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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 

فعملية التعليم تدفع ٔالًتبية. منها عملية التعليم ضعيفة.متعددة يف  ادلشكالت
 حلياةا يفتصبحوا حافظي ادلعلومات بدون ربطها  حىتالتالميذ لتطوير على التفكري، 

 مل يستطعوا تطبيق ادلعلومات ادلقبولة عند التعليم. أن التالميذ اليومية، وبعبارة أخرى 

كتباهبا   يفلميايت ح، كما قالت  أغراض التعليم ألسباب متعددة منهاوىذه األحوال 
التعليم وإخًتاع  بأنشطة والقيام بالبيئة التعليمأغراض التعليم مساعدة التالميذ على أن 

جيدون ادلعارف  التالميذ. وبعد ذلك قالت أن اليت جتعل التالميذ بالقيام هباخربة التعليم 
 وادلهارة . دلوافقوادلفاىم وتشكيل ا

عادة، التالميذ من ادلراحل ادلختلفة من ادلدرسة ادلتوسطة والثانوية يشعرون أن اللغة 
 .ٕالعربية صعبة: منها ادلشكالت يف علم األصوات وادلفردات والًتاكيب واإلمالء وغريىا

مباشرة أم غري مباشرة ،  غرسلم ن قد عرفوا اللغة العربية منذ  الصادل التالميذمع أن 
واللغة  من لغات األجنبية األخرى. التالميذوبعبارة أخرى اللغة العربية أقرب لغات حبياة 

ألن اللغة العربية لغة القران واحلديث  ٖ، عربالالعامل  يفلمسلم ن العربية ذو معٌت ىام ل
 كما قال رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم : ٗ لمسلم ن .ل ومها مصدران
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ْكُتْم هِبَِما: ِكَتاَب اللَِّو َوُسنََّة نَِبيِِّو .  ٘تَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما ََتَسَّ

 " ِإنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ القران الكرمي " يفوقال اهلل تعاىل 

لذالك البد علينا أن هنتم  ،مهمة جدا وتعليمها عرفنا أن اللغة العربيةمن ىنا 
بالعوامل اليت تتعلق بتعليمها منها طريقة التعليم ووسيلتها لكي يتعلمواىا سهال ومرحيا  

 ٙ.كما حيصلون األىداف ادلطلوبة

 الكفاءاعن معيار  2002سنة  2وزارة الشؤون الدينية جبمهورية اندونسيا رقم  تقرير
واللغة العربية أن من أغراض تعليم اللغة العربية تطوير  اإلسالميةالًتبية  اغراضو 

اإلستطاعة على اإلتصال بالعربية شفويا كان أم كتابيا يشمل ادلهارة اللغوية األربعة مهارة 
 ٚاالستماع والكالم والقراءة والكتابة.

 منفعل ن أساسيت ن مهارة لغوية مهارت ن لغويت منوتتكون ادلهارة اللغوية األربعة 
وفعلية. كانت ادلهارة اللغوية السلبية استطاعة على القبول والفهم من الكالم أو الكتابة. 
وادلهارة اللغوية الفعلية ليست استطاعة على القبول والفهم فقط ولكنها تشمل 

 االستطاعة على االستجابة وتقدمي اآلراء كالميا أم كتابيا.

االدة  وسيلة تعليمية. والوسيلة التعليميةيف عملية التعليم ىي الهمة ادلعناصر المن 
من األدوات التعليمية يف نقل األفكار والشعور اإلرادة إىل التالميذ لتشجيعهم تعلما 

 ٛ.جيدا وجذابا
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عملية التعليم  يفأزىار أرشاد( أن استخدام الوسيلة التعليمية  يفوقدم مهالك ) 
ختيار الوسيلة افلذا ينبغى على ادلدرس أن يستيطع  ٜ.التعليمفعالية عملية ساعد ي

 .ةالتعليمة واستخدامها مناسب بأغراض التعليم ادلنشود

الثانوية اإلسالمية حممدية باكنبارو منذ ادلدرسة كما قد علم الباحث اللغة العربية يف 
(PPL)  ،قد عرف الباحث ىناك.و قد تتّبع الباحث ادلدرس يعلم اللغة العربية ىناك. إذن

 على التكلم بالعربية . منها : التالميذظواىر 

 ال يتكلمون باللغة العربية داخل الفصل و اخلارجو. التالميذأكثر  .ٔ
قدمها إليهم ادلدرس  باللغة  اليتيستطيعون اإلجابة عن األسئلة أكثر التالميذ ال  .ٕ

 .العربية
 الفصل.م أماأكثر التالميذ مل يشًتكوا يف ممارسة احلوار  .ٖ
 يف تكلم باللغة العربية. فأفأ التالميذبعض  .ٗ
 ادلد ال يستطيعون النطق با التالميذبعض  .٘

مل تصل إىل أغراض تعليم  التالميذظهر أن مهارة كالم يبناء على الظواىر السابقة ، 
اللغة العربية خاصا مهارة الكالم، وقد قام ادلدرس فيها باحملاوالت لًتقية مهارة كالم 

قبل التعليم بالعربية دائما وحيثهم لتعلم اللغة العربية  التالميذ. منها يسأل ادلدرس ذالتالمي
منها: طريقة ادلباشرة ، طريقة  طرق التعليم ادلتنوعة ادلدرس ستخدمابشرح أمهيتها، و 

  .التالميذلًتقية مهارة كالم التدريب وغريىا 

حىت حتصل على أغراض  لًتقية مهارة كالم تاج إىل جعل أحوال التعليمفلذا حي
إسًتاتيجية مناسبة. كما طريقة و  أحده حيتاج اىل على أغراض التعليملوصول  التعليم.

