
1 

 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 
استخدام وسائل التعليم يف تعليم  اللغة العربية مهم جدا، ألن الوسيلة التعليمية 
تساعد املدرس ىف إيصال املعلومات إىل تالميذه وال سيما املهارات اللغوية األربعة كما 

إليضاح مايصعب  أن وسيلة التعليم ىي األشياء املادية حمسوسة يستخد مها املدرس
 1على التالميذ فهمها.

املادة ىف اجلديد أو موضوع اجلديد فيي الدرس حصوصا درسل اللغة العربية 
ستكون غريبة و مصعبة على تالميذ ىي فهمها لذلك حيتاج املدرس إىل الطريقة 

 التعليميو لتسهيل عملية التعليم على التالميذ.
 ومن وسائل التعليميو يف تعليم 

وىي: الصور أو الكتابة امللصق على لعربية كثرية منها و سيلة امللصقاللغة ا
 .اجلدار أو أمكنة عامة إليصال اإلعالن أو املعلومات

أو اللوحة وما يشبو هبما من ناحية اللغة ىي كالصورة أو الكتابة  امللصقو 
لّناس. امللصقة يف اجلدار واملكائن العامة لبلوع االعالنات أو املعلومات إىل عامة ا

وامللصق ىو شكل من فّنون فيو الصور واألحروف املكتوبة يف األوراق مث يلصق يف 
 2جدار ليجذب انتباه التالميذ.
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عند سوجاعا امللصق ىي وسيلة قوية بلّلون واألفكار بقصد لقض أو جلذب 
إىتمام الفرد أو اجملتمع إليها. ووسيلة امللصق أستخدمت يف التعليم, وكثري من امللصق 
قد يلصق يف بيئة املدرسة داخل املدرسة كانت أو خارجها, وكذلك وسيلة امللصق قد 
استخدمت يف تعليم اللغة العربية. وخاصة يف تعليم مهارة الكالم. وديكن للمدرسني 
اللغة العربية أن يستخدموا وسيلة امللصق يف تعليم مادة مهارة الكالم. ويف استخدام 

ن خيتار املوضوع يف مادة مهارة الكالم. وىذه وسيلة وسيلة امللصق. مدرس مطالب أ
 3.امللصق البدا أن تكون مناسبة بأىداف املادة املدروسة

الطريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة املستعملة يف تعليم اللغة العربية من خالل 
دم تق الطريقة السمعية الشفويةو 4والكتابة. القراءةترتيب معني وىي اإلستماع والكالم و 

املواد املنقولة من مواقف احلديث يف اللغة األجنبية باللغة الوطنية، إال أن ىذه الرتمجات 
 5تزويد اللغة الوطنية بشرح لكل كلمة. -على أية حال -ال حتاول

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

 6كما تتكلم يف مواقف احلياة اليومية.

مهارة الكالم ىي الضرورية من تلك املهارات اللغوية األربع, ألن اللغة كالم ال 
قدرة على تعبري األصوات اللفظية أو يالومهارة الكالم عند أجيف ىريماواهن7الكتابة.
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وسع أن ي واإلرادة واإلحساس إىل املخاطب. وىف املعىن األاملعاين لتعبري الفكرة والرأ
مهارة الكالم نظام الرموز املمكنة مساعها وبصرىا بانتفاع عضالت اإلنسان، واهلدف 
منها تقدمي الفكرة ىف توفري احلاجة. ومهارة الكالم عند ىيندري غونتور تارجيان مجع 

ية واللغوية وتكون ألة رقابية اجتماعية العوامل اجلسمانية والسكولوجية والعصبية والدالل
 8مهمة يف حياة اإلنسان.

وسيلة  املدرس لرتقية مهارة الكالم ىي هاأن يستخدممن الوسيلة اليت ديكن 
امللصق ىي وسيلة قوية بلّلون واألفكار بقصد لقض أو جلذب إىتمام الفرد أو امللصق. 

وكثري من امللصق قد يلصق يف بيئة اجملتمع إليها. وسيلة امللصق أستخدمت يف التعليم, 
املدرسة داخل املدرسة كانت أو خارجها, وكذلك وسيلة امللصق قد استخدمت يف 

 تعليم اللغة العربية. وخاصة يف تعليم مهارة الكالم.

ومدرسةحممدية املتوسطة اإلسالمية  تاجنونج بيليت مدرسة أىلية ىف أير ترييس 
تعلم املواد اللغة تاملدرسةحممدية املتوسطة اإلسالمية  . يف ىذ مبركز كمبار مبنطقة كمبار

 .وغري ذلك ومطالعةالعربية املتنوعة مثل القراءة واحملادثة والقواعد
حماولة عظيمة يف تعليم اللغة العربية ملساعدة استيعاب مهارة ةاملدرس تلقد حاول

. أما ير ترييسدرسةحممدية املتوسطة اإلسالمية  تاجنونج بيليتأالكالم لدي الطالمب
 هبا املدرس منها: تاوالت الق  قاماحمل
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تعليم الكالم منها الطريقة احلوارية يف طريقَة التدريس متنوعًة  ةاملدرس تمااستخد .0
 و طريقة املباشرة.

