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الفصل األول

المقدمة

خلفية المشكلة.أ

ا قوم ألغراضهم كألة االتصال ىف التفاعل اليومي بني األفراد واألخرين. واللغة 1اللغة هى ألفاظ يعرب 

بالنسبة إىل 2العربية إحدى اللغات العاملية الىت استخدمتها عدة األمم وهي لغة رمسية استخدمها عشرون دولة.

ية تنقسم إىل قسمني : لغة فصحى ولغة عامية، فاللغة الفصحى لغة القرآن واللغة العامية تطويرها أن اللغة العرب

لغة استخدمها جمتمع العرب ىف االتصال اليومي. واللغة العربية لغة أجنبية لغري العرب بل هلا قيمة مزية بدال عن 

اللغة األجنبية ألن القرآن واحلديث.

ىف املدارس االسالمية مثال ىف املدرسة اإلبتدائية، املدرسة الثانوية إن درس اللغة العربية مادة متعلمة 

واملدرسة العالية. وأهداف تعلم اللغة ال تتخلع عن املهارات اللغوية األربع منها مهارة االستماع، مهارة الكالم، 

الوسيلة التعلمية وطريقة مهارة القراءة ومهارة الكتابة. إن جناح تعلم اللغة العربية تؤثره عدة العوامل مثال عن 

التدريس.

ودور طريقة التدريس ضروري ىف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية ألن فيها مكونة مرتابطة، وتلك 

املكونات اهلدف، املادة، الطريقة، الوسيلة والتقومي. وتلك املكونات ال مرتابطة بينهن. ودراسة اللغة العربية دراسة 

3رء على االتصال جيدا وصحيحا مع البيئة إما شفهية أم كتابية.حمتاجة إليها ليقدر امل

واهلدف الرئيسي ىف تعلم اللغة لتطوير مهارة الطالب ىف استخدام اللغة إما شفهيا أو كتابيا.

مهارة االستماع)1

مهارة الكالم)2
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مهارة القراءة)3

مهارة الكتابة)4

4لتعبري وتقدمي التفكري، الرأي واألحساس.مهارة الكالم قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات ل

إن طريقة التدريس ما تساعد عملية تعلم مهارة الكالم يعىن باستخدام الطريقة املباشرة. وهذه الطريقة ما تكون  

كيفية تقدمي مادة اللغة األجنبية من حيث أن املدرس يستخدم اللغة األجنبية كاللغة التمهيدية بدون استخدام 

اللغة األم.

وهناك وسيلة تؤثر الوصول إىل هدف التعلم. وتلك الوسيلة إما أن يكون كتابا، معجما واللعب. واللعب 

وهدف اللعب اللغوي ال خيتص ىف ضياع السئم 5اللغوي وسيلة جديدة مستفادة ىف برنامج تعلم اللغة العربية.

6واململ ىف التعليم اللغوي بل لتكميل املادة الدراسية املعلمة.

التعارف ""هو واحد من احدا الوسائل الىت تستخدم ىف تعليم اللغة العربية. التعارف بالقلمن "إ

ىف هذا اللعب يكون الطالب 7" هو اللعب الذى افادة للطالب ىف تذكرة الرسالة والرتقية مهارة الكالم.بالقلم

قة املباشرة ألن بينهما إفادتان يف فعالية ىف التكلم باستخدام اللغة العربية حىت تكون طريقة مستخدمة فيها طري

ترقيتني مهارة الكالم.

صورة فكرية عن احلال ىف التعليم اللغة العربية ىف الفصل السابع, قد حبثت الباحثة يستخدام املدرس 

الطريقة متنوعة مثل طريقة مسعية و شفوية و غري ذلك، ولكن الطالب ال يقدرون عن تكلم اللغة العربية لقلة 

ملفرادت مث أكثر الطالب ال يهم بشرح املدرس. استعاب ا

4 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pembelajaran Bahasa I, (Bandung : Penerbit Angkasa, 1991) cet
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ا الباحثة مدة عملية التعلم وتعليم اللغة العربية ىف املدرسة احلكومية النموذجية   وأما الظواهر الىت وجد

كووك :

بعض الطالب ال يقدرون على تلفيظ األحرف اهلجائية جيدا)1

بعض الطالب ال يعرفون عدة املفردات)2

ون على تقدمي املعلومات شفهيابعض الطالب ال يقدر )3

بعض الطالب ال يقدرون على تقدمي األسئلة شفهيا)4

قلة رغبة الطالب ىف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية ألن الوسيلة املستخدمة غري متنوعة.)5

