
 

1 

 

 الباب االول 

 املقدمة 

 البحثخلفية  .أ

جًدا  وسيلةمهمة حياةاإلنسانعناللغة.ألناللغة الميكنفصل
يكونلكلمتمعلغةكوسيلةيفالتواصلبنيالبشروالبشراآلخرين.جيبأن

 للتواصل.

علىأّما دراستها متت اليت األجنبية اللغات إحدى هي العربية اللغة
 من يقرب ما ألن اإلندونيسيني، السكان قبل من واسع ۹۰%نطاق من

القرآن يف املستخدمة اللغة هي العربية واللغة مسلمون. إندونيسيا يف السكان
 1واحلديثوهيدليلجلميعاملسلمنييفالعامل.

( مهاليك عمر مزيج۲۰۰۲رأى هو التعلم إن قال فخررازى، يف م(
العناصر يشمل واملعلممنظم )الطالب والسبوراتوالبشرية )الكتب واملواد ن(

على تؤثر والعمليات الدراسية(، )الفصول واملرافق التعلم( وأدوات والطباشري
 2بعضهاالبعضلتحقيقأهدافالتعلم.

 ( وزمالءه سدميان أعاله، الرأي على دوي۱۹۸6بناء غينا يف )
قال نور، حبيثلسرتي التعلم مبصادر التالعب يف خمطط جهد هو التعلم أن
3ملدىالطالب.يحتدثعمليةالتعل
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أنّ  الكاتبة ِاستخلصت أعاله، اآلراء على بنيبناء تفاعل التعلمهو
 م.يتعلاليؤديإىلعمليةاملعلمالذييوفرموادللطالب،مما

أربعيتعليفأما  فهناك العربية، اللغة مهارةالهاراتاملم وهي لغوية،
و الكتابةالكالم، ومهارةمهارة القراءة. ، ومهارة املهارات 4االستماع، هذه

5األربعهيمهاراتلغويةمرتابطةمعبعضهاالبعض.
احلا العصر حاجةيف هناك للعوملة، مهاريل مةإىل يفكل نالكالم

الرمسية وغري الرمسية منالسياقات يريد ما نقل على قادر ما شخًصا ألن ،
ذل ومع التحدث. أنهخالل الناس من الكثري يعتقد يفغريك، أّن مع مهًما.

لآلخرين. واألفكار الرسائل نقل أجل من اللغة إتقان جًدا املهم احلقيقة،
ال من ليس ذلك، على اجلمهورعالوة أمام التحدث يف ابرًعا تكون أن سهل

 6بدونخربةواسعةوبصرية.
حاجة جِبيِّد،هناك والتحدث تصبحماهرًايفالتواصل ابلطبع،لكي

 ."املعهد"،ومنبينهايعينةإىلمكانلتدريبوتطويرهذهاملهار
يوجدفيها هيكلاملعهدهوإحدىاملؤسساتالتعليميةالدينيةاليت

ا وظيفته الدينية.تنظيمي األنشطة جبميع يوملقيام الطالبكل أنشطة تنفيذ
إىل احلاجة دون الطالب احتياجات ْجيع توفري ويتم الليل إىل الصباح من

 7العودةإىلمنازهلم.
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اببالسالمكواال نُ ّفذتيفمسكنالبناتمبعهد أّمااألنشطةاليت
وترقي لتطوير مهاركافواسكمحاولة أبنشطةةة هي الطالِبات لدى الكالم

،واحملاضرةبثالثلغات)اإلندونيسيةوالعربيةواإلجنليزية(.تصريفحفظال
من ألن الكالم، مهارة لتدريب داعم نشط هو التصريف وحفظ

احلالة حسب األفعال استخدام على قادرًا يكون أن جيب الكالم مهارة جييد
فيها. يرغب اليت املثالوالظروف سبيل الفعل،على استخدام املاضييتم

الفعلويستخدمللحاضرواملستقبل،املضارعويستخدمالفعللألزمنةاملاضية،
.التحرمياألمرولألفعالالنهيواألمر

عرضها يتم شكلكلمات يف األفكار عن التعبري هي احملاضرة وأّما
اخلطاابت أو األشخاص، من العديد العامة،على األماكن يف للتحدث املعدة

لتنفيذ االستعداد منهم ويتوقع ويقبلون ويفهمون املستمعون يعرف أن بقصد
إليهم. نقلها مت اليت شيء التحدث8كل الطالب من يُطلب احملاضرة، يف

