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 ولاأل الفصل

 أساسيات البحث

خلفية البحثأ.  
الميذ، تكوين طاقة التعليم يعترب فعاال إذا كان يعطى اخلربة اجلديدة للتإن 

حقيقة عملية التعلم والتعليم ىي عملية  .هم للوصول إىل اذلدف ادلنشوديالتالميذ وتوج
ميذ يدور كمقبل االتصال من حيث أن ادلدرس يدور كمرسل ادلعلومات و التل

 1ادلعلومات.
ميذ والدرس والوسيلة واالختبار وطريقة التعليم الللتعليم عناصر منها ادلدرس والت

 وعناصر أخرى. يتعلق ىذا البحث بإحدى عناصر التعلم وىي الدرس.
إىل عدة أقسام منها الدرس ىو شيئ سيعرف التالميذ يف التعلم. ينقسم الدرس 

لدروس العمومية مشال : والدروس اللغوية وغريىا. ا ،لدينيةوالدروس ا ،الدرس العامة
ال : العقيدة واألخالق ثتصادية وغريىا. الدروس الدينية ماإلق ،الرياضيات ،الطبيعية

ال: اللغة العربية ثاحلديث وغريىا. الدروس اللغوية موالفقو والتاريخ والتفسري والقران و 
 للغات.لغة اإلجنليزية وغريىا من اوال

عليم اللغة العربية يهدف إىل تكوين قدرة ادلرء على االتصال باللغة العربية جيدا وت
 وصحيحا بني البعض بعضا. وىذا التعليم يهدف أيضا إىل استيعاب العلم اللغوي

 لتالميذوالنحو والصرف حىت حيصال ،واإلنشاء ،واحملادثة ،ومهارة اللغة العربية كادلطالعة
ومهارة  ،ومهارة القراءة ،ومهارة الكالم ،ا مهارة االستماععلى ادلهارات اللغوية األربع منه

 2الكتابة.
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حنتاج طريقة التدريس لتسهل تعلم اللغة العربية. طريقة التدريس طريقة و 
ىف قبول التعلم حىت  التالميذليسهل  التالميذاستخدمها ادلدرس ألداء التفاعل مع 

كما نقل أجيف ىريماوان من عبد الرازق أن 3ىدف التعلم ادلنشود. التالميذيستوعب 
طريقة التدريس خطة الرينامج الشاملة ادلرتبطة خبطوات تقدمي ادلادة الدراسية غري متناقضة 

 4بادلدخل.

وطرق التدريس كثرية جدامنها طريقة ادلباشرة, طريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت 
ربية من حيث أن ادلدرس يستخدم اللغة األجنبية كاللغة تكون تقدمي ادلادة اللغة الع
وذلذه الطريقة قيمة رئيسية يف تعليم اللغة األجنبية ألن 5التمهيدية بدون اللغة األم.

ىذه الطريقة بدون استخدام يستطيعون أن ميرنوا مهارهتم الشفوية من خالل  التالميذ
 6ليد بل ىذه الطريقة جذابة جدا.ألم وبالرغم أهنم يشعرون بالصعوبة يف التقااللغة 

و من ادلعروف أن اذلدف الرئيسي من عملية تعلم اللغة العربية النبعاث قدرة 
، والقدرة على استخدام اللغة تسمى مهارة شفوياالتالميذ على استخدام اللغة العربية 

 وىي : غة على أن ادلهارات اللغوية أربعلغوية، واتفق مفكرو الل

 مهارة اإلستماع .1

 مهارة الكالم .2

 مهارة القراءة .3

                                                             
4 Nana Dsujanadan Ahmad Rifa’i, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

0202), hlm.0 
5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 3122), hlm.061 
6 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.( Bandung : Humaniora, 3122), 

hlm.67 
7  Abu Anwar, Media Pembelajaran,( Pekanbaru: Suska Press, 3112), hlm. 23 
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 7ومهارة الكتابة .4

وإحدى ادلهارات الىت تنبغى استيعاب التالميذ يف التعليم اللغة العربية ىي مهارة 
اللفظية لتعبري الفكرة، الرأي، اإلدارة االصوات  نطقادلهارة الكالم ىي قدرة على الكالم. 

 8أو اإلحساس إىل ادلخاطب.

يلعب، ومعنها فعل الشيئ باسرور أو السعادة  –اللعبة تصدر من كلمة لعب 
 بإستخدام األدوات أم بدون اساخدامها. 

 أما األلعاب يف التعليم اللغة فيما يلي:

 . لعبة لتنمية1

 . لعبة أسرة مائة2

 . لعبة نعم أو ال3

 . لعبة كرة احلار4

 األسئلةكرة . لعبة  5

 . وغريىا6

أسئلة إىل التالميذ عند  الورقة اليت فيها ادلدرس ميتر اللعبة يعين  لعب كرة األسئلة
 9التعليم. وىذه اللعبة هتدف إىل مترين مهارة الكالم وبعث احلماسة واالبتعاد عن ادلمل.

