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 الباب  األّول 

 مقّدمة

 

 خلفية البحث . أ

في الحقيقة أن اللغة و ظائف الخاصة التي يستعملها حسب اإلحتياج الناس , آلة ليعبر نفس, أو آلة 

صال, آلة ألداء التكامل و التكّيف إلجتماعي في البيئة أو حالة معّينة و آللة ألداء السيطرة اإلجتماعية
ّ
 1 .إلت

اللغة يأثر ذو معنى في حياة الناس ) في البناء نظرة فكري ( من أّي ناحية كانت . باللغة, وعي الناس في أهمّية 

صالة تفاعلّي لبناء الحضارة البشر . باللغة يقدر الناس علي كشف في كّل تغيير البشر و االّدوال .
ّ
 2بناء اإلت

ارت اللغة العربّية من خالل القدرة علي الكالم قبل إظهار في التعليم اللغة العربية, يتم اإلسارة إلي مه  

غوّية الثاني
ّ
 بعد اللغة حياة في البشر به يقوم الذي الثاني اللغوي   قدرات أخري . الكالم هو انشطة لل

 فهي اللغة في املهارات من كواحدة كالمال ارتهم أما ، نعرف عن مهارة الكالم العربية اللغة تعلم في ، االستماع

  تحتل
 
  دورا

 
. فإّن اللغة يعني الّنطق صوت و تعبير نفس إلتصالة بها تكون  التي األخرى  بنسبة الى مهارات هاما

 جيدأهداف عام في مهارات الكالم حتي يمكن طالبة إلتصالة  ، عام بشكل. بين الناس كالبشر اإلجتماعّية

 الحياة في والواقع. ,و معرض و تشتمل املعنى توصيل الرسالة لألخرين بطريقة اإلجتماعّية و املقبول  ومعنوي 

 إلى للوصول  بالطبع ولكن. األخرى  اللغة مهارات من وظيفية أكثر املنطوقة اللغة إتقان أن يثبت اليومية

 ، لذلك. للماجستير عميقة اتقدر  لتطوير الطالب تدعم مالئمة تدريب أنشطة يتطلب االتصال ذكاء مستوى 

 .اللغة تعلم في كافية عناية الكالم مهارات تلقى أن يجب

 الجانب أن إال. قرون منذ مستمرحصوصا  وإندونيسيا آسيا شرق  جنوب في العربية اللغة تعلم إن

 تعلم بهدف هذا يحدث ، Chotib  و عند، اقّل اهتماما يزال ال والكالم االستماع ملهارات كأساس الصوتي

حقيقة تعليم ، أخرى  ناحية من. للكتاب العربية اللغة لفهم الكتابة لغة إتقان إلى فقط املوجهة العربية اللغة

 األنشطة من العديد تؤكد تدريس طريقة وهي ، النحوية الترجمة طريقة على أكبر بشكل يستند اللغة

 مع فعالة ليست الطريقة هذه أن من الرغم على. الكلمات وترجمة النحوية القواعد ترجمة في التعليمية

 قبل من لتدريسها تدريسها يتم أن أي ، الكالم هو منها والهدف ، املهارات في تحقيقها إلى تهدف التي الكفاءات

 ونقص الرسمية املواقف في عام بشكل لكن. الكلية مستوى  إلى االبتدائية املدرسة بين ما تتراوح طالب

 في خاصة شفهية بصيغة واألسئلة األفكار نقل في صعوبة يواجهون  الطالب يزال ال ، املعلومات معلومات
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 بالحرج يشعرون زالوا ما الذين الطالب من العديد هناك يزال ال. العربية وخاصة األجنبية اللغات تعلم سياق

 3.العربية باللغة التحدث أو كالمال عن التعبير في

ما تكون مسؤلّية األسرة و املجتمع أيضا.  
ّ
أّن التربية ليست بمجّرد مسؤولّية مدرسة فحسب ,بل إن

أنشطة التعليمّية يؤسس علي تنظيم الوقت في كل الدرس كماقد وردت في املنهج الدراسية و نعّرف كثيرا " 

توسيع املعرفة و قدرة التي قد تعلمها بمناهج الدراسّية " . أّما أنشطة التي يعقد خارج حّصة املدرسة لتكثير و 

  .من جميع الدروس في هذه املنهج يسمي بفعالّية

يوجد هذه األنشطة في كل مستوى العليم من مدرسة إبتدائية حّتي في الجامعة . سمعنا مرارا في 

ي استخدامها الطالب كثيرا لتطوير شخصّية , موهبة ,قرارتهم في
ّ
جميع  الجامعة وحدة أنشطة الطلبة الذ

ناحية , من الفّن , الّرياضة , تنمّية الشخصّية و أنشطة األخرى الّتي تهدف الي أن تكون إيجابية لتقّدم الطالب 

 بالنفسه .

وحدة أنشطة الطلبة أو املجّدد يعني وحدة التي يتحّرك في مجال اللغة العربّية كاملكان لتطوير مهارة في اللغة 

الب
ّ
 علي أن يستولي املهارات اللغة العربّية حسب املجاله . العربّية . باآلمل يقدر الط

إحدي من الطالب التعليم اللغة العربّية هم من بعض أعضاء وحدة أنشطة لطلبة املجّدد , كانت 

إجابّيا في بعض أنشطةها . في رأيي بأكثر أنشطة في وحدة املجّدد, هذه الوحدة يعطي زيادة الدرس عن اللغة 

يا ملدارك عن اللغة العربّية الّتي يدافع عن عملّية الّتعليم في  العربّية , و يكّون 
ّ
غوية تستطيع أن ترك

ّ
بيئة ال

 الّتعليم اللغة العربّية .

الب 
ّ
ر فعالّية الط

ّ
غة العربّية في الفصل, ما عدا دور األستاذ في تبليغ املاّدة دور أنشطة أيضا  يأث

ّ
عند الّتعليم الل

الب الّتي يتبعون مهارة خارج الفصل يستحّق زيادة الّنتائج  من ناحية حبرة و في مهارة الكالم . هذا يّدل 
ّ
بأّن الط

العملّية الّتي تطوير املهارة كالم . بشكل مثالي هم البد أن نكون فاخرا عند العملّية في الفصل .ألنهم متعّودون 

ذي قد كّونو في تلك الوحدة .
ّ
 بالبيعة للغوّية ال

غة العربّية بالجامعة محّمدّية يوكياكرتا و  إجتذب لي في الّتعليم
ّ
غة العربّية في قسم الّتعليم الل

ّ
الل

عليه ممكن بعض إختالف بين الطالب, من ناحية تكوين بيئة لغوّية خارج الفصل,إذن هناك إمتياز عند 

غة العربّية في قسم
ّ
ثر بعض ناحية في الّتعليم الل

ّ
غة  طالب هؤآلء يتبعون بوحدة املجدد الذي يؤ

ّ
الّتعليم الل

 العربّية بالجامعة محّمدّية يوكياكرتا, و بالحصوص في الّتعليم مهارة الكالم .

نري من إحدى األنشطة في وحدة أنشطة الطالبة املجّدد و يريد الباحثة أن يتّعلم و يبحث مدى 

عة محّمدّية يوكياكرتا الفعالّية هذه الوحدة أنشطة الطلبة لتطوير مهارة الكالم لطالب شباب العربّية بجام
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ين ال 
ّ
حيث جميع املشاركين تلك الوحدة برمجة لتمّرن في كل أسبوع , حّتي لدي قيمة أكثر بحيث طالب الذ

يشتركون هذه الوحدة . عّدة مرات  بعض الطالب يشتركون في املسابقة . منظما حّتي في هذه الوحدة بني  بيئة 

