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األولالفصل
أساسية البحث

أ.خلفية البحث

اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار و املشاعر بني أعضاء 
ا كل قوم عن أغراضهمأ1مجاعة لغوية متجانسة أن اللغة العربية إحدى 2.و ألفاظ يعرب 

من أصلها، رأى العلماء اللغات السامية. كانت اللغة العربية لغة متميزة باحملافظة عليها 
3أن اللغة العربية أقرب اللغات السامية إىل أصلها.

إن اللغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل. كما أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما 
ا لغة القرآن، اللغة العربية هي اللغة اليت نزل ا القرآن تبعد يوم يف عصرنا احلاضر. أل

و 5)2ف اآلية سو (سورة يِإنَّا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ عاىل : وقال اهللا ت4.الكرمي
والنظر إىل أمهية اللغة العربية فتحتاج اىل طريقة 6.لغة الصالة و لغة احلديث الشريف

اجليدة لتفهمها. و و اإلسرتاجتية التعليمية املناسبةعليمالت

جمّرد إيصال املعلومات إىل أذهان التالميذ  و صكِّ حوافض النشء التعليمليس 
م العقلية واخللقية و مبسائل الفنون و العلوم، بل التعليم هو مساعدة التالميذ إلمناء قوا

و تعريف اآلخر عن 7.تنظيمها حيت يتحّلوا باألخالق الكرمية و يستوعّدوا ملستقبلهم

.15. ص) 1982المملكةالعربیةالسعودیة،:ریاض(أسالبتدریساللغةالعریبةمحمدعلیالخولي،1
.5. ص)2004دارالسالمكونتور،:فونوروكو(تاریخاألدبالعربیالجزءاألول2
.3. ص) 2015موتیارافسیسرسومطرا،:فاكنبرو(البیانفیتاریخاألدبالعربينندانجشریفھدایةالماجستیر،3
.19. محمدعلیالخولي،المرجعالسابق،ص4
.235) ص. 2006(جاكرتا:مغفرة فوستاك، ن الكریمآالقرحاج فضل عبد الرحمن بافضل، 5
. 19. محمدعلیالخولي،المرجعالسابق،ص6
.1)ص.2007، فونوركو: كلیة المعلمین اإلسالمیة(.أصول التربیة و التعلیمیة،صحابھأندوس سوتریسنو أحمد وأ7
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و التلميذ اللذان إحتاج اليه، و فيه حيدث اتصال مقرر تعامل بني املدرسالالتعليم هو 
. ألن 8املنشودبينهما. و فىى تلك التعامل حيدث املواصالت اجليدة حلصول الغرض

التعليم مساعدة من املدرس  حلدوث إكتساب العلم و املعاملة و إستيعاب املهارات و 
.  لطالبايقنيالطبيعات وكذلك تكوين األخالق و 

و التعلم هو عملية 9طريقة لتساعد الطالب لتعلم باجلد.والتعليم هلذلك أن
ليكّون التعامل اجليد بينهما، و على املدرس أن يستعد 10ميارسها الفرد لتغري سلوكه.

درس و خاصة ملدرس اللغة باملادة، و هذا اإلستعداد  الزم لكل املناسبةالطريقة اجليدة م
تخدمها املدرس إلبالغ العلم إىل الطالب يف سيالطريقة هي وسيلة اليت العربية.
ستخدمها املدرس إلبالغ و لشرح يطريقة التعليم هي اسلوب أو طريقة اليت 11التعليم.

اختيار الطريقة 12.املنشودةهدافاألل على و مادة التعليم ألجل ُمَيسِّر الطالب و حص
م اللغة العربية له طرق تعلي13فشل يف التعليم.اليسبب املدرسبغرض التعليممناسبةغري 
هي الصوتيةطريقة ال. و عند الباحثة كانت ة مناسبة بالغرض املنشودو ناجحةجيد

الطالب.لدىطريقة جيدة يف تعليم اللغة العربية و خاصة لرتقية مهارة الكالم

دروس املهارة هي الدروس الفنية العملية اليت تتطلب حماكاة  ومترنا و تدريبا 
وتكرارا بطريقة معينة للحصول على املهارة يف العمل، والغرض منها كسب املهارة الفنية 

تدريس الكتابة، ألن الكالم إن تدريس الكالم أفضل من 14يف أي فن من الفنون.

8Ulin Nuha, Metode Super Efektif Pembelajaran Bahaasa Arab (Yogyakarta:Diva press,
2012), hal. 154.

9 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab(Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2011),
hal. 3.

