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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 

اللغة العربية ىي اللغة ادلنسوبة إىل أىل البالد العربية أو شبو جزيرة 

واللغة العربية ليست مادة عادية من ادلواد الدراسية، ولكنها اللغة  1العربية.

 2العربية.وسكان األقطار القومية، لغة القرآن الكرمي والدين، لغة أبناء العروبة، 

االستيعاب على اللغة العربية شرط رئيسي على جناح األفراد ىف مواجهة 

حتديات األزمنة ىف عصر العودلة. وعملية التعلم وتعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة 

يرون أن درس اللغة العربية  تالميذالرمسية وسيلة رئيسية لتعلمها لكن بعض ال

 تعودوا باللغة اإلندونيسية.صعب للفهم والتطبيق ألهنم قد 

خطة شاملة ومنظمة لتقدمي ادلادة اللغوية. وتلك الطريقة غري الطريقة ىي 

متناقضة. وىي معتمدة على ادلدخل ادلختار. وبعبارة أخرى أن الطريقة خطوات 

عامة عن تطبيق النظريات ادلتضمنة ىف ادلدخل. وختتار ادلهارات اخلاصة ادلعلمة 
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كيفية ترتيبها ىف ىذه ادلرحلة.وطريقة التدريس كيفية مستخدمة وادلواد ادلعرضة و 

 3لتنفيذ اخلطة ادلصممة ىف النشاط الواقعي والتطبيقي ىدفا إىل وصول اذلدف.

إن أمهية طريقة التدريس تًتكز يف كيفية استغالل زلتوى ادلادة بشكل 

من ادلواد، ميكن التالميذ من الوصول إىل اذلدف الذى ترمى إليو يف دراسة مادة 

وواجب ادلدرس أن يأخذ تلميذه، من حيث ادلستوى الذى وصل إليو، زلاوال أن 

 4يصل بو إىل اذلدف ادلنشود.

وإذا وجدت الطريقة وانعدمت ادلادة، تعذر على ادلدرس أن يصل إىل 

غايتو، وإذا كانت ادلادة دمسة والطريقة ضعيفة مل يتحقق اذلدف ادلنشود، فحسن 

فقد ادلادة، وغزارة ادلادة تصبح عدمية اجلدوى، إذا مل تصادف الطريقة اليعوض 

 5طريقة جيدة.

الطريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة ادلستعملة يف تعليم اللغة العربية من 
الطريقة السمعية و 6خالل ترتيب معني وىي اإلستماع والكالم والقرأة والكتابة.

تقدم ادلواد ادلنقولة من مواقف احلديث يف اللغة األجنبية باللغة الوطنية،  الشفوية
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تزويد اللغة الوطنية بشرح لكل   -على أية حال -إال أن ىذه الًتمجات ال حتاول
 7كلمة.

لقد نظرت ىذه الطريقة إىل مهارات اللغة األربع من خالل ترتيب معني 
مث أخذت تركز منذ السنوات األوىل ىو االستماع واكالم والقراءة والكتابة ومن 

 8على اللغة كما تتكلم يف مواقف احلياة اليومية.

الطريقة ادلستخدمة يزداد حسنها بدعم اللعبة اللغوية، ومن اللعبةاللغوية 
 Terka)السمعية الشفوية باستخدام لعبة ختمني العمل ادلطابقة ىي الطريقة 

Aksi) يستخدم مصطالح األلعاب اللغوية .Language Games  يف تعليم اللغة
لكي يعطي رلاال واسعا يف األنشطة اللغوية الفصيلة لتزويد ادلعلم والطالب 
بوسيلة ممتعة للتدريب على عناصر اللغة وتوفري احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية 
ادلختلفة, وىي أيضا توظف بعض العماليات العقلية مثل )التخمني( إلضفاء 

على تلك األنشطة وتتيح للطالب نوعا من اإلختيار للغة اليت  أبعاد اتصالية
 9يستخدموهنا.

اجمليب كيفية تعليم اللغة وهتدف إىل اكتساب السرور يف اللعبة عند فتح 
التعليم وترقية ادلهارة اللغوية منها مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة 

 10ومهارة الكتابة.

اليت تستطيع أن ترقي مهارة الكالم ىي لعبة وإحدى األلعاب اللغوية 
وىذه اللعبة هتدف إىل ترقية مهارة الكالم بكشرة .(Terka Aksi)ختمني العمل 
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لكي يستطيعون التالميذ على تدريب الذاكرة اخلاصة بك،  11تدريبات.
 ةاإلبداع، والصرامة يف التعليم.

األربع, ألن اللغة  مهارة الكالم ىي الضرورية من تلك ادلهارات اللغوية 
ومهارة الكالم عند أجيف ىريماوان قدرة على تعبري األصوات 12كالم ال الكتابة.

اللفظية أو ادلعاين لتعبري الفكرة والرأي واإلرادة واإلحساس إىل ادلخاطب. وىف 
ادلعٌت االوسع أن مهارة الكالم نظام الرموز ادلمكنة مساعها وبصرىا بانتفاع 

دف منها تقدمي الفكرة ىف توفري احلاجة. ومهارة الكالم عضالت اإلنسان، واذل
عند ىيندري غونتور تارجيان مجع بني العوامل اجلسمانية والسكولوجية والعصبية 

 13والداللية واللغوية وتكون ألة رقابية اجتماعية مهمة يف حياة اإلنسان.

ة إحدى ادلدارس يف مدينادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بستان العلوم ىي 
بكنبارو.بناء على ادلالحظة األولية رأت الباحثة أن عملية التعلم والتعليم اللغة 

التدريس متنّوعة، ويستخدم مثال يستخدم ادلدرس طريقة  العربية فيها جيدة،
ليسألوا التالميذ ادلدرس الوسائل التعليم متنّوعة أيضا، مث يعطي ادلدرس فرصة إىل 

يف تلك ادلدرسة  تالميذإليها عن ادلادة الدراسية. فادلرجو أن يكون مهارة الكالم 
يف مهارة  التالميذقامت الباحثة بالبحث التهدية قدرة جيدة ولكن بعد ما 

 .الكالم ضعيفة
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 وأما الظواىر الىت وجدهتا الباحثة فهي فيما يأتى:

 ةحوفصي ةغة العربية جيدتكلم اللأن  يستطيعوامل التالميذكثري من  (1
 ئيةايف نطق احلروف اذلج التالميذ خيطئونكثري من  (2
 م والتعلميلغة اإلندونيسية عند عملية التعلال التالميذ يستخدمونكثري من  (3

للبحث  ةتجذب الباحثى خلفية البحث والظواىر السابقة تبناء عل
الطريقة  باستخدام(Terka Aksi)" فعالية لعبة تخمين العمل حتت ادلوضوع 

في المدرسة المتوسطة  تالميذاللترقية مهارة الكالم لدى السمعية الشفوية
 بارو. "ستان العلوم بكناإلسالمية ب
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 البحثمشكالت  .ب 
 بناء خلفية ميكن مشكلت كما يلي :

 للغة العربيةيف إجابات األسئلة يف التكلم با التالميذقدرة  .1
 وسائل التعليمية يف تعليم وتعلم ال .2
 تالميذالبيئة اللغوية يف التكلم باللغة العربية لدى  .3
لًتقية (Terka Aksi)بلعبة ختمني العمل استخدام الطريقة السمعية الشفوية  .4

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية بستان العلوم  تالميذمهارة الكالم لدى 
 .بكنبارو

 حدود البحث .ج 
 Terka)فعالية لعبة ختمني العمل ولكثرة مشكالت البحث حتدد الباحثة عن

 Aksi)يف  تالميذاللًتقية مهارة الكالم لدى ستخدام الطريقة السمعية الشفويةبا
 بارو.توسطة اإلسالمية بستان العلوم بكنادلدرسة ادل

 البحث  سؤال .د 
استخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة ختمني العمل ىل أما سؤل البحث ىو 

(Terka Aksi)الصف الثاين يف ادلدرسة تالميذ لًتقية مهارة الكالم لدى  فعالة
 ادلتوسطة اإلسالمية بستان العلوم بكنبارو؟

 البحث  هدف .ه 
 Terka)فعالية لعبة ختمني العمل السابق ىذا البحثلمعرفة بناء على األسئلة 

Aksi)يف  التالميذستخدام الطريقة السمعية الشفويةلًتقية مهارة الكالم لدى با
 بارو.توسطة اإلسالمية بستان العلوم بكنادلدرسة ادل
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 أهمية البحث  .و 
 أما األمهية اليت ترجوهبا الباحثة عن ىذا البحث كما يلى :

 للمعّلم، ىذا البحث لتعمق وتوسيع خربة ادلعلم يف تعليم اللغة العربية.  (1
يف ادلدرسة ادلتوسطة  التالميذمهارة الكالم عند ترقية  دلساعدة ،للتالميذ (2

 .اإلسالمية بستام العلوم بكنبارو
للباحثة، لتعمق وتوسيع خربهتا يف التعليم ولتكميل شرط من الشروط  (3

تعليم اللغة العربية بكلية قسم  اجلامعية يفادلقرة للحصول على الشهادة 
 .الًتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

 حات البحث مصطل .ز 
الطريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة اليت ادلستعملة يف تعليم اللغة  (1

ة اءالعربية من خالل ترتيب معني وىي اإلستماع والكالم والقر 
 14والكتابة.

ىي لعبة مستخدمة يف تعليم اللغة Terka Aksi))لعبة ختمني العمل  (2
هتدف إىل ترقية وىذه اللعبة Terka Aksi))باستخدام بطاقة ختمني العمل 

 15الكالم بكشرة تدريبات.
مهارة الكالم ىي الضرورية من تلك ادلهارات اللغوية األربع, ألن اللغة  (3

 16.كالم ال الكتابة
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