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الفصل األول
أساسيات البحث

خلفية البحث.أ
مادة دراسية متعلمة ىف املدارس اإلسالمية كاملدرسة االبتدائية، املدرسة اللغة العربية

مهارة الثانوية واملدرسة العالية. وأهداف تعلم اللغة العربية ال تتخلع عن أربع مهارات هي 
الكتابة. وتلك املهارات مهارات مطلوبة ىف االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

تعلم اللغة العربية فلذا ينبغى للمدرس أن يستخدم طريقة التدريس املطابقة ملساعدة الوصول 
إىل تلك املهارات. كما عرفنا أن جناح التعليم والسيما تعليم اللغة العربية تؤثره عدة العوامل  

ريقة التدريس.كمثل املدرس، املادة، الوسيلة التعليمية وط
وتدور طريقة التدريس دورا هاما ىف تعليم اللغة العربية ألن فيها مشتملة على املكونات 
املرتابطة. وتلك املكونات اهلدف، املادة، الطريقة والوسيلة والتقومي. إن كانت إحدى 

املكونات غري موجودة فاهلدف املطلوب غري موصول إليه.
عربية ليقدر على االتصال جيدا وصحيحا بني البعض بعضا حيتاج املرء إىل تعلم اللغة ال

1ومع بيئته إما شفويا أم كتابيا.

وأهداف تعليم اللغة العربية الرئيسية فيما يلى
مهارة االستماع.1
مهارة الكالم.2
مهارة القراءة.3
ومهارة الكتابة.4

الكالم ينبغى للطالب أن يستوعبوا تلك املهارات األربع منها مهارة الكالم. فمهارة 
2مهارة لغوية مطلوبة ىف تعلم اللغة املعاصرة وتتضمن فيها اللغة العربية.
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وموقع املدرس ىف عملية تعليم اللغة العربية ضروري لتعيني اهلدف املطلوب واحلصول 
طريقة و إسرتاتيجيعلى احلاصلة الكاملة لتنمية مهارة الكالم كمثل مهارته عند استخدام

ذه الطريقة والوسيلة. فلذا الطريقة .من أنااحلوار  ولعبة وللطالب فرصة كثرية ألداء الكالم 
تلعب دورا هاما ىف داخل الفصل، ينبغى له أن يقدر على اجلمع بني الطريقة واإلسرتاتيجي 

لفعال تلك العملية.
ينبغى للمدرس أن يقدر على اختيار طريقة التدريس املطابقة للحصول على اهلدف 

اب طريقة التدريس للمدرس ضروري جدا لوصفها االساسي ىف عملية املطلوب.واستيع
التعلم والتعليم. وحنتاج إىل اإلسرتاتيجي املطابق ملساعدة كمال عملية التعلم والتعليم ماعدا 

طريقة التدريس.
مهارة الكالم طريقة احلوار. طريقة احلوار من تنميةحدى طرق التدريس الىت تساعدوإ

ذه الطريقة كمثل تعليم اللغة العربية، اإلجنليزية ولغات حيث أن تعليم الل غة األجنبية 
3أجنبية أخرى بأداء احلوار مباشرة باستخدام الكلمات العادية استخدامها ىف احلياة اليومية.

والوسيلة التعليمية تؤثر احلصول على اهلدف باإلضافة إىل طريقة التدريس. ومن تلك 
ا ىف عملية التعلم الوسائل كتاب و معجم ولعب ة. واللعبة اللغوية وسيلة جديدة مستفادة 

وهدف استخدام اللعبة اللغوية ال ترتكز على ضياع امللل وتعب 4وتعليم اللغة العربية.
5الطالب عند تعلم اللغة بل لتكميل املادة الدراسية املعلمة.

تعليم اللغة العربية وإحدى األلعاب اللغوية الىت ميكن استخدامها ىف عملية التعلم و 
دف من أنالعبة مهارة الكالم لدى تنميةإىل ذاكرة املعلومات و. وهذه اللعبة 

2Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,Malang:Misykat,2009,Hlm.1
3M.Khalilullah, Op.Cit, hlm.90
4Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang :UIN-Malang Press,

2009,Hlm.7
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عند تعلم اللغة العربية باستخدام هذه الطريقة والوسيلة تنميةومسامهة الطالب م6الطالب.
مهارة الكالم.لتنميةألن هلما نفس اهلدف أى 

مديريةىف نور العلومالثانويةىف املدرسةوأما مظهر عملية التعلم وتعليم اللغة العربية 
فهو فيما :مدرسوا اللغة العربية نالثاملدى طالب الصف مبنطقة إندراجريي هيلريكيمفاس

فيها متخرجون من املرحلة اجلامعية قسم تعليم اللغة العربية. وقد استخدموا طرق التعليم 
مهارة الكالم واحد منهم طريقة املباشرة, طريقة التقليد واحلفظ,. لتنميةخمتلف 

، بأهداف مهارة اللغة,الوسائل بأهداف مهارة الكالم واحد منهم الوسائلوقداستخدموا
. فينبغى الطالب يقدروا على التكلم السبورة، الصورة، ساعة اجلدار، الفيلم ، اإلنرتنيت

ولكن الواقع ان الطالب مل يقدروا على التكلم باللغة العربية اجليدا إال باللغة العربية اجليدة. 
.قليال

ومن العوامل املؤثرة يف الوصول إىل أغراض التعليم املنشود إليه طرق التدريس املتنوعة 
والوسائل التعليمية املتنوعة أيضا لتكون عملية التعلم غري مملة وتصبح عملية التعلم مرحية، 

مهارة كالم الطالب.لتنميةالطالب مرتقية للحصول على اهلدف و ومحاسة تعلم
ا الباحثة عند عملية التعلم وتعليم اللغة العربية يف املدرسة وأما الظواهر الىت وجد

فهي فيما يلىمبنطقة إندراجريي هيلريكيمفاسىف مركزنور العلومالثانوية
اهلجائية جيدابعض الطالب ال يقدرون على نطق احلروف 1.
يتأتأ الطالب عند تكلم اللغة العربية بسبب قلة املفردات الىت استوعبها الطالب 2.

