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 الفصل األول

 أساسية البحث

البحث أ. خلفية        

، أّن اذلدف األساسّي يف تعّلم الّلغة العربية ىو كشف كما ىو معروف          
ادلهارات اللغوية لدى التالميذ و تطويرىا شفوية و حتريريّة،  .يف رلال تعليم اللغة،  

كان االستيعاب على اللغة يسّمى بادلهارة اللغوية. واتفق علماء اللغة على أن ادلهارة 
 ٔع و الكالم و القراءة و الكتابة. اللغوية حتتوى على أربع. و ىي مهارة اإلستما 

ادلتكلم وادلستمع ولذك ا جانب التواصل لالّّتاىُت ومها أنشطة الكالم ىف الفصل ذل
( مهارة ٕ(مهارة االستماع )ٔينبغي أن تكون يف تدريب الكالم اّول آن على )

( استيعاب ادلفردات والتعبَت الذى ديكن بو التالميذ تقدمي أراءىم ٖالكالم )
 ٕكارىم.وأف

ومهارة الكالم عند أجيف ىَتماوان قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أو  
ادلعاين لتعبَت الفكرة والرأي واإلرادة واإلحساس إىل ادلخاطب. وىف ادلعٌت االوسع أن 
مهارة الكالم نظام الرموز ادلمكنة مساعها وبصرىا بانتفاع عضالت اإلنسان، واذلدف 

توفَت احلاجة. ومهارة الكالم عند ىيندري غونتور تارجيان رتع منها تقدمي الفكرة ىف 
بُت العوامل اجلسمانية والسكولوجية والعصبية والداللية واللغوية وتكون ألة رقابية 

مهارة الكالم ىي قدرة على تعبَت األصوات  ٖ.اجتماعية مهمة يف حياة اإلنسان
   ساس إىل ادلخاطب.                                                       اللفظية لتعبيلر األفكار, األراء, اإلرادة أو اإلح
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 ٗ اللغة العربية لغة مهمة ألهنا لغة العامل و مكاهنا خاصة. و ىي لغة شاملة         
كثَت معٌت من ادلفردات و معٌت الكلمات حىت إذا أحد خطأ ىف نطق حرفو فكذلك 

عليو  ٘اللغة العربية من زمان نيب اهلل "آدم" تكان  ىف معٌت و أىدافها ادلختلفة. وقد
 ُثَّ  ُكلََّها اأَلمْسَاء آَدمَ  َوَعلَّمَ السالم, حينما عّلمو اهلل األمساء كما ىف قولو تعاىل : 

  -ٖٔ- َصاِدِقُتَ  ُكنُتمْ  ِإن َى ُؤالء بَِأمْسَاء فَ َقاَل أَنِبُئوين  اْلَمالَِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ 
الطريقة كيفية يستخدمها ادلدرس ىف انتقال العلوم إىل تلميذات من خالل          

عملية التعلم والتعليم. والطريقة كيفية مستخدمة لتحقيق اخلطة ادلصممة باألنشطة 
طريقة متصلة بطريقة الطريقة الصوتية ىي  .ٙالواقعية للحصول على ىدف التعلم

وتية تعرف بالطريقة النطقية ألهنا تفضل ادلباشرة. قال بعض أىل اللغة أن الطريقة الص
م ادلادة مبمارسة نطق دترين اللسان، ممارستها بطريقة السمع و الكالم و ىي تقد

الطريقة الصوتية رتع بُت الطريقة   ٚ.رتلة اللغة األجنبية حتت قيد الدرسالكلمة و 
دترين مهارة الطبيعية وطريقة القراءة. وترى ىذه الطريقة أن ابتداء عملية التعلم 

والطريقة الصوتية طريقة هتدف إىل ترقية مهارة  ٛاالستماع ث نطق الكلمات األجنبية.
 القراءة لدى الطالب.

واحلصول على مهارة الكالم حتتاج إىل عملية التعلم فالطريقة عنصر رئيسي من 
م طريقة حيث أن اللغة كالم ال الكتابة، بناء على ذلك أن الطريقة ادلناسبة مبهارة الكال

مباشرة. والطريقة لغة سَت وكيفية ونظام ومذىب ورلرى واجلهة واحلال واخليمة والعارف 
وادلسحة، واصطالحا،كيفية يستخدمها ادلدرس ىف تقدمي ادلادة الدراسية عند عملية 

 ٜالتعلم والتعليم.

تعد مهارة الكالم إحدى ادلهارات اللغوية األساسية،   ألن اللغة ىف األصل     
كالم، فقد نبو إىل ذالك إبن جٍت منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حيث عرف 
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لكالم سابق من ناحية ضهم. كما إن ايعربىا كل قوم عن أغر اللغة بأهنا : أصوات 
مهارة  ٓٔتارخيية لبقية ادلهارات اللغوية، فقد عرف اإلنسان الكالم منذ نشأة اللغة.

 ٔٔادلهارات اللغوية األربع, ألن اللغة كالم ال الكتابة.الكالم ىي الضرورية من تلك 
 واللغة عادة تقتضى ادلرء على استخدام اللغة فعال.

