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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ
ال العربية اللغة ومنالعواملاليتتؤثر.يتخلصعنالعواملجناحتعليم

يبدىيرغبعلىجناحالتعليم حينما الطالبيفالتعليم, ادلدرستعليماللغةأة
العربيةيفالفصلوالطالباليرغبونيفالتعليمفلنيكونالتعليمحيصلعلى
علىجناح أيضا ادلدرستؤثر اليتاستخدمها الطريقة وىكذا األىدافادلرجوة.

ينبغىالتعليم.و اعلىلذا علىدلدرسأنيكون مستوعبا التعليمو يفأداء ماىرا
1التقومي.التعليم,وإختيارطريقةالتعليموالقيامبكتصميمعناصرالتعليم

الطريقة ىي العربية اللغة تعليم جناح على تؤثر اليت العوامل وإحدى
الطريقةالطريقةىيالسري،احلالة،ادلذىب،اخلطىفالشيئ.ادلستعملةيفالتعليم.

ومعٌتاىي الدراسية. ادلادة تقدمي ادلدرسعند يستخدمها ىفما معمملطريقة
علىحصوللادلنظمةلتيسريأداءالعمللكيفيةالعملىياللغةاإلندونيسيةالكبري

 2األىدافادلعينة.

التعليم أنىذا ادلشكالتادلعقدة.ولذا العربيةعدة وىفتعليماللغة
كلياأمبعضا.وادلرادبادلشكلةادلعقدةىناماتتعلق حيتاجإىلاالىتمامبوإما

ريقةالتدريس.بط
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وإحدىادلشكالتطريقةالتدريسالىتاستخدمهاادلدرسعندالتدريس.
وقدتطورتطرقتدريساللغةالعربيةباإلزدىاربلتطبيقهاغريفعالة.وىفالواقع
التعليم. هبدف مناسبة غري التدريس طريقة استخدموا العربية اللغة مدرس أن

 طريقة اختيار على قدروا ملومنهم بل الدراسية ادلادة بتقدمي ادلناسبة التدريس
العربية يرىالطالباللغة إىلتلكادلشكلة بالنسبة جيدا. علىتطبيقها يقدروا

برؤيةسلبية

3ريةمنهاالطريقةادلباشرة.طرقكثيفتعليماللغةالعربية

ميفاماللغةاألعدماستخدعلىأنالطريقةادلباشرةتؤكدالطريقةادلباشرة,
علىأساسمنأنالفرديستطيعأنيتعلملغةأجنبيةبنفسمحمرةالدراسة,وتقو

األ لغتو الطفل هبا يتعلم اليت أساسه.4مالطريقة نظرية على الطريقة أنوىذه ا
منذ يتعلم عنطريقربطالطالبديكنأن ادلتعلمة اللغة التفكريبواسطة بداية

وادلواقف منادلوضوعاتواألشياء دياثلها أو يطابقها مبا مباشرا ربطا واألفكار
كلاحليلوالوسائلواألساليباليت الكلماتوادلصطلحاتوعنطريقاستخدام

وبعضاخلطواتمنىذهالطريقة5تساعدعلىمنوالقدرةعلىاإلستماعوالكالم.
ىي:ادلباشرة

 ادلثالبادلدرساليتكلمبللغةاألصليةبليأيت .1
 خيطببليبّيادلدرسال .2
 يتكلمكثريابليعطىالفرصةإىلالطالباتللتكلمالادلدرس .3
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 وبعصأساسمنىذهالطريقةىي:

اجنبيةأنتستخدمينبغي .1 لغة التعليم لغةالاستخدامدونبيفعملية
 األم

 كليوماتواجلملةكثريةالكلمادلدرسالطالباتيعلم .2
تعليماليفوالكالماإلستماعادلدرسيعلم .3

ادلرسل. إىل ادلرسل من الرسالة موصل أو وسيط ىي ومن6الوسيلة
الوسائليف العربيةىيلعبة لعبةاختيارالقائمةيقررالقائمة.واختيارتعليماللغة

.وىذهاللعبةهتدفإىلالطعاماحملبوببناءغلىقائمةالطعاماجلاىرىفادلقصف
 لدىالطالمترينمهارة منحيثأهناتبالكالم العبارةخيتارنويذكرنبالدقة ن

)ادلهارةىف.تعييتعبريب إىلمترينتبادلاحلوارمنخاللادلظاىرة وهتدفأيضا
7ممارسةاستخدامالتعبريعندالبيوع(.

الىتاستخدمهاالتعليمطريقةىويفادلدرسةيفالتعليموإحدىادلشكالت
العربيةباإلزدىاربلتطبيقهعليمطرقت.وقدتطورتالتعليمادلدرسعند االلغة

الاللغغريفعالة.وىفالواقعأنمدرس العربيةاستخدمطريقة غريمناسبةتعليمة
ومنه التعليم. التنقدرنهبدف طريقة اختيار بتقعليمعلى ادلادةادلناسبة دمي
يقدر مل بل تطبيقنالدراسية بنعلى جيدا. ادلشكلها تلك إىل يرالنسبة ينة

اللغةالعربيةبرؤيةسلبية.اتبالالط

 التعليم عملية يفأداء جّدا مهّمة التعليمية اللغةسيماوالالوسيلة تعليم
وسيلةتساعدادلدرسيفاحلصولعلىحاصلةالتعليمالكاملة.وكذلكهناالعربيةأل
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يفحتقيقلعبةاختيارالقائمة،واستخدامهايفتعليماللغةالعربيةيساعدادلدرس
الوسيلة لدىالطالباتألنىذه الكالم مهارة أىدافالتعليموخباصةيفتنمية

