األول
الباب ّ
مق ّدمة
أ .التمهيد للمشكلة
دهم ورعيب ةلوتب يه ةيبرتل

وةب لتطوير جودة اإلنسان .وكمحاولة واعية على

مستمرة ىف مجيع أنواعها ومستوياهتا ادلرتابطة ىف نظام الرتبية
األىداف ،الرتبية ذلا عمليّة
ّ
حت
ادلتكاملة .وقد أدرك اخلرباء أ ّن نوعية ّ
الرتبية تعتمد على جودة ّ
ادلدرسني ومناذج التّعليمّ ،
يكون تطوير نوعية التعليم موضوعا أساسيا لرتقية نوعية الرتبية الوطنية  .أل ّن الرتيية حقيقةً
مهمة ايضا سواء أكانت رمسية أو
زلاولة الستعادة وترقية أنشطة ادلعلمني وادلتعلمني .الرتبية ّ
غري رمسية أو الرتبية توجد ىف حياتنا اليومية ،أل ّن اتصالنا و اجتمعانا ىف اجملتمع أو بيئة الرتبية
غري الرمسية.
قال سلتار ( :)١:٢٠٠٢إن الرتبية ىي عملية لنضج الناس أو بعبارة أخرى أَ ّن الرتبية
تامة حت نعرف أ ّن
ىي زلاولة تؤنس الناس .بوسيلة الرتبية يستطيع الناس أن ينشأوا نشأة ّ
يؤدوا واجباهتم كاإلنسان .كما قد ذكرنا قول سلتار ،ديكن أن تغيري الناس
الرتبية يستطيعوا أن ّ
من اجلاىل إىل العامل و من سوء إىل حسن اخللق .فبذلك الرتبية مهمة جدا حت تصبح
واجبة علينا.
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وىف تعلم اللغة العربية أربع ادلهارات اليت تلزم أن يتقنها التالميذ ،ومنها مهارة ىف تعبري
األفكار وادلشاعر اليت حتقق ىف شكل التكلم ،وىذه ادلهارة تسمى بـ ــ" مهارات التكلّم
أواحملادثة".
احملادثة من كلمة حادث – حيادث بوزن فاعل – يفاعل -مفاعلة ،يفيد ادلعىن
(منور .)۲٤۲:١٩٩٩ ،قال راشدين
"مرتابطة" ،فاحملادثة ىي حتادث أو زلادثة ّ
( :)0::7002إ ّن احملادثة (التعبري الشفهي) ىي شرح لساينّ دلا ىف القلب بالنطق الصحيح
وفقا للمقصود.
ىف التدريس يشعر التالميذ صعوبة لتعبري الفكرة ،و يشعرون باحلياء لعدم ثقة
ادلدرسوا منهج احملاضرة دون إشراك
انفسهم ،و بادللل ،و ادلشبع أل ّن ادلنهج الذى يستعملو ّ
التالميذ ىف التدريس حت ال يشعر التالميذ مهمة و ال نشاطا.
ادلدرسني ىف ادلدرسة الثانويّة
و ىذا واضح من نتائج ادلالحظة و ادلقابلة مع أحد ّ
اإلسالمية ىف العناية العالية بندونج ،أ ّن مهارة زلادثة التالميذ ناقصة ،أل ّن التالميذ مل
يستطعوا قراءة احلروف العربية فىؤدي إىل عدم الثقة ىف فهم مهارات اللغة األربع السيّما ىف
حل ادلشكالت ىف
حت أن القيمة للغة العربية منخفضة .ولذلك وجدت الباحثة َّ
احملادثة ّ
التدريس ليشجع التالميذ ىف التدريس وىذا باستعمال منهج التدريس ادلتبادل  .ىذه طريقة
مناسبة لتطبيقو ىف احملادثة ،أل ّن التالميذ مطلوبون للثقة بانفسهم ،وجد فيها اللعبة حت
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اليشعر التالميذ بادللل ،و سيشعرون بالسهلة ىف احملادثة .وىف ىذا البحث يقدم استخدام
طريقة التعليم اإلشرتاكى لرتقية التعليم العربية ىف مهارات التكلّم.
و ّأما عناصر التكلم (تاريغان )911:0951 ،ادلؤثّرة يف التكلّم فهي :متكلّم،
زلادثة ،مستمع ،وسيلة ،تسهيل مدافع ،و اتصال  /معاملة.
للحصول على العناصر التكلّم السابقة تلزم ادلدرسة لتقدم طريقة التعليم الضابطة و ادلفيدة
ادلدرس .ادلعلّم
حت الوصول إىل النجاح ىف تكلّم اللغة العربية .وىذا احلال الخيلو من وظيفة ّ
الوظبف يعطى تسهيل ويركن فهم أراء للتعليم للتالميذ.
لعل على توصيل ادلسألة السابقة وإلعطاء حيلة خفىفة اىل التالميذ يشعرون بالصعوبة
ىف تكلم اللغة العربية ،يسبّب نقصان اشرتاك التالميذ عند التعليم ىف الفصل .فالباحثة جترب
متنوعا وطريقة تركيز التعليم .ويعرف بطريقة التعلم ،ينشئ التالميذ
بإظهار طريقة التعليم ّ
معرفتهم وتوصيل ارائهم ومسئول على جناح التعليم .طريقة ضابطة وتوجد عدد طريقة
التعليم و الباحثة ىف ىذه طريقة التعليم اإلشرتاكية .بيان عن ىذه الطريقة و طريقة التعليم
تؤخذ من مبادى التعليم (لسوجانا ،)2:9: :921 ،يعرف أنشطة التعليم إشرتاكى،
وإشرتاك التالميذ ىف ثالثة أحوال :ختطيط ،تطبيق ،انشطة التعليم.
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ب .تعريف المشكلة
أما ادلشكلة تتعلّق بعناصر مؤثرة ىف مهارة تكلم اللغة العربية فيما يلي:
 -9نقصان اشرتاك التالميذ ىف تعليم تكلم اللغة العربية فبادلدرسة العالية العناية.
 -2طريقة التعليم ىف الفصل مل يكن كافية إلحتياج التالميذ ىف حال ترقية التكلم اللغة
العربية.
 -3عوامل التشجيع لتكلّم اللغة العربية بفصيح ناقصا أل ّن التالميذ يستحيون عند تكلم
اللغة العربية.
 -4تعليم عن عناصر تكلم اللغة العربية قلة اجلاذبية عند التالميذ أل ّن نقصان عن أمهّية ىف
ىذا التعليم حت يسبب التالميذ ال يستطيعون التجربة بأنفسهم.
-5طريقة التعليم اإلشرتاكى مل يستعملها ادلدرسة لتسهيل التالميذ.
ج .تحديد و صياغة المشكلة
 .1تحديد المشكلة
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لسهولة الباحثة لصياغة ادلشكلة واطار البحث واسع من مادة البحث والباحثة حتدد
البحث اىل استخدام طريقة التعليم اإلشرتاكى لرتقية قدرة التالميذ ىف تكلم اللغة العربية.
رلتمع ذلذا البحث ىو مجيع تالميذ فصل العاشر يف ادلدرسة العالية العناية .و عينة البحث
ىي تالميذ الفصل العاشر "أ" والعاشر "ب".
 .2صياغة المشكلة
لتوجيو البحث تقدم الباحثة صياغة ادلشكلة باألسئلة التالية :
 -9كيف قدرة تكلم اللغة العربية لتالميذ الصف العاشر بادلدرسة العالية العناية قبل
استخدام طريقة التعليم اإلشرتاكى ىف الفصل؟
 -2كيف قدرة تكلم اللغة العربية لتالميذ الصف العاشر بادلدرسة العالية العناية بعد
استخدام طريقة التعليم اإلشرتاكى ىف الفصل؟
 -3ىل ىناك فرق دال بني استخدام طريقة التعليم اإلشرتاكى ىف ترقية قدرة التكلم اللغة
العربية التالميذ؟
د .أهداف البحث
 -9دلعرفة نتيجة التالميذ ىف تكلم اللغة العربية قبل استخدام طريقة التعليم اإلشرتاكى.
 -2دلعرفة نتيجة التالميذ ىف تكلم اللغة العربية بعد استخدام طريقة التعليم اإلشرتاكى.
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 -3دلعرفة التأثري من إستخدام طريقة التعليم اإلشرتاكى ىف ترقية مهارة التكلم لتالميذ
الصف العاشر بادلدرسة العالية العناية.

