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 الباب األول 

 مقدمة

 ا. تمهيد املشكلة

استخدام اللغة العربية فى حياة اإلنسان مهم. ألنها يستخدمها اإلنسان فى الحياة 

الضرورية فى الحياة. لاا  اعمعلوما  الى  ي  حاةة اإلنسان إلاليومية. و لها دور هو وسيلة 

 معن . أن اللغة نظام له (2ص  2010) كما ذكر مجيب

ل الكتابة اشكالبواسطة استخدام اللغة، نحصل على اعمعلوما  ونكتبها فى كل 

ذلك، ينبغى للمجتمع أن يستوعب ولإلااً  لآلخر. ما نفهم بها كل الثاافة األةنبية اعمتنوعة. 

 ٦٠أن هناك   (7ص  1988) أوتارى  كما نالهرودغيرس )على اللغا  الكثيرة. ذكر رتجرد و 

من مجتمع العالم يستوعبون أكثر من لغة واحدة. ألن اللغة األةنبية مهمة فى هذا %

العصر، ويطلب من كل شخص أن يستوعب اللغة األةنبية لتادم العصر والزمان، خاصة 

 فى االتصال.

عملية اعمواصلة الرسمية ( إن اللغة أداة االتصال فى ١ ص ٢۰۰٤خير، )قال 

( إن وظيفة اللغة ي  آلة االتصال أو 4ص  ۱۹۹٥ ليونى، أ كما نالهواعمجردة. وقال أيضا )

 التفاعل يستوعبها اإلنسان.

بنا  على البيان السابق، نفهم أن كل فرد ينبغى له أن يستخدم اللغة فى أثنا  

ة، وال توةد االتصاال  بين االتصاال . واعلم أن االتصاال  تحتاج إلى استخدام اللغ

 الناس إال بها.

اللغة األةنبية لها دور مهم فى ربط االتصاال . نحتاج إليها فى تبادل األفكار 

واعمعلوما  والتعاون باآلخر. إضافة إلى ذلك، يبدو أن درس اللغا  األةنبية يحتاج إليه 

 التالميذ فى إتمام مهارتهم فى الكالم أي االتصاال .

كما هو اعمعروف، أن اعمجتمع اإلندونيس ي ينبغى لهم أن يستوعب اللغا  األةنبية. 

بجانب اللغة اإلنجليزية، توةد اللغا  الكثيرة يريد اعمجتمع أن يتعلمها، منها اللغة العربية. 
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نزل عربيا، 
ُ
سبب رغبتهم فى تعلم اللغة العربية هو أكثر بانهم مسلمون. واعلم أن الارآن أ

 أساس ي فى حياة اعمسلم. وهو مرةع

األةنبية،  أن اللغا  األةنبية يتعلمها التالميذ من كل مرحلة  لغةبنا  على أهمية ال

تربوية، نحو اعمدرسة االبتدائية واعمدرسة الثانوية واعمدرسة العالية و الجامعة. واللغة 

العربية تكون درسا يدرسه التالميذ فى اعمدرسة كاللغة األةنبية. لها دور مهم فى اعمواصلة، 

سا تحت اعمنهج الدراس ي، وينبغى للتالميذ أن يتعلموها تعلما حى  تجعلها هيئة اعمدرسة در 

 عمياا.

( أن اللغة العربية ي  أفصح لغة من لغا  أخرى وأعظم 1ص  ٢۰٠٥قال زلحنان )

( 3ص  2013)أسلوب لغوي، كلغة الارآن الكريم، واعلم أن هللا أنزل الارآن عربيا. زلحنان 

الصالة أو العبادة واألحاديث الشريفة بجانب أن أهمية اللغة العربية ي  استخدامها فى 

الارآن. إضافة إلى ذلك، ال تكون اللغة العربية غريبة عند اعمجتمع اإلندونيس ي، حى  يرغب 

فى تعلمها. تظهر رغبة اعمجتمع فى تعلم هذه اللغة الشريفة على وةود اعمؤسسة فيها تعليم 

 اللغة العربية، إما مؤسسة رسمية أم غير رسمية.

( أن تعليم اللغة العربية هو عملية تبليغ العلم 148-147ص  ٢٠٠٨ر عبد )ذك

واعموقف العاطفي وموقف اللغة العربية، يرجى من اعمعلم أن ياوم بالتعليم خبيرا ومركزا 

على الغايا  اعمعينة. يحصل التالميذ على أهداف تعليم اللغة العربية، إذا اعتمد التعليم 

دف الواضح باعتبار اعمنهج واعمدخل والطرياة اعمناسبة، حى  يحصل على الرؤية واعمهمة واله

 التعليم على الغايا  الفعالية عند التالميذ واعمعلمين ومؤسسة التربية واعمجتمع أةمعين.