وإلقاءاخلطبأبفضلإتقانممكنللتقنياتواملوادوأمناطاللغة.
األنشطةهذ مهاره لديهن الاليت للطالبات خمصًصا إلقاءةليس يف

يف يعشن الليت الطالبات جلميع بل فقط، ابباخلطب مبعهد البنات مسكن
مهارة ممارسات على أنشطة هذه من الغرض ألن كافواس. كواال السالم
مواهب وتطوير تدريب أيًضا ولكن اخلطب إلقاء أو الوعظ فقط ليس الكالم

.مبكرةكنوامنالتحدثعلًنامنذيتمالطالبحىت
السالم ابب مبعهد البنات مسكن يف أنشطة هذه إجراء من الغرض

يف إجيايب بشكل أنفسهن عن التعبري على الطالبات تدريب هو كواالكافواس
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من يتمكنن حىت ابلنفس الثقة وبناء العامة، والتواصلاألماكن التحدث
الفصل.خارجبشكلجيديف

مسكنبناًء يف الباحثة قدمها اليت األولية املالحظات نتائج على
يلي: ما مالحظة ميكن السالمكواالكافواس، ابب مبعهد متيلأوالًالبنات ،

الكالم. مهارة أنشطة يف للمشاركة يكونواكساىل أن إىل قلةاثنًيا،الطالبات
الكالم، مهارة أنشطة يف املشاركة يف واحلماس الطالبات،اثلثًااحلافز تكون ال

منضبطةعنداملشاركةيفهذهاألنشطةكمايتضحمنحقيقةأنهاليزالهناك
األنشطة إجراء عند جدية أقل ويكّن يلعنب اليت الطالبة منبعض لذالك، .

ال بعنوانأعالهبحثخلفية دراسة إبجراء الكاتبة اهتمت أنشطة  ، "تنفيذ 
الكالم    يف   الطالبات للبناتمبمهارة  السالم  ابب  معهد    بكواال    سكن 

.كافواس كاليمنتان الوسطى"

 عريف اإلجرائي تال .ب

هذ يف املوضوع تفسري سوء العلميلتجنب البحث سا الباحثةت، قدم
شرًحاوأتكيًداللمصطلحاتعلىالنحوالتايل:

 مهارةالكالم .1
اجلوانباألربعةللمهاراتاللغوية.وهيمهارةىحدإمهارةالكالمهي

ر.اأوقدرةالشخصيفنطقكلمةأوْجلةلنقلفكرةأوأفك
 أنشطةمهارةالكالم .2

لتحسني للطالب تستخدمكمكان أنشطة هي الكالم مهارة أنشطة
،ستبحثاالبحثيفهذ.وتتنوعأنشطةمهارةالكالميفالكالم.هتممهار

.لغاتال،واحملاضرةبثالثتصريفالالباحثةحفَظ
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تنفيذاالستنتاجأنالغرضمنهذاالبحث"ستطيعفهومأعاله،يمنامل
الطالبات الكالمأنشطة مهارة السالمسكنمبيف ابب للبناتمعهد

الوسطى"ب أنشطةكواالكافواسكاليمنتان مهارةهوكيفية يف الطالبات
منالكالم تتكون واليت ال، حفظ لغاتتصريفأنشطة بثالث واحملاضرة ،

 .مسكنالبناتمبعهداببالسالمكواالكافواسكاليمنتانالوسطىيف

 أسئلة البحث  .ج

 هيكمايلي:أسئلةالبحثبناًءعلىخلفيةاملشكلةأعاله،فإن

معهدكيف .1 مسكن يف الكالم مهارة ممارسة على الطالبات أنشطة تنفيذ
 ؟للبناتبكواالكافواسكاليمنتانالوسطىاببالسالم

مهارةأي .2 ممارسة على الطالبات أنشطة على تؤثر اليت الداعمة العوامل
بكواالكافواسكاليمنتان للبنات السالم ابب معهد مسكن يف الكالم

؟الوسطى
العواملالعائقةواحمللوليفأنشطةالطالباتعلىممارسةمهارةالكالمأي .3

 ؟معهداببالسالمللبناتبكواالكافواسكاليمنتانالوسطىيفمسكن

 أهداف البحث . د

 هيكمايلي:االبحثأعاله،فإنأهدافهذأسئلةالبحثمن

يفعمليةتريدكيف .1 الكالم مهارة ممارسة على الطالبات أنشطة تنفيذ
 .مسكنمعهداببالسالمللبناتبكواالكافواسكاليمنتانالوسطى

