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 لفصل األولا

 أساسيات البحث

 البحث خلفية . أ
اللغة ىي الفاظ يعربهبا قل قوم عن مقاصدىم . واللغة العربية ىي 

اليت تعرب هبا العرب عن أعراضهم . و قد وصلت إلينا من طريق النقل  الكلمات
. و حفظها لنا القرآن الكرمي و احلديث الشريفة, وما رواه الثقات من منثور 

 ٔالعرب و منظمومهم .
 اللغة العربية أكثر مالئمة و موثوقة بادلقارنة مع اللغات األخرى من أجل

من خالل ادلعاين  )النصية( و الضمنية )السياقية(توفَت اليقُت يف ادلعان الواضحة 
اللغة  ٕىف القرآن كدليل البشرية الذين يعيشون ىف سلتلف الدول و القبائل .

 العربية أغٍت باألساليب و أثبتها ذلجة و أعمقها معان . 
 صّل اهلل عليو وسّلم :  اهللقول رسول 

ُد بن َعْبِد اهلِل احلَْْضرَ  ثَ َنا زُلَمَّ ثَ نَا اْلَعاَلُء بن " َحدَّ , َحدَّ , ِميُّ َعْمٍر و احلََنِفيُّ
, َعِن اْبِن ُجرَْيٍج, َعْن َعطَاٍء, َعن اْبِن عبَّاٍس َرِضَي  اهلُل  ثَ َنا ََيَْي بَيزِْيَد اأَلْشَعرِيُّ َحدَّ

ُهَما, َأّن َرسول اهلل صّلى اهلُل َعَليِو َوَسلََّم, قَاَل : أحبوا العرب لثالث  : تَ َعاىَل َعن ْ
 ٖألين عريب, والقرآن عريب, وكالم اىل اجلنو عريب .

و التعليم اللغة العربية لو أربع مهارات وىي مهارة اإلستماع ومهارة 
الكالم ومهارة القرأة ومهارة الكتابة. إن اإلسًتاتيجية التعلمية طرائق تنظيم ادلادة 

التعليم  بع ادلادة حىت تكونوتعليمها ىف عملية تعليم مبستخدمة أنواع من
 ٗالفعايل.
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التدريس مبفهومها الواسع تعٌت رلموعة اإلستَتاتيجية الىت يتم  طريقة
 ٘بواسطتها تنظيم اجملاسل اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أىداف تربوية معينة.

, مثال : مهارتو عند لطالباتة لالعربيىناك كثَت عندء ادلدرس ادلادة 
فرصة كثَتة ألداء  بة من أنا. و للطالباتادلباشرة ولع طريقةم إسًتتيجي و ااستخد

تلعب دوار ىاما ىف داخل الفصل, يغٍت  طريقةوالوسيلة. فلذا  طريقةالكالم ىذه 
 واإلسًتتيجي لفعال تلك العملية.  طريقةعلى اجلمع بُت  تقدرلو أن 

العشرين ىف أمريقا من ىف القرن  طريقةادلباشرة وأول صدور ىذه  طريقة
مكثفة, وصدرت لغَت االكفتاء  طريقةأن ادلدرسة ادلعاصر اسخدمت ىذه  حيث
مًتكزة على  طريقةالقراءة ىف توفَت احلوائج وتطوير الناس ادلعقد. ىذه  طريقةعلى 

 البحث عن ادلهارات اللغوية األربع و ىي اإلستماع, الكالم, القراءة, والكتابة. 
مها ىف عملية التعليم اللغة و إحدى األلعاب اللغوية الىت ميكن استخدا

تنمية مهارة الكالم لدى  العربية لعبة من أنا. و ىذه اللعبة إىل ذاكرة ادلعلومات و
ادلباشرة ىي مدخلة لتعليم اللغة العربية و مهارة اإلستماع حىت  طريقة ٙالطالبات.

  ٚيفهموا الطالبات.

ادلتوسطة اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو، فيها درس اللغة العربية. ىي  ىف ادلدرسة
 طريقةتستخدم ادلدرسة  درس واجب الذي يتعلمو الطالبات. ىف عملية التعليم،

بية ىف ىذه ادلدرسة . و إحدى أىداف تعليم اللغة العر ادلباشرة و السمعية األشفوية
لعربية جيدا. علمت ادلدرس الطالبات اللغة استطيعون أن يتكلمون يعٌت الطالبات ت

ستطيعون أن يلفظون احلروف اذلجائية لتكلم اللغة العربية جيدا، وتعطى ادلدرسة ت
الفرصة التالميذ أن يقدم السؤال الذي يتعلق بادلواد ادلدروسة، وتدّرب ادلدرسة التالميذ 
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ة العربية. ولكن أكثر أن يتكلمون اللغة العربية جيدا، وتدفع ادلدرسة التالميذ تعلم اللغ
 وا أن يتكلموا اللغة العربية جيدا.تقدر من التالميذ مل 

