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 مقدمة

 

 خلفية البحث  .أ 
تشتمل املهارات اللغوية على االستماع والفهم مث القراءة فاحلديث 

  ).٦٣: ١٩٨١. صالح عبد ايد. (املنطوق وأخريا مهارة الكتابة
هي وأربع مهارات   لتعليم اللغةمن النظرية السابقة تعرف الباحثة أن 

ولتعليم هذه  ة ومهارة الكتابةة القراءمهارالكالم و اإلستماع ومهارة مهارة
كي ال  خدم أنواع الطرق املختلفة تبد على املعلم أن يساملهارات األربعة ال

  .سأمة ىف العملية التعليمية التالميذيشعر 
طريقة تعليم اللغة العربية متنوعة منها طريقة القواعد والترمجة وطريقة 

عبد (قة القراءة والطريقة املعرفية املباشرة والطريقة السمعية والشفوية وطري
  )١٦:  ٢٠٠٨. احلميد 

الطرق التعليمية السابقة دف إىل ترقية املهارات األربعة ولكن كل 
املعلم الذي يريد أن . طريقة تعليم اللغة حتتاج إىل فهم املعلم ىف استخدامها

يكون طالبه ماهرا ىف القواعد والترمجة فال بد عليه أن يستخدم طريقة 
طالبه ماهرا ىف التكلم فال بد  القواعد والترمجة واملعلم الذي يريد أن يكون

  .عليه أن يستخدم الطريقة املباشرة وهكذا
ىف استخدام طريقة تعليم اللغة العربية إما طريقة القواعد والترمجة 
أوالطريقة املباشرة أوغريها حيتاج املعلم إىل وسائل تعليم اللغة العربية 



لتعليمية ألن ما تعليم اللغة العربية ستجري جيدا أي ال يشعر أواأللعاب ا
أن ) ٣٢:  ٢٠١١(كما قال فتح ايب .التالميذ امللل  ىف تعلم اللغة العربية

األلعاب اللغوية هي األسلوب ىف تدريس اللغة اليت تستخدم باأللعابية  وأما 
غوية الىت يعلمهم هدفها فهي ليعطي املعلم التالميذ ملمارسة املهارات الل

  .املعلم
من النظرية السابقة تعرف الباحثة أن األلعاب اللغوية تستطيع أن 
تستخدم ىف ترقية املهارت اللغوية ومنها مهارة الكالم وأما منافعها فهي 
ملساعدة املعلم ىف عملية تعليم اللغة العربية حىت يستطيع املعلم أن يدفع 

  .محاسة التالميذ ىف التعلم جيدا
ن حقيقة تعليم اللغة العربية ىف مدرسة امللتزم املتوسطة اإلسالمية إ

كتعليم اللغة العربية ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية األخرى هناك يعلم املعلم 
. املهارات األربعة إىل طالبه يعىن من مهارة اإلستماع حىت مهارة الكتابة

غوية ىف تعليمها ىف تلك املدرسة ال يستخدم األلعاب الل ولكن املعلم
خصوصا ىف تعليم مهارة الكالم لذلك قدرة مهارة التالميذ على الكالم 

  .ضعيفة 
ومن املشكلة السابقة طبعا البد من حلّها ورأت الباحثة أن إحدى 
الطرق الىت تستطيع أن ترقى مهارة كالم اللغة العربية هي باستخدام األلعاب 

ولذلك تريد الباحثة . طاقة الصوراللغوية ومن هذه األلعاب هي باستخدام ب
بطاقة (ية تأثري استخدام األلعاب اللغو" أن تبحث الرسالة حتت العنوان 

تعليم اللغة العربية على قدرة التالميذ على مهارة الكالم  يف) الصور



 اإلسالمية املتوسطة مبدرسة امللتزمدراسة جتريبية لتالميذ الفصل الثامن (
 ) "كونينجان جالكسانا

  
 البحث روضف  .ب 

كما ستعرضه الباحثة فيما  يهذه الرسالة فه البحث يففروض وأما 
  :يلي
  البحث تشخيص .١

  :يهذه الرسالة على ثالثة أمور تالية فه البحث يفتشخيص وأما 
 ميدان البحث  )١

بطريقة تعليم اللغة ما يتعلق وه ىف هذه الرسالةميدان البحث 
  .العربية

  
 منهج البحث )٢

 كميةهي ابة هذه الرسالة كت وأما منهج البحث يف

 نوع البحث  )٣

  .أمبرييكوكتابة هذه الرسالة فه وأما نوع البحث يف 
 

 حتديد املسألة .٢

  :حددت الباحثة املسألة لتركيز هذه الرسالة مبا يلى 



قدرة تالميذ الفصل الثامن على مهارة الكالم قبل استخدام  )١
ة مبدرسة ىف تعليم اللغة العربي) بطاقة الصور(األلعاب اللغوية 

مهارة . امللتزم املتوسطة اإلسالمية جالكسانا كونينجان
الكالم الذي يقصد ىف هذه الرسالة هي قدرة كالم التالميذ 

 " مدرسيت " على مادة دراسة اللغة العربية حتت املوضوع 

قدرة تالميذ الفصل الثامن على مهارة الكالم بعد استخدام  )٢
عليم اللغة العربية مبدرسة ىف ت) بطاقة الصور(األلعاب اللغوية 

مهارة  .امللتزم املتوسطة اإلسالمية جالكسانا كونينجان
الكالم الذي يقصد ىف هذه الرسالة هي قدرة كالم التالميذ 

