الباب األول
أ .خلفية البحث

مقدمة
ّ

اللغة ىى ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم .1اللغة ىى آلة مهمة
يستعملها اإلنسان لالتصاالت بينهم .وكان الفرق اخلاص بني اإلنسان
وادلخلوقات األخرى وجود اللغة الىت تقوم على أساس احلياة اإلنسانية.
فاإلنسان مربوط دائما باللغة الىت يستعملها ىف احلياة .2وخلق اهلل اإلنسان
ألسنة سلتلفة فتختلف لغة الناس .ومن ىذا االختالف نشأت لغات ىف
الدنيا.
إ ّن اللغة العربية لغة العلماء القدماء صورو بألفاظها آماذلم وأمانيهم
وشدة احليويّة.
ادلادة وعذوبة اللفظ ومجال الوقع ّ
وشعورىم وىي متتاز بغزارة ّ
عدة قرون سابقة ومل تزل تبقى يف لسان
وىي لغة راقية طويلة العمر ،ظهرت ّ
أىلها بأصالتها .أل ّن اللغة العربية ثابتة يف نظامها اللغوي ،وجوىرىا،

 1الشيخ أمحد اإلسكندري والشيخ مصطفي عنان ،الوسيط فى األدب العربي وتاريخه،
(فونوروكو :مطبعة دار السالم ،)2009 ،ص3 :

Imam Asrori, Sintaksis Bahasa Arab, Frase Klausa Kalimat, Cetakan pertama.
(Jombang: Kinara, 2004), hal 4
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وقواعدىا ادلعجميّة ،والنحوية ،والصرفية ،والدالليّة ،وغريىا من أسباب
3
الرقّ ّي.
وترجع عناصر أية لغة اليت نطقها البشر التصال بينهم إىل أمرين ومها
وتتكون الداللة من معاين ادلفردات ) ،(Lexicalوقواعد
الصوت والداللة.
ّ
التنظيم ) (syntaxأي النحو ،وقواعد البنية ) (Morphologyأي الصرف،
وقواعد األسلوب )( stylisticأي البالغة .4وكانت اللغة العربية تتضمن تلك
العناصر كلها.
وكانت اللغة تلعب دورا ىاما يف حياة الناس .ألن اللغة من أداة
االتصال ووسيلة التعبري .فإن اذلدف األساسي لتعليم اللغة العربية ىو
اكتساب ادلتعلم القدرة على االتصال اللغوي الواضح السليم .سواء كان ىذا
االتصال شفويا أو حتريريا .وكل زلاولة لتدريس اللغة العربية جيب أن تؤدي
إىل حتقيق ىذا اذلدف .كلية ادلعلمني اإلسالمية ىي احدى ادلؤسسات
الًتبوية يف اندونيسيا اليت تقوم بتعليم اللغة العربية .ىاتان اللغتان تكونان
اللغتني للتخاطب يف احملادثة اليومية وكذلك تستخدم ألنشطة التعلم
والتعليم.

 3عبد احلافظ زيد ،MA ،علم اللغة( ،غري منشور ،دون السنة) ص .9
 4الدكتور علي عبد الواحد ،فقه اللغة( ،مصر :دار هنضة ) ص134 .
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إن حقيقة اللغة ىي النطق وأصبحت اللغة مهمة من حيث وجودىا
ودورىا وذلك نري من أكثر ادلتعلمني باللغة وكانت اللغة ىى اآللة
ادلستخدمة لسائر ادلخلوقات ىف ىذه العامل لالتصال ونيل األخبار وادلفردات
عنصر من عناصر اللغة ىى تكون مهمة عند االتصال وبالكلمات ايضا
نقدر على التعبري األفكار واآلرء وادلشاعر.
وىف تعليم اللغة العربية ىى اللغة األجنبية لغري الناطقني هبا احتياجا
ذلم ىي الطريقة ىف تعليمها حىت يستطيع ادلعلم على توصيل ادلادة بالسهولة
وادلتعلم يقبلها أيضا .وكانت اللغة ذلا دور ىام يف حياة الناس وذلذا البد
للناس أن يهتم يف تعليمها والسيما دلدرسي اللغة العربية خاصة ومدرسي
اللغة الألخرى عامة .فعليهم أن يفهموا النظم والطرق يف تعليم اللغة العربية
جيدا وأن الغرض الغاية يف تعليم اللغة ىي ليكون الطالب ماىرين يف احلادثة
الفصيحة واإلستماعية والقرأة والكتابة اجليد وباجلملة ليكون الطالب ذلم
قدرة جيدة يف اللغة العربية.
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اللغة العربية ىي اللغة األساسية للمسلمني فضال عن دعم لغات
أخرى .وذلك ألن كل مصدر من ادلصادر اإلسالمية باللغة العربية .اليت
جيب أن يفهم مجيع ادلؤمنني والغرض من دراسة واللغة العربية كمايلي:
 .1تعليم اللغة لغرض الدراسة الدينية اإلسالمية
5

Siti Baroroh Baris, Penerapan Bahasa Arab, (YayasanJami’ah Sunan Kali

jaga, Yogyakarta, 1968), hal 45
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 .2تعليم اللغة لغرض دراسة العلوم
 .3تعليم اللغة دلخالطة بني اجملتمع
بالنسبة اىل ذالك أن الغرض من التعليم اللغة العربية لتسهيل دراسة
الدين اإلسالمي وﲟعٌت استيعاب ادلفردات اللغة العربية جيعل التالميذ قادرا
على قراءة األدب العرﰊ وترمجة القرآن واحلديث وتفسريمها وما أشبو ذلك.
بينما يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية النور تنجريانج ،تستند الباحثة
بيان معلم اللغة العربية مع بعض التالميذ خصوصا من الصف السابع .متكن
للباحثة احلصول على ادلعلومات أن تدريس اللغة العربية ىناك ال يزال أن
يستخدم طريقة الًتمجة يف الكتاب اللغة العريبة خاصة وتستمع التالميذ
الدراسة عن الًتمجة من ادلعلمني حىت ال يعطىى التالميذ فرصة للتواصل لنطق
العريبة حول الفصل مع أصدقائهم وال جيعلون اإلبداعي ومييلون اإلفراد .مثّ
وجدت الباحثة من قبل الدورة أ ّن نتائج معدلة التالميذ ىي  46،27أو
بقدر  % 23من  30تلميذا .كما عرفنا أ ّن النتائج ادلناسبة يف صلاح التعلّم
ىي  % 70أو أكثر.
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واألسباب من ذلك الواقع ىي :
 .1ضعف ادلفردات
 .2عدم وجود التدريب مهارات الكالم مباشرة

Wawancara dengan Guru Bahasa Arab (Dodi Sugiri) dan praktek mengajar langsung
pada tanggal 25 juli 2018

4

6

 .3عدم الثقة من ادلتعلمني يف التعبري عن آرائهم وخاصة أثناء عملية
التعلم.
إنطالقا من ىذه الظاىرة ،تشعر الباحثة بأمهيتها ألن يفعل البحث
اإلجرائي يف الفصول الدراسية ىناك.
الوسائل ىي األلة اليت تساعد على عملية التعليم ويعمل على توضيح
معٌت الرسالة ادلنطق حىت يصل اذلذف األفضل يف التعليم.
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ترخيم احلوائط ىو جتمع ادلفردات التنظيمية بشقل ادلنهجية إما يظهر
حبروف الكبري ويلصق يف حائط الفصل 8.ادم ينطق ترخيم احلوائط يعمل
على مالحظة ادلقيمة من الدراسة اللغة حول الفصل .ترخيم احلوائط ىو
ملصقة وإلرتفاع
الوسائل الدراسية الىت تستخدم ﲟناقشة الفصل ويظهر بصورة ّ

مفهوم ادلفردات اللغة العربية دون استخدم القاموس واعطاء ادلفردات من

ادلدرس 9.الباحثة تفعل اصالحا لتحسني مهارة التالميذ يف الكالم باستخدام
ّ
وسائل ترخيم احلوائط .باألضافة اىل ذلك ،تأخذ الباحثة ىذا ادلوضوع