 طرق تعليم اللغة العربية كثرية منها:
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 طريقة السمعية الشفهة .ٔ
 طريقة ادلباشرة .ٕ
 طريقة القواعد و الًتمجة .ٖ
 طريقة اإلمالء .ٗ
 طريقة التدريب .٘
 طريقة اإلنتقائية .ٙ
 وغريىا .ٚ

 اإلسًتاتيجيات يف تعليم اللغة العربية ، منها:مث 

 لعب الدور .ٔ
 لعبة كرة احلارة .ٕ
 لعب تشكيل ادلقروء .ٖ
 و غريىا .ٗ

كما عرف الباحث طريقة التعليم وإسًتاتيجية التعليم اللغة العربية كثرية لوصول  
على أغراض التعليم. لذلك يف ىذه احلالة ، خيتار الباحث الطريقة السمعية الشفهية 

 ٓٔوإسًتاتيجية لعب الدور. ألن ، الطريقة السمعية الشفهية تستطيع لًتقية مهارة الكالم.
 ٔٔو إسًتاتيجية "لعب الدور" تستطيع لًتقية مهارة الكالم التالميذ أيضا.
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استخدام الطريقة فعالية  اجنذب الباحث أن يقوم بالبحث عن " ذلكبناء على 
لترقية مهارة  تعليم اللغة العربية في ر"الدو لعب "إستراتيجية السمعية الشفهية ب

الثانوية مدرسة بال الصف الحادي عشر في بيي)بحث تجر التالميذ لدى  الكالم
 (كنبارو ا محمدية ب اإلسالمية

 مصطلحات البحث . ب
 الفعالية  .ٔ

 معٌت. جاء يف معجم اللغة اإلندونيسية الكبري ٕٔكلمة "الفعالية" من كلمة "فعال"
ل على النتيجة.، شئ الذي فيو تأثرية )عاقبة، أثر الفعالية ىي أي  ٖٔاالنطباع( وحُتَصِّ

ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعليم بأفضل 
 ٗٔ.الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى

 الطريقة السمعية الشفهية .ٕ

تعليم اللغة . وظهرت  يفطريقة تأسس إىل ادلدخل الًتكيىب السمعية الشفهية  الطريقة
وتعويدىم لتشكيل ادلهارة اللغوية  التالميذأن طريقة السمعية الشفوية ال هتتم بتدريب 

 ٘ٔالتعليم. يففقط ولكنها هتتم بدقة ادلدرس إلشرافهم 

 اسًتاتيجية لعب الدور .ٖ
  ٙٔللوصول إىل أغراض الًتبية ادلع ن.لعب الدور أنشطة التعليم ادلخططة 
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 مهارة الكالم .ٗ
الكالم من فنون اللغة العربية بعد االستماع وقبل القراءة والكتابة، والكالم يف أصل 

القائم بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظ  عٌتاللغة ىو األصوات ادلفيدة عند ادلتكلم ن ىو ادل
 ٚٔ.ويف اصطالح النحاة اجلملة ادلركبة ادلفيدة

 مشكالت البحث .ج 
 مشكالت البحث فهي: أماو 

 ادلناسبة لًتقية مهارة الكالم. ليس الطريقة .ٔ
 يف تعليم مهارة الكالم. ليس ادلناسبةلعبة ادلستخدمة  .ٕ
 .نقص استخدام لعبة التعلمية يف تعليم مهارة الكالم .ٖ
 .تالميذيف تعليم اللغة العربية لدى ال قليلةالرغبة  .ٗ
 يف التعليم. قليلة التالميذمسامهة  .٘
 .يف أداء ممارسة التكلم باللغة العربية قليلة التالميذميول  .ٙ

 حدود مشكالت البحث .د 

وليكون البحث فعاليا متأثرا موجها ويستطيع أن يبحث حبثا عميقا فيحدده الباحث 
 يف ر"لعب الدو "إسًتاتيجية استخدام الطريقة السمعية الشفهية بفعالية ادلشكالت يف : 

 الصف احلادي يف يبي)حبث جتر التالميذ لدى  لًتقية مهارة الكالم تعليم اللغة العربية
 ( باكنباروحممدية   اإلسالميةالثانوية درسة بادل

 أسئلة البحث .ه 
تعليم اللغة  يف ر"لعب الدو "إسًتاتيجية استخدام الطريقة السمعية الشفهية ب ىل

الثانوية درسة بادل الصف احلادي عشر يفالتالميذ لدى  لًتقية مهارة الكالم فعال العربية
 ؟ باكنباروحممدية   اإلسالمية
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 أهداف البحث .و 
استخدام الطريقة السمعية فعالية عن  ادلعلومات ويهدف البحث إىل الكشف

لدى  لًتقية مهارة الكالم تعليم اللغة العربية يف ر"لعب الدو "إسًتاتيجية الشفهية ب
 باكنباروحممدية   اإلسالميةالثانوية درسة بادل الصف احلادي عشر يفالتالميذ 

 أهمية البحث .ز 

 رجو أن يكون البحث نافعا للجهات التالية :أ
 للمدرسة .ٔ

 ناظر ادلدرسة كتبادل األفكار لًتقية كيفية تعليم اللغة العربية فيها ( أ
 للمدرس .ٕ

 مهارة الكالمترقية التالميذ على  يف أحد اخلياراتادلدرس ك ( أ
 للباحث .ٖ

قسم تعليم  يفكتوفري شرط من الشروط ادلقّررة لنيل الّشهادة اجلامعّية الباحث   ( أ
 اإلسالميةشريف قاسم السلطان الاللغة العربية بكّلية الًّتبية والتعليم جلامعة 

 احلكومية ريأو.
 للتالميذ .ٗ

 كالتطبيق.  مهارة الكالم التالميذ على ترقية  ( أ
 