لذلك تنبغي ادلدرسة أن تنظر عملية تعلم اللغة العربية جيدا و تعرف مشكلة 
التعليم  طريقةوالوسيلة ادلستخدمة. إحدى  طريقةالتعلم من العوامل ادلؤثرة. من العوامل 

السمعية الشفوية لًتقية مهارة الكالم. قبل  طريقةليم الىت تساعد عملية التعلم والتع
التعليم ادلناسبة.  طريقةىف تعليم اللغة العربية فال بد للمدرسة أن ختتار  طريقةإستخدام 

ىو الغرض. كما ىف اختيار الوسيلة، تنبغي أن تساعد  طريقةبل أساس ىف إختيار 
عملية التعلم والتعليم والباحثة ختتار نشاط التعلم لزيادة دافعة تعلم التالميذ ىف إتباع 

وسيلة بطاقات الصور ادلتسلسلة لًتقية مهارة الكالم لكي يستطيعون التالميذ أن 
 يتكلمون اللغة العربية جيدا.

 أما بالنسبة لألعراض, ىي كما يلي : 
 .قلة مفردات اليت تستعيبها الطالبات .أ 
 بعض الطالبات كثَت السكوت عندما يسأذلن ادلدرس بالعربية.  .ب 
بعض الطالبات مل يستطعن أن يستخدمن ادلفردات ادلعطيات يف  .ج 

 التكلم.
 بعض الطالبات خيفن األخطاء عند التكلم باللغة العربية. .د 

إضافة إىل الظواىر ادلذكورة من ادلمكن أن يقل أن مهارة الكالم ألكثر طالبات 
ىل تكوين مواقف إ توسطة اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو منخفضة, فلذا حتتاجادلدرسة ادل

صا مهارة التعليم الفاعل االبتكاري االبداعى الفعال ادلريح لًتقية ادلهارة اللغوية خصو 
ة فعاليالكالم. من تلك ادلشكالت, أراد الكاتبة بإقامة البحث فيها حتت ادلوضوع 

ية مهارة الكالم لدى الطالبات في قلعبة من " أنا " لتر م االمباشرة باستحد طريقة
 المدرسة المتوسطة اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو.
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 مشكالت البحث   . ب
 عاب الطالبات عن ادلفردات العربية ضعيفةياست .أ 
 .مل تقدر الطالبات على التكلم باللغة العربية جيدا  .ب 
 بيئة اللغوية يف ادلدرسة.  .ج 
 تكلم اللغة العربية.قلة ثقة بالنفس على  .د 
لعبة من " أنا " لًتقية مهارة الكالم لدى  باستخدامادلباشرة  طريقةفعالية  .ه 

 الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو.

 حدود البحث ج.   

لعبة من " أنا " لًتقية  باستخدامادلباشرة  طريقة حتدد الباحثة للبحث عن فعالية       
 مهارة الكالم لدى الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو.

 د. أسئلة البحث   

ة لًتقية مهارة لعبة من " أنا " فعال باستخدامادلباشرة  طريقة سؤال البحث ىل      
 تري بكنبارو ؟الكالم لدى الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دينية فو 

 ه. أهداف البحث  

لعبة من " أنا " لًتقية  باستخدامادلباشرة  طريقةىذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية      
 ة اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو.مهارة الكالم لدى الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسط

 و. أهمية البحث 

 تنمية مهارة الكالمهم.للمدرس. لتقدمي ادلعلومات لو إشراف الطالبات على  .أ 
عدة  باستخدامللطالبات. عسى أن يكون دافع تعلم الطالبات تنميا  .ب 

ادلباشرة ولتقدمي  طريقةاأللعاب وطرق التدريس ادلطابقة منها لعبة من " أنا " و 
 عملية واجلذابة لدى الطالبات.
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يف  للمدرسة. لتقدمي ادلعلومات عن أمهية كالم اللغة اجلنبية أي اللغة العربية .ج 
 بيئو ادلدرسة.

للبحثة. وىذا البحث مرجع ذلا عندما تصبح مدرسة اللغة العربية يف  .د 
 ادلستثبل. 

 مصطلحات البحثز. 

ادلصطلحات ادلتعلقة ىذا البحث للتباعد عن الفهم ادلنحرف فيما تلي  ةتوضح الباحث   
: 

الفعالية. ومعٌت الفعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من  .أ 
التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من 

 ادلكاسب الًتبية األخرى.
اليت يعطى ادلدرس تعليم مباشرا باللغة األجنبية بدون  طريقةادلباشرة ىي  طريقة .ب 

احتياج إىل الًتمجة اال يف ادلواقف اخلاصة حيث البد من قبل الطالبات 
 الستخدم القاموس و ادلعجم. 

لعبة من " أنا "؟ وىذه العبة هتدف إىل دترين قوه الذاكرة, االبتكار ودقة  .ج 
 وىذه العبة تساعد ترقية مهارة الكالم الطالبات. الطالبات. 

مهارة الكالم قدرة على تعبَت األصوات اللفطية لتعبَت األفكار, اإلرادة أو  .د 
 اإلحساس إىل ادلخاطب.

 

 

 

 


