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 لالفصل األو  
 البحث تأساسيا

 خلفية البحث . أ
ؤثر تالكالم  مهارةو للتالميذ.  مهارة الكالم ىي القدرة اللغوية األساسية

ن مهارة أإمام معروف كما أشار إليو راء والشعور.  األ قدميالتالميذ يف تكلم  لت
مهارة  ؤ.ادلخاطبالكالم أساس عن قدرة االتصال يف اجتاىني ينب ادلتكلم مع 

صحيح فصيح و م على التكلم باللغة العربية بكال تالميذالالكالم مبعٌت قدرة اتصال 
 .  واضح و

بني ادلرء و األخرين اليت  مهارة الكالم قدرة االتصال تالميذ بناء أن نعرف
يف تعليم اللغة العربية، حيث ميارس التالميذ  وجب على ادلدرس أن حيققها للتالميذ

فيها الكالم من خالل احلوار وادلناقشة. ولذا كانت دمارسة الكالم مهمة جدا يف 
يف يستطيع التالميذ لالكالم ىي  مهارةتعليم  من وأما األىدافتعليم اللغة العربية. 

 نينطقو و  ،صحيحا نطقاعلى نطق األحرف اذلجائية  نيقدرو و  باللغة العربية،التكلم 
 الكالميةاألساليب  نيمستخدم معن أفكارى عربونوات ادلتجاورة وادلتشاهبة، وياألص

 ٕ.بالغرض النحوية ادلناسبة
تو  حمعن مقاِيس القدرة و  ٕٛٓٓسنة  ٕيف نظام وزير الشُُّؤوِن الدينية رقم 

تطوير قدرة  ىيف تعليم اللغة العربية اىدأ ية اإلسالمية و اللغة العربية أنالًتب
على االتصال باللغة العربية من ناحية اللسان و الكتابة اليت تشتمل فيها  تالميذال

 ٖ.االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة مهارة و ىي األربعة يةو ادلهارات اللغ
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لقرأن و اللغة العربية ىي لغة دين اإلسالم، ألن مصدر شريعة اإلسالم ىو ا
اللغة العربية. كما قال اهلل تعاىل : ِإنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرانًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم ب احلديث اللذان يأتيان

 (.ٕتَ ْعِقُلْوَن )سورة يوسف االية 
و قال النيب صلى اهلل عليو و سلم : تَ رَْكُت ِفْيُكْم أََمَرْيِن، َلْن َتِضّلوا َما 

 4ِبيِِّو.ََتَسَّْكُتْم هِبَِما: ِكَتاَب اهلِل َو ُسنََّة نَ 
، مهم لدينا ادلسلمنيمن االية و احلديث السابقني نر  أن تعليم اللغة العربية 

اإلسًتاجتية التعليمية ادلناسبة تعليم حيتاج إىل طريقة التدريس والوسائل التعليمية و فال
 تعليم اللغة العربية حىت تكون أنشطة تعليمية مرحية وال دملة. أداء لتسهيل

و  قالعربية حتتاج إىل اإلسًتاتيجيات و ادلداخل و الطر  عملية تعليم اللغة
على اإلشًتاك و فهم ادلفهوم و احلصول على حاصلة  تالميذالوسائل حىت يقدر ال

  التعليم اجليدة.
ادلدرس و  عملية التعليم الىت يفعلها كيفية تنفيذ إسًتاتيجية التعليم ىي  

الطريقة يف التعليم ىي الكيفية الىت يؤد   و األىداف التعليميةعلى صول حل لتالميذا
ادلدرس مادة  عدّ هبا ادلدرس يف هتيئ ادلادة ادلدروسة إىل التالميذ، لذلك بعد أن ي

الدروس مث يفكر ادلدرس كيفية تقدمي ادلادة ادلدروسة إىل التالميذ، مع مالحظة 
  ٘األغراض العامة واألغراض اخلاصة وأحواذلم.