أن تعليم اللغة العربية الفعال  هو  (189-188ص  1995)قال يوسف )فى سيفل، أ 

من ناحية العملية وإما ناحية التحصيل. الدر نظرا  اختيار اعمعلم عمعرفة نجاح التعليم،  إما

إلى البيان السابق، يبدو أن دور اعمعلم هو مواصل. بجانب تعليم اللغة العربية، ينبغى 

للمعلم أن يكون خبيرا ومستعيبا على هذه اللغة الشريفة. ذلك يؤثر فى نجاح التالميذ 

به وهو صناعة مركز التعليم  وأهداف مؤسسة تعليم اللغة. هناك اختيار واقع  ناوم

)معمل لغوي( والوسائل السمعية البصرية والرسائل العلمية فيها بيان تعليم اللغة العربية 

 السهل واعمتسرع.
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إن تعليم اللغة العربية ياوم به اعمعلم منذ الاديم، ولكل معلم قدرة خاصة على 

ن بكل صعوبة التعليم، عن استيعاب اللغة العربية وتعليمها. ولكن التالميذ قد يواةهو 

 استيعاب اعمفردا  وتركيب اللغة ومهارة االستماع والكتابة والتكلم بين يدي التالميذ.

هناك بعض اعمهارا  فى تعليم اللغة العربية، الى  ينبغى للتالميذ أن يستوعبوها 

ص  2008) هم اليومية. وفاا كما قال تريغانويتعلموها حى  يفهموها ويستخدمها فى حيات

إن فى تعليم اللغة العربية أربع مهارا  لغوية يستوعبها التالميذ، منها مهارة االستماع  (3

والتكلم والارا ة والكتابة. نظرا إلى بيان تاريغان، ترغب الباحثة فى البحث عن مهارة 

 الارا ة.

ل إن الارا ة ي  عملة ياوم بها الاار  لتنو ( 44-43ص  1960) قال م.ر حودغسون 

الرسالة، ويلايها الكاتب بواسطة استخدام ألفاظ ولغة الكتابة. إذا فهم اعمر  رسالة 

 مكتوبة ومجردة، فعمل عملية الارا ة فى خير الارا ة.

أن الارا ة ي  عملية يعمل بها الاارئ ألخذ الرسالة، ( 7ص  2008) ذكر تاريغان

 ويلايها الكاتب باستخدام الكلما  أو لغة الكتابة.

للبيان السابق، يبدو أن الارا ة تعن  عملية فهم اعمعانى وتنولها من بنية  فهما

الكلما  واألفكار واألرآ  واعمفاهيم واعمعلوما  الى  يذكرها الكاتب تحت شكل الكتابة 

 اعمكتوبة.

فى تعليم تلك اعمهارا  األربع، ينال التالميذ صعوبة فى التعليم. منها صعوبة 

العربية. ليست مهارة كتابة النص سهلة، ألن التالميذ يحتاةون استيعاب قرا ة النصوص 

 إلى كل معرفة ينبغى لهم أن يستوعبو استيعابا كامال.

ذكرا إلى خبرة الباحثة، توةد الصعوبا  الكثيرة فى تعليم قرا ة النص. عندما 

ناك يجيب التالميذ أنواع األسئلة اعمتعلاة بالنص ويعين موضوع النص تعيينا مناسبا. ه

أسباب صعوبة التعليم اعمتنوعة، منها قلة استيعاب اعمفردا  وقلة اعمعرفة على النصوص 

 اعمادمة.
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بجانب العوامل الساباة، توةد العوامل األخرى تسبب صعوبة التالميذ فى فهم 

قرا ة النص العربية. منها اختيار طرياة التعليم غير اعمناسبة واعمتنوعة، وي  تكون معينة 

 لى أهداف التعليم.للحصول ع

بداية من الخبرة الثمينة، تريد الباحثة أن تبحث عن طرياة التعليم البديلة لحل 

. بنا  على قرا ة النص العربيالصعوبة، حى  يسهل على التالميذ استخدام تلك الطرياة فى 

ة تنمية اعمنهج الدراس ي، قد ارتكز على التعليم على التلميذ )تركيز التلميذ(. هناك طريا

