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 الفصل األول

 أساسيات البحث
 

 خلفية البحث .أ 
ىي ؾبموعة من الطرق اليت يستخدمها اؼبعلم يف نقل  تدريسطريقة ال

 ٔه واليت ربدث يف عملية التعلم والتعليم أو العملية التعليمية.تالميذاؼبعرفة إىل 
مج الذي يرتبط ارتباطًا م ىي أيضا مستوى التخطيط الشامل للربنايطريقة التعل

وثيًقا خبطوات تسليم اؼبواد التعليمية بطريقة إجرائية وليست متناقضة وال تتعارض 
وىكذا، فإن الطريقة ىي خطة شاملة لتقدًن اللغة بشكل منتظم  ٕ.دخلمع اؼب

األىداف، ومعايَت االختيار وتنظيم  تشتمل علىعلى أساس النهج احملدد، و 
، ودور اؼبواد تالميذم، ودور اؼبعلم، ودور اليتعلم والتعلاؼبواد، وشكل أنشطة ال

 ٖالتعليمية.

الغرض من تعلم اللغة العربية ىو أداة للتواصل الوثيق بُت األىداف اؼبراد 
 ٗترتيب العرض واألنظمة والطرق اؼبستخدمة. عليمربقيقها ونطاق مواد الت
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ة اؼبباشرة. تفًتض طريقال. منها تنوعةطرق ميف تعلم اللغة العربية، ىناك 
جنبية ىو نفس تعلم اللغة األم، أي استخدام اللغة األلغة الىذه الطريقة أن تعلم 

لتحقيق ىذه  من إحدى الوسائل اعبيدة ٘بشكل مباشر ومكثف يف التواصل.
 .اللعبة لاستخدام وسائ يالطريقة يف التعلم ى

 ألهنا التعلم. يف عملية من كفاءة اؼبعلمدور وسائل اللعبة ليس أقل أمهية 
وسائل  إن ٙكن أن توفر فرًصا كبَتة للحصول على أفضل النتائج التعليمية.سب

أحد األلعاب ىي من  (Bertanya Gambar) األسئلة عن مضمونة الصورة لعبة
التعبَت و على طرح األسئلة  تالميذيف تعلم اللغة العربية اليت هتدف إىل تدريب ال

ذه ديكن ؽب ،وبالتايل ٚ.اللغة العربية الصحيحة باستخدام عما يعرفونو وذبربتهم
 .تالميذلا كالم ةلعبة ربسُت مهار ال

األصوات أو الكلمات لتعبَت  الكالم ىي القدرة على تعبَت رةمها
الكالم ىي واحدة  ةمهار  ٛ.اؼبخاطباألفكار واآلراء والرغبات، أو مشاعر إىل 
اللغات اغبديثة دبا يف ذلك اللغة  يمعلمن أنواع اؼبهارات اللغوية اؼبراد ربقيقها يف ت

  العربية.

ىو الوسيلة األساسية لتعزيز التفاىم اؼبتبادل، والتواصل اؼبتبادل،  كالمال
 تصالعلى االواستخدام اللغة كوسيلة. تتضمن أنشطة الكالم يف فصل اللغة 

 ٜ، أي بُت اؼبتحدثُت مع اؼبستمعُت بشكل متبادل.بالوجهُت
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 ٕالثانوية اغبكومية درسة اؼب يفاألوىل، رأت الباحثة نظرًا إىل اؼبالحظة 
 و طرقالتصميم يف  تحاول قد اللغة العربية درسةم أنّ  دبنطقة كمبار جمبانات

 : . منهاة الكالممهار  قادرين على تالميذال يكون ألنتعليم الوسائل 

 .عملية التعليمديدة يف اعب فرداتاؼب ةاؼبدرس عطيت .ٔ
 .ختلفةاؼب طرقالبتطبيق  ةدرساؼب تقام .ٕ
 .ختلفةاؼبتعليم ال وسائل ةاؼبدرسستخدم ت .ٖ

 ةمهار  أن يقدر على تالميذالكل ، جيب  و الباحثةتبناء على ما الحظ
 :آلتيةا ظواىرال كما دّلت عليو يتأتون يف الكالم.التالميذ الواقع، لكن و  .كالمال

 .ستوعبها التالميذاليت ا اؼبفردات قلة .ٔ

 تقدًن األسئلة باللغة العربية. بعض التالميذ مل يقدروا على .ٕ

ة باستخدام اللغة الغربية عندما بعض التالميذ مل يقدروا على إجابة األسئل .ٖ
 .ةسأؽبم اؼبدرست