 "مدرسيت " على مادة دراسة اللغة العربية حتت املوضوع 

  
 

 أسئلة البحث .٣

قدرة تالميذ الفصل الثامن على مهارة الكالم قبل  إىل أي حد )١
ىف تعليم اللغة ) بطاقة الصور(تخدام األلعاب اللغوية اس

العربية مبدرسة امللتزم املتوسطة اإلسالمية جالكسانا  
  .كونينجان

قدرة تالميذ الفصل الثامن على مهارة الكالم بعد  إىل أي حد )٢
ىف تعليم اللغة ) بطاقة الصور(استخدام األلعاب اللغوية 

سالمية جالكسانا العربية مبدرسة امللتزم املتوسطة اإل
  .كونينجان



تعليم اللغة  يف يةتأثري استخدام األلعاب اللغوإىل أي حد  )٣
 قدرة التالميذ على مهارة الكالم مبدرسة امللتزم العربية يف
  كونينجان جالكسانااملتوسطة 

 
 البحث أغراض  .ج 

  :ما يلي ة أغراض البحث ىف هذه الرسال
على مهارة الكالم قبل قدرة تالميذ الفصل الثامن لنيل احلقائق عن  )١

ىف تعليم اللغة العربية مبدرسة ) بطاقة الصور(استخدام األلعاب اللغوية 
  .امللتزم املتوسطة اإلسالمية جالكسانا كونينجان

قدرة تالميذ الفصل الثامن على مهارة الكالم بعد لنيل احلقائق عن  )٢
ة مبدرسة ىف تعليم اللغة العربي) بطاقة الصور(استخدام األلعاب اللغوية 

  .امللتزم املتوسطة اإلسالمية جالكسانا كونينجان
 تعليم اللغة العربية يف يف يةتأثري استخدام األلعاب اللغولنيل احلقائق عن  )٣

 اإلسالمية املتوسطة قدرة التالميذ على مهارة الكالم مبدرسة امللتزم
 كونينجان جالكسانا

  
 

 التفكريية األسس  .د 
طرق التعليم  الذى يستخدماملعلم  إىلم اللغة العربية يتعلحيتاج 

 منهاوعد على حتقيق اهلدف املرجاتس اليت يالطريقة املناسبة هألن  املناسبة
  .على مهارة الكالم ة الطالبتساعد على قدر



موعة من جمهي أنواع من األنشطة احملكمة االطار هلا  األلعاب 
 من الدارسني ريكثوويشترك فيها عادة اثنني أ القوانني اليت تنظيم سري اللعب

حسني محدى .( ىل أهداف تعليمية سبق حتديدهاإللوصول 
  )٢٢٤:١٩٨١,الطوجبى

هي جمموعة اللغوية األلعاب  أن )٣٥:١١١٣( عابدة صاديق رأى
املادة التعليمية يف تنمية املهارات  هامتستخداليت طبيقات اللغة تتدريبات و

  . كتابةءة والاوهي احلديث والفهم والقر ةربعاللغة األ
كما ذكر حممد على أنوع ألعاب لغوية متنوعة منها البطاقة و    
أن البطاقة هى قرطاس كثيف وصغري الذى يستخدم ) بدون السنة: ١٦٥(

  .ىف بعض العملية وىف العموم شكلها مربع
أن البطاقة هلا فائدة ) بدون السنة:٤٣٢(وذكر عبد العليم إبراهيم     

إىل دقة املالحظة وتساعد على تثبيت ووتدع منها ترهف احلواس كثرية
  . احلقائق ىف أذهان الطالب ألم أدركوها عن طريق احلواس املختلفة

من البيانات السابقة فوائد استخدام البطاقات هى تسهل تؤخذ     
وكذلك بطاقة الصور هي من بعض البطاقات  .وتساعد تعليم اللغة العربية

  . علم ألا من ألعاب لغوية أيضاالىت تستطيع أن تستخدم ىف عملية الت
 

 فرضية البحث  .ه 
وجود فرضية البحث اليت استخدمت الباحثة ىف هذه الرسالة هي     

تعليم اللغة  يف) بطاقة الصور(ية استخدام األلعاب اللغوبني  التأثري الداليل
   قدرة التالميذ على مهارة الكالمو العربية



  
 تنظيم الكتابة  .و 

  الباب األول
 غراضالبحث وأ فروضتكون من خلفية البحث وهي ت : مقدمة
  .وتنظيم الكتابة وفرضية البحث واألسس التفكريية البحث

  
  

  الباب الثاين
يتكون من  مفهوم األلعاب  ىف األلعاب اللغوية ومهارة الكالم حبث نظري

  :اللغوية يتكون من 
تعريف األلعاب اللغوية ومنافع األلعاب اللغوبة ونقائص األلعاب  

وية وزيادا وأهداف األلعاب اللغوية وأنواع األلعاب اللغوية اللغ
  واأللعاب اللغوية على شكل البطاقة

  :مفهوم مهارة الكالم يتكون من 
  تعريف مهارة الكالم وأمهية تدريس الكالم وأهدف تدريس الكالم

  الباب الثالث 
 هي تتكون من تصميم البحث، والزمرة واملثال : مناهج البحث

وطريقة حتليل احلقائق  وأدوات البحث ومكانه بحثومدة ال
  .وخطوات البحث

  الباب الرابع 



 اموعة حتليل احلقائق يتكون من وصف احلقائقوحتليل البحث ه
  .وحتليل املناقشة

  الباب اخلامس 
 .قتراحاتالاوتتكون من النتائج  هي:  خامتة
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