا

التعبري عما يريد أن يقوله يف موافق احلديث أي أن الكالم عبارة عن عملية إدراكية 
تتضمن دافعا للتكلم، مث ناظما لغويا بوساطته يرتجم الدافع املضمون يف شكل 
الكالم، وكل هذه العمليات المتكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عادا 

 6ة الشفوية املتكلمة.الرسال

الكالم هو النشاط اللغوي األول الذي يعتمده الطالب يف قضاء حاجاته 
وتسيري أمور حياته. الكالم هو وسيلة مهمة ليبىن التعارف املكاملة. وجب على 
طالب معهد دار اهلجرة أن يتكلموا ويعربوا ما يف افكارهم باللغة العربية ألّن 

هذا املعهد هي اللغة العربية. وتعلم الطالب يف معهد إحدى من اللغة الرمسية يف 
دار اهلجرة للبنني دروس اللغة كثرية. منها درس املطالعة، واستعمل املدرس هذا 
الدرس الطريقة مباشرة عند تعليمه. والغرض من هذا الدرس هو ترقية كفاءة 

 الكالم باللغة العربية للطالب، وكذلك يساعدهم يف األنشطة اليومية.

ولكن وجد الباحث من حقائق التعليم، أن بعضهم يستطيعون أن يتكلموا 
بأنفسهم بعد تعليم درس املطالعة و بعضهم اليستطيعون. وأما هذان شيئان 
مهمان متعلقان بني واحد واألخرى. ظّن الباحث أن العوامل اليت تسبب تلك 

فظها الطالب، املشكلة، منها نقصان الفصاحة من املدرس، قلة املفردات اليت ح
                                                           

(، ص. 1992)الرياض: دار املسلم، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أمحد فؤد عليان،  5 
93 

)املكة املكرمة: جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، حممود كامل الناقة،  6
 151(، ص. 1985
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وعدم اهتمام من الطالب عند شرح املدرس. فطريقة القصة هي إحدى الطرق من 
الطرق املستخدمة يف تعلم اللغة العربية. يستخدم مدرس اللغة العربية يف معهد دار 
اهلجرة هذه الطريقة لرتقية قدرة كالم الطالب، ألن هذه الطريقة توجب الطالب 

ى الطالب أن يستخدموا املفردات اليت لديهم لصنع التكلم بعد شرح املدرس، فعل
عربية. القصة باللغة العربية، مث يعربوها بألسنتهم كي يستطيعوا أن يتكلموا باللغة ال

مهارة الكالم يف تعليم  طريقة القصة من هنا يتساءل الباحث، كيف تطبيق
 .مرتافوراالفصل الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني لطالب 

يف تعليم  طريقة القصة على ذلك، أراد الباحث البحث عن تطبيق وبناء
 الكالم لطالب الفصل الثامن املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا مهارة

 طريقة القصة يف تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن تطبيقباملوضوع: 
 مرتافورا. املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني للمرحلة

 

 أسئلة البحث -ب

 أما األسئلة يف هذا البحث العلمي كما يلي:
كيف تطبيق طريقة القصة يف تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن  -1

 للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا؟

 الكالم باستخدام طريقة القصة لدى طالب الفصل الثامن كيف مهارة -2
 ؟املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا للمرحلة

 

 أهداف البحث  -ج

 األهداف اليت ينبغي حتقيقها يف هذا البحث هي :
معرفة تطبيق طريقة القصة يف تعليم اللغة العربية لتقية مهارة الكالم لطالب  -1

 الفصل الثامن للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا
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 باستخدام طريقة القصة لدى طالب الفصل الثامن الكالم معرفة مهارة -2
 املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا للمرحلة

 

 أمهية البحث -د

 يرجو أن هذا البحث كثري املنفعة منها التالية:
تطبيق طريقة القصة عن  احلالية املعرفةتعميق و وسيلة لزيادة املعرفة اجلديدة  -1

املتوسطة مبعهد دار  للمرحلة الفصل الثامنيف تعليم مهارة الكالم لطالب 
 اهلجرة للبنني مرتافورا.

 املتعلقة. العلمية األفكار يف تطوير األكادميية مظهر من نشاطات -2

تطبيق طريقة القصة  حول الذين يريدون أن يفهموا للقارئني االضافية علوم -3
دار  املتوسطة مبعهد للمرحلة يف تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن

 اهلجرة للبنني مرتافورا.

 العربية.اللغة  مدسمل مساعدة -4

 

 جرائ التحديد اإل -ه

 املقصود من اإلصطالحات اليت سيقدم الباحث هو:
تطبيق هو خطوات التعليم اللغة العربية مللدة املطالعة من األول إىل االخر  -1

 اليت تشمل على املقدمة، خطوات تنفيذ، واالختتام.