"استخدام وسائل ترخيم الحوائط في قدرة التالميذ على مهارة الكالم"
(البحث اإلجرائ يف الصف السابع من مدرسة النور ادلتوسطة تنجريانج)
ب .أسئلة البحث
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Kustandi, Cecep. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 9
Wagstaff, Janiel M. 1999. Teaching Reading and Writing With Word Walls. USA :
Scholastic Inc. Hal 5
9
Wagstaff, Janiel M. 1999. Teaching Reading and Writing With Word Walls. USA :
Scholastic Inc. Hal 6
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انطالقا من حتديد ادلشكالت ،تقوم الباحثة بتقرير ادلشكالت كما
يلي:
 .1كيف يتم استخدام وسائل ترخيم احلوائط لًتقية قدرة التالميذ على
مهارة الكالم يف الصف السابع من مدرسة النور ادلتوسطة تنجريانج ؟
ج .أهداف البحث
أما األىداف اليت ترغب الباحثة يف ىذا البحث فتحتوي على ما
يلي:
 .1التعرف على استخدام وسائل ترقية قدرة التالميذ على مهارة كالم يف
الصف السابع من مدرسة النور ادلتوسطة تنجريانج.
د .فوائد البحث
ومن ادلتوقع أن يستفيد ىذا البحث مجيع األطراف ،أما بالنسبة
لفوائد ىذا البحث ىي كما يلي:
.1الباحثة
تنمية قدرة الباحثة على التفاىم وتطبيق اللغة العربية ولزيادة معرفتها
يف تدريس مهارة الكالم باستخدام وسائل ترخيم احلوائط وترجو
الباحثة أن تأيت هبذا البحث ادلعلومات والبيانات عن عملية تعليم
اللغة العربية.
.2التالميذ
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تشجيع التالميذ بإمناء قدراهتم ومهاراهتم باللغة العربية خاصة يف
تعليم مهارة الكالم على استخدام وسائل ترخيم احلوائط لتزويد قدرة
التالميذ على الكالم.
ادلدرس
ّ .3

دلدرس اللغة العربية ليكون تعليم اللغة
أن يكون ىذا البحث وسيلة ّ
العربية سهلة وتصبح ادلدرس عارفا كيف يف تدريس مهارة الكالم
باستخدام وسائل ترخيم احلوائط وأل ّن يف منفعة وسائل ترخيم
احلوائط صارت التالميذ اىتماما على ىذه الوسائل كى جيد أفضل
النتائج يف ادلهارات اللغوية.

ه .فرضية البحث
وانطالقا بشرح مشكالت البحث السابق فتأخذ الباحثة الفرضية "أن
استخدام وسائل ترخيم احلوائط سوف تًتقى مهارة التالميذ على الكالم يف
الصف السابع من مدرسة النور ادلتوسطة تنجريانج ".
و .منهج البحث
أ .نوع البحث
طريقة البحث الىت تستخدم ىف ىذا البحث بطريقة إجرائية .حبث
إجرائي ىو كيف يستطيع فرقة ادلدرس أن ينظم ظرف إجرائي عملياهتم ,وىم
حياولون الرأي لتحسني إجرائي عملياهتم وينظرون أثر ظاىر من سعيو 10.وأما
Rochiati Wiraatmaja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Rosdakarya,
2009), hal. 13
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إجرائيت البحث ادلنفذة ينقسم إىل شكل دورة األنشطة ادلعتمدة على ما
تتلخصها سوىر سيمي أري كونتو

(Arikunto

 )Suharsimiمن النماذج

ادلتعددة .وىذا تصميمي تكون من أربعة اخلطوات ،وىي التدبري واإلجرائي
وادلالحظة والتفكري.
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ب.موقع البحث
ىذا البحث يشتمل حبث اإلجرائى يف الصف السابع من مدرسة
النور ادلتوسطة تنجريانج وىذا البحث حياول لتحسني كالم اللغة العربية أى
باستخدام وسائل ترخيم احلوائط يف مدرسة النور ادلتوسطة تنجريانج مدرسة
النور ادلتوسطة تنجريانج .كما ذكرنا السابقة وجود الصعوبات تعلّم التالميذ
فيها خصوصا ىف مهارة الكالم .مث حتتاج إىل عناصر التعليم لتحسني أو
لتنمية نوعية باستخدام وسائل وطريقة وغريىا من مصادر التعليم والذي
مدرس اللغة العربية احلقيقي يف ىذا الفصل.
يكون بادلالحظة ىو ّ
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ج .موعد البحث

