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ولالفصل األ  

 أساسيات البحث
 

 أ. خلفية البحث
 لتعبَتية لوالكتاب التصالية الشفويةاة مهار لتطوير  ي مادة الدراسيةلعربية ىاللغة ا 

 هبا نزلت اليت اللغة أيضا العربية واللغة1.العلوم وتطويرواإلحساس  األفكارو  ادلعلومات
 الذي القرآن يفهم أو ليقرأ كلمسلم إليها حيتاج اليت اللغة بتلك وىي الكرمي القرآن
 اللغة ميتعل من والغرض2.الشرعية واألحكام والنواىى األوامر فهم يف ادلسلم عليو يعتمد
استيعاب علم اللغة و مهارة اللغة مثال ادلطالعة واحملادثة واإلنشاء والنحو  ىو العربية

والقراءة والكتابة ستماع والصرف حىت حيصل التالميذ أربع مهارات منها: مهارة اإل
 3والكالم.

مهارة الكالم ىي إحدى من الكفاءة اللغوية الىت تريد حتقيقها يف تدريس اللغة  
العربية. الكالم ىو وسيلة مهمة لتبٌت الفهم بُت ادلتكلم، باستخدام اللغة. مهارة الكالم 

ادلقبوالت.  علوماتو اإلستماع فيهما عالقة. تفاعل الشفهي امتاز بسمع قوي على ادل
 4حيتاج ادلتكلم أن يناسب ادلعٌت و تنظيم الصوت عند الكلم كي تكون معاملة حسنة.
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من طريقة تعليم  .نظامي من ادلدخل ادلعُت لغةال لتقدمي شاملة خطةطريقة ىي  
اللغة العربية فيها أنواع، منها : طريقة النحو والًتمجة، وطريقة ادلباشرة، وطريقة القراءة ، 

طريقة ادلباشرة ىي  5السمعية الشفهية، وطريقة االتصالية، وطريقة اإلنتقائية.وطريقة 
الطريقة يف تطبيقها ادلدرسة ال تستخدم لغة التالميذ، ولكن تستخدم ادلدرسة اللغة العربية 

 6فقط.

. ادلتلقي إىل ادلرسل منناقل الرسالة  أو وسيطوسيلة التعليم ىي وسائل مبعٌت  
 تنظيم وزاريب ناسبإبراىم الوسيلة ىي "الوسائل التوضيحة". احلالة توقال عبد عامل 

 احملتوى رومعيا الكفاءة رعن معيا 2008يف السنة  2رقم  االندونيسية مجهورية الدين
يف النظام يقال أن يهدف ادلادة اللغة العربية  .و اللغة العربية اإلسالميةالتعليم الدين 

العربية أم شفوي أو كتايب تتضمن أربع مهارات، تعٌت لتطوير قدرة االتصال يف اللغة 
يف إختيار الوسيلة التعليمية تنبغى أن تساعد  7اإلستماع ، الكالم، القراءة ، والكتابة.

نشاط التعلم، لزيادة الدافعة تعلم التالميذ يف إتباع عملية التعلم و التعليم. و الباحثة 
 ية مهارة الكالم لدى التالميذ.ختتار وسيلة بطاقات الصور ادلتسلسلة لًتق

نتقائية يف يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد باب السالم تستخدم ادلدرسة طريقة اال 
يف عملية التعليم علمت  .ووسيلة التعليم الكتاب اللغة العربية فقط تعليم اللغة العربية

وا احلروف ادلدرسة نطق ادلفردات اللغة العربية صحيحا، كي التالميذ يستطيعون أن يلفظ
اذلجائية لتكلم اللغة العربية جيدا، و تعطى ادلدرسة الفرصة التالميذ أن يقدم السؤال 
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الذي يتعلق بادلواد ادلدروسة، وتدفع ادلدرسة التالميذ تعلم اللغة العربية. ولكن أكثر من 
باللغة التالميذ مل يقدروا على استخدام اللغة العربية جيدا، بعض التالميذ تأتأة يف التكلم 

 العربية.