م عند املمارسة. وبسبب قلة قدرة الطالب على تطبيق مفردا
قلة مسامهة الطالب عند أداء احلوار املزدوج أمام الفصل. وهذا األداء نادر.3.
الدرس عند عملية التعلم والتعليمأكثر الطالب يسكتون وال يستجيبون4.

6Fathul Mujib dan Nailurrahmawati, Metode Permainan –Permainan Edukatif dalam Belajar
BahasaArab, Yogyakarta :DIVA Press, 2011,hlm.126
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ا باللغة 5. بعض الطالب ال يقدرون على إجابة األسئلة باللغة العربية بل جييبو
ا باللغة احمللية. اإلندونيسية وبعضهم جييبو

فعالية طريقة احلوار باستخدام بناء على الظواهر السابقة تتجذب الباحثة للبحث عن 
مديريةىف نور العلومالثانويةىف املدرسة بالكالم لدى الطاللتنمية مهارة لعبة من أنا 

.مبنطقة إندراجريي هيلريكيمفاس

مشكالت البحث.ب
ضعيفةاستيعاب الطالب عن املفردات العربية.1
جيدااللغة العربيةبتكلُّم الالطالب على يقدروامل.2
إّال قليًال اللغة العربيةات و احلوار بمارساملالطالب يف مل يشرتكوا.3
لرتقية مهارة اإلسرتاتيجية التعليمية اليت يستخدمها املدرس يف التعليمتكن مل.4

الكالم لدي الطالب
.لتنمية مهارة الكالم لدى الطالبمن أنافعالية طريقة احلوار باستخدام لعبة .5

حدود البحث.ج
فعالية طريقة ولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث حتدد الباحثة للبحث عن 

نور الثانويةلتنمية مهارة الكالم لدى الطالب ىف املدرسةاحلوار باستخدام لعبة من أنا 
.مبنطقة إندراجريي هيلريكيمفاسمديريةىف العلوم



5

أسئلة البحث.د
طريقة احلوار باستخدام البحث : هلسؤالكون يبناء على حدود البحث السابق ف

مديريةىف نور العلومالثانويةىف املدرسة مهارة الكالم لدى الطالبلتنمية لعبة من أنا فعالة
؟مبنطقة إندراجريي هيلريكيمفاس

أهداف البحث.ح
لتنمية مهارة فعالية طريقة احلوار باستخدام لعبة من أنا هذا البحث يهدف إىل معرفة 

مبنطقة إندراجريي كيمفاسمديريةىف نور العلومالثانويةىف املدرسةالكالم لدى الطالب
.هيلري

أهمية البحث.و
مهارة كالمهم.تنميةللمدرس. لتقدمي املعلومات له إيشراف الطالب على.1
باستخدام عدة األلعاب وطرق تنميا. عسى أن يكون دافع تعلم الطالبللطالب.2

علم الفعالة و طريقة احلوار ولتقدمي عملية التمن أنا التدريس املطابقة منها لعبة 
واجلذابة لدى الطالب

للمدرسة. لتقدمي املعلومات عن أمهية كالم اللغة األجنبية أى اللغة العربية ىف بيئة .3
املدرسة

ما تصبح مدرسة اللغة العربية ىف املستقبل.دللباحثة. وهذا البحث مرجع هلا عن.4
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مصطلحات البحث.ط
ذا البحث للتباعد عن  فيما تلى:الفهم املنحرفتوضح الباحثة املصطلحات املتعلقة 

الفّعال هو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعليم الفعالية. ومعىن .1
بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية 

7األخرى.

ذه الطريقة  .2 كمثل طريقة احلوار. طريقة احلوار من حيث أن تعليم اللغة األجنبية 
8تعليم اللغة العربية، اإلجنليزية ولغات أجنبية أخرى بأداء احلوار مباشرة

دف إىل مترين قوة الذاكرة، االبتكار ودقة لعبة.3 من أنا"؟ وهذه اإلسرتاتيجية 
9الطالب. وهذه اإلسرتاتيجية تساعد ترقية مهارة كالم الطالب.

األصوات اللفظية لتعبري األفكار، مهارة الكالم. مهارة الكالم قدرة على تعبري .4
واملراد مبهارة الكالم هنا قدرة 10األراء، اإلرادة أو اإلحساس إىل املخاطب.

.الطالب على االتصال باستخدام اللغة العربية جيدا وفصيحا والسيما ممارسة

.31)، ص. 1997(عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل،7
186ص. ,)1985تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى(الدكتور حممود كامل الناقة, ,8

9
Op. Cit., hal:130
10Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,Bandung : Remaja Rosdakarya,

2011,Offset


