
1 
 

 الباب األول

 المقدمة
 

 خلفية البحث .أ

ن يملك جميع أس في أعمال التعليم المتعليم يجب على كل مدر  

ن يملك  المدرس مبصرة أع. ويوجب أيضا طريقات التعليم المتنو  

ن يعمل أ و ما الخطوة البد   ،ة في كيفية حصل في تعليم المتعلمواسع

وال  ،س ال يملك الطريقة في التعليم المتعلمفي ذالك العمل. إذا المدر  

الك إذان في نشاط ذ ،الطالب إلىسيصل سيما ال يتسل ط المادة الذي 

 ي ينحاز فاشل.أالتعليم و المتعلم غير حاصل 

مبصر لهذه التعليم في الحقيقة كمثل سطر كبير  ،للمدرس

لمادة ليحصل اي إلجترح الهدف الذي قد ثبت قبله. إذان ليفعل ا

 يوجب على المدرس ان يفهم و ان يسود طريقة اإلجتماعية ايضا.

كان تعليم الل غة العربية في هذه المدرسة خاصة في الفصل 

 و العاشر لم تكن جيد ا. يشعر الطالب أصعب في التعليم اللغة العربية

الذي يتعلق به عن مهارة الكالم في خاصة في درس اإلنشاء السفوي 

الفصل. في الحقيقة، يشعر الطالب السائم و كسالن لتعليم اللغة 

العربية خاصة خاصة في درس اإلنشاء السفوي في مهارة الكالم 

س طرق التديس المناسبة لتدريس اللغة العربية.   ألن  لم يستخدم المدر 

يأمر  ،طرق القديميستخدم المدرس طريقة المحاضرة أو الخطابة و 

س الطالب أن يقرأو س معان  االمدر  الدرس و إذن ترجم المدر 

عون و يتطعون الطالب باألمر  ،الدرس و يكتب الطالب فقط يسم 

المدرس . فيظن ون الطالب أن  مادة اللغة العربية المادة الصعبة. أما 

 .تعليم الكالم في مادة الل غة العربية فلم ينفذ جي دا
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  سواء كان يحصل فيالتعليم يفعل بال استراتيجي  ذا عملية إ

ي في العمل ويعمل بال طريقة الوجهه الواضحة.في اآلخر أالنشاط 

 1صال.أصنع و يرت ب سيفاسد وال يتحق ق  الهدف الذي قد

مهارة الكالم يعاشر نشوء المفردات الذي يوجد الطالب 

هو  للغة وبطريقة اإلستماع و القراءة. قبل ناضج في نشوء ا

ن مهارات يحتاج لنشاط أيضا. نحن نعرف أالمتروك في هذه اللغة 

يه بإلحتاج للتكلم النافذ في المهارات مهارة الكالم النافذ كثير يسم  

 (Green & petty tarigan 1988) كالملا

و يحتاج في احدى الوسائل لترقية مهارة الكالم يأني طريقة 

يستعمل في تعليم اللغة مناقشة الفصل. وأحيانا طريقة المناقشة 

قية مهارة العربية. طريقة المناقشة منتفع وليمرس الطالب للتر

 ن الطالب يفكر المسألة المناقشة.أ ،الكالم. ال يكون ذلك

فى الفصل عانجوك  اإلسالم مدرسة الثانويةومحل البحث فى 

العاشر. التعليم المتعلم هناك بطريقات كثيرة ولكن لم يحصل جيدا 

في ترقية مهارة الكالم. ثم  الباحث يجرب فى ترقية مهارة الكالم 

ة يستطيع ان أخذ يواإلستمرار من تلك الشرحبطريقة المناقسة. 

المناقشة و الهدف لترقية مهارة الكالم في  ةاإلستنباط تطبيق طريق

رجى الحصول  من البحث سيكون يوالباحث  ،لغة العربيةالتعليم 

زيادة المنفعة لتدريس مهارة الكالم في هذه المدرسة أو فى مدرسة 

 أخرى.

 ركائز البحث  .ب
قدم الباحث في هذه الموضوغ تطبيق يإلى خلفية البحث السابقة  انظر

بالمدرسة  العاشر لفصاللترقية مهارة الكالم في  مناقشةالطريقة 

في  سهيل الباحثي. لبكاباس سوكومورو عانجوك اإلسالمالثانوية 

 ثم يعبرها بعبارة فيما يلي: ،هذا البحث
                                                             

11Ulinnuha، Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab، Jogjakarta ; Diva Press ، 2012) 155. 
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كفاءة الطالب في مهارة لترقية  مناقشةالتطبيق طريقة  كيف -1

 الكالم للفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالم كاباس

  ؟ سوكومورو عانجوك

كفاءة الطالب في مهارة الكالم للفصل  طريقة المناقشة ترقيهل  -2

 سوكومورو عانجوك ؟ العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالم كاباس

 

 أهداف البحث .ج
 : في بحثه الباحث أهداف التي قصد

كفاءة الطالب في مهارة  لترقية مناقشةالطريقة بتطبيق  معرفةل -1

 الكالم للفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالم كاباس

 .سوكومورو عانجوك

 

مهارة الكالم ام  كفاءة الطالب لمعرفة هل طريقة المناقشة ترقي  -2

بكاباس سوكومورو  اإلسالمبالمدرسة الثانوية  العاشر لفصللال؟ 

 عانجوك.