ر طّية و 
ّ
غوّية جّيدا , النزعة الش

ّ
ر بعضها بعضا .الل

ّ
 فعالّية. ألّن في تفاعل اإلجتماعّية يوث

و لذالك الباحثة مهتّم في رفع العنوان " فعالّية وحدة أنشطة ألطلبة  "املجّدد " في تطوير مهارة الكالم 

غة العربّية بجامعة محّمدّية يوكياكرتا
ّ
. بنائا  ”عند أعضاء وحدة أنشطة طلبة كالطالب قسم التعليم الل

وحدة انشطة  في البحث هذا سُيجرى  علي ما قّدمت من األسباب و الحجاج اتمسك علي رفع هذا العنوان.

 الدراس ي العام من األول  الدراس ي الفصل خالل وسُيعقد بجامعة محّمدّية يوكياكرتاالطلبة " املجّدد"

 في في كأعضاء العربية اللغة تعليمقسم   لطالب بحثية موضوعات مع 2018 فبراير - يناير في 2018-2019

 .وحدة انشطة الطلبة " املجّدد"

 

فأّن آملها في رفع العنوان تستطيع أن تعرف فعالّية وحدة أنشطة ألطلبة  "املجّدد " في تطوير مهارة 

ي مضبوط 
ّ
غة العربّية بمستوي الثالث بجامعة محّمدّية يوكياكرتا الذ

ّ
الكالم عند الطالب قسم التعليم الل

ق بمهارة كالم .
ّ
 بالنتائج األكادمي عند التعليم في الفصل الذي يتعل

 

 أسئلة البحث . ب

 وبناء على الخلفية البحث أعاله، فإن بحديد املشكلة التي ستعرف في هذه البحث هي:

 ؟ تنفيذ األنشطة التي يعقد في وحدة أنشطة الطلبة املجّدد بجامعة محّمدّية يوكياكرتا كيف .1

املجّدد في تطوير مهارة الكالم اللغة العربّية عند الطالب قسم التعليم  فعالّية األنشطة  كيف .2

غة العربّية بمستوي الثالث بجامعة محّمدّية يوكياكرتا 
ّ
 ؟ 2017الل

 

 أهداف البحث . ج

 في وحدة أنشطة الطلبة املجّدد بجامعة محّمدّية يوكياكرتااألنشطة  عواملعرفة مل .1

الطالب قسم التعليم الاملجّدد في تطوير مهارة الكالم اللغة العربّية عند عرفة فعالّية األنشطة مل .2

غة العربّية بمستوي الثالث بجامعة محّمدّية يوكياكرتا 
ّ
   2017الل

 

 فوئد البحث  . ح

 يرجي بهذه البحث يعطي املنافع مايلي :

ت العلمية في مجال اللغة فوئد النظري من املتوقع أن يسهم هذا البحث في التخصصا .1

 العربية, و خاصة في مجال الكالم. و كمرجع  للبحث في املستقبل.
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فوئد التطبيقي كمقياس في  تحسين تعليم اللغة العربية ,ال سّيما في أنشطة وحدة النشاطة  .2

 الطلبة " املجّدد" 

  

 تحديد املشاكل  . خ

تحديد املشاكل في هذه البحث عن مهارة الكالم عند طالب قسم تعليم اللغة العربية كأعضاء وحدة 

 النشاطة الطالبة " املجّدد". 

 

 هيكل البحث . د

يتم استخدام املنهجية مناقشة لتقديم نظرة عامة على املناقشات املنهجية وسهلة الفهم ، يتم ترتيب 

ة غير مجدية في كل فصل. ثم يتم كتابة هذه الرسالة على البرمجة املنهجية بحيث ال تجري مناقش

 النحو التالي:

 

 األول  لباب. ا1

, املشكالت  البحث , أسئلة البحث تحديد  األول عبارة عن فصل تمهيدي يتكون من الخلفية بابال

يهدف هذا الفصل إلى تزويد القارئ    فوئد البحث هيكل البحث,و بحوث السابقة.أهداف البحث , 

ا لسلسلة الدراسات التي أجراها الباحثون. ا أولي   بوصف 

 الثاني باب. ال2

ق بمهارة الكالم و مهارة  سوف يناقش الفصل الثاني
ّ
يعني إطار النظري عن فعالّية , أنشطة الذي يتعل

 الكالم.