طريقة القصة هي طريقة التدريس القائمة على تقدمي املعلومات واحلقائق  -2
تقدميا قصصًيا من الطرق التقليدية. و يقصد بطريقة القصة هنا هي اعطاء 
املعلومات إىل الطالب باستعمال القصة. والقصة اليت بلغ املدرس البد أن 

يستخدم من أهدف التعليم. و  ختتلفتكون قصة ممتعة للطالب ولكن ال 
املعلم هذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم الطالب ألن 

 هذه الطريقة توجب الطالب التكلم بعد شرح املدرس. 
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مهارة الكالم هي االستطاعة يف النطق والقواعد واملفردات والفصاحة والفهم  -3
 يف اللغة العربية باملمتاز حسب املعايري.

الباحث بفصل الثامن هو فصل الثامن )ب( للمرحلة  الفصل الثامن، يقصد -4
 املتوسطة مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا.

 

 أسباب اختيار املوضوع -و

 خيتار الباحث هذا املوضوع مؤسسا على سببني وهي :
 معهد دار اهلجرة للبنني بيئة جيدة لتشجيع الطالب يف تكلم العربية. -1

 هو قدرة مهمة للطالب معهد دار اهلجرة. تكلم العربية -2

 

 الدراسة السابقة -ز

 موقع هذا البحث حنو الدراسات السابقة:
قدرة التكالم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن يف املدرسة ويديا أميليا، 

هذا . م2017يف السنة ،  املتواسطة اإلسالمية احلكومية موالورمان بنجرماسني
درة التكالم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن يف البحث العلمي يتعلق عن ق

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موالورمان بنجرماسني وعوامل الذي يأثرها. 
وقام الباحثة هذا البحث العلمي ملعرفة كيف قدرة التكالم اللغة العربية لطلبة 

ن بنجرماسني الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موالورما
وعوامل الذي يأثرها. استخدام الباحثة البحث امليدان مبدخل وصف الكمي أما 
أساليب مجع البيانات هي املالحظة واإلختبار الشفهي واإلستبانة واملقابلة 

والتثويق. ولذلك وجدت الباحثة أن نتيجة الطلبة باستخدام اإلختبار الشفهي  
لتكلم الطلبة: استعمال املفردات . وعوامل الذي يأثر قدرة ا71،3حسب 

رغبة والطالقة عند اختبار الشفهي وعوامل اخرى الذي يأثر قدرة التكلم الطلبة: 
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الطلبة بتعليم اللغة العربية وميل الطلبة باللغة العربية ونشط الطلبة يف تدريب 
 التكلم اللغة العربية وبيئة اللغة.

مهارة الكالم لطالب الصف تأثري بيئة اللغة العربية على ، حممد ثاين
م. قام 2017، الثاين يف املدرسة املتوسطة مبعهد الفالح للبنني ببنجربارو

الباحث ملعرفة تأثري بيئة اللغة العربية على مهارة الكالم لطالبالصف الثاين يف 
مدرسة املتوسطة مبعهد الفالح للبنني بنجربارو، واستخدام الباحث البحث امليدان 

ولذلك وجد الباحث أّن البيئة اللغوية تئثر تأثريا كبريا على مهارة مبدخل الكمي 
 .%64،80الكالم الطالب حوايل 

من دراسة السابقة نعلم أن هذا املوضوع ختتلف من حبث العلمي األخرى 
ألن الدراسة السابقة مل تتحدث عن تطبيق طريقة القصة يف تعليم مهارة الكالم 

البحث مهم ، فلذلك اختار الباحث هذ الطالب. ورأى الباحث أّن هذا 
 الوضوع.

 

 هيكل البحث -ح

 سيكتب هذا البحث هبيكل البحث كما يلي:
 حمتويات البحث تتكون إىل مخسة أبواب كما التايل:

: املقدمة تتكون من خلفية البحث وأسئلة البحث وأهداف الباب األول
وع والدراسات البحث وأمهية البحث والتحديد اإلجرائي وأسباب إختيار املوض

 السابقة وهيكل البحث.

تأثري طريقة القصة يف تعليم : اإلطار النظري اليت حتتوي عن الباب الثاين
املتوسطة مبعهد دار  للمرحلة اللغة العربية على قدرة الكالم لطالب الفصل الثاين

 كما اليايل:  اهلجرة للبنني مرتافورى
 تعليم اللغة العربية -أ

 مفهوم الكالم -ب
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 طريقة القصةمفهوم  -ج
منهج البحث، الذي تتكون إىل نوع ومدخل البحث  الباب الثالث:

وتصميم البحث ومتغري البحث وجمتمع البحث وعينته والبيانات ومصادرها 
 وأساليب مجع البيانات وتصميم املقاييس وأساليب حتليل البيانات.

ن ميدان حتليل البيانات ومناقشتها، الذي يتكون إىل حلمة ع الباب الرابع:
 البحث وتقدمي البيانات و حتليل البيانات وتفسريها.

 اخلامتة وهي تتكون من خالصة البحث وتوصيات البحث. الباب اخلامس:


