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 الفصل األول
 البحث ياتأساس

 خلفية البحث .أ 
ؤثر التالميذ تالكالم  مهارةو للتالميذ.  مهارة الكالم ىي القدرة اللغوية األساسية

ن مهارة الكالم أساس أإمام معروف كما أشار إليو راء والشعور.  األ قدميلت م تكليف 
م دبعٌت قدرة الكالمهارة و 1.عن قدرة االتصال يف اذباىني ينب املتكلم مع مجهوره

 حة.  باللغة العربية بكلمة صحيحة وواضتالميذ على التكلم الاتصال 
 ،أن مهارة الكالم قدرة االتصال تالميذ يف تعليم اللغة العربيةجديرنا باملعرفة و 

حيث ميارس التالميذ فيها الكالم من خالل احلوار واملناقشة. ولذا كانت ممارسة 
الكالم ىي  مهارةتعليم  من وأما األىدافاللغة العربية.  الكالم مهمة جدا يف تعليم

على نطق األحرف اهلجائية  نيقدرو و  ،باللغة العربيةيف التكلم يستطيع التالميذ 
عن أفكاره مستخدما  نألصوات املتجاورة واملتشاهبة، ويكررو ا نينطقو و  جيدا،

 2األساليب الصيغ النحوية املناسبة.
التالميذ  ،اإلسالمية ويةالًتب اتحدى املؤسسمن إمعهد دار احلكمة اإلسالمية 

 وأصبحت علوم العامة.الو علوم الدينية الإىل وتنقسم تنوعة. املعلوم الفيها  يدرسون
جملس األساتيذ الذين ملعهد كوسائل االتصال للتالميذ و اللغة العربية يف ىذا ا

تصال االهلم القدرة على  كانو  من التالميذ الذينكثري   املعهد. يف الواقعيسكنون يف 
ولكن  ،مع أهنم يتعلمون املفردات الكثرية ،ا يف املدرسةهنتعلمو يباللغة العربية اليت 

 تعبريىم يف اإلتصال ضعيف. 
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يف  ةها املدرستومما يتأثرهبا مهارة الكالم لدى التالميذ ىي الطريقة الىت استعمل
يف التعليم وكذلك كيفية التقومي  ةالىت سارهبا املدرس اإلسًتاتيجية أداء عملية التعليم و

 .ةهبا املدرس تالىت قام
الباحثة عن إجراء أو تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة  توبعد ما الحظ

الباحثة  تالباحثة فوجد اهبامت الثانوية دار احلكمة بكنبارو كميدان البحث الذي ق
 األمور اآلتية :

يف قسم تعليم  ةاملدرسة الىت تعلم اللغة العربية يف تلك املدرسة متخرج .1
 اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية.

الطريقة الىت استعملتها املدرسة متنوعة حسب املادة املدروسة كالطريقة  .2
وأحيانا  تصاليةطريقة االالية وطريقة القواعد والًتمجة و السمعية الشفو 
 الطريقة املباشرة.

يف  يةالتعاون اإلسًتاتيجيةالتعليمية الىت استعملتها املدرسة  اإلسًتاتيجية .3
 تعليم اللغة العربية.

مناسب باملواد الىت تعلمها التالميذ حيث  ةبو املدرس تالتقومي الذي قام .4
 ال ينحفر عن قاعدة التقومي املعروفة

ية تعلم شرح أمهتالتكلم باللغة العربية و  علىعلى التالميذ  ةث املدرسربو  .5
 اللغة العربية.

الباحثة  تتيقنيف التعليم ف ةاملدرس توأجر  الباحثة عما تالحظ بناء على ما
الباحثة عن أحوال  تولكن بعد ما الحظ ،ةن مهارة الكالم لدى التالميذ جيدأ

الباحثة أن مهارة الكالم  تالتالميذ أثناء التعليم داخل الفصل الدراسي فوجد
 كما دّلت عليو الظواىر اآلتية :  ةلدى التالميذ غري جيد

 .أرائهم  وفكراهتم باللغة العربية تقدمي على  يقدرواالتالميذ مل  أكثر .1
 .التالميذ مل يتكلموا اللغة العربية يف الفصل أكثر .2
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سأهلم تالتالميذ مل يقدروا على إجابة عن األسئلة باللغة العربية عندما  بعض من .3
 ة.املدرس

 .مي ممارسة احلوار يف الفصل قليلاشًتاك التالميذ يف تقد .4
تدافع  وأهناالعميق فيها  يه األسئلة ربتاج إىل البحث العلمعن ىذ وإلجابة