وأما موضوع البحث فهو التالميذ يف الصف السابع من مدرسة النور
ادلتوسطة تنجريانج .تعينت الباحثة حبث اإلجرائي يف مدرسة النور ادلتوسطة
تنجريانج وعددىم مخس وثالثون تلميذا.
د .مصادر البيانات
11

Prof. Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, cet ke-1, (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2009), h. 16
12
Dialog bersama Dodi Sugiri (guru bahasa arab) hari rabu 25 Juli 2018, pada pukul 9
WIB.
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مصادر مجع البيانات للحصول على ادلعلومات ادلفصلة الباحثة تعيني
مصادر البحث يأيت من:
 -1مدرس اللغة العربية
 -2االستجابة التالميذ وال سيما فيما يتعلق مع تنفيذ وسائل ترخيم
احلوائط لتحسني مهارات التالميذ يف الكالم العربية
 -3بيانات ادلالحظة
 -4البيئة يف مدرسة النور ادلتوسطة تنجريانج.
ه .أساليب جمع البيانات
جلمع البيانات احملتاجة ،تستخدم الباحثة األساليب وىي
:ادلالحظة) ,(Observasiادلقابلة) ,(Wawancaraالوثائق ),(Dokumentasi
االختبارات)(Test

و .أساليب تحليل البيانات
يف حتليل البيانات كانت الباحثة تعاجلها مناسبة دلشكلتها .حتليل
البيانات اجملموعات النوعيات .
ونتائج اختبار التالميذ زللّلة لتعيني قدرة الكالم يف كل دورة باتباع
اخلطوات اآلتية:
أ) يعرب التالميذ الناجحني يف كل اختبارات إذا حصلوا على النتائج أكثر
من  07أو تساوي ب  07مناسبة لتوفري ادلدرسة.
ب) قدرة نتائج تعلّم التالميذ منظور من قدرة النتائج ادلعدلة يف كل دورة.
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احلد األدىن للنتيجة الناجحة ()07
ج) إذا كانت ادلعدلة أدىن من ّ
فالتالميذ غري الناجحني ىف الكالم.
د) قدرة نتائج الفرد منفذ ﲟقارنة قيمة االختبار اجلديد بالقيمة أوىل
(معدلة قبل االختبار) نظرا إىل التقدير ادلعيّنة.
ي .تنظيم البحث
لكي يكون ىذا البحث ترتيبا منظما ،تنقسم الباحثة ىذا البحث إىل
مخسة أبواب وىي كما يلي :
مقدمة تكون من خلفية البحث وأسئلة البحث وأىداف
األول ّ
الباب ّ
البحث وفوائد البحث وفرضية البحث ومنهج البحث وتنظيم البحث.
والباب الثاين ىو اإلطار النظري للبحث يكون من ادلباحث العامة عن
وسائل ترخيم احلوائط وىي تعريف عن وسائل ترخيم احلوائط وأنواعها وشليزاهتا
وعيوهبا وتدريسها .وادلباحث العامة عن مهارة الكالم من التعريف وأمهيتها
وأىدافها ورلاالهتا ومستوياهتا وخطواهتا.
والباب الثالث منهج البحث ويشتمل على موقع البحث وموعد
البحث وطريقة البحث وإجرائيات البحث وأساليب مجع البيانات وأساليب
حتليل البيانات وفروض البحث
الباب الرابع حتليل بيانات البحث وىى وصف البحث (قبل الدورة
والدورة األوىل والدورة الثانية) ومناقشة نتائج البحث وإجابة الفرضية
النتائج وادلقًتاحات .الباب اخلامس  :اخلامتة وىى خالصة
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