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األولفصلال
أساسية البحث

خلفية البحث.أ
املدرس يـَُنمِّ منهامل .متنوعةٌ مشكالتٌ نا احلاضرِ عصرِ يف التعليمِ عمليةِ ِيف 

النظريواقأن يُطَبِّ نيستطيعو الطالب حىت يكون الطالبمهارَة التفكِري لدي ال
اليوم.املطلوبتعليم الفاهدأبريسايـَتَ الهذاو .1فظ فحسبُ حِ إال علومات ملو ا

يف ساعدة الطالب من َهْدَف التعليم هو إالتعليم جمنوذَ عند هلميايت يف 
و تشكيَل علوماتاملواملعرفةَ يكتسب الطالباخلربة التعلمية حىت إلجياد ميالتعل

.2يف عملية التعليم.ونطيناشالسياق، إن الطالب ايف هذالسلوك و املهارَة. 
.يةثانو و الأة توسطة املرحليف املاإمعند الطالب اصعبم اللغة العربيةيتعل

و املفرداتوصريفنظامونظام صويتيفمنهامتنوعةكثرية ومشكالتهاألن في
وهو امجاليةاللغة العربية معرفةً كل املسلمني يعرفون فإن.3حنوي و نظام إمالئي نظام
ياة الطالب من إن اللغَة العربيَة أقرُب حببعبارٍة أخرى.مباشرةِ مباشرًة أو غريَ ،طفلٌ 

أو غري الناطقني يف اأعظُم أمهَِّيتها للمسلمني الناطقنيو لغات األجنبية األخرىال
ما الناسلغة القرآن و احلديث و . ألن اللغة العربية4العامل وال شك أن 5يهتدي 

.اللغة العربية ضرورية للناس
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: تـَرَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما َمتَسَّْكُتْم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ِإنَّا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ . وقال اهللا تعاىل : 6َِِما: ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة نَِبيِّهِ 

.)2(سورة يسوف اآلية 
اجتفالتعليم حي، مهمم اللغة العربيةيتعلأننرى نيو احلديث السابقاآلية من 

حىت ة العربيةغاملناسبة لتسهيل تعليم اللالتعليميةسرتاجتيةو اإلالتدريسإىل طريقة
.أنشطة تعليمية مرحية وال مملة

و س القدرةايِ قعن م2008سنة 2رقم يةالدينالشُُّؤوِن نظام وزيريف
تطوير هوف تعليم اللغة العربية اهدمن أاحملتوى الرتبية اإلسالمية و اللغة العربية أن 

اليت تشتمل باللغة العربية من ناحية اللسان و الكتابة على االتصالالطالب قدرة 
.7ستماع و الكالم و القراءة و الكتابةاالمهارةو هياألربعةةيو اللغهاراتاملفيها 

جية ياإلسرتاتعملية التعليم نات اليت تلعب دورا هاما يف جناحوِّ من املكَ 
يُعلِّم مادًة لكيأساليب اليت يستخدمها املدرس هيجية التعليميةياإلسرتات.التعليمية

اية واُيسهِّل الطالب أن حيصلدراسيًة حىت على أهداف التعليم املنشودة يف 
ختطيط اللغة العربية  البد أن يكون املدرس قادرا علىعليميف تلذلك.8التعليم

.نشودةاملباألهداف ناسبةاملجية التعليمية ياإلسرتاتو استخدام املوادحتديدتعليمي و
لرتقية مهارة الكالم هي املدرسهامستخديأنكنمياليت ية و اللعبة اللغمن

.9لاالسؤ عنجابةعلى إالطالب ةقدر لتدريباهدفهو . أخرب أحوالكة عنلعبال
حماولة عظيمة يف تعليم اللغة العربية ملساعدة استيعاب لقد حاول املدرس

. أما حممدية بنجكيننجالعامةاملتوسطةمهارة الكالم لدي الطالب يف املدرسة
ا املدرس منها:احمل اوالت الىت قام 
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الطريقة احلوارية تعليم الكالم منها يف استخدم املدرس طريقَة التدريس متنوعًة .1
و طريقة املباشرة.