ذبعل الباحثة ىذا التجريب حبثا علميا ربت . و بالبحث العلمي الباحثة إىل القيام
 Examples Non Examples عالية تطبيق الطريقة االتصالية بإستراتيجيةف"املوضوع 

انوية بمعهد دار لترقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاني في المدرسة الث
 ".الحكمة بكنبارو

 مشكالت البحثب. 
رسة الثانوية دبعهد دار احلكمة املد يف رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية .1

 كنبارو.ب
احلكمة  املدرسة الثانوية دبعهد دار يف قدرة التالميذ على التكلم باللغة العربية .2

 كنبارو.ب
درسة الثانوية دبعهد دار امل يف اشًتاك التالميذ يف املمارسات واحلوار باللغة العربية .3

 كنبارو.ب احلكمة 
يف التعليم لًتقية مهارة الكالم  ةستخدمها املدرستاإلسًتاتيجية التعليمية اليت  .4

 لدى التالميذ.
 لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ. ةستخدمها املدرستاليت  دريسطرق الت .5

 حدود البحث . ج
فتحدد  ،تسهيال للبحث ،ولكثرة املشكالت املوجودة ىف ىذا البحث

 Examples Non فعالية تطبيق الطريقة االتصالية بإسًتاتيجية الباحثة عن

Examples  لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاين يف املدرسة الثانوية
 كنبارو.بدبعهد دار احلكمة 
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 أسئلة البحث. د

 بإسًتاتيجية البحث ىف ىذا البحث "ىل تطبيق الطريقة االتصالية  سؤال
Examples Non Examples  لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ املدرسة  فعال

 ؟"بكنبارو الثانوية دبعهد دار احلكمة

 ه.أهداف البحث     
 تطبيق الطريقة االتصالية فعالية  ملعرفة وىدف هلذا البحث فه

لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ فعال   Examples Non Examples بإسًتاتيجية
 كنبارو.باملدرسة الثانوية دبعهد دار احلكمة 

 و. أهميات البحث
 :هيأما أمهيات البحث ف

يف قسم تعليم  اجلامعيةملرحلة ايل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة لتكم .1
شريف قاسم اإلسالمية السلطان الاللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة 

 احلكومية رياو
 املقًتحة للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية . اإلسًتاتيجيةلتقدمي  .2
ًتقية مهارة الكالم لاإلسًتاتيجية التعليمية املناسبة على اختيار  ةملساعدة املدرس .3

 لدى التالميذ.
ًتقية مهارة الكالم لدى لاإلسًتاتيجية التعليمية املناسبة عن  لتوسيع معرفة الباحثة .4

 التالميذ.
 ز. مصطلحات البحث

ح الباحثة املصطلحات املوجودة يف عن األخطاء يف فهم املوضوع، فتوضلدفع 
 ىذا املوضوع، كما يلي:
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 الفعالية .1
. واملراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيفة 3فعالية ىي مصدر من فعال   

  التعليمية.وربقيق األىداف وسداد الوقت و اشًتاك األعضاء يف األنشطة 
 الطريقة االتصالية  .2

الطريقة االتصالية ىي الطريقة اليت هتدف إىل اكتساب الدراس القدرة 
على استخدام اللغة األجنبية وسيلة اتصال لتحقيق أغراضو املختلفة. وإمنا 

ب والًتجي ، كالطلبوصفها وسيلة  للتعبري عن الوظائف اللغوية املختلفة
  4دير.واألمر والنهي والوصف والتق

 Examples Non Examples إستراتيجية .3

ة يميالتعل اإلسًتاتيجيةىي  Examples Non Examples اإلسًتاتيجية
ى وتعط 5.ميبأىداف التعل مناسبةمثال على حالة اليت  باستخدام الصور أو

لكل .  يناقشون نتيجتها مث، مأصدقائهالفرصة للتالميذ لتحليلها مع 
 .ارائهمعن وا التالميذ فرصة ليعب 

 الكالم مهارة .٤      
الكالم  ىي الكالم مهارة اللغوية، هاراتامل من احد الكالم مهارة

وما  ،أو خاطره ،ىاجسو:  املنطوق الذي يعب بو املتكلم عما يف نفسو من
وما يزخر بو عقلو من: رأي أو  ،جيول خباطره من مشاعر وإحساسات

 6وما يزود بو غري من معلومات. ،فكر
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