                                                             
2 Acep Hermawan, Op,Cit.,hlm, 62 
6
 Ibid, hlm, 246 

9
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam 

Belajar Bahasa  Arab,(Jakarta: Diva Press,3122), hlm.37 
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اإلنتقائية يف تعليم طريقة ، يستخدم ادلدرس اإلسالمية  ويةانالث حممدية مدرسةيف 
 درسةتعليم اللغة العربية يف م من أىدافكتاب اللغة العربية.   تها ىيلوسيو  اللغة العربية،

 .مهارة التالميذ ىف التكلم باللغة العربيةالثانوثة اإلسالمية  حممدية

علم ادلدرس التالميذ على نطق احلروف اذلجائية صحيحا يف تكلم ويف عملية التعليم 
ادلفردات يف  واحيفظأن  ادة  م يممر التالميذادلأعطى ادلدرس ادلفردات عن اللغة العربية. و 

  .اللغة العربية جيدا واتكلم اللغة العربية. ولكن أكثر من التالميذ مل يقدروا أن تكلم

 أما الظواىر الىت وجدهتا الباحثة فهي فيما يلي :

 . بعض التالميذ مل يقدروا على إجابة األسئلة باستخدام اللغة العربية. 1

 باللغة العربية داخل الفصل أو خارجو. يتكلموا مل . بعض التالميذ2

 من اللغة العربية ىف التكلم. سيةندونياللغة األجنلزية واللغة ا نيفضلو  .أكثر التالميذ  3

 ادلفردات جّيدا وصحيحا. .أكثر التالميذ مل ينطقوا 4

مهارة الكالم لدى التالميذ ىف  الظواىر السابقة، رأت الباحثة أنعلى بناء 
الثانوية اإلسالمية بكنبارو مل حتصل على أىداف تعليم اللعة العربية مدرسة حممدية 

 .ادلنشودة

لذلك حيتاج إىل تنظيم ظروف طريقة وابتداعّية لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ 
لكي حيصل على اذلدف ادلنشود. و إحدى طريقة التعليم الىت تساعد عملية تعليمية 

 لكالم.شرة لًتقية مهارة ااطريقة ادلبال

" مور السابقة فمرادت الباحثة أن تقوم بالبحث العلمي حتت ادلوضوعتمثريا إىل األ
في تعليم كرة األسئلة لترقية مهارة الكالم    بلعبة طريقة المباشرةال استخدام فعالية

 بكنبارو". سالمية وية اإلانالثمحمدية مدرسة اللغة العربية لدى التالميذ فى 
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 ب. المشكالت

 مشكالت البحث. 1

ادلشكالت  ةقدم الباحثتشكلة السابقة والظواىر ادلعرضة  بناء على خلفية ادل
 فيها يلى : ،ادلوجودة ىف ىذا البحث

 تكلم اللغة العربيةالتالميذ ىف قدرة  . أ

 قدرة التالميذ يف حفظ اللغة العربية   . ب

 كتابة اللغة العربيةقدرة التالميذ يف قراءة و ج. 

 ادلفردات يف كالم اللغة العربية لدى التالميذستيعاب د. ا

 الوسيلة التعليمية ادلستخدمة ىف تعليم اللغة العربية . ه

يف  كرة األسئلة لًتقية مهارة الكالمبلعبة  طريقة ادلباشرة ال استخدامفعالية  . و
 تعليم اللغة العربية

 . حدود البحث2

 فعالية استخدامكلة ادلوجودة ىف ىذا البحث فتحددىا الباحثة ىف شولكثرة ادل
 يف تعليم اللغة العربية لدىرة األسئلة لًتقية مهارة الكالم ك  بلعبة طريقة ادلباشرةال

 .بكنبارو اإلسالمية وية انالث حممدية درسةم التالميذ ىف

 . أسئلة البحث 3

 كرة األسئلة  بلعبة رة ادلباش طريقةال استخدام ىل" أسئلة البحث ىف ىذا البحث
 حممدية درسةم التالميذ ىف تعليم اللغة العربية لدى يف لًتقية مهارة الكالم فعال

 بكنبارو؟اإلسالمية  ويةانالث
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 هدف و فوائد البحثج. 

 .هدف البحث1

كرة األسئلة   بلعبة  الطريقة ادلباشرة استخداممعرفة فعالية  ىذا البحث يهدف إىل
 بكنبارو. اإلسالمية وية انالث حممدية مدرسةمهارة الكالم لدى التالميذ يف  لًتقية

 ئد البحثا. فو 2
ريقة والوسيلة التعلمية ىف عملية ادلعلومات عن أمهية استخدام الط لتوزيع ،. للمدرسة1

 تطوير ادلنهج ادلدرسة و التعلم والتعليم وما يتعلق بالتخطيط, 
 كمصدر ىف أداء عملية التعلم والتعليم ادلتنوعة  ،. للمدرس2
 عاب ادلادة يستإل للتالميذ, كسهل . 3
. للباحثة, لتوزيع معرفة الباحثة عن أمهية وسيلة التعلمية وطريقة التدريس ىف عملية 4

ط ادلقررة لنيل الشهادة اجلامعية ىف قسم تعليم و التعلم والتعليم ولتكميل شر 
 اللغة العربية.

 حات البحثد.مصطل

فتوضح الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف  ،ء يف فهم ادلوضوعلدفع عن األخطا
 ىذا ادلوضوع :

 10فعالية ىي حتصل كل خمطط. .1

الطريقة ادلباشرة .طريقة ادلباشرة ىي إحدى الطريقة من طرق تدريس اللغة العربية .2
 هبا اللغة األوىل.تتم هبا تعليم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة الىت تعلم الفرد 

11 
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أسئلة إىل التالميذ عند  الورقة اليت فيها ادلدرسرمي تاللعبة يعين  لعب كرة األسئلة .3
 12التعليم.

 لفظية لتعبري الفكرة و الرأي والاالصوات  نطققدرة على  يمهارة الكالم ى .4
 13ة أو اإلحساس إىل ادلخاطب.اإلراد
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