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    الفصل األول
 اساسيات البحث

         أ . خلفية البحث

التعليم ىو عميلة قال خليل هلل يف كتابو وسيلة تعليم اللغة العربية )إندونسية( 
التعامل بني الطالب و ادلدرس و ادلادة الدراسية يف بئة التعليم.وىو مساعدة اليت يعطيها 

عرفة و قدرة ادلهارة و الطبيعة و تكوين الصفة ادلدرس لتكونا فيها عملية اكتساب العلم و ادل
 1و األمانة للطالب.

ىو مساعدة  يف كتاهبا تصميم التعليم )إندونسية(  إن َىْدَف التعليمعند ىلميايت
الطالب يف التعليم إلجياد اخلربة التعلمية حىت يكتسب الطالب ادلعرفَة و ادلعلومات و 

 . 2اق، إن الطالب ناشيطون يف عملية التعليم.تشكيَل السلوك و ادلهارَة. يف ىذا السي

جناح التعليم ال يتخلع قال ذوالكفلي يف كتابو طرق التدريس اللغة العربية )إندونسية( 
عن عدة العوامل غري مهملة عنها. وبالرغم أن ادلدرس متخصص ىف ختصصو وليست 

إىل اذلدف ادلرجو. للطالب رغبة سديدة ىف التعلم فتلك عملية التعلم والتعليم مل تصل 
وطريقة التدريس ادلستخدمة تعني جناح التعليم. لذا ينبغى للمدرس أن تكون لو مهارة ىف 

و ما قال أولني نوىا يف   3التعليم كتصميم الدرس و طريقة التدريس ادلستخدمة، والتقومي.
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ا تستخدم الطريقة مال جناح لعملية التعليم بغري استخدام الطريقة ألن كتابو )إندونسية( و 
 4للحصول على أىداف التعلم ادلقررة.

بالنسبة إىل البيان السابق أن اإلسًتاتيجية أو الطريقة ألة االخًتاع عملية التعلم 
والتعليم. ويقدر ادلدرس على حتقيق ىدف التعلم ادلطلوب باستخدام الطريقة أو اإلسًتاتيجية 

اللغة العربية. لذا حيتاج ادلدرس إىل طريقة  ادلطابقة. واللغة مادة دراسية متعلمة ىف ادلدرسة أى
 التدريس أو اإلسًتاتيجية ادلناسبة بالتعليم.

وتعلم اللغة العربية يواجو عدة األحوال ادلعقدة. قال فتح اجمليب يف كتابو )إندونسية( 
وىذه العملية حتتاج إىل شدة االىتمام هبا ىف نطاق كاسويستيك وىف ناحية أخرى منظورة 

وادلراد بالناحية ادلعقدة عدة ناحيات تعليم اللغة العربية ادلهتمة هبا. ومن ناحيات  من الكل.
 5تؤثر جناح تعليم اللغة العربية ما تتعلق بالطريقة.

ومن ادلشكالت ادلتعلقة بتعليم اللغة العربية طريقة التدريس ادلستخدمة. وطريقة تدريس 
ن ىذه الطريقة غري مهتمة هبا اىتماما تاما. اللغة العربية قد تطورت باإلزدىار بل الواقع أ

وكثري من ادلدرسني استخدموا طريقة التدريس غري مناسبة بادلضمون وىدف التعليم وما قدر 
ادلدرسون على اختيار طريقة ادلناسبة بادلادة ادلتعلمة وما قدروا على تطبيق تلك الطريقة 

 الفرضيات السلبية على منزلة اللغة العربية.جيدا. وتلك الطريقة تتأثر ىف التعليق، االستجابة و 
فلذلك أن الطريقة ما تستخدم للحصول على قال أولني نوىا يف كتابو )إندونسية(       

صول إىل األىداف حريقة ضرورية يف عملية التعليم للأىداف التعلم ادلقررة. وىذه الط
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التعلم والتعليم ولو آفاق واسعة ادلرجوة. وينبغي للمدرس أن لو طريقة التدريس ىف أداء عملية 
6عن كيفية أنشطة عملية التعلم والتعليم واخلطوات ادلستخدمة فيها.  

إحدى ادلهارات الىت ينبغى استيعاهبا مهارة أما عند أولني نوىا يف كتابو )إندونسية(       
إلرادة أو الكالم. مهارة الكالم ىي قدرة على نطق األصوات اللفظية لتعبري الفكرة، الرأي، ا

7اإلحساس إىل ادلخاطب . ىي  االتصالصول إىل األىداف حللناسبة ادلريس تدالق يطر و  
ما تكون كيفية تقدمي مادة اللغة ىي طريقة ادلباشرة(إندونسيةعند أمحد عزان )طريقة ادلباشرة. ال

غة األجنبية من حيث أن ادلدرس يستخدم اللغة األجنبية كاللغة التمهيدية بدون استخدام الل
8األم.  

طريقَة  ةقد استخدم ادلدرسمدرسة الفتية ادلتكاملة ادلتوسطة اإلسالمية  بكنبارو في
أحيانا، .و غري مهاطريقة ادلباشرةالالتدريس متنوعًة يف تعليم الكالم منها الطريقة احلوارية و 

يف استخدم ادلدرس اإلسًتاتيجية التعليمية يف تعليم الكالم.و حُيُث ادلدرس على الطالب 
بناء على ذلك البيان ينبغى أن يكون التكلم باللغة العربية و يشرح أمهية تعلم اللغة العربية.