مدرسة ادلتوسطة للعلت اللغة العربية مادة دراسية ومن ادلدارس الىت ج         
اللغة العربية ادلتخرجُت من  ىمبعهد دار احلكمة بكنبارو، وىناك ذتنية مدرس اإلسالمية

قسم تعليم اللغة العربية. بناء على الدراسة التمهيدية الىت قامت هبا الباحثة مبقابلة 
نوعة منها طريقة السمعية مت االلغة العربية فقال إنو قد استخدم طرق ىأحد مدرس

متنوعة للعبة طريقة التطبيق والنظرية وغَت ذلك, ووسائل او  طريقة احلوار و الشفهية
لدى وبتلك الطريقة عسى أن تكون مهارة كالم  الومضيةو وسيلة منها وسيلة الصورة 

تلميذات مًتقية ويطبقوهنا ىف حياهتم اليومية لكن الواقع أن كثَتة منهّن مل يقدرن 
 على التكلم وتطبيقو ىف حياهتم اليومية.

 وأما الظواىر الىت وجدهتا الباحثة فيما يأتى:
 ات جينب عن أسئلة مدرس اللغة العربية باللغة اإلندونيسيةكثَت من التلميذ (ٔ
وداخل كثَت من التلميذات يستخدمن اللغة اإلندونيسية عند عملية التعلم والتعليم  (ٕ

 ادلعهد
 كثَت من التلميذات ال يشًتكن اشًتاكا ىاما ىف عملية الكالم (ٖ
  ٕٔكثَت من التلميذات يتأتؤن عند تكلم اللغة العربية. (ٗ

فعالية  الطريقة الصوتية باستخدام لعبة " تتجذب الباحثة للبحث عن وعلى ىذا  
"نعم أم ال" فى تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم لدى تلميذات المدرسة 

 .بمعهد دار الحكمة بكنبارو" اإلسالميةالمتوسطة 
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 ب . مشكالت البحث

 أما مشكالت البحث فهي:

 يف التكلم باللغة العربية. قدرة التلميذات يف إجابات األسئلة .ٔ
 الوسائل التعليمية يف تعليم وتعلم اللغة العربية. .ٕ
 البيئة اللغوية يف التكلم باللغة العربية لدى تلميذات. .ٖ
استخدام لعبة "نعم أم ال" ىف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لدى تلميذات  .ٗ

 . ارومبعهد دار احلكمة بكنب اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة 

 حدود البحثج. 

فعالية  الطريقة الصوتية  ولكثرة مشكالت البحث حتدد الباحثة للبحث عن
باستخدام لعبة "نعم أم ال" ىف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لدى تلميذات 

 مبعهد دار احلكمة بكنبارو. اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة 

 البحث د. سؤال

 خدام لعبة "نعم أم ال" تكون فعالالصوتية باست الطريقة أما أسئلة البحث ىو  ىل
 اإلسالميةمهارة الكالم لدى تلميذات ادلدرسة ادلتوسطة   ىف تعليم اللغة العربية لًتقية

 مبعهد دار احلكمة بكنبارو؟

 ف البحثه. هد

الصوتية باستخدام لعبة  بناء على األسئلة السابقة ىذا البحث دلعرفة فعالية الطريقة
"نعم أم ال" ىف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لدى تلميذات ادلدرسة 

 .دار احلكمة بكنبارو مبعهد اإلسالميةادلتوسطة 
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 أهمية البحث و.

لرئيس ادلدرسة، وىذه ادلعلومات ادلدخلة إىل رئيس ادلدرسة لًتقية نوعية تعليم اللغة  . أ
 ادلدرسةالعربية ىف تلك 

للمدرس، وىذه ادلعلومات خيارة لو لًتقية مهارة كالم اللغة العربية عند التلميذات   . ب
 ىف تلك ادلدرسة 

للباحثة، القيام بالبحث شرط من الشروط ادلقررة للحصول على  الشهادة اجلامعية  . ج
ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم 

 سالمية احلكومية رياواإل
ادلتوسطة مبعهد للتلميذات, دلساعدة ترقية مهارة الكالم عند التلميذات ىف ادلدرسة  . د

 دار احلكمة بكنبارو.
 

 ز. مصطلحات البحث

التأثَت الرجع, التأثَت التفاعلي.  الفعالية, جاء يف قاموس الًتبية أن معٌت الفعالية ىي . أ
 ٗٔوجاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي الفعل احلسن, كرمي, ويستعمل اجلَت. ٖٔ

الطريقة, جاء يف ادلنجد أن معٌت الطريقة ىي السَتة، ادلذىب، اجلط يف الشيئ و  . ب
 نسيجة مستطيلة. الطريقة ىي وسيلة معينة لتوصيل ادلعرفة. 

 التعليم اللغة العربية. تفضل ةريقة من طرقطج.الطريقة الصوتية ىي إحدى ال
 ىذه الطريقة السمع و الكالم. ث تقّدم درس اللغة العربية بتمرين نطق        
 الكلمة و اجلملة حتت قيد الدرس.                
 د.لعبة "نعم أم ال"، و أسس ىذه اللعبة يف النظريات, تتطور الطالبات بصرىن      

 ت إىل عدة فئق, و يف كل فرقة, العبة األول ختتارو مهارهتن, قسم الطالبا       
 عن شيئ ما يف حوذلا, فقالت: أرى شيئا األسواد, فالعبة اآلخرة ّتيب عنو,  

 ث تقول العبة األول "نعم أم ال"
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 ،واحلركة واإلشارة  ،قدرة ادلعلم على مزح الصوت مهارة الكالم ىي ح.
وحيس ادلتعلم  ،حىت يتحقق الكالم على درجة التأثَت يف ادلتعلم  ،واحلركة, والتغمة  

الكالم ىف اللغة الثانية من مهارات األساسية اليت دتثل  ٘ٔبكل مايف الفكرة من قوة.
 ٙٔغاية من غايات الدراسة اللغوية.
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