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 الفصل األول

  أساسيات البحث 

 خلفية البحث  . أ
علم اللغوي ومهارة اللغة العربية  الأغراض تعليم اللغة العربية ىي الستيعاب 

على املهارات  ء، والنحو والصرف حىت حيصل التالميذكاملطالعة، واحملادثة، واإلنشا
 1األربعة منها مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

 واملرحلة العالية. ةتوسطيف املرحلة امل اإم تالميذم اللغة العربية صعبا عند اليتعل
 نظامو  املفرداتصريف و  ونظام نظام صويت يف منها متنوعة كثَتة و ألن فيها مشكالت

 ،طفل منذ امجالية .فإن كل املسلمُت يعرفون اللغة العربية معرفةً 2 حنوي ونظام كتاىب
لغات المباشرًة أو غََت مباشرِة. بعبارٍة أخرى إن اللغَة العربيَة أقرُب حبياة الطالب من 

 .3أعظُم أَهِّيتها للمسلمُت الناطقُت هبا أو غَت الناطقُت يف العاملاألجنبية األخرى و 
وال شك أن اللغة العربية  4يهتدي هبما الناسألن اللغة العربية لغة القرآن واحلديث و 

 ضرورية للناس.
ْكُتْم هِبَِما:  فقال النيب صلى اهلل عليو و  سلم : تَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما ََتَسَّ

 6.نَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ إِ . وقال اهلل تعاىل : 5ِكَتاَب اللَِّو َوُسنََّة نَِبيِّوِ 
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فالتعليم ، مهم م اللغة العربيةيتعل أن رأى الباحث ُتاحلديث السابقو  ن األيةم 
حىت  ة العربيةغاملناسبة لتسهيل تعليم الل ميةيالوسيلة التعلإىل طريقة التدريس و  اجتحي

 .أنشطة تعليمية مرحية وال مملة
ثال: امل, املادة العربية لتالميذ يقدم  املدرس عندما يهتم هبا ألشياء الىتكثَت من ا

بقة و الطريقة ااملطلة املستخدمة لتبليغ املادة و اللعبة يسوالو  ناحية املادة  من
 الطريقة السمعية ىي املستخدمة يف تعليم اللغة العربية املستخدمة. و إحدى الطرق

 الشفهية.

وأول صدور ىذه الطريقة ىف الستينيٍت ىف القرن الطريقة السمعية الشفهية  
العشرين ىف أمريكا من حيث أن املدرسة املعاصر استخدمت ىذه الطريقة مكثفة، 
وصدرت لغَت االكفتاء على طريقة القراءة ىف توفَت احلوائج وتطوير الناس املعقد. ىذه 

منها االستماع الكالم والقراءة  ةاللغوية األربعالطريقة مًتكزة على البحث عن املهارات 
 لتعليم اللغة العربية و مهارة  قة السمعية الشفهية ىي مدخل اللسانالطريوالكتابة.

 7.ما يتعلموىا االستماع حىت الطالب يفهمون

س اليت يتعلم فيها ار إحدى املدرالسالم سارن كابون امبعهد داملدرسة الثانوية 
ثال طريقة املباشرة و طريقة وعةكمنقد طبقت الطريقة املتاللغة العربية.  تالميذال

مل يستطيعو أن يتكلمو اللغة العربية اما  التالميذلكن السمعية و الشفهية و غَت َها و 
 الفصل. داخل الفصل وإما خارج

  :اليت وجدىا الباحث فيما يأتى و أما الظواىر

 يتحَتون أن يتكلموا اللغة العربية. بعض التالميذ. ١
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 اللغة العربية جيدبا يتكلمون مل بعض التالميذ. 2

 تقدمي األسئلة باللغة العربية على التالميذبعض يقدر  مل. 3
 خيطؤون نطق اللغة العربية. بعض التالميذ .4

 يفكرون فكرة طويلة عند تكلم اللغة العربية بعض التالميذ. 5
معهد يف  حث أن مهارة الكالم لدي تالميذاالب ىالسابقة, رأ بالنظر إىل الظواىر

 رالسالم بكابون مل حتصل على أىداف تعليم اللغة العربية.اد
لًتقية  do-mi-kadoبة لعاستخدام القيام بتجريب  إىل يتجذب الباحثلذلك 

وسيجعل الباحث ىذا  على اهلدف املنشود. صلحيلكي  تالميذلدي ال مهارة الكالم
بالطريقة   ( Do-mi-kado )ستخدام لعبة ة  افعالي التجريب حبثا علميا حتت املوضوع

السمعية الشفهية لترقية مهارة الكالم لدى التالميذ في المدرسة الثانوية بمعهد 
  دارالسالم روكن هولو.

