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 الباب األول

 مقدمة

 تمهيد المشكلة . أ

 ينطقهمثل الذي البالتعويد. وذلك  هااللغة بالتحفيظ ولكنليست 

 إحدىهي  اللغة العربية. اللغة العربية خاصةاللغة األجنبية  مدرسو

يتعلق باللغة  بدين اإلسالم. ألن اإلسالماإلنسان  يماثلها التى اللغات

 تكونحتى  ه.يحملمحمد صلى هللا عليه وسلم  كان العربية وهو الذي

دين  جاء. عندما ين في أنحاء العالملمسلمل وسيلةاللغة العربية لغة 

اإلسالم  لمجتمع عنل ةالتسع ءاألوليااإلسالم إلى بلد إندونيسيا, يعلم 

اللغة  للمسلمين أن يطلقوا مكنالعربية حتى ال يكتب استخدام الب

 نيسيا.فى إندوهم من حياتالعربية 

له معنى  قولطقم ( إن اللغة هي 1994:2)  Mustakimقال مستقيم

( أن 2006:35)  Sauri. أضاف سورياإلنسان بجهاز نطقنتج ي  و 

ناحية الفائدة وناحية المعنى وناحية  تتركز إلى االتصال آلةاللغة هي 

 يخلّص, م السابقةينظرا إلى المفاهز وناحية المواصالت. والرم

 صلها اإلنسان عن األحوال المعنويةآلة ي و أن اللغة هي الباحث

مهمة لحياة اإلنسان  مكانتهاكون ت حتى  المتنوعةز وبواسطة الرم

 ألنها تنطوى على جميع مجال الحياة.

 بها التالميذ لمعرفةيستوعفى عملية تعليم اللغة, سنثير مهارات 

قدم لوبيس . ي  بعاألر مهاراتالتعليم اللغة من  يطلقاللغة. ولم  قدرة
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 رةمها منها راتمها بعرأ لعربيةا للغة( عن المهارات, 2012:2)

 لعربيةا للغةا مل ساسيةاأل راتهاملا من ثانية رةمها هيو ملكالا

ولكن, ال  .ملكالا هي س،ألساا مل للغةا، ولالخرين سيلةو يضاأ هيو

اللغة  اتعلى مهار همالعواعق فى تسلط يواجهونلتالميذ ايزال 

 مهارة التكلم. ة منهاحداالمذكورة و

لفاظ أ قدرةن التكلم هو إTarigan  (1981:15 ) قال تريغان

أصوات النطق أو الكلمات لتعبير العبارة أو اإلظهار مع توصل 

 والشعورتعبير األفكار  هو . ألن نشاط التكلموالشعوراألفكار 

لكي  الجيدوالنشاط اللغوي  القدرة أن يملكلمتكلم لبالكلمات. فينبغي 

للحصول على قدرة اللغة الجيدة, قد  قبل الفكرة لجميع الناس.أن ت  

 تطلبوالصحيحة. لم  الحسنةالمتكلم فى عملية التكلم  تصيب عوائق

, Fuad )فؤاد همتراكتج إلى اشحاهتمام التالميذ ولم تهذه  عملية التكلم

2003:111.) 

 الفصل الثامن فيميذ من تالب الباحث يعملهاي التالمقابلة على  بناء  

مناسبة مشكلة البداية جنجكورة, وجد الباحث  المتوسطةالمدرسة 

  Suherman قال سوهيرمان. بالمظاهر السابقة التي يذكرها اللغوي

 بين لزوم وقوع الشيئ وبين الواقع شذ ن المشكلة هي إ( 2014:5)

وبين النظرية والممارسة وبين النظام و اإلجراء وبين التخطيط 

 يقال لهاهي  السابقةأن الظاهرة الباحث  يخلّصوإجرائه وغير ذلك. 

 مشكلة.
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ؤقت المقابلةمن  النتائج وجد الباحث أن المشكلة التي  ذكرتي الت ةالم 

وهناك  .المدرسةتكلم اللغة العربية فى  صعوبة التالميذ هي اههواجي

على  بناء  . ها الباحثحلّ أن ي   لم تستطع قلق الباحث في أن هذه المشكلة

حّل على  للحصولهذه المشكلة  بحثعن الباحث  حثبهذه المشكلة, 

 يقدرإذا لم ث هذه المشكلة وجد الخسر وهو بحت   إذا لم المشكلة.

