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الفصل األول
أساسية البحث

خلفية البحث.أ
و الّلغة العربية هي الكلمات 

اللغة العربية لغة القران واحلديث ومها مصدران ١
كما قال رسول اهللا عليه وسّلم : تـَرَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما ٢للمسلمني.

لغة وظيفة كربى يف حياة الفرد، فهي اليت إن ل).٢( سورة اليسوف اآلية  تـَْعِقُلونَ 
يتخذها املرء للتعبري عما جييس يف نفسه من إحساسات وأفكار، وهي وسيلة ال 

٣حاجات.

زة العرب، اللغة العربية هي اللغة املنسوبة إىل أهل البالد العربية أو شبه جزي

إىل أصول هذه اللغة ال
٤تاريخ اللغة البشرية وأصلوهلا بصفة عامة.

عن مقاِيس القدرة و احملتوى ٢٠٠٨سنة ٢يف نظام وزير الشُُّؤوِن الدينية رقم 
الرتبية اإلسالمية و اللغة العربية أن هدف تعليم اللغة العربية هو تطوير قدرة الطالب 

٧)، ص.٢٠٠٠بريوت: املكتبة العصرية،-(صيدجامع الدروس اللغة العربية،مصطفى الغال يني، ١
١٨(القاهرة: دار غريب للطبة), ص طرق تدريس اللغة العربية, عبد املنعم سيد عبد العال, ٢

٩)، ٢٠٠٠(دمشق، طرق تدريس اللغة العربية،جودت الركايب، ٣
٥٢)، ص.٢٠١٣(بكنبارو،حتليل يف علم اللغة،موسفيكا هندري، ٤



٢

على االتصال باللغة العربية من ناحية اللسان و الكتابة اليت تشتمل فيها املهارات 
٥اللغوية و هي االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة.

يف املرحلة الثانوية و العالية عادة، اتعلم اللغة العربية صعبا عند الطالب إم
ردات و القواعد و ألن فيها مشكالت متنوعة. ومنها يف نظام الصوت و املف

فإن كل املسلمني يعرفون اللغة العربية معرفًة وهو طفٌل مباشرًة أو غَري ٦.الكتابة
مباشرِة. بعبارٍة أخرى إن اللغَة العربيَة أقرُب حبياة الطالب من لغات األجنبية األخرى 

.٧

طريقة التدريس واملكونات اليت تلعب دورا هاما يف جناح عملية التعليممن 
اإلسرتاجتية التعليمية.

لذلك يف تعليم اللغة العربية  البد أن يكون املدرس قادرا على حتديد و ٨الطالب.
سبة باألهداف املنشودة.املناطريقة التدريس استخدام 
نج جايا هي إحدى كوباإلحسان  مبعهددرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملةامل

درس اللغة العربية مهمة جدا.يف هذه املدرسةمدرسة الىت يتعلم فيها اللغة العربية. 
ف تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يعين الطالب يستطيعون أن او إحدى أهد

اللغة العربية جيدا.يتكلموا 
استخدم ة.الكالم العربيالبالطعلممدرس اللغة العربية ييف هذه املدرسةو
الكالم منها الطريقة احلوارية و طريقة يف تنوعة املجية يطرق و اإلسرتاتالاملدرس 
و يدفع املدرس على الطالب و يشرح أمهية تعليم اللغة العربية. املباشرة.

للغة العربية جيدا، ا اجيب على الطالب يستطيعون أن يتكلمو من هذه احملاوالت،
ولكن قدرة الطالب يف تكلم اللغة العربية منخفضة.
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فيما يلى:املوجودة يف املدرسة هر الظو أما ا
قدرة الطالب على تكلم اللغة العربية ضعيفة..١
بعض الطالب ال يتكلمون اللغة العربية داخل الفصل أم خارجه..٢
إجابة السؤال باللغة العربية عندما يسأهلم املدرس.ال يستطيعون بعض الطالب.٣
اللغة العربية ىف املدرسة.قلة اشرتاك الطالب يف ممارسة .٤