تعليم الكالم.يف جية التعليمية ياإلسرتاتأحيانا، استخدم املدرس .2
و يشرح أمهية تعلم اللغة يف التكلم باللغة العربيةاملدرس على الطالبثُ و حيُ .3

العربية.
ا الباحثة يف املدرسة مالحظة متهيديةبناء على  العامة املتوسطةقامت 

بنجكيننج وجدت الباحثة الظواهر التالية:حممدية 
.هخارجواللغة العربية داخل الفصل بأكثر الطالب ال يتكلمون .1
السؤال باللغة العربية عندما يسأهلم املدرس.عنإجابةعلىال يقدر الطالب.2
قلة اشرتاك الطالب يف تقدمي ممارسة احلوار أمام الفصل..3
العربية.اللغة بتكلم البعض الطالب تأتأة يف .4

الطالب يمهارة الكالم لدأن الباحثةنظرتالظواهر السابقة ، إىلالنظر ب
اللغة ف تعليماهدأحممدية بنجكيننج مل حتُصل على العامة املتوسطةيف املدرسة 

.العربية
يمهارة الكالم لدلرتقيةةابتداعيّ و فعالية ظروفتنظيمإىلاجتحيلذلك 

اهلدف املنشود.علىُحيِصللكي الطالب 
العلمي حتت قوم البحثتأن الباحثة اتداتأثريا إىل األمور السابقة فأر 

مهارة أخبرأحوالك لترقيةعن ةلعبالجيةيإستراتفعالية استخدام"املوضوع
محمدية العامةالمتوسطةفي المدرسة بيي(بحث تجر طالبالالكالم لدي 

")كمبارةبنجكيننج  بمنطق
مشكالت البحث.ب

م اللغة العربية.يالطالب يف تعلرغبة.1
اللغة العربية.بتكلُّم الالطالب على قدرة.2
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.اللغة العربيةات و احلوار بمارساملك الطالب يف اشرت ا.3
مهارة الكالم يف التعليم لرتقيةستخدمها املدرسيجية التعليمية اليت ياإلسرتات.4

لدي الطالب.
مهارة الكالم لدي الطالب.لرتقيةستخدمها املدرس يطرق التدريس اليت .5

حدود البحث.ج
اآلتية:كهناانطالقا مما سبق فإن مشكلة البحث 

اللغة العربية.بتكلُّم الالطالب على قدرة.1
مهارة الكالم لدي يف التعليم لرتقيةستخدمها املدرسيجية التعليمية اليت ياإلسرتات.2

الطالب.
البحثسؤال.د

أخِرب أحوالك جية اللعبة عنيإسرتاتىف هذا البحث "هل استخدامالبحث سؤال
حممدية العامةاملتوسطةطالب يف املدرسة اللرتقية مهارة الكالم لدي فعاالكون ي

كمبار؟"ةبنجكيننج  مبنطق
البحثهدف.ه

جية اللعبة عن أخرب يملعرفة فعالية استخدام إسرتاتيدف هلذا البحث هاهل
حممدية العامةاملتوسطةطالب يف املدرسة اللرتقية مهارة الكالم لدي ك أحوال

بنجكيننج  مبنطقه كمبار.
أهمية البحث.و

البحث فيما يلي:أمهيةأما 
املْقتَـرَح و املداولة  للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية ..1
جية التعليمية املناسبة ىف ترقية مهارة الكالم ياختيار اإلسرتاتعلىاملدرسةساعدمل.2

الطالب.يلد
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جية التعليمية املناسبة ىف ترقية مهارة الكالم يتوسيع معرفة الباحثة عن اإلسرتات.3
.الطالبيلد

البحثمصطلحات.ز
املصطلحات املوجودة يفةح الباحثوضَّ تُ وضوع، فاملفهملدفع عن األخطاء يف

هذا املوضوع:
وظيفة تنفيذ كل على. واملراد هنا حال تدلتأثري و نفوذالفعالية هي مضبوطة، .1

.ناشطايف األنشطة التعليميةوحتقيق األهداف وسداد الوقت و اشرتاك األعضاء
.الرتبويةةالغويةعبلهنا الو املراد أخرب أحوالكة عنلعبال.2
يومي تعبٍري و بسيطةٍ استعمال مجلةٍ الطالب على ةو املراد هنا قدر ،مهارة الكالم.3

.يف التكلم باللغة العربية


