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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
 خلفية البحث . أ

اللغة العربية ىي الكلمات و . مقاصدىم عن قوم كل يعّّبهبا ألفاظ ىي اللغة
اليت يعّب يها العرب عن أعراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل.وحفظها لنا 
 1القرأن الكرمي و األحاديث الشريفة, وما رواه الثقات من منثور العرب و منظومهم.

العربية أكثر مالئمة و موثوقة بادلقارنة مع اللغات األخرى من أجل  اللغة
( من خالل ادلعاين يف السياقيةة )النصية( و الضمنية ) الواض توفَت اليقُت يف ادلعاين

اللغة العربية أغٌت 2القرأن كدليل البشرية الذين يعيشون يف خمتلف الدول و القبائل.
ا َعَربيِّا إنَّاأنَزْلَنُه قُ ْرأَنً  : تعاىل ة و أعمقها معنا. قول اهللأثبتها ذلج اللغة اساليب و

 :رسول اهلل صّل اهلل عليو و سّلم و قول (،2)سورة اليوسف :  (2) ْونَ لُ َلَعلَُّكْم تَ ْعق ِ 
ثَ َنا اْلَعالُء بن َعْمٍرو  ، َحدَّ ُد بن َعْبِد اللَِّه اْلَحْضَرِميُّ ثَ َنا ُمَحمَّ ، َحدَّ اْلَحَنِفيُّ

، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي  ثَ َنا َيْحَيى بن َيزِيَد اأَلْشَعِريُّ َحدَّ
ُهَما، َأّن َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ  : أحبوا العرب  اللَُّه تَ َعاَلى َعن ْ

 3و كالم اهل الجنة عربي. ،و القرأن عربي ،لثالث : ألني عربي
تعليم اللغة العربية لو أربع مهارات وىي مهارة االستماع و مهارة الكالم و  

بُت الطالب و ادلدرس و  التعاملالتعليم ىو عميلة  و مهارة القرأة و مهارة الكتابة.
 فيها عملية لتكوناوىو مساعدة اليت يعطيها ادلدرس  ادلادة الدراسية يف بئة التعليم.

اكتساب العلم و ادلعرفة و قدرة ادلهارة و الطبيعة و تكوين الصفة و األمانة 
 4للطالب.
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م إلجياد اخلّبة يالتعليف لميايت ىو مساعدة الطالب حعند إن ىدف التعليم 
 االتعلمية حىت يكتسب الطالب ادلعرفَة وادلعلومات وتشكيَل السلوك وادلهارَة. يف ىذ

 5يف عملية التعليم. ناشيطونن الطالب أالسياق، 
كثَت من الشيئ الذي يهتم بو ادلدرس عندما لدرس ادلادة العربية للطالب,   

ادلستخدمة لتبليغ ادلادة و اللعبة ادلطبقة و الطريقة  الواسلةمثال: من  ناحية ادلادة و 
ادلستخدمة. و احدى الطريقات ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية طريقة السمعية و 

 . الشفهية
وأول صدور ىذه الطريقة ىف الستينيٍت ىف القرن  الطريقة السمعية الشفهية

العشرين ىف أمريكا من حيث أن ادلدرسة ادلعاصر استخدمت ىذه الطريقة مكثفة، 
وصدرت لغَت االكفتاء على طريقة القراءة ىف توفَت احلوائج وتطوير الناس ادلعقد. 

ات اللغوية األربع منها االستماع الكالم ىذه الطريقة مًتكزة على الب ث عن ادلهار 
الطريقة السمعية الشفهية ىي مدخل السان لتعليم اللغة العربية و  والقراءة والكتابة.

 6مهارة االستماع حىت الطالب يفهمون.
ليستطيعوا أن  يف معهد دار اذلدى سفوجنوع درس الغة العربية واجبة للطالب

تعليم اللغة العربية فيها تستخدم الطريقة ادلتنوعة اللغة العربية جيدا. وىف بيتكلموا 
ادلثال الطريقة ادلباشرة وطريقة القراءة والطريقة االنتقائية، وينبغي للطالب يستطيعون 
أن يتكلموا باللغة العربية جيدا ولكن يف الواقع، أن بعض الطالب مل لستطيعوا 

 التكلم هبا جيدا. كما دلت الظواىر التالية فهي :
عطاء ادلدرس تدريب إعند  نام بالعربية سوء كلكالتيف  ونالطالب يتأتأ أكثر .1