 .منها: اللغنأ, العبة تعليمالكالميف ال تعليممتنوعةً ة وسيلةالاملدرس تمااستخد .2
 ميذ يفتالال. ولكن قدرة ةيدذ يف الكالجمقدرة تالميينبغي من ىذه احملاوالت 

 ناقصة.مدرسةحممدية املتوسطة اإلسالمية  تاجنونج بيليت أير ترييس يف  الكالم
املدرسةحممدية املتوسطة اإلسالمية  تاجنونج بيليت  كما وجدت الباحثة الظواىر يف

 :مدرسة أىلية ىف أير ترييس
 .على تكلم اللغة العربية ناقصة ميذتالالقدرة  .1

 خارجو. وال يتكلمون باللغة العربية داخل الفصل  ميذتالالأكثر  .2
 السؤال باللغة العربية عندما يسأهلم املدرس. عن على إجابة ميذتالالال يقدر  .3
 يف تقدمي ممارسة احلوار أمام الفصل. ميذتالالقلة اشرتاك  .4
 تكلم باللغة العربية.التأتأة يف  ميذتالالبعض  .5

فعالية " بناء على خلفية البحث والظواىر السابقة تتجذب الباحثة بالبحث عن
لترقية مهارة الكالم لدى تالميذ  طريقة السمعية الشفويةالملصق باستخدامالوسيلة

 ".مدرسة محمدية المتوسطة اإلسالمية  تانجونج بيليت أير تيريس
 مشكالت البحث .ب 

 أما مشكالت البحث فهو فيما يلى:
 لرتقية مهارة الكالم طريقة السمعية الشفويةاللصق باستخدام امليلة وس .1
 نشاط التالميذ يف تعليم اللغة العربية .2
 طريقة اليت يستخدمها املدرسة يف تعليم اللغة العربية  .3
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 وسيلة اليت يستخدمها املدرسة يف تعليم اللغة العربية .4
 رغبة التالميذ يف تعليم اللغة العربية .5
 ميذ مهارة الكالم لدى التال .6
 الق  عّلمتها املدرسة فهم التالميذ املاّدة .7

 حدود البحث .ج 
امللصق باستخدام وسيلةفعالية الباحثة عن   ىاولكثرة مشكالت البحث فتحدد

لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ مدرسة حممدية املتوسطة  طريقة السمعية الشفويةال
 .اإلسالمية  تاجنونج بيليت أير ترييس

 اللبحثؤاس .د 
طريقة السمعية امللصق باستخدام الوسيلة، ىل  فهي: البحث ؤالسا أمّ 

لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ مدرسة حممدية املتوسطة اإلسالمية   فعالةالشفوية
 .؟تاجنونج بيليت أير ترييس

 هدف البحث .ه 
امللصق وسيلةفعالية عرفة  بناء على موضوع السابق فهذا البحث يهدف مل

لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ مدرسة حممدية  عية الشفويةطريقة السمباستخدام ال
 .املتوسطة اإلسالمية  تاجنونج بيليت أير ترييس

 أهمية البحث .و 
 أما أمهية البحث هلذا البحث ففيما يلي:
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تستطيع أن  طريقة السمعية الشفويةامللصق باستخدام الوسيلةفعالية للتالميذ ،  .1
 ى تالميذ.ترقى مهارة كالم اللغة العربية لد

 للمدرس، ىذا البحث يهدف إىل مساعدة املدرس ىف التعليم. .2
للمدرسة، ىذا البحث يهدف إىل ترقية نوعية عملية التعلم وتعليم اللغة العربية  .3

 ىف املدرسةحممدية املتوسطة اإلسالميةتاجنونج بيليت أير ترييس.
وتطوير  للباحثني، ىذا البحث مرجع هلم بالبحث ىف النطق األوسع والتعمق .4

 علوم الباحث.
 مصطلحات البحث .ز 

الفعاليةىي مضبوطة، تأثري و نفوذ. جاء يف املنجد أن معىن الفعالية ىي النافذ،  .1
فّعالية ىي مصدر من فّعال وىي أمثلة املبالغة مبعىن تأثري أو  9نتائج. ياملؤثر، الذ

ول والفعال مقياس يعني مدى اهلدف ) الكمي، والنوعي، والوقت( احملص10نفوذ.
 11عليو. وعلما كثرت مئوية اهلدف احملصول عليو تزداد فعاليتها.

يف التدرس لتسريع عملية التعلم، ومساعدة التالميذ يف استيعاب الفهم وسائلة  .2
 12ديارس املدرس.

أو اللوحة وما يشبو هبما من ناحية اللغة ىي كالصورة أو الكتابة امللصقة  امللصقو  .3
ع االعالنات أو املعلومات إىل عامة الّناس. يف اجلدار واملكائن العامة لبلو 
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ون فيو الصور واألحروف املكتوبة يف األوراق مث يلصق وامللصق ىو شكل من فنّ 
 13يف جدار ليجذب انتباه التالميذ.

طريقة السمعية الشفوية ىي طريقة تفضل مترين االستماع والكالم مث القراءة مث  .4
الطريقة بذلك اإلسم ألهنا جتمع بني  وقد مسيت ىذه 14الكتابة ألن اللغة النطق.

 15االستماع إىل اللغة أوال، مث إعطاء الرد الشفوي بعد ذلك.
إحدى املهارات اللغوية األساسية، ألن اللغة يف األصل كالم.  ىيو .مهارةالكالم .5

و الكالم ىو قدرة على نطق األصوات أو الكلمات لتعبري األفكار و 
 16.العاطفات
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