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الفصل األول
أساسية البحث

خلفية المشكلة.أ
و أشد 1اللغة هي آلة االتصال إىل غري و اللغة تعبري الصوت بأهداف معينة.

تأثري اللغة ىف اإلسالم هي اللغة العربية لذلك اللغة العربية أصل من العلوم ىف اإلسالم 
بالغة لعربية ونيب حممد صلى اهللا عليه و سلم من العربية بل القرآن و حديث النيب

فلذلك أن اللغة العربية مهمة جدا على فهم علوم الدين و يف قوله النيب صلى اهللا عليه 
"تركت فيكم أمرين, لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب اهللا و سنة و سلم :

3.إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"اهللا تعاىل : "و قال2"نبيه

و هي آلة أو وسيلة لفهم القرآن 4لقرآن العظيم.و وظائف اللغة العربية لغة ا
الكرمي و التعمق فيها و هو مصدر أول و أساسي لتعاليم دين اإلسالم.

ا خاصة. و هي لغة شاملة ا لغة العامل و مكا 5و اللغة العربية لغة مهمة أل

كثري معىن من  املفردات و معىن الكلمات حىت إذا أحد خطأ ىف نطق حرفه فكذلك 
عليه 6معىن و أهدافها املختلفة. و قد كان اللغة العربية من زمان نيب اهللا "آدم"ىف

السالم, حينما عّلمه اهللا األمساء كما ىف قوله تعاىل :
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2 Azhar arsyad, Bahasa arab dan metode pengajarannya : beberapa pokok pikiran,
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و طرائق التعلم و تعليم اللغة العربية كثرية, فال بد ملدرس أن خيتار طرائق التعليمة 
مهارة اللغة العربية  هي طريقة احلوارية, املعينة مبرحلة الطالب, فمن الطرائق الىت يرتقي

8مبا يلى :و أهدف هذه الطريقة لتطوير مهارة الكالم. و أما تقنية التعليمها

يعطى املدرس مادة احلوار بالنصص.1
يعطى املدرس مثال نطق احلوار مث يتبعونه طالب معا أو نفسا.2
يرمى الطالب سؤاال عن احلوار املعلمة.3
يلخص املدرس املادة املعلمة, مث يوضح منها عن النص, اهداف احلوارية, و  .4

كيف نبلغ  احلوار عن التعليمية با لفعال.
دون ذالك, ىف عملية التعليم اللغة العربية حيتاج إىل وسائل التعيم منها باستخدام 
اللعبة "نعم أم ال" و أهداف هذه اللعبة جلعالة الطالب غري سائمون عند التعلم اللغة 

visual ,logikaطالب, و مترن imajinasiالعربية, و اللعبة أيضا تستطيع أن ترقي 

التعجب أن كثريا من املدارس و املعهد يستخدم اللغة العربية , فليس من 9و تذكريهم
مادة مهمة لكل طالب, و أهداف من هذه اللعبة ليس ليزيل سائما و تعبا ىف تعلم 

10اللغة, بل لتكميل املادة اللغة املتعلم.

ا الباحث ىف املدرسة الثانوية األهلية بناء على مالحظة متهيدية  الذى قام 
مازالت خافضات, معرفة الطالبات عند تكلمت العريبة" بكنبارو, أن قدرة"دينية فرتي

م.  من خالل يوميتهّن ىف املدرسة يستخدمن لغة اإلندونسي و كذلك من لغات دائر
و أما معلمة الىت تعلم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية األهلية "دينية فرتي" بكنبارو من 

31سورة البقرة :طاه فوترىو (مسارنج) القرآن الكرمي,7
8 Zulkifli, Metodologi pengajaran bahasa arab, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011) h. 60
9 M. Khalilullah, op, cit, h. 88
10 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-Malang

Press, h. 79
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الكتاب الدراسية املستخدم مناسب مبستوى وحدة تربية قسم تدريس اللغة العربية, و 
ا املدرسة قد استخدمت  مدرسة املتوسطة األوىل. و على مالحظة متهيدية الباحث أ
طريقة التدرس املتنوعة منها : طريقة السمعية الشفوية, و قواعد و ترمجة, و مباشرة و 

املدرسة, و تقع املدرسة , مكتبة infocus: غريها, و مستعان باألدوات أخرى منها 
ما زالت ىف مهارة الكالممبعهد اإلسالمية. بل الواقعى أن إستيعاب الطالبات 
خافضات. و أما الظواهر الذي وجد الباحث فيما يلى :

عند التكلمقلة املفردات إستوعبها الطالبات.1
ال تعرف الطالبات طريقة استعمال املفردات ىف التكلم..2
اللغة العربية ىف املدرسة.ال متارس الطالبات .3
استخدم املدرس طريقة التعليم غري مناسبة لرتقية مهارة الكالم..4

حنتاج إىل عملية التعلم و التعليم املرحية للحصول على بناء على الظواهر السابقة
احلاصلة الفعالية. كما شرحه أمحد إززن ىف كتابه أن طريقة األوىل و املهمة ىف تعلم و 

فلذا يتجذب الباحث أن يبحث عن فعالية 11اللغة الثانية هي الطريقة احلوارية.التعليم 
الطريقة احلوارية باستخدام اللعبة "نعم أم ال" لرتقية مهارة الكالم لدى الطالبات ىف 

املدرسة الثانوية األهلية "دينية فرتي" بكنبارو.