 فى اللغة إنجليزية. TTW  كتابة أو تاال طرياة-تكلم-التعليم اعمستخدمة وي  تفكير

كتابة فى قرا ة -تكلم-يسهل التعليم على التالميذ باستخدام طرياة التعليم تفكير

. ألن ذلك التعليم يطباه اعمعلم فى مجموعة صغيرة تحتوى على ثالثة إلى النص العربي

منهم أن يتعلم مستاال فى اعمجموعة. يعطى اعمعلم كل التلميذ  خمسة التالميذ، ينبغى لكل

النصوص ليارأها نفسه ويتفكر طرياة الارا ة الصحيحة والجيدة. ويتناقش التالميذ 

حواصل الارا ة فى كل مجموعتهم، وبكتبوا حواصل اعمناقشة. ذلك ياوم به التالميذ ترتيبا 

 .النص العربي قرا ةباعتبار طرياة التعليم تسهم عليهم فى 

بنا  على تمهيد اعمشكلة الساباة، ترغب التحر فى إقامة البحث عن استخدام 

 .قرا ة النص العربيكتابة فى -تكلم-طرياة تفكير

كما هو اعمعروف، أن اعمدرسة الثانوية اعمشاورة ي  مؤسسة التربية الرسمية 

راتيج ، حى  يسهل على اعمستجيبة لتابل تجديد التعليم، تاع هذه اعمدرسة فى مكان است

الباحثة أخذ البيانا  اعمحتاةة. إلها عالوة على ذلك، تطبق هيئة اعمدرسة فى عملية التعليم 

نظام التعليم لنصف اليوم، يشعر كل التلميذ باعملل عند التعليم. ألن التعليم ياام حول  

-تكلم-تفكير نصف اليوم، واعمعلم يستخدم طرياة تاليدية أي الخطابة. باستخدام طرياة

كتابة، حى  يفرح التالميذ فى أثنا  التعليم ويكون التعليم ممتعا ومتنوعا. نظرا إلى أهمية 

قرا ة النص  كتابة فى-متكل-هذه الطرياة، يهدف هذا البحث إلى معرفة تأثير طرياة تفكير

 .العربي
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عن  ةالباحثبنا  على حواصل اعماابلة، تظهر مشكلة التالميذ فى التعليم الى  تبحث 

إن تعريف اعمشكلة فى العموم هو وةود التخالف  (7ص  2014) سوحيرمان،لحلها، وفاا 

بين الرةا  والواقع. تعلاا بالبحث، تعن  اعمشكلة ما يخالف بواقع، بين النظرية والواقعية، 

 وبين النظام والتطبيق، وبين الخطة وتطبياها وغير ذلك.

 ١٦لة الابلية باعمدرسة الثناوية اعمشاورة فى التاريخ نظرا إلى حواصل اعمالحظة واعمااب

، تعرف الباحثة أن طرياة التعليم الى  استخدمها اعمعلم ي  طرياة ٢۰١٥ديسمبر 

التاليدية أو الخطابة، من حيث اعمعلم والتالميذ يحملون الكتاب الدراس ي. يارأ اعمعلم كلمة 

لميذ يكتب تلك الكلمة أو الجملة الى  فكلمة ويترةمها إلى اللغة اإلندونيسية، وكل الت

 تلفظها اعمعلم.

 العربي  قرا ة النص  إذا ما بحثت العوامل الساباة، أصبحت مهارة التالميذ فى

ضعيفة دائمة. كما هو اعمعروف، أن مهارة الارا ة تعن  مهارة من مهارا  لغوية ينبغى لكل 

علم أو الباحث عن اعمشكلة اعمذكورة التلميذ أن يستوعبها استيعابا كامال. وإذا اةتنب اعم

حى  ال يوةد حلها، يفىي التالميذ لبحث عن حلها مخافة عن تالميذ اعمجموعة. ويال وقت 

كتابة إلى التالميذ، وأصبحت صناعة اعمجموعة الوثياة -تكلم-اعمعلم عمواصلة طرياة تفكير

 صعبة، حى  يصعب على التالميذ تطبيق التعاون بينهم.