 

   ثمشكالت البح . ب
 رالسالم االثانوية مبعهد ديم اللغة العربية يف املدرسة ية التعلم وتعللميف ع لعبةاستخدام . ١
ال تزال  رالسالم انوية مبعهد ديف املدرسة الثا عربية عند التالميذاللغة ال . مهارة الكالم۲

 ناقصة
 نوية مبعهد درالسالم يف املدرسة الثا لكالم عند التالميذلًتقية مهارة العبة استخدام  .3
نوية مبعهد يف املدرسة الثا التالميذلًتقية مهارة الكالم لدى لعبة الية استخدام . فع4

 رالسالم اد
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 ج. حدود البحث
  لعبة استخدامللبحث عن " فعالية  الباحث مشكالت البحث حيددلكثرة و 

(do-mi-kado) رالسالم " اعهد دالثانوية مب يف املدرسة لدى التالميذالكالم لًتقية مهارة 

 ثأسئلة البح د.

ىف  ة لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذفعال(do-mi-kado)لعبة استخدام ىل . ١  
 ؟رالسالمااملدرسة الثانوية مبعهد د

ىف املدرسة الثانوية مبعهد  do-mi-kadoلعبة الستخدام كيف تعليم اللغة العربية با.۲ 
 ؟ رالسالماد

 

 ه. أهداف البحث 

 : اف من ىذا البحث ىيواألىد

يف  لدى التالميذالكالم  ( لًتقية مهارة do-mi-kado)عبة ال ملعرفة فعالية استخدام. ١
 ارالسالم عهد دالثانوية مباملدرسة 

وية الثانيف املدرسة ( do-mi-kado)عبة ال استخدامب التالميذكالم  مهارةترقية ملعرفة . ۲
 رالسالم اعهد دمب

 أهمية البحث  . و
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 العربية لدي تالميذ رة الكالم اللغةتطيع أن ترقي مهاتس do-mi-kado, لعبة لتالميذ. ١
 طريقة التدريس. للمدرس, ىذه الطريقة من غقًتاحات ىف احتيار ۲
التعلم وتعليم اللغة العربية  البحث يهدف على ترقية نوعية عمليةىذا . للمدرسة , 3

  رالسالم اعهد دالثانوية مباملدرسة  ىف

 مصطلحات البحثز. 
 . واملعٌت8بُت منفذ الواجبة باهلدف املطلوبملناسبة . الفعالية . معٌت الفعالية وجود ا١

عليو   س يدل على مدى اهلدف ) الكلمة, النوعية, والوقت ( احملصولاياألخر مق
 كلمات كثرت املؤية احملصولة عليها ارتفعت فعاليتها.

الطريقة السمعية الشفهية طريقة معتمدة على املدخل الًتكيب. وىذه الطريقة تؤكد  . ۲
ووصف  اللغة املتعلمة ابتدءا بالصوت، صيغة الكلمة وتركيب على التحليل 

  9.اجلملة
. مهارة الكالم . مهارة الكالم قدرة على تعبَت األصوات اللفظية لتعبَت األفكار, 3

تالميذ قدرة الاىل املخاطب. واملراد مبهارة الكالم ىنا  األراء , اإلرادة أو اإلحساس
 ١0.وال سيما ممارس ية جيدا وفصيحاعلى اإلتصال باستخدام اللغة العرب

يف نطق املفردات  ىدف ىذه اللعبة ىي لتدريب التالميذ (.do-mi-kadoلعبة ) .4
 حفظ مفرداهتموزيادة 
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