 م مهارة الكالم يف ىذه ادلدرسة يعٌت :يأما أىداف تعل

 .يناسب بالقواعد اللغة العربيةالذي اللغة العربية  التالميذ يستطيعون أن يتكلموا .1
 التالميذ يستطيعون أن حياوروا أمام الفصل .2
 التالميذ يستطيعون أن يتكلموا اللغة العربية باستخدام ادلفردات الصحيحة .3

بناء على مالحظة دتهيدية قامت هبا الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد باب السالم 
 بكنبارو، وجدت الباحثة  الظواىر التالية :

 يف الكالم  . قلة استيعاب ادلفردات اللغة العربية لدى التالميذ۱
 بعض التالميذ يشعرون الصعوبة يف لفظ الكلمة اللغة العربية. 2
 على إجابة السؤال باللغة العربية عندما تسأذلم ادلدرسة. يقدروامل التالميذ. 3
 . قلة اشًتاك التالميذ يف تقدمي شلارسة احلوار أمام الفصل4
 أن يتكلم العربية اليومية وابعض التالميذ مل يستطيع. 5

، رأت الباحثة أن مهارة الكالم لدى التالميذ ىف ىل الظواىر السابقةإ النظرب
سطة مبعهد باب السالم بكنبارو مل حتصل على أىداف تعليم اللغة العربية ادلدرسة ادلتو 
 ادلنشودة. 
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وابتداعّية لًتقية مهارة الكالم لدى  لذلك حيتاج إىل تنظيم ظروف طريقة
و إحدى طريقة التعليم الىت تساعد عملية ميذ لكي حيصل على اذلدف ادلنشود. التال

 الكالم.تعليمية طريقة ادلباشرة لًتقية مهارة 

فعالية "تأثَتا إىل األمور السابقة فأرادت الباحثة أن تقوم بالبحث العلمي حتت ادلوضوع 
 بطاقات الصور المتسلسلة لترقية مهارة الكالمطريقة المباشرة باستخدام وسيلة 

باب السالم  بمعهدسطة في المدرسة المتو لدى التالميذ  في تعليم اللغة العربية
  بكنبارو"

 
المشكالتب.   

 مشكالت البحث. ۱

 البحث: قدمي ادلشكلة السابق فتكوين مشكالتتبالنظر إىل خلفية ادلشكلة و   

 يف الكالم . استيعاب ادلفردات اللغة العربية لدى التالميذ۱

 . قدرة التالميذ على تكلم اللغة العربية۲

 . الطريقة التعليمية ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية۳

 الوسيلة التعليمية ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية. 4

 مهارة لًتقية ادلتسلسلة الصور بطاقات وسيلة باستخدام ادلباشرة طريقة فعالية. 5
 الكالم
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 . حدود البحث٢
 طريقة فعالية ىف الباحثة فتحددىا البحث ىذا ىف ادلوجودة ادلشكلة ولكثرة 
 يف التالميذ لدى الكالم مهارة لًتقية ادلتسلسلة الصور بطاقات وسيلة باستخدام ادلباشرة
 بكنبارو السالم ابعهد بمب سطةادلتو  ادلدرسة

 البحث أسئلة. ٣
لًتقية مهارة  ةبطاقات الصور ادلتسلسلة فعالطريقة ادلباشرة باستخدام وسيلة ىل  

 ؟الكالم لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة باب السالم بكنبارو
البحثج. أهداف و فوائد   

. هدف البحث١  
بطاقات طريقة ادلباشرة باستخدام وسيلة  ىذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية

الصور ادلتسلسلة لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة باب 
 السالم بكنبارو

. فوائد البحث٢  
 مية ىف التعلالوسيلة ومات عن أمهية استخدام الطريقة و لتوزيع ادلعل (. للمدرسة،۱

 ادلدرسةتطوير ادلنهج وجودة  بالتخطيط، ما يتعلقعملية التعلم والتعليم و      
 التعليم ادلتنوعة(. للمدرس، كمصدر ىف أداء عملية التعلم و 2
 (. للتالميذ، كسهل الستعاب ادلادة التعليم3
التدريس ىف باحثة عن أمهية وسيلة التعلمية وطريقة لتوزيع معرفة ال (. للباحثة،4

لتكميل شرط من شروط ادلقررة لنيل الشهادة اجلامعية ىف عملية التعلم والتعليم و 
 قسم تعليم اللغة العربية.
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 د. مصطلحات البحث

ضح الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف و ادلوضوع، فت فهم لدفع عن األخطاء يف
 ىذا ادلوضوع:

 8الذي يؤدي إىل نتائج. عالية يف ادلنجد أن معنها ىي النافذ، ادلؤثر،ف. ۱
 إحدى الطريقة من طرق تدريس اللغة العربية. الطريقة  ىي ادلباشرة طريقة.2

 ادلباشرة تتم هبا تعليم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة الىت تعلم الفرد هبا اللغة    
 9األوىل.   
 ارة عن سلسلة من الصور ادلتتابعة وسيلة بطاقات الصور ادلتسلسلة ىي عب. 3

 10تتناول موضوعا واحدا، وتعرضو يف رلموعة مرّكزة من الصور.    
   مهارة الكالم ىي القدرة للتعبَت عن األصوات أو الكلمات للتعبَت عن األفكار. 4

 11.كاآلراء والرغبات أو ادلشاعر إىل شريك احملادثة   
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