 الثالث باب. ال3

منهجّية البحث يعني منهج البحث الكيفي الذي يتكون من  الثالث عبارة عن فصل يحتوي على  بابال

مدخل البحث و نوع البحث , أدوات البحث , البيانات ومصادرها, و منهج جمع البيانات , مجتمع و عيانة 

  البحث .

 الرابع باب. ال4

البحث  تحليل بيانات  و يبحث عن نتائج البحث و التقديم املناسب عن مدخل يحتوي على  رابعال بابال

 في وحدة النشاطة الطلبة " املجّدد" .

 . الباب الخامس 5

هذا الباب هو الباب ألخير في بحث العلمي يحتوي علي خالصة الكتابة و املناقشة التي عرضتها البحثة , و 

 إلقتراحات الفائدة  و تعليق قائمة املصادر و املراجع .
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 الدراسات السابقة . ذ

لتجنب نفس البحث أجرى الباحث لدراسة املكتبية على بعض بعد القيام ملراجعة املكتبة و 

 بحث العلمي املتعلقة باملوضوع الذى أجذ الباحث و هي

غة العربّية في تحسين مهارة الكالم اللغة  " بعنوان معمر مصبح البحث العلمى .1
ّ
فعالّية الالمنجية الل

 في العربية باللغة ,2018 – 2017العربية في مدرسة الدينية معهد اإلسالم يوكياكرتا للّسنة الّدراسّية 

 ".يوجياكارتا في الداخلية اإلسالمية اإلسالم مدرسة

 باللغة الكالم مهارات تحسين في الخطبة أسلوب استخدام مدى معرفة مصبح أراد الدراسة هذه في

 طريقة أن هي الرسالة هذه من عليها الحصول  تم التي النتائج.يوجياكارتا اإلسالم مدرسة في العربية

 فعال مسند مع يوجياكارتا اإلسالم مدرسة في العربية باللغة التحدث مهارات تحسن أن يمكن الخطبة

 أجراها التي الكتابية والفحوصات الشفوية االختبارات نتائج خالل من ذلك مالحظة ويمكن. للغاية

ا 15 من وهي ، الباحثون  ا 80 من أعلى درجات على حصلوا طالب  ا طالب   الذين الطالب كان حين في ، إجمالي 

ا 80 من أقل سّجلوا  العربية األنشطة أن االستنتاج يمكن ، أعاله املذكورة البيانات من. طالب 6 طالب 

 تصنيفها يمكن يوجياكرتا اإلسالمية في مدرسة في العربية باللغة الكالم مهارات تحسين في الالمنهجية

 .للغاية فعالة أنها على

 في الثاني واملتغير الالمنهجية باألنشطة تتعلق التيبحث  هي البحث هذا مع السابقة البحث معادلة إن

 هذه فيه تبحث الذي الوقت في الكالم طريقة من الحد أو البحث هو والفرق  ، الكالم قدرة تحسين

 4املختلفة في وحدة انشطة الطلبة بمجدد أنشطة الدراسة

البحث العلمى لذلفى أمالي واحدة تحت املوضوع فعالّية المنهجية ممارسة لترقية مهارة الكالم اللغة  .2

, فى ذالك  2016-2015ممارسة في مدرسة العالية علي مكسوم كرفياك سنة دراسية  1العربية فصل 

البحث أردت ذولفي ملعرفة مدى قدرة الفعالّية الالمنهجية ممارسة الذى عقد فى املدرسة العالية علي 