 

 أهمية البحث .د
 هذا البحث يأمل أن يحصل الفوائد والمنافع األتية:

 للمؤسسة -1

الميزان للمؤسسة تطبيق طريقة المناقشة تستطيع تصير آلة 

مباشرة إلطار المصدر اي المرجع ليطور األشياء الترقي  

وخاصة بما يتعلق  مهارة الكالم في تعليم اللغة العرابية

 بتدريس قواعد النحوية. 

 للطالب  -2

سهل لفهم مادة الدرس بسن  أان الطالب ،بهذه طريقة المناقشة

بعلم  عقل الطالب مباشرة يطبقه في حياتي  الطالب اليومية
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ة مهارة و الخصوص لترقي   ،الذي يوجد من تلك المناقشة

 الكالم في تعليم اللغة العرابية.

  حثاللب -3

حث ليعرف درجة قدرة اباستعمال طريقة المناقشة سيسهل الب

الطالب في ترقية مهارة الكالم في تعليم مهارة الكالم في تعليم 

 اللغة العرابية

 

 الدراسات السابقة .ه
الباحثون الذي يبحثون الدراسات تتعلق تطبيق طريقة قد كثر 

 منهم : ،المنقشة
ق  رطنا ديوي رحمن في  -1 تطبيق طريقة المناقشة لترقية مشو 

دراسة حالة في مدرسة المتوسطة  ٢٠٠٨سنة  ، الطالب

فرامبون سيدوأرجو. تطبيق طريقة المناقشة في  1الحكومية 

ريقة اجتماع الطالب. في تلك المدرسة بط  اإلسالم تعليم الدين 

د الطالب في حل  المشكلة بالمشاورة و  ألن بتلك الحال يعو 

آخره يجد جوابا القانع.) ينقسم الفرقة( يصير الطالب منفرد و 

 و طريقة المناقشة يصير الطالب بنشات. ،الطالب التفاقم

اللغة العربية  ترقية مهارة الكالم الف ركى مبارك في  -2

الفصل الرابع بمدرسة اإلبتدائية إعانة تالمسرحية الطالب في 

 Mangkang Kulon Tuguالصبيان منجكاع كولون توكو سمارانج)

Semarang أطروحة قي الجامعة الحكمية  ،2.. 9-2..8( سنة

سمارانج.ونتا ئج هذ البحث أنه يكون تركية مهارة الكالم 

 بالمسرحية لطالب الفصل  الرابع بمدرسة اإلبتدائية إعانة

الصبيان منجكاع كولون توكو سمارانج. ثم مفترض الطالب 

أن تدرس الكالم اللغة العربية بالمسرحية مجذبا ومريحا ويأثر 

 على الحياة والحماسة و الثقة.
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تحت العنوان تطبيق طريقة  2..1لطفيان أوكتفيا سنة   -3

المباشرة لترقية مهارة الكالم العربية في فصل السابع بمدرسة 

أرادت من هذا تاح الهدى مغوان كليوروي رمبانج. فالثانوية م

البحث هو وصف الطرية المباشرة لترقية مهارة 

الكالم.والنتيجة من هذا البحث هي وجدت التركية للتالميذ في 

وظهرت إرادة  ،كالمهم و الشعور الفرحة في عملية التعليم

ق التالميذ لمعرفة المادة التعلمية واإلرادة ليسأل شيئا ما يتعل

 بالمادة الدراسية.

ا يتعلق طرية السابقين ان ل و من الباحثين م يجد موضوعا أم 

ية مهارة الكالم و لذالك عزم الباحث ان يأخذ قالمناقشة لتر

في  تطبيق طريقة المناقشة لترقية مهارة الكالم موضوعات 

بكاباس سوكومورو  اإلسالم بالمدرسة الثانوية العاشر لفص

  عانجوك

 

 

 البحث هيكال .و
 أبواب:الباحث له ستتة ليكون هذا البحث مرتبا قسمت 

ل:  -1 المقدمة التي تكون صورة البحث العلمي وهي الباب األو 

لبحث و ركائز البحث وأهداف البحث وأهمية على خلفية ا تشمل

ودراسات  ترض البحث وتحديد المصطالحاتالبحث ومف

 السابقة.

 حث فهي تتعل ق عن طريقة كاإلطار النظرية لهذا البالباب الثانى: -2

المناقشة و تعريفها و أنواعها و الهدف إستعمالها  و فوائد 

إستعمالها. و تعريف مهارة الكالم و هدف مهارة الكالم و 

 المراحيل تمرين الكالم.
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الباب الثالث: الكالم فيه عن منهج البحث العلمى و تحتوى على  -3

ضور البحث و مقاربة و نوع البحث مجتمع البحث و عينته و خ

محل البحث و مصادر البيانات و جمع البيانات و تحليل 

 البيانات و أدوات أو طريقة البيانات.

 الباب الرابع: عرض البيانات و نتائج البحث. -4

 الباب الخامس: البحث -5

 تراحات.واإلق لخالصةاالباب السادس:   -6