 م.هتئو يف بيأالتعليم فرقة صدقائو يف أو التكلم مع أاحلوار 
 .ادلدرس بالعربية معندما يسأذل يسكتونالطالب أكثر  .2
 مل يستطيعوا أن يستخدموا ادلفردات ادلعطيات يف التكلم. الطالبأكثر  .3
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 يست يون أن يتكلموا بالعربية.أكثر الطالب  .4
 أكثر الطالب خيافون األخطاء عند التكلم. .5

يف  الطالب ىلد كالمالمهارة الباحث أن  عرفالظواىر السابقة ،  إىل و بالنطر
يتجذب لذلك مل حتُصل على أىداف تعليم اللغة العربية.  معهد دار اذلدى سفوجنوع

لكي  الطالب ىلد مهارة الكالملًتقية  الطريقة ادلذكورةإىل القيام بتجريب  الباحث
وسيجعل الباحث ىذا التجريب حبثا علميا حتت  ُُيِصل على اذلدف ادلنشود.

أعد الجملة إن كانت  لعبةالطريقة السمعية الشفهية باستخدام  فعالية ادلوضوع
بمعهد دار الهدى   المتوسطةالمدرسة لدى طالب مهارة الكالملترقية الصحيحة 

 سيفونجوع كمبار

 مشكالت البحث ب.
 .نطق اللغة العربيةقدرة الطالب يف  .1
 اللغة العربية. واتكلمبعض الطالب يت َتون أن ي .2
 .ادلفردات استيعاب الطالب عن .3
 قدرة الطالب على تقدمي األسئلة باللغة العربية. .4
 ممارسة الطالب اللغة العربية داخل الفصل وخارجو. .5
 غَت مناسبة. ة يف مهارة الكالمستخدمها ادلدرستاليت  عليمالت يقةطر  .6
أعد اجلملة إن كانت الص ي ة  لعبةالطريقة السمعية الشفهية ب استخدام فعالية .7

ادلتوسطة  مبعهد دار اذلدى سيفوجنوع  ادلدرسة  لدى طالب مهارة الكالملًتقية 
 .كمبار

 

 ج. حدود البحث
 فعاليةالباحث عن  ىاالب ث في ددجودة يف ىذا من ادلشكالت ادلو 

لًتقية أعد اجلملة إن كانت الص ي ة  لعبةالطريقة السمعية الشفهية ب استخدام
 .ادلتوسطة  مبعهد دار اذلدى سيفوجنوع كمبارادلدرسة  لدى طالب مهارة الكالم
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 البحث اسئلة . د
إن   أعد اجلملة لعبةالطريقة السمعية الشفهية ب سؤال ىف ىذا الب ث ىل استخدام

ادلتوسطة مبعهد دار لدى طالب ادلدرسة  مهارة الكالملًتقية فعال  كانت الص ي ة
 ؟ اذلدى سيفوجنوع كمبار

 

 هدف البحث . ه
الطريقة السمعية الشفهية  استخدام فعاليةدلعرفة ىو  ىدف ذلذا الب ثكان 

ادلدرسة  لدى طالب مهارة الكالملًتقية أعد اجلملة إن كانت الص ي ة  لعبةب
 .ادلتوسطة  مبعهد دار اذلدى سيفوجنوع كمبار

 

 أهمية البحث . و
 الب ث فيما يلي: أمهيةأما 

 ادلْقتَ رَح وادلداولة  للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية . .1
مهارة التعليمية ادلناسبة ىف ترقية  الطريقة والوسيلةدلساعدة ادلدرس يف اختيار  .2

 لدى الطالب. الكالم
 وادلرُية وُيصلون على حاصلة التعلم ادلقررة مهارة الكالمىف  الطالب لتسهيل .3
مهارة التعليمية ادلناسبة ىف ترقية  الطريقة والوسيلةلتوسيع معرفة الباحث عن  .4

 .لدى الطالب الكالم
 

 البحث مصطلحات. ز
وضَّح الباحث ادلصطل ات ادلوجودة يف يادلوضوع، ف فهم لدفع عن األخطاء يف

 ىذا ادلوضوع:
 7.ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائجهايف ادلنجد أن معنىالفعالية  .1
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أعد اجلملة إن كانت ص ي ة. إذا كانت اجلملة ص ي ة، فالطالب  لعبة .2
يعيدون اجلملة، وإذا كانت اجلملة غَت ص ي ة، فالطالب ال يعيدون اجلملة 

 أي يسكتون.
لتعبَت الفكرة, الرأي, اإلرادة  مهارة الكالم قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أي .3

 8إىل ادلخاطب.
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