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 الفصل األول

 أساسيات البحث
 خلفية البحث .أ 

كتابو طرائق تدريس اللغة العربية أن اللغة ىي يف  زلمود أمر السرير قال    
. لقد أثبت التحليل العلمي لكثر من اللغات أن ٔأصوات يعربهبا كل قوم عن أغراضهم

بادلفردات و اللغة تتصف دائما بالكمال مبعٌت أن مجيع اللغات تزود الناطقني هبا 
 .ٕالًتاكيب اليت دتكنهم من التحدث عن نواحي احلياة ادلختلفة يف بيئتهم

إحدى ، و الساميةاللغة العربية ىي أكثر اللغات حتدثًا من رلموعة اللغات  
إن اللغة العربية لغة القرآن واحلديث ومها مصدر أحكام  .أكثر اللغات انتشارا يف العامل

اللغة العربية تستعمل دائما يف كل وقت إما يف العبادة و إما يف ادلعاملة  ,ٖالشريعة
اليومية، والسيما أن اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرمي اليت ىي مبدأ التوجيهية جلميع 

)سورة يوسف اآلية ِإنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن"و قال اهلل تعاىل " لمني.ادلس
 لذالك كانت و تكون اللغة العربية ضرورية للناس و ال سيما ادلسلمون. ٗ.(ٕ

يف تعليم اللغة العربية تكون الطريقة أداة مهمة. فالنجاح يف تنفيذ التعليم  
باختيار ادلواد واستخدام الطريقة ادلناسبة, قال األستاذ زلمود يونس " الطريقة أىم يتعلق 

و حتتاج اىل الطرق لتكون معتمدة على التدريبات الكثرية لتكون أكثر  ٘من ادلادة"
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علمنا أن الطريقة يف تعليم اللغة العربية كثرية، ولكل طريقة مزايا و عيوب. فعالية. و لقد 
طرق أربع ىي: الطريقة القواعد والًتمجة, و الطريقة ادلباشرة, والطريقة و من أىم ىذه ال

ىي الطريقة الىت  طريقة تعليم مهارة الكالم ٙالسمعية الشفوية, و الطريقة االنتقائية.
يستعملها ادلدرس يف تعليم التالميذ تصميم حركات يف الكالم لتسهيلهم يف فهم الدرس 

أكثر طريقة التعليم مهارة الكالم تتكّون من الطريقة مما قد صعب لديهم. من مّث أّن 
 .ادلباشرة و الطريقة السمعّية الشفويّة

الطريقة السمعّية الشفويّة ىي الطريقة اليت تؤكد على التحليل ووصف اللغة  
.الطريقة التعليمية جيدة ٚادلتعلمة مبدؤة بالصوت مث صيغة الكلمة  مث تركيب اجلملة

دلدرس تؤثر على حاصلة تعلم. وان مل يقدر ادلدرس على تعينَي باعتبار استخدمها ا
طريقة التعليمية ادلطابقة وادلناسبة بادلواد الدراسية و غري مناسبة بًتقية دوافع تعلم 
التالميذ, فلم حتصل عملية التعليم على ىداف ادلطلوب. ينبغى أن تكون طريقة 

   فعالية.التعليمية ادلستخدمة مطابقة بادلواد الدرسية و 
ء أو الصفات اليت جتعل احملادثة يتعلم التالميذ األشيا  أنو من ممارسة احملادثة  

. إن ادلهارة مرتبطة بالفكرة ادلعربة، وينبغى أن يكون الشيئ ادلفكر يعرب باستخدام ممتعة
نظام الكلمة، القواعد، الداللة واألصوات. ومجيعها حيتاج يف اللغة الصحيحة ادلطابقة. 

رين ادتوحيتاج اىل عدة دتارين النطق و  إىل ادلفردات واجلمل اخلاصة ادلناسبة باحلالة ادلرجوة
 يف التعبري. 
أىداف  فعاليقدر  بشكل التدربات يف التدريس اإلبداع يف تطوير الطريقة 

 يشعرونقة ليتم تطبيقها لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ لكى ال ريالتعلم  و يدعم الط
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تدريبات الرابط الذى يالئق  األسلوبمث  اللغة العربية. واكلمتوف من اخلطأ عندما باخل
تدريبات لًتقية ابتكار التالميذ يف نعيري عن أفكارىم, ألن ال والتعرف. ادلقصود من ىذه

و    ٛ.معلومات، أو رسائل لآلخرين األىداف منها ىو قدرة على التعبري من األفكار، و
دلدرس  الًتبية، منها ضعف عملية التدريس. حوليف أيامنا ىذه، رأينا ادلشكالت تدور 

 تطبيقمل يساعد التالميذ جيدا فأصبح التالميذ مملني على احلفظ و مل يقدروا على 
 علومهم حبياهتم اليومية. 