، نفس المكان.صحابھأندوس سوتریسنو أحمد وأ10
11 Ulin Nuha, Op. Cit, hal. 157.
12 Zulkifli, Metodologi Pembelajaran BahasaArab(Pekanbaru:Zanafa, 2002)hal. 5-6.
13 Ulin Nuha, Op.Cit, hal. 163

.12صحابھ، المرجع السابق، ص. أندوس سوتریسنو أحمد وأ14
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طريقة النطق الصحيح وهم اليهتم يف مهارة يعكس اللغة و يربز الصوت و يبني 
.15الكتابة

حتديدوتعليمالختطيط البد أن يكون املدرس قادرا علىصول مهارة الكالم  حل
طريقة الباحثة الختتارلذلك التعليم املناسب باألهداف املنشودة.طريقة و استخدام املواد

ايةالصوت تمرين النطق الكلمة اللغة العربية بتقدِّم درس و .16تفضل السمع و الكالمأل
ستكون أحسن عند تدريس اللغة العربية الصوتيةطريقة ال17و اجلملة حتت قيد الدرس.

لعبة اللغوية اليت هلا أمهيتان مها:الباستخدام 
ب الفرحكس.أ

18ممارسة إحدى املهارة من املهارات  اللغوية..ب

كثريا من الدارسني على مواصلة واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد  
ا، والتخفيف من رتابة الدروس و جفافها. تساعد األلعاب 19تلك اجلهود ومساعد

املعلم على إنشاء نصوص تكون اللغة فيها نافعة و ذات معىن، تولد لدى الدارسني  
20الرغبة يف املشاركة و اإلسهام.

15 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab(Bandung:Remaja
Rosdakarya, 2011), hal. 100.

16 Ahamad Izzan, Meteodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung:HAL.umaniora,
2011),hal. 91.

17 Ulin Nuha, Op.Cit, hal. 181.
18 M. Khalilullah., Op.Cit,hal. 50.

.10.ص) ه1401دارالمریخ،:الریاض(،األلعاباللغویةفیتعلیماللغاتاألجنبیةناصفمصطفىعبدالعزیز19
.11.نفسالمرجع،ص20
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لرتقية مهارة الكالم هي لعبة  ةو املفرحةاللغوية املمتعاتمن اللعبةلعبالإحدى 
دف يف تنمية قوة اإلنتقادية والرشاقة والتدقيق الطالب. مث ميارس الطالب كرة احلارة  ،

21بسيطة وهي كرة صنعت من القرطاس.،آلتها يف إنتاج مجلة إستفهامية

األستاذ اللغة العربية مرة يعلم.داجيف معهد اإلحسان درس اللغة العربية مهمة 
باستخدام طريقة املناقشة و حماولة عظيمة يف تعليم اللغة العربيةهلقد حاوليف األسبوع. 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية الطالب يف لدىمهارة الكالم طريقة احلوارية لرتقية 
متهيدية بناء على مالحظةمبعهد اإلحسان  و لكن مل حيصل إىل حاصلة مرجوة.املتكاملة

ا الباحثة يف املدرسة  وجدت املتوسطةاإلسالمية املتكاملة مبعهد اإلحسان كامربقامت 
الباحثة الظواهر التالية:

خارجه.وباللغة العربية داخل الفصل ايتكلمو الطالب ملةكثر .1
. لغة العربية عندما يسأهلم املدرسبالاألسئلةإجابةوايفيقدر ملالطالببعض.2
اللغة العربية.بتكلم اليف املفردات الطالب ال يعرف.3
يف ترقية مهارة الكالم.املناسبةاستخدم املدرس طريقة التعليم غري .4

املدرسة يف الطالب لدىتنظر الباحثة أن مهارة الكالم الظواهر السابقةاساسيا من
مل حتُصل على أهداف تعليم اللغة العربية. مبعهد اإلحساناملتوسطة اإلسالمية املتكاملة

ل على اهلدف حلصو الطالب لدىلرتقية مهارة الكالم طريقة فعالية اج إىل تحيلذلك 
املنشود.