"التعارف بالقلم"لعبة استخدامفعاليةبناء على الظواهر السابقة تتجذب الباحثة للبحث حتت املوضوع " 

"بالطريقة المباشرة لترقية قدرة الطالب في المحادثة بالمدرسة الثانوية الحكومية كووك 

الدوافع فى اختيار الموضوع.ب

اختارت الباحثة هذا املوضوع للدوافع اآلتية :

هذا البحث جذاب للبحث ألن هذا البحث يتعلق برتقية جودة البحث.1

هذا البحث حيتاج إىل البحث العميق.2

االبتكارية ىف "التعارف بالقلم" بالطريقة املباشرةاستخدام لعبة تنبغى للباحثة أن تتعمق.3

عملية التعلم وتعليم اللغة العربية ألن الباحثة مرشحة املدرسة.

توضيح المصطلحات.ج

فأوضحت الباحثة املصطلحات املوجودة ىف هذا املوضوع كما ،عن األخطاء يف فهم  املوضوع حذرا 

يلى:
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فعالية ما تبني مدى اهلدف املنشود (النوعية، اجلودة الوقت) وكلما ارتفعت مئوية اهلدف املنشود ال.1

فارتفعت فعاليتها

، هذا اللعب يهدف إىل تذكر املعلومات وترقية مهارة الكالم لدى الطالب. "التعارف بالقلملعبة ".2

واألدوات املستخدمة ىف هذا اللعب قلم حرب واألدوات األخرى

يقة املباشرة. وهذه الطريقة ما تكون كيفية تقدمي مادة اللغة األجنبية من حيث أن املدرس يستخدم الطر .3

8اللغة األجنبية كاللغة التمهيدية بدون استخدام اللغة األم.

مهارة الكالم. قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبري الفكرة من حيث الرأي، اإلرادة أو .4

خاطب.اإلحساس إىل امل

ا املناقشة احلرة التلقا ئية اليت جترى بني فردين حول موضوع احملادثة. .5 تعريف احملادثة بإجياز مبا يلي : أ

9معني.

المشكالت.د

تقديم المشكلة.1

ومن املوضوع الذى اختارته الباحثة ، فاملشكالت املوجودة ىف هذا املوضوع  كما يلي:

ة التعلم وتعليم اللغة العربية جيداوجود استخدام الطريقة املباشرة ىف عملي.أ

مهارة الكالم الطالب مازالت ناقصة غري الطالقة.ب

لرتقية قدرة الطالب ناقصةالتعارف بالقلم"رغبة الطالب بلعب ".ت

بعض الطالب ال يقدرون على نطق األحرف اهلجائية جيدا.ث

تحديد المشكلة.2

8 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : Humaniora, 2011, hlm 86
ا مناهجة وأرثدي أمحد طعيمة،  163، ص. 1989، مصر : جامعة املنصور،ساليبهتعليم العربية لغري الناطقني  9
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التعارف "لعبة استخداملبحث عن فعاليةولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث حتدد الباحثة ل

بالطريقة املباشرة لرتقية قدرة الطالب ىف احملادثة باملدرسة الثانوية احلكومية كووكبالقلم" 

تكوين المشكلة.3

املشكالت السابقة  املذكورة فتكوين املشكلة ىف هذا البحث هى:بالنظر إىل

باشرة لرتقية قدرة الطالب ىف احملادثة الصف السابع  باملدرسة بالطريقة املالتعارف بالقلم" "لعبة هل استخدام

الثانوية احلكومية كووك؟

أهداف البحث وفوائده.ه

أما اهلدف هلذا البحث فهى : 

بالطريقة املباشرة لرتقية قدرة الطالب ىف احملادثة باملدرسة التعارف بالقلم" "لعبة استخدامملعرفة فعالية

كالثانوية احلكومية كوو 

و فوائده هى: 

للمدرس، لزيادة املعلومات ىف توجيه الطالب ليكونوا ماهرين ىف تكلم اللغة العربية.أ

للطالب، لدافع الطالب ليكونوا ماهرين ىف تكلم اللغة العربية.ب

للمدرسة، إلعطاء املعلومات عن أمهية تكلم اللغة األجنبية لرتقية مهارة الكالم حول املدرسة..ت