8.حتّثالطالباتإىلالتكلممباشرا

درسةالثانويةاإلسالميةادلبكنباروىيىفالثانويةاإلسالميةوإحدىادلدارس
للبنات ادلد.بكنباروالدينية العرأّما اللغة يعّلم  الذي رس تلك يف ىوبية ادلدرسة

األستاذجيدةألنالفصلوعمليةالتعلموتعليماللغةالعربيةىفاألستاذسفرفتو,
استخدم الشقد السمعية والطريقة فوية ورقة عملهااستخدم ما عليها مكتوبة

عندالتعلموالتعليم.الوسائلستخدميمنوجباتفرديةومجاعيةبلملاتبالطال
دّرسادلسيفالتعليموماحاولومناإلختياراتوماأمرعلىماعملوادلدرّاإعتماد
كالتمريناتوالتمريباتيفالتكلمباللغةومجمنالوجباتالفرديةاتببوالطال اعية
 الطالرأيفالعربية. لدى الكالم مهارة اتبالباحثأن ولكن قامجيدة، ما بعد

غريفوجدالباحثاتبالباحثادلالحظةالتمهيديةعنمهارةالكالملدىالطال
ية:تجيدةكمادلتعليهاالظواىراآلئ

 علىالنطقبألفاظعربيةبإطالقاتبنمنالطالقدريمل .1
 اللغةالعربيةبتكلمالنعندتأتأياتبالبعضالط .2
 علىاستعمالادلفرداتيفمجلمفيدةستطعنتمنالطالباتملرأكث .3
 األسئلةباللغةاإلندونيسيةقدمنيأكثرمنالطالبات .4
 اإلجابةعناألسئلةاللغةالعربيةالطالباتعستطتمل .5
 باللغةالعربيةمليسمعالباحثاحملادثةبيالطالبات .6
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البحثوالظواىرالسابقة للبحثعنالباحثمذبفتبناءعلىخلفية
استخدام بالقائمةاختيارلعبةفعالية ادلباشرةالطريقة الكالم مهارة لدىلًتقية

.بكنبارودرسةالثانويةاإلسالميةالدينيةللبناتادلىفالباتالط
 مشكالت البحث .ب 

 اللغةالعربيةبتكلمالعلىطالباتقدرةال .1
 مباللغةالعربيةتكليفالطالباتالمسامهة .2
 ملتكنجيدةطالباتالمهارةالكالملدى .3
 يفالتعليمالوسائلالتعليميةادلعدةوادلستعملة .4
 تعليماللغةالعربيةالطريقةادلستعملةيف .5
الطريقةادلباشرةستخداملعبةاختيارالقائمةبااستخدام .6

 حدود البحث .ج 
ادلشو ىاحددكالتفيلكثرة االباحث فعاليةيفلبحث
بالقائمةاختيارلعبةاستخدام الكالمادلباشرةالطريقة ىفالباتلدىالطلًتقيةمهارة

.بكنباروالثانويةاإلسالميةالدينيةللبناتدرسةادل
 أسئلة البحث .د 

 سؤالالباحث
اختيارلعبةىل .1 باستخدامالقائمة الطريقة يف العربيةادلباشرة اللغة تعليم

درسةالثانويةاإلسالميةادلىفالباتلدىالطلًتقيةمهارةالكالمفعالة
 ؟بكنباروالدينيةللبنات
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 ه. هدف البحث

فعالية1 دلعرفة اختيارلعبةاستخدام. باستخدامالقائمة لًتقيةادلباشرةالطريقة
 الكالم الطمهارة الباتلدى الدينيةادلىف اإلسالمية الثانوية درسة

.بكنباروللبنات

 . أهمية البحثو

عاتبللطال .1 الطالب، لدى الكالم مهارة أن ترتقيسى ات
 .ادلباشرةالطريقةبالقائمةاختيارلعبةباستخدام

الكالملدىللمدرس.حاصلةالبحثاحدىاخلياراتلولًتقيةمهارة .2
 ،وينبغىلوأنيطبقاللعبةعندتعليماللغةالعربية.الباتالط

البحثمدخل .3 حاصلة لًتقلرئيسادلدرسة. اللغةلو تعليم نوعية ية
 الشرقيةبكنبارودرسةالثانويةاإلسالميةالدينيةللبناتادلفيالعربية

 ذلمألداءالبحثىفالنطاقاألوسع.للباحثي.حاصلةالبحثمرجع .4

 مصطلحات البحثز. 

كمايليىذاالبحث
الفعالية .1 ىيالنافذ،قاللويسمعلوف، أنمعٌتالفعالية يفادلنمد

 9ادلؤثر،الذييؤديإىلنتائج
ادلستعملة .2 العربية ىيمنإحدىطرقتعليماللغة  ادلباشرة, الطريقة

تنممقرر الطالإىل لدى الكالم مهارة وترقية بدونبية اتوتستعمل
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أنالفرديستطيعأنيتعلملغةعلىأساس,وتقوماستخداماللغةاألم
 .10ميتعلملغتواألكماأجنبيةبنفسالطريقة

لىقائمةالطعاماجلاىريقررالطعاماحملبوببناءعلعبةاختيارالقائمة .3
 .11ىفادلقصف

األفكار، .4 لتعبري اللفظية األصوات تعبري على قدرة الكالم مهارة
 .12اإلرادةأواإلحساسإىلادلخاطبواألراء،و
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