بكنبارو ىي مدرسة اليت جتعل اللغة العربية  ادلتوسطةاألول مدرسة زلمدية  
تعليم اللغة الغربية  بالوسائل الوافية, مثل همة و مقررة يف ادلنهاج, و تؤيد م دراسيةمادة 

 تلكيف حال . بالنظر ايل مرحيةرهبا عملية تعليم اللغة العربيةسيتيف كل فصل جهاز 
لقد حاولت ادلدرسة زلاولة عظيمة يف .  ادلدرسة أهنا خترجت من قسم تعليم اللغة العربية

 ٔمدرسة زلمدية  تيعاب مهارة الكالم لدي التالميذتعليم اللغة العربية دلساعدة اس
استخدمت ادلدرسة : بكنباروو. ومن احملاوالت الىت قامت هبا ادلدرسة كما يليادلتوسطة 

الطريقة و  شرةطريقَة التدريس متنوعًة يف استيعاب مهارة الكالم منها الطريقة ادلبا
وغريىا و استخدمت ادلدرسة اإلسًتاتيجية التعليمية  االنتقائية و الطريقة القواعد و الًتمجة

و التدريبات ادلكررة يف استيعاب مهارة الكالم.كاإلجابة عن أسئلة  اللغة العربية و 
 التكلم باللغة العربية عن بيئة ادلدرسة و التكلم عن األعمال اليومية و غريىا من

التدريبات يف استعمال اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ.  جيب على 
البد على بالنظر إىل ما حاوذلا ادلدرسة  ادلفردات. إذا, ٘ التالميذ أن حيفظوا حلفظ

و لكن األسف, بعد ماالحظت  .الالميذ ماىرون يف تكلم اللغةلعربية يكثرة مفردات
الباحثة يف تلك ادلدرسة فرأيت اكثر من التالميذ ال يتكلمون اللغة العربية جيدا و ال 
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يعرفون قواعد قراءة الكالم العريب حيت ال حيصل تعليم اللغة العربية على األىداف 
 ادلرجوة.

بناًء على مالحظة دتهيدية قامت هبا الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة  
 بكنبارو، وجدت الباحثة الظواىر التالية: ٔحلكومية  زلمدية ا

ها ادلدرسة باللغة العربية بل جييبون تعلى إجابة عن السؤال الذى قدم يستطعوامل  التالميذ .ٔ
  عنو باللغة الوطنية.

  الطريقة اليت تستخدمها ادلدرسة مل تعينها على ترقية مهارة الكالم .ٕ
 ارىم باللغة العربية. عما يف افك يستطعواالتالميذمل  .ٖ
  النطق ادلفردات العربية داخل الفصل أو خارجو  يستطعواالتالميذ مل  .ٗ
  التالميذ مل يفهموا ما أمرهتم ادلدرسة باللغة العربية .٘
  على تركيب اجلملة ادلفيدة باستعمال ادلفردات الىت حفظوىا يستطعواالتالميذ مل  .ٙ
  لبحث عن ادلفردات ادلطلوبةقدرة بعض التالميذ ناقصة على فتح القوامس  .ٚ

التالميذ  يف  الباحثة أن مهارة الكالم لديرأت بالنظر إىل الظواىر السابقة،  
بكنبارو مل حتُصل على أىداف تعليم اللغة العربية. لذلك  ٔادلدرسة ادلتوسطة زلمدية 

بتدريبات فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية "تتجذب الباحثة إىل القيام 
األول مدرسة محمدية  ية مهارة الكالم لدي التالميذ فيلترقالتحمعي و التعرفي 

 .رياو بكنبارو المتوسطة 
 مشكالت البحث

 .مهارة الكالم لدى التالميذ .ٔ
 . التدريس اللغة العربيةطرق  .ٕ
  يف نطق اللغة العربية التالميذقدرة   .ٖ
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 ممارسة التالميذ  على التكلم اللغة العربية. .ٗ
 استخدام التدريبة الربط و التعرف يف  تدريس اللغة العربية .٘
فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفهية بالتدريبات الربطة و التعروف لًتقية مهارة  .ٙ

 بكنبارو األوىلالكالم لدي التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة زلمدية 
 حدود البحث .ب 

شكالت ادلوجودة يف ىذا البحث العملي فحددهتا الباحثة انطالقا مما م  
مث فعلية ىذه التحمعي و التعريف تدريبات الطريقة السمعية الشفوية بتخدام اسعن 

زلمدية مدرسة  بتدريبات التحمعي و التعريف دلهارة الكالم لدي التالميذ يفالطريقة 
 .رياو بكنبارو ادلتوسطة األول

 ل البحثسؤا .ج 
لًتقية مهارة  فعال السمعية الشفوية بتدريبات التحمعي و التعريف الطريقة"ىل  