الطريقة السمعية بالقيام البحث عن  فعال الباحثةأردت
قية جيدة يف نيل هدف تعليم اللغة العربية تعن لرت ك"أخرب أحوال"عبة اللالشفوية ب

وستقوم الباحثة بالتعليم ىف تلك املدرسة ملعرفة مدى مهارة الكالم لدى الطالب.
فعالية استخداملرتقية مهارة الكالم. وهذا البحث حتت املوضوع كأخرب أحواللعبة 

لترقية )Kabarkan Beritamu(ك" أخبر أحوال"عبة اللالطريقة السمعية الشفوية ب
بمعهد مدرسة المتوسطة اإلسالمية المتكاملةالفيمهارة الكالم لدى الطالب

نج جايا.كوباإلحسان  

ب.مشكالت البحث
أما مشكالت البحث فكما يلى:

قدرة الطالب على تكلم اللغة العربية..١
اشرتاك الطالب يف ممارسات اللغة العربية. .٢
استيعاب الطالب على املفردات ىف تكلم اللغة العربية..٣
درس اللغة العربية.رغبة الطالب يف .٤
قدرة الطالب على إجابة السؤال باللغة العربية..٥
Kabarkan(ك" أخرب أحوال"عبة اللالطريقة السمعية الشفوية بفعالية استخدام.٦

Beritamu(لرتقية مهارة الكالم.
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ج.حدود البحث
فعالية و لكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث حتدد الباحثة للبحث عن 

(Kabarkan beritamu)ك" أخرب أحوال"عبة للاالطريقة السمعية الشفوية باستخدام 

مبعهد درسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة امللرتقية مهارة الكالم لدى الطالب يف 
نج جايا.كوباإلحسان  

د. أسئلة البحث
عبة للااستخدام الطريقة السمعية الشفوية بهل"ىف هذا البحثسؤال البحث 

لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب يف فعال(Kabarkan beritamu)ك" أحوالأخرب "
؟"نج جايا كوبمبعهد اإلحسان  درسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة امل

ه. أهداف البحث
فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية ملعرفة يدف هلذا البحث هاهل

لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب يف (Kabarkan beritamu)ك" أخرب أحوال"عبة للاب
نج جايا.كوبمبعهد اإلحسان  درسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملة امل

و. أهمية البحث
ترقية مهارة الكالم ودافع تعلم الطالب.للطالب، .١
يللباحثة، لتعم.٢

الطبقة األوىل.احلصول إىل شهادة املؤهل يف 
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ز. مصطلحات البحث
عن األخطاء يف املوضوع، فُتوضَّح الباحثة املصطلحات املوجودة يف الحتناب
هذا املوضوع:

واملراد هنا ٩.هي النافذ، املؤثر، الذي يؤدي إىل نتائجهايف املنجد أن معنىالفعالية .١
اشرتاك حال تدل على تنفيذ كل وظيفة وحتقيق األهداف وسداد الوقت و 

.يف األنشطةاألعضاء
الطريقة السمعية الشفوية  هي إحدى طرق تعليم اللغة العربية اليت تظهر يف .٢

عقب احلرب العاملية الثانية. بدأوا باالستعانة مبجموعة من اللغويني البنائيني منها 
١٠ليونارد بلومفيلد و فريز تشارلز و روبرتو الدو.

غوية ل) و املراد هنا اللعبة الKabarkan Beritamuاللعبة عن " أخرب أحوالك" (.٣
١١الرتبوية.

مهارة الكالم هي قدرة على نطق اصوات النطق لتعبري الفكرة و الرأي و الرغبة .٤
. مهارة الكالم اليت تقصدها الباحثة هنا يعين قدرة ١٢او شعور إىل األخرين

الطالب على التكلم باللغة العربية بالفصيحة.

.٩٥٢)، ص. ١٩٨٦، (دار املشرق: بريوت، املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  ٩
(رياض:مكتبة  امللك، اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،تعلم طرائق عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، ١٠

٩٣، ص.)٢٠٠٢
١١ M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta: Aswaja Pressindo), h.٩٤
١٢ Acep Hermawan, Op. Cit., h. ٥٩


