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الفصل األول

أساسيات البحث

خلفية البحث.أ

ومها دستوران ١.اللغة العريبة ألة مستخدمة لفهم القرآن و احلديث
تركت فيكم " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حديثه ٢.للمسلمني

ما لن تضلوا أبدا ٣.كتاب اهللا و سنة نبيه: أمرين ما متسكتم 

و اللغة العريبة مآدة دراسية متعلمة يف املدارس وال سيما املدارس 
اإلسالمية كاملدرسة الدينية األولية و الثانية و العالية حىت املرحلة اجلامعة، وهذه 

و .رياواملادة متعلمة يف املدرسة املتوسطة األوىل واملدرسة املتوسطة العالية يف دائرة 
ة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو، اللغة العربية هوية خاصة جلامع

٤.وينبغى جلميع الطالب أن يتعلموا اللغة العربية

طريقة تدريس اللغة العربية كيفية مستخدمة لتقدمي مواد دراسة اللغة 
ا وقبصها مرحيا و جيدا طريقة تدريس اللغة ٥.العربية ليتيسر الطالب إستيعا

.ليم اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابةالعربية متنوعة، يعين طريقة للتع
ما  اللغة ألة االتصال تتوظف إللقاء التفكري واإلحساس من حيث أ

األصوات ما مسعناه واألحرف ما قرأناه . يصوران بالعالمات كالصوت و الكتابة
و األصوات املسموعة ، األحرف املكتوبة أو املقروئة مجيعها ال ترتكب . أو كتبناه
و . اضح و كاملو كل نطق، حرف أو كتابة نظام خاص و معىن و . بنفسها

بعض الناس يستوعبون تلك النظم ألن النظم استخدام األصوات املسموعة أو 
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االتصال الذي يستخدم النطق اتصال قادر على الفهم والتعليق على . املنطوقة
و ذلك التعليق يتكون من اخلري و التعبري و األمر و اإلجابة . ما نطقه اآلخرون
طالب أن يأخذوا التمارين املستمرة عن األصوات و ينبغى لل. و  املوافقه أو الرد

و ال بد عليهم أن يقدروا على التفريق عن . للحصول على املهارة املطلوبة
اللغة هي ٦.األصوات األحرف  بعضها بعضا والكلمات واجلمل بعضها بعضا

واللغة هي اليت تصف اللغة و تقوم . أصوات يعربها كل قوم عن أغراضهم
كيفية عملها وتستخرج بعد ذلك أهم القوانني اليت حتكم بتحليلها و تفسر

قال الشيخ ٧.النظام اللغوي  واملبادئ واألسس اليت تقوم عليها طبيعة اللغة
ا كل قوم عن مقاصدهم واللغة العربية . املصطفى الغالييين اللغة هي ألفاظ يعرب 

ا العربية عن أغراضهم ٨.هي الكلمات اليت تعرب 

ا خاصة بلغات العاملاللغة العرب . ية لغة مهمة ألن اللغة العربية مكا
ا الذكر احلكيم ليخرج  ا لغة الوحي، نزل  يكفي اللغة العربية رفعة و شرفا أ
الناس من الظلمات إىل النور، وقد تعلقبها العجم عن طريق القرآن الكرمي، 

م ، و استولت على ألسنتهم، و كادت تنسيهم رطانته كان ٩.مفسكنت قلو
تعليم اللغة حمتاجا إليه لإلتصال بني الفرد وبيئته جيدا صحيحا، كتابية كانت أم 

و تعليم اللغة العربية تعليم ميكن للطالب أن يستعيبوا على املهارات ١٠.شفهية
.اللغوية  األربعة مهارة اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابة

واختارت . لباحثة الطريقة املباشرةو من طرق التدريس الكثرية اليت ختتار ا
الباحثة هذه الطريقة ألن تعليم اللغة األجنبية مساوية بتعليم لغة األم أي 

و مهارة . استخدام اللغة مباشرة ومكثفة عند اإلتصال و اإلستماع و الكالم
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و هذه الطريقة تفضل مهارة الكالم بدال عن ١١.القراءة و الكتابة تطوران بعدمها
ابة و مهارة القراءة و االستيعاب على القواعد، و الرتمجة باهلدف إىل مهارة الكت

و إحدى . أن يكون الطالب ال يقدرون على تعبري أفكار هم بالكتابة فقط
فلذا كان ١٢.أهداف إستخدام الطريقة املباشرة لرتقية مهارة كالم اللغة العربية

.تعليم اللغة العربية حيتاج إىل اللعبة يف عمليته
ى األلعاب اليت متكن استخدامها يف الطريقة املباشرة  باستخدام وإحد