 خارج املنهجية تنفيذ أن هي السابقة البحث نتائج . ممارسة لترقية مهاوة اللغة العربية 1مكسوم فصل 

 يصلون  الذين الطالب من العديد هناك يزال ال ولكن ، اجتماع كل في ضعيف بشكل يسير املنهجية

 دليل باستخدام 3 إلى 1 الدرجة من التعلم مواد باستخدام ُيسمح. أسبوع كل متواجدين وغير متأخرين

 الطريقة هي املعلم قبل من املستخدمة التعلم طريقة. آخر دليل الستخدام" 4-1عربية لناشئين "

 1 فصل في الالمنهجية املنهجية فعالية كانت. األدوار لعب وطريقة الجماعية املناقشة وطريقة ، املباشرة
                                                             
4Misbahul Muammar, berjudul Efektifitas Metode khitobah dalam Meningkatkan Ketrampilan Berbicara Bahasa 

arab di pondok pesantren Al-Islam Yogyakarta.Mahasiwa Angkatan tahun 2014 jurusan PBA Fakultas Pendidikan 
Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Pendidikan 
Bahasa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2018. 
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 القدرة وكانت ،٪ 37.9 بنسبة فعالية األقل الفئة في االستبيان أداة باستخدام تحليله تم الذي مومراسة

 .3,338 بلغت كبيرة بزيادة املعالجة قبل من أعلى العالج بعد بالعربية التحدث على

 هو الفرق . كالمال مهارات وتحسين متغيرة فعالية في هي البحث هذا مع السابقة  البحثية املعادلة هذه

 5. .النوعي البحث هذا يستخدم بينما الكمي البحث أعاله البحث يستخدم البحث أسلوب في أنه

 كالمال العلم تعلم تحقيق في وتأثيرهايئة اللغوّية ب فعالية" بعنوان نور  الدين سروج حمدمل البحث العلمى .3

ة  قسم في طالب. 2012 عام في  سنان بجامعة  ،" املعلمين وتدريب التربية كلية تعليم اللغة العربّيِّ

 الفئة في كانت PBA طالب لبيولوجيا 2012 فئة فعالية أن وجد ، الدراسة هذه في. يوجياكارتا كاليجاغا

 al و lughowiyah العلمي التحصيل فاعلية بين تأثير وهناك٪. 51.52 بنسبة طالب 17 مع املتوسطة

kalam ، هو البحث هذا مع أعاله البحث في التشابه إن. أخرى  بمتغيرات متأثر٪ 87.9 بينما٪ 12.1 وهو 

 باستخدام البحث طرق  وعلىيئة اللغوّية ب  على البحث في الفرق  ، كالم وكفاءة فعالية على البحث

 6.الكمي

م طريقة فاعلية البحث العلمى .4
ّ
 الثامن الفصل في العالي التعليم ضد الصفوف خارج املجتمعية اللغة تعل

 ، الدراسة هذه في(. تجريبية دراسة) كالتن هللا هداية املتوسطة املعلومات تكنولوجيا مدرسة طالب

 وأظهرت الطبيعية اللغة تعلم في الدراس ي الفصل خارج املجتمع لغة تعلم طريقة Ulfarida استخدمت

ا بحثه نتائج
 
ا اختالف  التجريبي االختبار درجة متوسط بلغ. التحكم وفئة التجريبية الطبقة بين كبير 

 الضابطة للمجموعة البعدي االختبار درجة متوسط بلغ حين في ، 76.8067 التجريبية للمجموعة

 SMP IT الثامن الصف في العرب للطالب التحدث مهارات تحسين على قادرة الطريقة هذه. 67.3109

Hidayatullah .بينما فقط كالم مهارةو  بفعالية تتعلق البحث هذا مع السابقة البحث في املعادلة إن 

 7.الكمي التحليل ويستخدم تجريبية دراسة هو الذي البحث نوع في الفرق 
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