الدوافع فى اختيار الموضوع.ب
عنه من قبل.هذا البحث مل يقم أحد بالبحث .1
هذه الطريقة جذابة ليطبقها مدرس اللغة العربية للتيسري عند تقدمي املادة .2

الدراسية إذا طبق املدرس الطريقة احلوارية باستخدام لعبة "نعم أم ال" فعملية 
التعلم و التعليم تصبح فعالة و تلك الطريقة تستطيع أن ترقي مهارة الكالم 

لدى الطالب.
11 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: Humaniora), h. .90
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عن تنفيذ عملية التعلم و التعليم اللغة العربية باستخدام لزيادة آفاق الباحث.3
الطريقة احلوارية بلعبة "نعم أم ال".

مصطالحات البحث.ج
يوضح الباحث املصطلحات املتعلقة مبوضوع البحث للتباعد عن خطاء الفهم و 

التعبري :
الفعالية.1

ذلك الغعالية هي تعطي حاصلية كاملة للنجاح. ويقتصد بالتعليم الفعال 
التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعلم بأقصر الطرق واقلها 

12جهدا و وقتا مع النتيجة على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية األخرى.

الطريقة احلوار.2
الطريقة تستخدم لكشف احلقائق عن طريق احلوار, حيث يأخذ املدرس ىف 

ا و إلقاء أسئلة تتكشف عن طريقها احلقائق النهائ يةالىت يراد إحاطة التالميذ 
ا. 13تثكيفهم مبضمو

لعبة "نعم أم ال".3
ن, قسم بصرهنو أسس هذه اللعبة ىف النظريات, تتطور الطالبات  و مهار

الطالبات إىل عدة فؤق, و يف كل فرقة, العبة األول ختتار عن شيئ ما يف 
عنه, مث تقول العبة حوهلا, فقالت : أرى شيئا األسودا, فالعبة اآلخرة جتيب 

14األول "نعم أم ال".

مهارة الكالم.4

23) ص. 1997، ( عمان : دار الفالح، أسالیب اللغة العربیةمحمد علي الخولي، 12

34ر الغریب للطباعة) ص. , (القاھرة : داطرق تدریس اللغة العربیةعبد المنعم سید عبد العال, 13
14 M. Khalilullah, op, cit, h. 88
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مهارة الكالم هي قدرة على تعبري األصوات اللفظية لتعبري األفكار, األراء, 
15.اإلرادة أو اإلحساس إىل املخاطب

المشكالت.د
مشكالت البحث.1

بناء على خلفية املشكلة السابقة فتقدمي املشكالت البحث فيما يلى :
و التعليم مل يكن كامال لرتقية مهارة الكالم لدى الطالبات.عملية التعلم.أ

اللغة العربية.إستوعبها الطالبات ىف تكلمقلة مفردات .ب
ال ميارس الطالبات اللغة العربية إال قليال ىف املدرسة..ج
الطالبات ال متارسن اللغة العريبة أكان ىف حول املدرسة أو حول املسكنة..د
التعليم الىت يستخدمها املدرس غري مناسب.طريقة.ه

حدود البحث.2
و لكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث حيدد الباحث عن فعالية الطريقة 
احلوارية باستخدام اللعبة "نعم أم ال" لرتقية مهارة الكالم لدى الطالبات ىف 

املدرسة لثانوية األهلية "دينية فرتي" بكنبارو.

أسئلة البحث.3
تكوين املشكلة البحث :

75)، ص. 2008(اخلرطوم: الدار العاملي،اللغة العربية للناطقني بغريها،تعليم عمر الصديق عبد اهللا، 15
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هل طريقة احلوارية باستخدام لعبة "نعم أم ال" فعال لرتقية مهارة الكالم لدى .أ
الطالبات ىف املدرسة الثانوية األهلية "دينية فرتي" بكنبارو؟

أهداف البحث و أهميته.ه
أهداف البحث.أ

ال" هذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية طريقة احلوارية باستخدام لعبة "نعم أم
لرتقية مهارة الكالم لدى الطالبات ىف املدرسة الثانوية األهلية "دينية فرتي" 

بكنبارو.
أمهية البحث.ب

لتوزيع املعلومات للمدرس ىف ترقية حاصلة التعليم اللغة العربية لدى الطالب.أ
للزيادة و تطوير آفاق الباحثة ىف النطاق الرتبوي.ب
قة احلوارية باستخدام لعبة "نعم أم ال" لتوزيع الفكرة العملية عن فعالية طري.ت

لرتقية مهارة الكالم لدى الطالبات ىف املدرسة الثانوية األهلية "دينية فرتي" 
بكنبارو.

لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية األوىل ىف قسم .ث
تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

سالمية احلكومية رياواإل