سند ت  س مهارة التكلم تماما يكون تعليم اللغة غير كامل على التالميذ

 .ىمهارة اللغة األخرهذه المهارة 

 Haron  (2014:29: ) يزيد هارون

the teachers and learners also need to recognize that “interpretive 

skills (listening, reading) develop much more quickly than 

expressive skills (speaking, writing), and the ability that students 

cover most; the ability to speak the second language fluently 

requires the longest period of growth. 

المدرسين والتالميذ أن  الباحث يخلّصالسابق, على الرأي  بناء  

من أسرع تطور ستماع والقراءة قدرة مهارة االن تطور أبون عترفي

 وقتتحتاج إلى فأما قدرة تكلم اللغة العربية مهارة التكلم والكتابة. 

 .حتى يتكلم المتكلم فصيحا طويل

التعليم العملي  باستخدام ي حاول الباحث أن يجيب عن المشكلة ولذلك

التي  همتعليمعلى عملية  كبيرة أهمية  لجميع التاليذ الذي وضع 

ا ألن غرض تأثيرتعليم التكلم أكثر حتى يكون حالّ خياريا  ت صبح

التعليم  طريقة من طرائق. مسروراالتالميذ  يتعلمحينما التعليم سيتحق

 .الدور التناوبيتعليم هي طريقة  سيخدمها الباحثالعملي التي 
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طريقة تضم اللعبة اللغوية. هذه اللعبة تورط كل هذه الطريقة هي 

الطريقة مناسبة  تكون هذه حتى الفعاليين كانوا أم سلبيينالتالميذ 

 نوفيان ذكر. الذي يختلف فيه التالميذ قدرة  فى الفصل  الستخدامها

Novian  (2013 فى ,http://novianblogspot.com )تعليم طريقة ن أ

. قدرتهم في تدريبلتالميذ لنشاطة تعطي الفرصة  الدور التناوبي

عن  ها التالميذالذي سيمثلالسيناريو  ليصنعواطلب التالميذ تالطريقة 

 .المجريةمادة ال

لتالميذ الدوافع ل أن تعطي   تستطيعنوفيان أن هذه الطريقة  أضافت

ستطيع التالميذ أن يطريقة أيضا, التعليم. وبهذه ال عملية   والتتبع

 .همعتمادهم واشجاعتيرتعوا ثم  همأفكار عن وارعبّ ي  

هذا البحث، الباحث يريد أن يعرف درجة الفعالية من  ومن

قدرة مهارة تكلم اللغة  نحو "الدور التناوبي"استخدام طريقة التعليم 

( أن الفعالية مقدار يظهر منه 2015العربية. يقدم هداية )في أرضا، 

)إماالكمّي وإما الكيفية وإما الوقت( قد تحقق. أينما كان مدى الهدف 

  Gie . يزيد غيكبيرةمئوية كانت الفعالية  إلى نسبةبال  ةكبيرالهدف 

قدَّرة. آلة( أن الفعالية ح2002:128)  تقف فيها اآلثار الم 

 رفعتبرعا كبيرا فى  البحث نتائجعطي الباحث أن ي   ولذلك, يرجو

التالميذ يتعلمون تكرارا مسرورا شعر المدرس  إذا كانمهارة التكلم.

 ذلك.ببافتخار 

 المشكلة و صياغتهاتعيين  . ب

 تعيين المشكلة .1

http://novianblogspot.com/
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أما ففى التمهيد للمشكلة,  بينه الباحثعلى الشرح الذي قد  بناء  

 دافعيةانخفاض هي ف السابقالمشكلة التى قد عيّن فى الشرح 

 لتالميذ فى تعليم التكلم.ا

 صياغة المشكلة .2

الباحث المشكلة فى هذاالبحث باألسئلة  يصيغ, وبعد التعيين

 التالية :