 ؟". رياو ادلتوسطة  بكنبارواألول مدرسة زلمدية  الكالم لدي التالميذ يف
 هدف البحث .د 

الطريقة السمعية الشفوية استخدام اذلدف ىذا البحث فهو دلعرفة فعالية و     
األول مدرسة زلمدية  الم لدي التالميذ يفبتدريبات التحمعي و التعريف لًتقية مهارة الك

 .رياو ادلتوسطة  بكنبارو
 أهمية البحث .ه 

 أما أمهية البحث فيما يلي:    
 ادلْقتَ رَح وادلداولة  للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية . .2
دلساعدة ادلدرس يف اختيار الطريقة والوسيلة التعليمية ادلناسبة ىف ترقية  مهارة الكالم  .3

 التالميذ.لدى 
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لتسهيل التالميذ ىف استيعاب مهارة الكالم العربية وحيصلون على حاصلة التعلم ادلقررة  .4
 وادلرحية.

 لتوسيع معرفة الباحث عن الطريقة والتدربات التعليمية ادلناسبة ىف ترقية مهارة الكالم. .5
 مصطلحات البحث .و 

فيوضح الباحثة وليكون الفهم واضحا و بعيدا عن اخلطاء عن ىذا ادلوضوع       

 اإلصطالحات ادلوجودة ىف ىذا البحث  ىي:

 الفعالية .ٔ

ىناك عدة تعاريف الفعالية ادلختلفة من حيث النظر ومقتضيات كل رلموعة. ومعناىا ىف 

معجم اللغة اإلندونيسية )ذلا عاقبة، أثر وانطباع( وإنتاج احلاصلة. والفعالية وجود ادلطابقة 

وب. والفعالية كيفية اجلمعية القادرة على إنتاج احلاصلة بني منفذ الواجبة واذلدف ادلطل

واستفادة ادلورد وإجياد اذلدف اإلجرائي.بناء على التعريف السابق فمعٌت الفعالية يرتبط 

بتنفيذ مجيع الواجبات الرئيسية، الوصول إىل اذلدف، مطابقة الوقت ووجود مسامهة 

قارنة بني اذلدف احملصول عليو والتخطيط ادلشًتكني. وىذه الفعالية ذلا رابطة وثيقة بادل

 ٜادلصمم من قبل أو ادلقارنة بني احلاصلة الواقعية واحلاصلة ادلخططة.

 . طريقة السمعية الشفهية .ٕ
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طريقة تقليد و للطريقة ادلباشرة معا.و جاءت ىذه الطريقة رد فعل للطريقة ال 

الطريقة اللغوية. وكان امسها السمعية الشفهية مسميات أخرى مثل : الطريقة الشفهية و 

أول ماظهرت أسلوب اجليش ألهنا استخدمت يف تعليم العسكرين األمركيني اللغات 

 ٓٔاألجنبية إلرساذلم يف مهمات خارج بالدىم بعد احلرب العادلية الثانية.

إن التعريف عن التجمعي لغة أصلها من اللغة اإلجنليزية تدريبات التجمعي و التعرف :  .ٖ
يعٌت االرتباط أو العالقة، واصطالحا االرتباط بني  Association من حيث معناىا 

 احلادث الذى يقبضو مخ اإلنسان يقوم بعمليتو معريف اإلنسان.
ولذا أن التجمعي التعلمي عملية التعلم باالعتماد على االرتبا أى   
بني احلوادث أو اخلربات الىت أصاب هبا ادلتعلم، وتلك احلوادث ميكن أن حيصل  االرتباط

 عليها ادلتعلم من خالل االستجابة البصرية أو السمعية أو اللغة اجلسدية.
ىناك األشياء الىت جتعل التجمعي فعاال )طورنيكي( منها احلكم ىف   

ثري. البد أن يكون ادلتعلم لو التحليل عن ادلشكلة واحلكم ىف التمرين واحلكم ىف التأ
استعدادا ليكون ادلعلم أن يقدم التعليم فعاال. فاحلكم ىف التمرين يقًتح على التكرار عند 
التعلم ىدفا إىل احلصول على الفهم اجليد، واحلكم ىف التأثري يعرب أن التجمعي ينشأ 

ء يقوم بالتكرار حينما أن يرتبط باالكتفاء، وبعبارة أخرى، عندما حصل ادلرء االكتفا
 ٔٔوكذلك العكس.

 هارة الكالمم .ٗ
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نوع من أنواع ادلهارات اللغوية يتحقق بو ادلدرس يف تعليم اللغة مهارة الكالم ىي 
 ٕٔالعصري و كذالك يف تعليم اللغة العربية. و الكالم ىو أىم الوسيلة لالتصال.
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