 .قلة اشًتاك التالميذ يف تقدًن فبارسة اغبوار أمام الفصل .ٗ

الظواىر اؼبتقدم، تدافعت الباحثة إىل أن تقوم بناء على خلفية البحث و 
طريقة المباشرة بلعبة الفعالية استخدام "اؼبوضوع بالبحث العلمي ربت 

لترقية مهارة الكالم لدى  (Bertanya Gambar)األسئلة عن مضمونة الصورة 
 بمنطقة كمبار." جتامبان 2تالميذ المدرسة الثانوية الحكومية 
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 مشكالت البحث .ب 
 أما مشكالت البحث فهي فيما يلي:

 قدرة التالميذ على تكلم باللغة العربية. .ٔ

 رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية. .ٕ

 نشاط التالميذ يف تعلم اللغة العربية. .ٖ

 طريقة التدريس اليت يستخدمها اؼبدرس يف تعليم اللغة العربة. .ٗ

 الوسيلة التعليمية اليت يستخدمها اؼبدرس يف تعليم اللغة العربية. .٘

tanyaBer) األسئلة عن مضمونة الصورة طريقة اؼبباشرة بلعبةالاستخدام  .ٙ

Gambar)  ٕلًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
 دبنطقة كمبار. جتامبان

 حدود البحث .ج 
لكثرة اؼبشكالت يف ىذا البحث فتحددىا الباحثة للبحث عن فعالية و 

 Bertanya) األسئلة عن مضمونة الصورةطريقة اؼبباشرة بلعبة الاستخدام 

Gambar) جتامبان ٕكالم لدى تالميذ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية لًتقية مهارة ال 
 دبنطقة كمبار.

 أسئلة البحث .د 
األسئلة طريقة اؼبباشرة بلعبة السؤال البحث يف ىذا البحث ىل استخدام 

لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ  فعال (Bertanya Gambar) عن مضمونة الصورة
 ة كمبار؟دبنطق جتامبان ٕاؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
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 أهداف البحث .ه 
طريقة اؼبباشرة بلعبة الفعالية استخدام ىدف البحث ؽبذا البحث ؼبعرفة 

لًتقية مهارة الكالم لدى  (Bertanya Gambar) األسئلة عن مضمونة الصورة
 دبنطقة كمبار. جتامبان ٕتالميذ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 

 أهمية البحث .و 
 أما أمهية البحث فيما يلي:

 اؼبدرسة .ٔ

 تعليم اللغة العربية يف تلك اؼبدرسة.لًتقية نوعية تعلم و 

 اؼبدرس .ٕ

لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ  لزيادة اؼبعلومات عن طريقة التدريس الفعالة 
وإلعطاء اؼبدخالت ؼبدرس اللغة العربية عن أمهية اللعبة عند عملية تعلم 

 وتعليم اللغة العربية.
 التالميذ .ٖ

 ًتقية مهارة الكالم.لؼبساعدة التالميذ 
 الباحثة .ٗ

 باستخدام طريقة اؼبباشرة بلعبة  ميذلتقدًن اؼبعلومات عن مهارة كالم التال
ولتكميل شرط من الشروط  (Bertanya Gambar) األسئلة عن مضمونة الصورة

اؼبقررة لنيل الشهادة اعبامعية للدرجة األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
 م عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو.الًتبية والتعلي
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 مصطلحات البحث .ز 
البتعاد عن األخطاء يف فهم اؼبوضوع، فتوضح الباحثة اؼبصطلحات اؼبوجودة 

 يف ىذا اؼبوضوع:
 فعالية .ٔ

ىي شيئ متعلق بالغاية أو األىداف الىت ربقق من األنشطة اؼبناسبة 
 .بالعملية

 طريقة اؼبباشرةال .ٕ
طريقة اؼبباشرة ىي الطريقة اليت يلقى اؼبدرس هبا اؼبواد الدراسية من اؼبراد ب

اللغة األجنبية حيث يستخدمها مباشرة كآالت اتصال. ال يستخدم اؼبدرس 
 اللغة األم يف تعليم.

 (Bertanya Gambar) صورةال سؤاللعبة  .ٖ
على طرح األسئلة  تالميذهتدف إىل تدريب الاؼبراد ىنا ىي اللعبة اليت و 

 لتعبَت عما يعرفونو وذبربتهم باستخدام اللغة العربية الصحيحة.او 
 مهارة الكالم .ٗ

كلمات لتعبَت األفكار واآلراء الصوات أو األتعبَت  إهنا القدرة على
 .لمخاطبوالرغبات أو اؼبشاعر ل
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