العواملالداعمةاليتتؤثرعلىأنشطةالطالباتعلىممارسةتعرفأنتريد .2
كافواس بكواال للبنات السالم ابب معهد مسكن يف الكالم مهارة

 .كاليمنتانالوسطى
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ممارسةتعرفأنتريد .3 على الطالبات أنشطة يف واحمللول العائقة العوامل
للبنات السالم ابب معهد مسكن يف الكالم كافواسمهارة بكواال

 .كاليمنتانالوسطى

 البحث أمهيات .ه

 هذاالبحثكالتايل:أمهيات

نظراي .1
البحث هذا يثري أن املتوقع أنشطةلمن حول خاصة املعرفة، يزيد

 الطالباتعلىممارساتمهارةالكالم.
 تطبيقيا .2

 الطالب .أ
مهارة الطالب لدى يكون أن املتوقع من البحث، هذا خالل من

 جيدةوأنيطبقوهايفحياهتماليومية.الكالم
 املدرس .ب

يفستطيعي  املعلمون يتمكن حىت للمعلمني املعلومات يوفر أن
مهارة ميارسون الطالب جعل الكالم بعمل القيام حماولة من املستقبل

أنشطة جناح مدى يف وكتأمل اليومية احلياة يف وتطبيقها كالمهم
ترقية يف املعلمون هبا يقوم اليت الكالم مهارة ممارسات على الطالبات

 الطالبات.رةكالمامه
 املؤسسة .ج

املؤسسةيستطيعأنينالحملةعامةعنجناحاملعلمةيفتنفيذأنشطة
إىل ذالك، ومع للبنات، السالم ابب معهد مبسكن مهارة يف الطالبات
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مادةتقييميفاألنشطةاليتتنفيذهحىتاآلنوكمرجعلتطويراألنشطةيف
.املستقبل

 السابقة الدراسات . و

هذا  يف العلميكمرجع األعمالالبحث نتائج إىل الباحثة استكشفت ،
العلميةالسابقةاليتاعُتربتالسديدابملوضوعاتاليتدرسهاالباحثة،ومنها:

احلكيم،الذيالعلميالبحث .1 توفيق حممد جامعةالكتبه من طالب
اللغة تعليم قسم والتعليم، الرتبية كلية فكلوغن، احلكومية اإلسالمية

 العربيةحتتاملوضوع:

"Strategi  Pembelajaran  Bahasa Arab Maharah  Kalam di Pondok  

Pesantren  Muhammadiyah  Miftakhul ‘Ulum  Pekajangan  

Pekalongan.  "  

هذا ونتيجة النوعي. البحث منهجيَة السابقة الدراسة تستخدم
معهدمفتحاألساليباملستخدمةيفتعليممهارةالكالميفالبحثهي

وطريقة امليم، طريقة احملفوظات، احملادثة، طريقة هي بيكاجاجنان العلوم
ابللغة الكالم مهارة تعلم يف املستخدمة التقنية إن النظرية. املمارسة
من العربية ابللغة الكالم مهارة تعليم تقنية هي املعهد هذا يف العربية

وارواخلطب(.أماالعواملأنشطةالكالم)متاريناحملادثةوحفظمناذجاحل
العربية اللغة لتعلم الكالم مهارة اسرتاتيجيات تنفيذ يف واملثبطة الداعمة
يف املشريفكمعلمني يعينكفاءة الداعمة العوامل تشمل املعهد هذا يف
تشمل تعلممهارةالكالمابللغة.مثمناخالتعليمأوالبيئةالتعليميةاملرحية.

يعين املثبطة هوالعوامل الذي والتعود للطالب، املتنوعة التعليمية اخللفية 
استخداماللغةاألمأواإلندونيسية بسبباعتيادهمعلى أقلمناألمثل

يفالتواصليفاحلياةاليوميةيفهذااملعهد.
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يعين،التشابهأما العلمي البحث وهذا السابقة الدراسة لتشابهابني
ال األشياء يبحث كالمها أن كالمهو مهارة تدعم أن يستطيع ذي

علىوالطالبات. البحث ز ركَّ يعين السابقة الدراسة يف أنه هو الفرق
هذه يف بينما الكالم، مهارة لتحسني العربية اللغة تعلم اسرتاتيجيات