ھ .فوائد البحث
 -9لتطوير العلوم ،أن تؤدى احلواصل من ىذا البحث و باخلصوص لتطوير تأثري تعليم
اللغة العربية ىف الفصل.
 -2دلدرسة ،أن يعطى البحث نصيحة ادلدرسة ىف حتسني طريقة ادلعلمني ىف عملية
التعليم حت تكون نوعية التعليم ونتيجتو مرتفعة.
حيسن البحث نتيجة التالميذ والتفاكر بينهم الكتشاف العلوم وتطوير
 -3لتالميذ ،أن ّ
البصائر واستطاعة حتليل ادلسألة بتوسط طريقة اجلديدة احلديثةىف عملية التعليم.
 -4دلدرسني ،أن يكون البحث مرجعا وإعالما ىف تطوير البحث بوسطة الفعالية
واإلرتباط واإلثارة وغري ذلك.
 -5للباحثة ،أن يكون البحث وسيلة للباحثة ىف توحيد العرفان وادلهارة مع ادلشاىدة
مباشرة حت تستطيع الباحثة أن تنظر وتشعر بتطبيق التعليم ادلؤثر.
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و .نظام الكتابة
أما نظام الكتابة فهو :
الباب األول مقدمة التمهيد للمشكلة ،تعريف ادلشكلة ،صياغة ادلشكلة ،فوائد
البحث ،أىداف البحث و نظام الكتابة .الباب الثاىن النظريات يبحث عن النظريات و
شرحها إىل تستخدم ىف ىذا البحث .الباب الثالث منهجية البحث و يبحث عن طريقة
البحث ،رلتمع البحث و عينتو ،طريقة مجيع البيانات ،عملية البحث ،وطريقة معاجلة
البيانات .الباب الرابع نتائج لبحث وتفسريىا و مناقشتها .الباب اخلامس النتائج
واإلقرتاحات.
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