
  
 

 الفصل األول
 أساسيات البحث

  بحثخلفية الأ. 

عن مقايس القدرة وحمتوى الرتبية  2002سنة  2يف تقرير وزير الشؤون الدينية رقم 
اإلسالمية واللغة العربية يقرر أن ىدف تعليم اللغة العربية ىو تطوير قدرة التالميذ على 

 وىي :1املهارات اللغوية األربعة.االتصال باللغة العربية شفهيا وكتابيا الىت تستمل فيها 
 مهارة اإلستماع .1
 مهارة الكالم .2
 مهارة القراءة .3
 مهارة الكتابة .4

املهارات اللغوية ىي مهارة الكالم. وىذه املهارة مهمة، وال ينكر أن  ىحدإإن من 
بعض، ولكن إذا نرى ببط بعضها تاملهارات سوى الكالم مهمة أيضا. ألن كل املهارات مر 

مهارة الكالم ىي ضرورية من   2.اللغة فالكالم حقيقتها أي تعريف رئيسي اللغةإىل حقيقة 
واللغة عادة تقتضى املرء على  3تلك املهارات اللغوية األربع، ألن اللغة كالم ال الكتابة.

ملدرس أن يقوم التعليم احلّي ويبلغ مواد للغة فعال. يف عملية التعليم وجب على ااستخدام ا
اللغة العربية  صحيحة. وينبغى لنا أن نفهم ثالث املصطلحات يف تعليموافية و دراسية 

صل إىل نتيجة كاملة. وتلك املصطلحات الثالث ىي يم اللغة العربية حىت يإلصالح تعل
تلك املصطلحات الثالث عالقة مسلسة يعىن أن القنيىة لو  4، وطريقة، وتقنية.دخلم
ىي جمموعة االفرتضات عن  دخل، واملدخلاحة من طريقة، والطريقة إيضاحة من املضإي
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وبالرغم أن النقاش أو ىي افرتاضة ال حتتاج إىل التبيني  دخلحقيقة اللغة. حقيقة أن امل
 املناقشة عن مفهوم املدخل ينشأ بعده ملعرفة فعالية الطريقة الناشئة منو.

لية تعليمة إىل علوم اللغة املتنوعة واملمارسة وعم وللحصول على مهارة الكالم حيتاج
و إحدى طرق  .وتقنيات التعليمالتعليم  قطر  وحسنة ووسائل مناسبة باملادة املتعلمة 

التعليم الىت تساعد عملية التعلم والتعليم طريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة الكالم. قبل 
املناسبة إستخدام الطريقة ىف تعليم اللغة العربية فال بد للمدرس أن خيتار طريقة التعليم 

. بل أساس ىف إختيار تعليمواحلقيقة أن الطريقة ليست تناسب مع كل الطبقات ولكل مع ال
، تنبغي أن تساعد نشاط التعلم لزيادة دافعة تعلم التقنيةالطريقة ىو الغرض. كما ىف اختيار 

ارة لرتقية مه Tari Bambuتقنية التالميذ ىف إتباع عملية التعلم والتعليم والباحثة ختتار 
 الكالم.

ؤكد يم الذى يالتعل اتمن منوذج وىووىذه تقنية مستخدمة لرتقيىة مهارة الكالم. 
ىذه تقنية تستطيع أن ترقى وكذلك أن  التالميذ.و تفاعلية  حيويةاشرتاكية وابتكارية على 

يف اداء علمية التعليم  الدرس هابقتطجيب أن ي ةتقنية املخرت الو  .التالميذمهارة الكالم لدى 
تقنية وضوح الرتاكب وديكن لتالميذ تبادل املعلومات الزايا ىذه ومن ماملنهج املتبع. لتنفيذ 

 5بزمالئهم يف وقت قصري.
املدرسة الثانوية اإلسالمية يامسي" تعلم اللغة العربية باستخدام عدة ”إن املدرسة يف 

ليكون التالميذ باهلدف ، فقط بدون تقنيةلسمعية الشفوية الطرق يف التعلم كالطريقة ا
ولكن بعد ماقامت الباحثة مبالحظة أحوال  يستطيعون التكلم باللغة العربية صحيحا.

 : آتية التالميذ يف تلك املدرسة فتجد الظوىر
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 خارج الفصل واكثر التالميذ ال يتكلمون باللغة العربية داخل الفصل  .1
 ملفردات عند التكاكثر التالميذ ال يعرفون استعمال امل .2
 التالميذ ال يقدرون على التكلم اللغة العربية مناسبا مبادة دراستهم .3
 التالميذ ال يستخدمون النظم الصحيح لرتكيب الكلمة العربية عند الكلم .4
 ال يستطيعون للتالميذ دتييز عند النطق بني األصوات التشاهبة دتييزا واضحا .5
 بني احلركات القصرية و احلركات طويلة ال يستطيعون للتالميذ دتييز عند النطق .6

مل تساعد فتيقن الباحثة أن طريقة التعليم الىت استخدمها املدرسة يف تلك املدرسة 
ولذلك تتسأل الباحثة منها مسبب يف ضعف  إىل احلصول على مهارة الكالم. التالميذ

جترى على خطوات التالميذ على التكلم باللغة العربية صحيحا أو حل الطريقة املستخدم مل 
أردات ولذالك، الصحيحة ومناسبة هبا وإلجابة ىذه اإلسئلة حتتاج إىل البحث على األمق. 