الطالب قادرين على تكلم اللغة العربية جيدا بل الواقع أن كثريا من الطالب مل يقدروا على 
اللغة اليزال خياف الطالب لتكلم تكلم اللغة العربية جيدا بالنسبة إىل الظواىر اآلتية منها

 العربية
 على تكلم اللغة العربية بالطلق اللساين نيقدرو  البعض الطالب  .1

 
                                                             

6
 Ulin nuha, Op.Cit, hlm. 155 

7
Ibid., hlm. 135 

8
 Ahmad izzan, Op.Cit., hlm. 86 



 4 

 ةالسؤال باللغة العربية عندما يسأذلم ادلدرس عن على إجابة ونال يقدر بعض الطالب .1
 نطق ادلفردات الصحيحة.على ونال يقدر بعض الطالب .3
 نطق ادلفردات الصحيحة.على ونال يقدر بعض الطالب .4

لى االتصال باللغة العربية، ع نيقدرو  الطالب ال بعض ىر يعرف أنىل الظوابالنظر إ
وإحدى جلعل الطالب قادرين على االتصال.جيدة  لعبة ولتلك ادلشكلة، حتتاج إىل طريقة و

  .الكرة احلرةو لعبة  ادلباشرةالطريقة  ىي طريقة مهارة الكالمادلطابقة لًتقية  العابالطرق و 
  Metode Permainan-Permainan  Edukatif Dalam ) فتح اجمليب يف كتابو حققوكما 

Belajar Bahasa Arab (: مهارة  ادلطابقة لتدفيع ترقية العابىي إحدى لعبة الكرة احلرة
 9الكالم.

 :بناء على تلك الظواىر فأرادت الباحثة أن تبحث فعالية ىذه طريقة حتت ادلوضوع 

دام الطريقة المباشرة لترقية مهارةالكالم باستخ(Bola Panas) فعالية لعبة الكرة الحرة " 
 "لدى الطالب في مدرسة الفتية المتكاملة المتوسطة اإلسالمية  بكنبارو

 وقد اختارت الباحثة ىذا ادلوضوع للدوافع اآلتية :
 ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث عنو من قبل. .1
عليم اللغة ىذا البحث جذاب للبحث ألنو متعلق لتنمية نوعية التعليم والسيما ت .2

 العربية.
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 ىذا البحث مناسب بالقسم الذي تتعلم فيو الباحثة. .3
 ب .مشكالت البحث

 أما مشكالت البحث فهي : 
 رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية. .1

 قدرة الطالب على التكلُّم باللغة العربية. .1

 اشًتاك الطالب يف ادلمارسات و احلوار باللغة العربية. .3

 تخدمها ادلدرس لًتقية مهارة الكالم لدي الطالب.طرق التدريس اليت يس .4

الوسيلة التعليمية اليت تستخدمها ادلدرسة يف مهارة الكالم ال تستطيع أن ترقي  .5
 نتيجة األعلى.

باستخدام الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارةالكالم  (Bola Panas)فعالية لعبة الكرة احلرة  .6
 لدى الطالب

 ج . حدود البحث
 Bola)فعالية لعبة الكرة احلرة ت البحث حتدد الباحثة للبحث عن ولكثرة ادلشكال 

(Panas  باستخدام الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارةالكالم لدى الطالب يف مدرسة الفتية
 .ادلتكاملة ادلتوسطة اإلسالمية  بكنبارو

 د  .أسئلة البحث
فعال باشرةطريقة ادلالستخدام با (Bola Panas)الكرة احلرةلعبة تكوين ادلشكلة يف ىذا البحث "ىل

 ؟".الفتيةادلتكاملة ادلتوسطة اإلسالمية  بكنبارو مدرسةيف  طالبى اللد كالملًتقية مهارةال
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 ه  . أهداف البحث

 باشرةطريقة ادلالباستخدام  (Bola Panas)الكرة احلرةفعالية لعبة أما اذلدف ذلذا البحث فهو دلعرفة 
 .الفتيةادلتكاملة ادلتوسطة اإلسالمية  بكنبارو مدرسة يف طالبى اللد كالملًتقية مهارةال

 و  . أهمية البحث
 أما أمهية البحث فكما يلي : 

 إلعطاء ادلعلومات عن الطريقة الىت تستطيع أن ترقي مهارة الكالم لدى الطالب. .1

 ىذا البحث كادلرجع للباحث األخر الذى يريد أن يقوم بالبحث ادلناسب هبذا البحث. .2

ط من الشروط ادلقررة لنيل الشهادة اجلامعية ىف قسم تدريس اللغة العربية لتكميل شر  .3

 بكلية الًتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

 ز . مصطلحات البحث
 الجتناب األخطاء يف فهم ادلوضوع، فتوضح الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة فيو:

الفعالية ىي تتعلق بتنفيذ 10ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.يف ادلنجد أن معنىهاالفعالية  (1
 11الربامج و إدراك الغرضة وكفاية األوقات االشًتاك الفعلي.

ما تكون كيفية تقدمي مادة اللغة األجنبية من حيث أن ادلدرس يستخدم اللغة الطريقة ادلباشرة  (2
 م.األجنبية كاللغة التمهيدية بدون استخدام اللغة األ

ىذه اللعبة هتدف إىل تطويىر انتقاد الطالب وسريع حركتهم و دقتهم. و هتدف  رةالعبة الكرة احل (3
 12ايضا إىل تدريف الطالب ال تناج األساليب اإلستفهمية.
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مهارة الكالم ىي قدرة على نطق األصوات اللفظية لتعبري الفكرة، الرأي، اإلرادة أو اإلحساس إىل  (4
 13ادلخاطب
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