زالبحثعلىأنشطةالطالباتيفمهارةكالم. الدراسةركَّ
فوزيكتبهالذيالعلميالبحث .2 منال،(2020)رينتيمونأندي طالب

إبرهيمجامعة مالك مبالنجموالان احلكومية الرتبيةعلومكلية،اإلسالمية
 .حتتاملوضوع:والتعليم،قسمتعليماللغةالعربية

اإلسالمي اإلصالح معهد يف الكالم مهارة تعليم يف اللغوية "األنشطة
 بندووسو"

منهجيَة السابقة الدراسة هذاتستخدم ونتيجة النوعي. البحث
هي مهارة1البحث لتحسني الكالم مهارة يف اللغوية األنشطة أنواع )

تقسيم هي بندووسو اإلسالمي اإلصالح معهد يف الطالب كالم
العربية. واخلطابة العربية، واحملادثة هذا2املفردات، يف التقومي يستخدم )

تقومي يعين التلخيصي.املعهد وتقومي املعهد3التكوين هذا حماولة إن  )
يفزايدةمشاركةالطالبتشمليفخضورالطالبوأداءالبيئةاللغوية.

العلميالتشابه البحث وهذا السابقة الدراسة هوايعينبني لتشابه
األ يبحث الكالم.يتالنشطةأنكالمها مهارة زايدة إىل هتدف أّماو

السابقة الدراسة أن هو اللغويةالفرق األنشطة من أنواع ثالثة توجد
املفردات، تقسيم أنشطة يعين التحدث يف الطالب مهارة لتحسني

العربية واخلطابة العربية، هذ.واحملادثة يف البحثبينما أنشطتانتا وجد
مهارةالكالميعينحفظالتصريفوحماضرةبثالثةاللغات.يفالطالبات
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ةطالبال(،2020دستياينوحيوأطموفوتري)كتبهالذيالعلميالبحث .3
جامعة مبالنج،من احلكومية اإلسالمية إبرهيم مالك علومكليةموالان

 .حتتاملوضوع:الرتبيةوالتعليم،قسمتعليماللغةالعربية

للبنات اخلريات ابب مبعهد الكالم مهارة يف االبتكارية اللغوية "األنشطة
كرطاسريابسوروان"

هذا ونتيجة النوعي. البحث منهجيَة السابقة الدراسة تستخدم
هي لرتقية1البحث الكالم مهارة يف اللغوية األنشطة أنواع بتكارا(

ابلغة اخلطابة هي: أنواع ثالثة وهناك اخلريات، ابب معهد يف الطالبات
و واملسرحية.العربية، اجللسة، األنشطة2رئيسة تطبيق الباحثة جتد )

اخلريات ابب معهد يف الطالبات ابتكار لرتقية الكالم مهارة يف اللغوية
ج( اجلديدة، املفردات استخدام ب( اجلديدة، اللغة استخدام أ( وهي:

.تصورالربانمجأكثرابتكارمنقبل،د(تعاونيفالفكر
احلايل. البحث مع واختالف تشابه أوجه هلا السابقة الدراسة

أنكال هو يبحثالتشابه يفأنشطةمها الكالماللغوية معهدمهارة يف
علىللبنات ركزت السابقة الدراسة أن هو الفرق يف. مهارةانشطة
الطالبات،الكالم ابتكار علىلرتقية الدراسةركزت هذه يف انشطةبينما

 .الطالباتعلىممارسةيفمهارةالكالم

 هيكل البحث .ز

ينقسم البحث، هذا نظام األيف مخسة إىل حيتويكلوبالبحث اب.
البابعلىاملباحث،وهي:
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ال،قدمةامل:الباباألول خلفية على وتبحثحتتوي اإلجرائي،، عريف
و البحث، البحثوأسئلة البحث،أمهياتو،أهداف

.هيكلالبحثالسابقة،واتوالدراس
النظاري:البابالثاين علىحي،اإلطار ومهارةتوي اللغوية مهارة

الكالم.
الذييةمنهج:البابالثالث ومنهحتالبحث نوع على البحث،جتوي

و البحث البحثوموضوع ومصادر،ذايت ،هاوالبياانت
حتليلالبياانت.أسلوبْجعالبياانت،وأسلوبو

البابالرابع وحتليل: علىحيمناقشتها،البياانت ميدانتوي عن حملة
.،وحتليلالبياانتالبحث،وتقدميالبياانت

:اخلامتة،حتتويعلىاخلالصةواالقرتاحات.الباباخلامس


 
 
 
 
 

 
 