تقنية ب السمعية الشفويةطريقة  استخدامفعالية  : "الباحثة أن تقوم بالبحث حتت املوضوع
Tari Bambu  لمدرسة الثانوية اتعليم اللغة العربية لدى التالميذ لترقية مهارة الكالم في

 "فظة رياوامنطقة البنكاليس مح مدينة دوريياسمي اإلسالمية 

 مشكالت البحثب. 
 :  كثرية منها البحث ت موجدة يف ىذهمشكالوأما 

يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ املدرسة الثانوية اإلسالمية يامسي  مهارة الكالم .1
  رياو. حمافظة البنكاليس مدينة دوري منطقة

يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ املدرسة الثانوية   مهارة الكالمالعوامل الىت تؤثر  .2
 رياو . حمافظة البنكاليس اإلسالمية يامسي مدينة دوري منطقة

يف تعليم اللغة العربية لدى  Tari Bambu تقنيةوية بطريقة السمعية الشف استخدام .3
 رياو. حمافظة البنكاليس منطقة دوري يامسي مدينةالتالميذ املدرسة الثانوية اإلسالمية 



  
 

تعليم اللغة  يف Tari Bambuتقنية السمعية الشفوية بطريقة  استخدامالعوامل الىت تؤثر  .4
 البنكاليس منطقة دوري مدينة اإلسالمية يامسي الثانوية العربية لدى التالميذ املدرسة

 رياو حمافظة
لرتقية مهارة الكالم يف  Tari Bambuتقنية ب السمعية الشفوية طريقة استخدامفعالية  .5

 منطقة دوري يامسي مدينة ملدرسة الثانوية اإلسالميةاتعليم اللغة العربية لدى التالميذ 
 .رياو فظةاحم البنكاليس

 

 حدود البحثج. 
السمعية  طريقة استخدام فعالية على حتدد الباحثةولكثرة املشكالت السابقة 

ملدرسة اتعليم اللغة العربية لدى التالميذ لرتقية مهارة الكالم يف  Tari Bambuتقنية ب الشفوية
 .رياو حمفظة البنكاليس منطقة يامسي املدينة دوريالثانوية اإلسالمية 

 
 

 ة البحثئلأسد. 
 Tari Bambuتقنية ب السمعية الشفوية طريقة استخدامهو : ىل فالبحث  سؤالأما 

املدرسة الثانوية اإلسالمية تعليم اللغة العربية لدى التالميذ لرتقية مهارة الكالم يف  فعال
 ؟يامسي مدينة دوري منطقة البنكاليس حمافظة رياو

 
 

 أهداف البحثه. 
 السمعية الشفوية طريقة استخدام فعالية أما اىدف ىذا البحث فهو ملعرفة 

ملدرسة الثانوية اتعليم اللغة العربية لدى التالميذ لرتقية مهارة الكالم يف  Tari Bambuتقنية ب
 .رياو فظةاحم البنكاليس منطقة يامسي املدينة دورياإلسالمية 
 
 

 



  
 

 أهمية البحثو. 
س املدرسة : وىذه املعلومات مدخلة لرتقية نوعية تعليم اللغة العربية يف تلك يلرئ .1

 املدرسة.
 مهارة الكالم ترقيةإن حاصلة البحث معلومة للمدرسة يف :  للمدرسة .2
 فعال Tari Bambuتقنية السمعية الشفوية ب طريقةاستخدام توسيع معرفة الباحثة عن للباحثة :  .3

 األوىل يف الشهادة اجلامعينيل شرط من الشروط املقررة ل لتكميللرتقية مهارة الكالم و 
اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة سلطان شرسف قاسم اإلسالمية  دريسقسم ت

 احلكومية رياو. 
 

 البحث حاتمصطلز. 
واملراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيفة وحتقيق  6فعالية ىي مجع من فعال، النافذ. .1

 األىداف وسداد الوقت واشرتاك األعضاء يف األنشطة التعليمية.
طريقة تفضل دترين  االستماع والنطق مث القراءة مث الكتابة ىي طريقة السمعية الشفوية  .2

 ألن بداية اللغة النطق.
تقنية وضوح الزايا ىذه ومن م. التعاوين ميالتعل اتمنوذجمن  ىو، Tari Bambuتقنية   .3

 ومع ذالك اجتمع. الرتاكب وديكن لتالميذ تبادل املعلومات بزمالئهم يف وقت قصري
 7.التالميذ لتعلم وتعوين بعضهم ببعض

ىي قدرة على تعبري االصوات أو الكلمات تعبري الفكرة، والرأي، واإلرادة  مهارة الكالم .4
واإلحساس إىل املخاطب. وعموما أن مهارة الكالم هتدف إىل جعل املتعلم القادر على 

 8االتصال شفيا باستخدام اللغة الىت تعلموىا.
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