هذا البحث لحل اعمشكلة فهي تعليم التالميذ فى االعتماد على  تئاجنأما فوائد 

أنفسهم فى التفكير والتكلم والكتابة، حى  ترتفع مهارتهم فى التفكير والتكلم والكتابة، 

ويجتهد التالميذ فى إلاا  رأيهم بالتلفظ واعماارنة برأي زميلهم. والفائدة األخرى ي  مساعدة 

كتابة تعن  -تكلم-ر وتابل االختلف بينهم. واعلم أن طرياة تفكيرالتالميذ فى احترام اآلخ

طرياة فعالية عند التالميذ للحصول على التحصيل الدراس ي، واالعتماد على النفس 

والعالقة اإليجابية بينهم، وتشجعهم لالةتهاد فى التعليم. هذه الطرياة تادم فرصة للتالميذ 

 اصان التالميذ فى اعمجموعة.للتساؤل وتعليق اعمشكلة والتكامل عن ن

حال لكل مشكلة  ترةو الباحثة أن يكون هذا البحث بنا  على البيان السابق،

قرا ة التالميذ فى التعليم. أن يكون استخدام هذه الطرياة حال لترقية مهارة التالميذ فى 
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يكون . إضافة إلى ذلك، فتعليم اللغة العرية ليس مشكلة عند التالميذ، وأن العربيالنص 

 التعليم مهتما عندهم.

باحثة عن طرياة بديلة فى تعليم اللغة العربية البنا  على العوامل الساباة، تبحث 

-. الطرياة ي  تفكيرقرا ة النص حال لعاوبة التالميذ ولسهولة تطبيق التعليم وفهمهم فى

 كتابة.-تكلم

تأثير طرياة  إقامة هذا البحث عمعرفة وةودفة إلى ذلك، تحتاج الباحثة إلى إضا

. ألن تلك اعمشكلة تتعلق بمجال التعليم العربيفهم قرا ة النص كتابة على -تكلم-تفكير

الذي تدرسه الباحثة فى الجامعة. بواسطة هذا البحث، ترةو الباحثة أن يكون هذا البحث 

ة . واعلم أن تعليم اللغالعربيقرا ة النص حال عمشكلة التالميذ وخير إسهام فى نهضة تعليم 

العربية ليس مكتوبا ومهما فى اعمنهج الدراس ي، ولكن اللغة العربية تكون حاةة ضرورية 

 ومهمة فى الحياة.

 صياغتهاشكلة و املتعريف  .ب

  تعريف املشكلة .1

أن التعريف يعن  البحث واعمطالعة. وهو عملية  (12ص  2014) ذكر سوحيرمان، أ 

 البيانا  واعمعلوما  فى ميدان البحث.جيل وكتابة سالبحث واألخذ والجمع والبحث والت

النص  قرا ةسهلة بنا  على تمهيد اعمشكلة، يبدو أن تعريف اعمشكلة لهذا البحث هو 

ألنها يتعلمها تالميذ اعمدرسة االبتدائية. واقعية، تجد الباحثة بعد اعمالحظة الابلية  العربي  

 بعض العوامل اعمؤثرة فى الصعوبا ، منها:

 عامل داخل  .أ 

 .نص العربي  الترقية مهارة قرا ة  علىة قدرة التالميذ قل.۱

 .نص العربي  القلة اعتماد التالميذ على أنفسم فى ترقية مهارة قرا ة .٢

 .العربي  قلة قدرة التالميذ على فهم قواعد .٣
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 عامل خارج  .ب 

 استخدام الطرية التاليدية وغير اعمتنوعة..۱

 قلة تسهيال  التعليم.٢

 صياغة املشكلة .2

. (27ص  2002 اختيار مشكلة البحث هو مسعى فى ابتدا  عملية البحث )أريكونتو،

 ي  كما يل :صياغة اعمشكلة لهذا البحث نظرا إلى تمهيد اعمشكلة، يبدو أن 

 كتابة ؟-تكلم-تأثير طرياة تفكيربإستحدام  نص العربيالقرا ة كيف عملية  . أ

-تكلم-طرياة تفكيربعد إستخدام  نص العربيالقرا ة كيف مهارة التالميذ فى  . ب

 ؟كتابة

 كتابة ؟-تكلم-طرياة تفكيريوةد تأثر هل  . ت

 ج. أهداف املشكلة

هدف البحث يعن  ما أراد  الباحثة أن يحصل عليها فى البحث. وهو يحتوى على 

إن أهداف البحث تناسم  (5ص  2013) سوغيونولالهدف العام والهدف الخاص. وفاا 

البيانا  واعمعلوما  الى  لم تجدها الباحث الاديم والتعيين أو التأكيد  تثالثة منها تنول إلى

 عن تشكك اعمعلوما  واعمعارف اعمعينة والتنمية أي التعميق واتساع اعمعارف الحاضرة.