مهارة التكلم قبل استخدام  علىالتالميذ  قدرة أي مدى على ( أ

 ؟ الدور التناوبيتعليم طريقة 

مهارة التكلم قبل استخدام  علىالتالميذ  قدرة على أي مدى  ( ب

 ؟ الدور التناوبيتعليم طريقة 

فعاليّة على  الدور التناوبيتعليم استخدام طريقة  يكون هل ( ج

  التالميذ فى مهارة التكلم ؟ قدرة

 أغراض البحث . ج

استنادا إلى صياغة المشكالت المذكورة, يملك الباحث األغراض 

 ؛ بالعناون التالية

تعليم التالميذ فى مهارة التكلم قبل استخدام طريقة  قدرةمعرفة  ( أ

 الدور التناوبي

تعليم التالميذ فى مهارة التكلم بعد استخدام طريقة  قدرةمعرفة  ( ب

 الدور التناوبي

 قدرةعلى   الدور التناوبيتعليم فعاليّة استخدام طريقة إليجاد  ( ج

 أم عدمها. التالميذ فى مهارة التكلم
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 فوائد البحث . د

 كانت ستفادات مباشرةاال و أن ي عطي الفوائد نتائج البحثجى ت ر

 : ومنهاأو غير مباشرة, 

 تطور العلومل ( أ

العلوم  لتطويرهذا البحث المساعدة المهمة  نتائج عطىتوس

تعليم اللغة العربية بواسطة  كفائة رفعوبالخصوص فى 

 التالميذ ي طبقها المدرس حتى لتشويقطريقة التعليم التي 

 تعليم اللغة العربية على األخص فى مهارة التكلم. على

 

 للمدرسة ( ب

أن يجعل واحدا من أخيار الطرائق لدى  نتائج البحثمكن ي

المدرسة إلتمام طريقة تعليم المدرس حتى تكون عملية 

 .التعليم متنوعة ومؤثرة

 للتالميذ ( ج

اكتساب التعليم وتضامن  يرفعأن  نتائج البحثمكن ي

التالميذ الكتشاف العلوم وتطور المعارف وارتفاع مهارة 

 اللغة العربية.

 للمدرس ( د

أن يجعل واحدا من البدائل التعليمية التي  نتائج البحثمكن ي

 يستخدمها المدرس الكتساب تأثير التعليم المريح.

 للباحث ( ه
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وسيلة التعليم لتكامل العلوم والمهارة  نتائج البحثصبح ت  أن 

حتى يكتسب الباحث الصورة الظاهرة عن مهارة تكلم اللغة 

 العربية مباشرة

 آلةهيكل نظام الرس . ه

 المقدمة : الباب األول

عن تمهيد للمشكلة, و تعيين المشكلة  الباحث بحثيفى هذا الباب س

و صياغتها, و أغراض البحث, و فوائد البحث, وهيكل نظام 

 .آلةالرس

 اإليطار النظريّ  : الباب الثانى

متعلقة بهذا البحث. فهي تتعلق ال النظريّةالباب الثاني يحتوي 

في التالميذ على قدرة  التناوبيالدور تعليم ة طريقاستخدام فعالية ب

 ربية.عللغة الامهارة تكلم 

 البحث منهجية : الباب الثالث

في هذا البحث سيبحث الباحث عن أحوال تتعلق بمنهجية البحث 

مكان  على المستخدمة و بجمع البينات وتحليلها. فهي تحتوي

البحث وعيناته وتصميمه ومنهجه والتعريف اإلجرائي وأدوات 

 البحث وعملية تنمية األدوات وجمع وتحليل البيانات.

 البحث وتفسيرهنتائج :  الباب الرابع

 فى نتائج البحث التي قد حاصل إليها الباحثالباب الرابع يقدم 

على قدرة مهارة تكلم التالميذ  الدور التناوبيتعليم طريقة استخدام 
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. ويقدم أيضا تحليل نتائج البحث وتفسيرها حسب العربيةللغة 

 صياغة المشكلة في الباب األول.

 الباب الخامس

 الباحث ، في هذا الباب يقدمآلةكتابة الرسأخير الباب الخامس هو 

 .واالقتراحات خالصةال