 ىي إسًتاتيجية ادلستخدمة ىف تعليم اللغةو الطرق  اتاإلسًتاتيجي حد  ا 
. ىذه بالطريقة اإلتصالية ((Paired Story Telling حكاية القصة بادلزدوجة

حكاية م التعاوىن. عند "مفتاح اذلد "  أن إسًتاتيجية ياإلسًتاتيجية  من منوذج التعل
الىت تنمى  تطوير  ىي إسًتاتيجية التعليم (Paired Story Telling) القصة بادلزدوجة

علوم الواد الدراسية منها بادل مناسبة. و ىذه إسًتاتيجية لتالميذا تصالاادلفهوم و 
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القرأة و الكتابة و اإلستماع مهارة علوم الّدين و العلوم اللغوية لتعليم الاإلجتماعية و 
 تالميذ. و تساعد اللتالميذو ىذه إسًتاتيجية تساعد سرعة قدرة تكّلم اٙالكالم.مو 

 ىف فهم الدراسة الىت شرحها ادلدرس. 
الطريقة اليت هتدف إىل اكتساب الدراس القدرة على  الطريقة اإلتصالية ىي

استخدام اللغة األجنبية وسيلة اتصال لتحقيق أغراضو ادلختلفة. وإمنا بوصفها وسيلة  
الوصف للتعبري عن الوظائف اللغوية ادلختلفة، كالطلب والًتجي واألمر والنهي و 

   ٚوالتقدير.
 التالميذ يدرسون ،اإلسالمية ويةالًتب اتحد  ادلؤسسمن إ القرأنمعهد دار 

توجب ادلدّرسة على  علوم العامة.الو علوم الدينية الإىل وتنقسم تنوعة. ادلعلوم الفيها 
 ولكن تعبريىم يف اإلتصال ضعيف. ، الكثرية أن حيفظوا ادلفردات تالميذال

الباحثة عن إجراء أو تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية يف  توبعد ما الحظ
 تالباحثة فوجد اهبامت كميدان البحث الذي ق  كوبعب القرأندار  توسطةادلدرسة ادل

 الباحثة األمور اآلتية :
 .يف األسبوع انأن عملية تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة مرت  .ٔ
يف قسم تعليم اللغة  ةتلك ادلدرسة متخرجادلدّرسة الىت تعلم اللغة العربية يف   .ٕ

 .العربية
ادلدّرسة الىت تعلم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة وىي مدّرسة ماىرة يف تنفيد تعليم  .ٖ

 تإليها و قد حاول  احلاجة وية بطرق خمتلفة مناسبة باألىداف اللغة العرب
بالتدريبات  بإعطاء تالميذالادلدّرسة يف تلك ادلدرسة اىل تنمية مهاة الكالم لد  

 و الطريقة ادلباشرة. ادلتنوعة يف التكلم اللغة العربية منها الطريقة السمعية الشفوية
 تالميذ أن حيفظوا ادلفردات.التوجب ادلدّرسة على و  .ٗ
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أن  ن علىيف تلك ادلدرسة يستطيعو  تالميذال أن يكونبالنسبة إىل ذلك فالبد  
و لكن بعض التالميذ مل يكونوا ماىرين يف التكلم باللغة  يتكلموا باللغة العربية

 العربية. 
عهد دار ادلدرسة ادلتوسطة م يف ةهبا الباحث تعلى مالحظة َتهيدية قام ءبنا

 الظواىر التالية: ةالباحث توجد القرأن كوبغ مبنطقة كمبار، 
 يف الفصل تكّلم باللغة العربيةال على  يقدرون تالميذ البعض ال .ٔ
باللغة العربية عند عملية إجابة عن األسئلة على   يقدرون ال تالميذالبعض  .ٕ

 التعليم
 أكثرىم ال يقدرون على تقدمي أفكار ىم باللغة العربية .ٖ
التالميذ يتكلمون باللغة األم مع ادلدرس و أصدقاءىم و مل يتكلموا باللغة  .ٗ

 .عند عملية التعليم العربية
قوم بالبحث العلمي حتت تأن  ةالباحث تتأثريا إىل األمور السابقة فأراد  

 (Paired Storyحكاية القصة بالمزدوجة  يةيجإسترات ستخدامفعالية ا:"ادلوضوع

Telling) اإلسالميةوسطة تالم التالميذ فى المدرسة لترقية مهارة الكالم لدى 
 .بمنطقة كمبار" غنكوب بمعهد دار القرآن"