21 M. Khalilullah, Op.Cit hal. 89.



5

العلمي حتت املوضوعقوم البحثتالباحثة أن تداتأثريا إىل األمور السابقة فأر 
هارة الكالم لدى لترقية مكرة الحارةفعالية استخدام الطريقة الصوتية بلعبة  "

بمعهد اإلحسان كامبار".المدرسة المتوسطة اإلسالمية المتكاملةالطالب في 

ب. مشكالت البحث

املشكلة فيما يأيت: الباحثةبوجود الظواهر السابقة فوجدت

.ةاللغة العربية خافضبقدرةالطالب يف التكلم .1
.ةيف التعلم خافضاللغة العربية على ممارسةالطالب قدرة.2
الطالبعلى التعبري عن األفكار و الرأي و اإلرادة إىل الغري أو املخاطبقدرة.3

.خافض
رتقية مهارة الكالم.ةلاملناسباستخدام طريقة التعليم غري .4

ج. حدود البحث

دد البحث إىل البحثني و مها:حتريد الباحثة أن ت

.اللغة العربية لرتقية مهارة الكالماستخدام طريقة التعليم .1
.خافضاللغة العربيةبالتكلم يف قدرة الطالب .2

د. أسئلة البحث

كرة احلارةبلعبة  الصوتيةطريقة الاستخدام هل "ىف هذا البحثأسئلة البحث 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية فعالية لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب الصف الثامن يف 

"مبعهد اإلحسان كامبار؟املتكاملة
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ه. هدف البحث

كرة احلارةبلعبة  الصوتيةطريقة استخدامالهلدف من هذا البحث ملعرفة عن فعاليةا
املدرسة املتوسطة اإلسالمية لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب الصف الثامن يف 

مبعهد اإلحسان كامبار.املتكاملة

و. أهمية البحث

أمهية البحث من هذا البحث منها:

يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم اعللمدرس: ليكون هذا البحث مرج.1
الطالب.

طالب اللغة العربية و زيادةدفاع البسهولة الطالب يف تعلم و تكلم لللطالب: .2
صول على نتيجة جيدة.حل

.عظيمةللباحثة: لزيادة العلوم و اخلربة ال.3

.  مصطلحات البحثز

املوضوع، فُتوضَّح الباحثة املصطلحات املوجودة يف فهملدفع عن األخطاء يف
: هذا املوضوع

فعاليةال.1
22.النتيجةجاء يف املنجد أن معىن الفعالية هي النافذ، املؤقر، الذي يؤدي إىل 

. دار المشرق:بیروت.1986لویس معلوف، المنجد في اللغة و اإلعالم،22
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طريقة ال.2
الطريقة هي السرية، احلالة، املذهب، اخلط يف الشيء و جاء يف املنجد أن معىن 

24وسيلة معينة لتوصيل املعرفةهي الطريقة 23نسيجة مستطيلة.

الصوتيةطريقة ال.3
طرق التعليم اللغة العربية. تفضل هذه الصوتية هي إحدى الطريقة من طريقة ال

نطق الكلمة و تقدِّم درس اللغة العربية بتمرين مث 25الطريقة السمع و الكالم
26اجلملة حتت قيد الدرس.

اللعبة اللغوية .4
و لكل منهما اللغويةواللعبةتتكون على كلميت اإلسم، و مها اللعبة اللغوية هي 

فاللعبة هي اسم من اللعب أو نوبة اللعب و اللغوية .معىن يدل على نفسهما
27هي الكالم املصطالح عليه بني كل قوم و النسبة إىل اللغة "لغوية".

كرة احلارة.5
دف يف كرة احلارة هي إحدى اللعبة من اللعبات اللغوية لرتقية مهارة الكالم.

تنمية قوة اإلنتقادية والرشاقة والتدقيق الطالب. مث ميارس الطالب يف إنتاج مجلة 
28بسيطة وهي كرة صنعت من القرطاس.،آلتها إستفهامية

.465ص 2003جمیع الحقوق محفوظة، المنجد. بیروت، لبنان: الطبعة األربعون. دار المشرق. 23
: مكةالمكرمة(. ،دلیاللمعلمفیإعدادالموادالتعلیمیةلبرامجتعلیمالعربیةرشدىأحمدطعیمة24

. 155. ص) 1985معھداللغةالعربیةبجامعةأمالقرى،
25 Ahmad Izzan, Op.Cit.hal. 91.
26 Ulin Nuha, Op.Cit. hal. 181.

. 726و 723ص 2003جمیع الحقوق محفوظة، المنجد. بیروت، لبنان: الطبعة األربعون. دار المشرق. 27
28 M. Khalilullah, Op.Cit hal. 89.
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مهارة الكالم.6
تتكون على كلميت اإلسم، و مها مهارة و كالم و لكل منهما ارة الكالم هيمه

.29فاملهارة هي حاذق و الكالم هو قول.معىن يدل على نفسهما

.295ص 2011جمیع الحقوق محفوظة، المنجد. بیروت، لبنان: الطبعة الرابعة و األربعین. دار المشرق. 29