عند عبد الوهاب راشدي يف كتاب خليل اهللا إحدى .الفعلختمنياللعبة
١٣.األلعاب اليت تٌنفع يف تعليم الكالم لعبة ختمني الفعل

املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد دار النهضه إحدى املدرسات اليت 
لكن الطالب نقص احلب فيها، . العربية الفن الواجب لدى الطالبجتعل اللغة 

ألن املدرس يستخدم الوسائل التقليدي مثل السبورة و املقلمة فقط و يستخدم 
هذه احلاالت جتعل ). metodeceramah(الطريقة القدمية مثل الطريقة اخلطابة 

ذا الفن . الطالب ال يهتم 
ا الباحثة يف بناء على املالحظة التمهيدية ال املدرسة املتوسطة يت قامت 

:بنجكيننج، وجدت الباحثة الظواهر التاليةاإلسالمية مبعهد دار النهضة
.بعض الطالب يصعبون عند تكلم اللغة العربية)١

.باللغة العربية داخل الفصل أم خارجهونال يتكلمبعض الطالب)٢
.تأتأة يف التكلم باللغة العربيةبعض الطالب)٣
.يف تقدمي ممارسة احلوار أمام الفصلالطالبقلة اشرتاك )٤
احلروف اهلجائية جبيدأن يلفظوابعض الطالبال يقدر )٥
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طالب تنظر الباحثة أن مهارة الكالم لدى بالنظر إىل الظواهر السابقة، 
مل حتصل أهداف تعليم اللغة املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد دار النهضة

ويكون مدّرس اللغة العربية . العربية، معىن هذا أن عملية التعليم مل يكن جيدا
و لذا تتجذب .فيه قد استعمل الطرق واللعبة لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب

طريقة المباشرة باستخدام الفعالية الباحثة  ألن تقوم البحث حتت املوضوع 
المتوسطة المدرسة لدى طالبلترقية مهارة الكالم الفعلتخميناللعبة

.دار النهضةاإلسالمية
مشكالت البحث.ب

.للغة العربيةباعلى تكلم الطالبقدرة .١
.يف تعلم اللغة العربيةالطالبرغبة .٢
اغلالطريقة التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية.٣ ري الناطقني 
اغيف تعليم اللغة العربية لالرتبويةاللعبة اللغوية .٤ ري الناطقني 
الفعلختمنيلعبة بباشرةالطريقة املاستخدام فعالية.٥

حدود البحث.ج
ولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث حتدد الباحثة 

لرتقية مهارة الكالم الفعلختمنياللعبة للبحث فعالية الطريقة املباشرة باستخدام 
.املتوسطة اإلسالمية مبعهد دار النهضهاملدرسة يف 

البحثأسئلة.د
لعبةبباشرةاملالطريقة استخدام هل:البحث فهوسؤالما أو 

املدرسة املتوسطة فعالة لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب يف الفعلختمني
؟اإلسالمية مبعهد دار النهضه



٥

أهداف البحث.و
طريقة الملعرفة فعالية فهوباإلضافة إىل سؤال البحث فهدف البحث 

لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب مبعهد الفعلختمنياللعبةاملباشرة باستخدام 
.الدار النهضة

أهمية البحث.ه
و أمهية البحث اثنان

نظري)١
تطبقي)٢

ملساعدة املدرس على أختيار األلعاب التعليمية املناسبة يف ترقية مهارة .أ
الكالم لدي الطالب

جناح تعلم الطالبلزيادة الدافع و .ب
توسيع معرفة الباحثة عن األلعاب اليت املناسبة يف ترقية مهارة الكالم .ت

.لدي الطالب
مصطلحات البحث.ز

هي تعليم اللغة األجنبية و جتتنب استخدام اللغة األم و لكن طريقة املباشرةال)١
١٤. باللغة املنشودة مباشرا لذلك اللغة األم ال مكان هلا يف تعليم اللغة العربية

لعبة ختمني الفعل ال. و املراد هنا العب الغوي الرتبويةلعبة ختمني الفعل )٢
ا تدرب احلزم و اإلبتكار .يهدف 

هي قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبري مهارة الكالم)٣
، املراد هنا قدرة الطالب ١٥تفكريهم و إدراكهم و مشاعرهم إىل األخرين

.و تعبري يومي يف التكلم  باللغة العربيةعلى استعمال مجلة بسيطة 

١٤PusatPembinaan dan PengembanganBahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. Ke-٣, ( Jakarta:
BalaiPustaka, ١٩٩٠), hlm ٢١٩
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