 مشكالت البحث . ب
 فمنها: البحثما مشكالت أ
 ىف تعليم اللغة العربية تالميذالرغبة  .ٔ
 تكلم باللغة العربيةالعلى  تالميذالقدرة  .ٕ
 لًتقية مهارة الكالم  ةستخدمها ادلدرساإلسًتاتيجية التعليمية اليت ت .ٖ
ىف ادلدرسة  تالميذلًتقية مهارة الكالم لد  ال حكاية القصة بادلزدوجةإسًتاتيجية  .ٗ

 القرأن" مبنطقة كمبارة اإلسالمية " مبعهد دار وسطتادل
  لًتقية مهارة الكالم لد  التالميذ. ةستخدمها ادلدرستاليت دريس طرق الت .٘
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 البحث ودحد ج.
حتدد الباحثة للبحث عن " فعالية و لكثرية ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث 

لًتقية مهارة (Paired Story Telling) حكاية القصة بادلزدوجة ستخدام إسًتاتيجيةا
 "غنكوب مبعهد دار القرآن" اإلسالميةوسطة تادلىف ادلدرسة  تالميذالالكالم لد  
 .مبنطقة كمبار

 البحث أسئلةد. 
 البحث : فسؤالالت البحث السابقة بالنظر إىل خلفية البحث و مشك

ن تكو  (Paired Story Telling) حكاية القصة بادلزدوجة ستخدام إسًتاتيجيةاىل "
مبعهد دار  اإلسالميةوسطة تادلىف ادلدرسة  تالميذاللًتقية مهارة الكالم لد  فعاال 
 ؟ غ مبنطقة كمبارنكوب القرآن

 البحث هدفه. 
 حكاية القصة بادلزدوجةستخدام إسًتاتيجية ادلعرفة فعالية ىذا البحث يهدف 

(Paired Story Telling)وسطةتىف ادلدرسة ادل تالميذًتقية مهارة الكالم لد  الل 
 .مبنطقة كمبار  "كوبغ مبعهد دار القرآن"  اإلسالمية

 و. أهمية البحث
 لتكلم باللغة العربيةالتالميذ ، لتسهيل  للتالميذ .ٔ
جية التعليمية ادلناسبة ىف ترقية ياختيار اإلسًتات على ادلدرس ةساعددل ،للمدرس .ٕ

 .التالميذ يمهارة الكالم لد
 تعيني منهج اللغة العربية اجليد.للمؤسسة، و حاصلة البحث مصدر ذلا يف  .ٖ
اإلسًتاتيجية التعليمية ادلناسبة  كيفية أداء  للباحثة، لتوسيع معرفة الباحثة عن .ٗ

 .ىف تعليم اللغة العربيةباذلدف ادلرجو 
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 ز. مصطلحات البحث
ادلصطلحات ادلوجودة يف  ةوضَّح الباحثتادلوضوع، ف فهم لدفع األخطاء يف

 ىذا ادلوضوع:
 الفعالية .1

و ادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل  ٛ.فعال فعالية ىي مصدر من 
وظيفة و حتقيق األىداف و سداد الوقت و اشًتاك األعضاء يف األنشطة 

 التعليمية و أي أثر تنفيذ االسًتاتيجية على ترقية مهارة الكالم.
 (Paired Story Telling) حكاية القصة بالمزدوجةإستراتيجية  .2

من منوذج التعلم التعاوىن. طريقة  حكاية القصة بادلزدوجةإسًتاتيجية  
إىل التلميذ األخر  بالقصة حىت تكون التفاعل  عطى ادلثري لتكّلمالتعليم الىت ت
لًتقية  حكاية القصة بادلزدوجةأي كيفية إستعمال إسًتاتيجية  2بني التالميذ.

 مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية.
 مهارة الكالم .3

 و مهارة الكالم ىي القدرة على تعبري األصوات اللفظية لتعبري األفكار        
أي ملكة يف النفس يقتدر هبا ادلرء  10اإلرادة و اإلحساس إىل ادلخاطب. و األراء

على التعبري عما يف نفسو من األفكارو األراء و اإلرادات و الشعور إىل األخرين 
 ادلخاطبني ما أراد ادلتكلم.بكالم فصيح حىت يفهم ادلستمعون أو 
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