 ي  كما يل :شكلة، يبدو أن أهداف هذا البحث بنا  على صياغة اعم

-تكلم-تأثير طرياة تفكيربإستحدام  نص العربيالقرا ة كيف عملية عمعرفة  . أ

 .كتابة

-تكلم-طرياة تفكيرستخدام بعد ا نص العربيالقرا ة مهارة التالميذ فى عمعرفة  . ب

 كتابة.

نص القرا ة فى مهارة التالميذ فى  كتابة-تكلم-طرياة تفكيرإستخدم  تأثير لتعين  . ت

 .العربي
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 فوائد املشكلة ه. 

 مباشرا أم غير مباشر.ترةو الباحثة أن يكون هذا البحث نافعا، إما 

 لتنمية العلوم واعمعارف .أ 

العلوم التربوية، رسمية أم  تميةفائدة ل هذا البحث حواصلان تكون 

 غير رسمية، خاصة فى عملية تعليم اللغة العربية.

 للمدارس .ب 

تعلياا للمدارس أو اعمعاهد فى تحسين طرياة تعليم ميكون هذا البحث 

فعالية ومثالية وةودة التعليم وحواصله مرتفعة اعمعلم، حى  يكون التعليم خير 

 من قبل.

 للتالميذ .ج 

تادم هذه الطرياة إلى التالميذ خبرة ثمينة فى التعليم، ولهم فرصة فى 

 .العربي ترقية اةتهاد تعليمهم حى  ترتفع مهارة التالميذ فى قرا ة النص

 للمعلمين .د 

أن يكون هذا البحث تعلياا للمعلمين أي طرياة التعليم الجديدة 

درس اللغة العربية باعمشجعة على التالميذ فى التعليم واعمركزة على اهتمامهم 

مهالذى 
 
 اعمعلم. حى  يشعر اعمعلم بسهولة فى عملية تعليم اللغة العربية. عل

 للباحث .ه 

واعمهارة، بواسطة سيكون هذا البحث وسيلة التعليم لتخريج اعمعارف 

 ةفعالي تالنظر والشعور واعمطالعة، هل تطبيق التعليم الذى عمله الباحث

 أوبالعكس. ةومثالي

 لاسم تعليم اللغة العربية .و 

ترةو الباحثة أن يكون هذا البحث خير إسهام فى نهضة ةودة التعليم 

ث من قبل، وخير التجديد حى  تجعل هيئة قسم تعليم اللغة العربية هذا البح
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مرةعا للطالب فى تعليمهم، ويتزود كل الطالب من هذا البحث أثنا  التعليم فى 

 ميدان مؤسسة التعليم.

 هيكال تنظيم الكتابة .و

يحتوى هذا الباب على خمسة، ُيبتدأ الباب بصفحة الجدول والتصحيح وإلاا  

 الشكر والتادير ومحتويا  الرسالة وقائمة الجدول واعمالحق.

مادمة، فى هذا الباب بيان عن تمهيد اعمشكلة وتعريف اعمشكلة الباب األول 

وصياغتها وأهداف البحث وطرياة البحث وفوائد البحث وهيكال تنظيم كتابة الرسالة 

 العلمية.

الباب الثاني اطار نظري، فى هذا الباب بيان عن التعريفا  اعمتعلاة بموضوع 

ومسلما  البحث وفرضية البحث  ري النظ طار إل كتابة وا-تكلم-البحث أي طرياة تفكير

 اعمكتوبة فى هذا البحث.

الباب الثالث فيه بيان عن منهجية البحث، منها موقع البحث ومجتمع البحث 

وعينة البحث وتصميم البحث وطرياة البحث والتعريف اإلةرائي وأدوا  البحث وطرياة 

 عمعلوما .ةمع البيانا  وأسلوب تحليل البيانا  وعملية تحليل البيانا  وا

الباب الرابع فيه بيان حواصل البحث ومبحثها. وهو يحتوى على صورة عامة لهذا 

 البحث وحواصل تجربة أدوا  البحث وتحليل بيانا  البحث، ومبحث حواصل البحث.

البحث واالقتراحا ، أما االقتراحا  فهي مكتوبة لاسم  خالصةالباب الخامس فيه 

 الالحق. ةدرسة اعمشاورة والباحثتعليم اللغة العربية ومعلمي اعم

 


