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 الباب األّول
 المقّدمة

 
 خلفية البحث . أ

ن التعليم هو محاولة لتوجيه و مساعدة الطالب على أ
. هو عملية و نتائجأيضا و التعليم . الوصول إلى مرحلة البلوغ

بوصفها عملية، التعليم هو سلسلة منتظمة الموجهة لألهداف، 
 .و بوصفها نتيجة التربية هو تغيير سلوك الطالب 

لمادة التعلمية لتنمية مهارات العربية هي او اللغة 
فكار و ن أو آتابيا لفهم المعلومات و االتصال شفويا آااال

ر علوم الدين و حاسيس و تعبيرها، و تطويالمشاعر و اال
درس اللغة العربية فى ت. جتماعية و الثقافةعلوم العامة و اال

مية هي بصفتها لغة الدين و العلوم و سالالمدارس اال
لذلك، تعليم اللغة العربية . تصالسيلة من وسائل االبإعتبارها و

خرى التى يدرسها فى ى المدرسة ال ينفصل عن العلوم األف
 1.المدرسة

جنبة خصوصا فى اللغة العربية فى تعليم اللغة اال
ليست شيئا سهال لفعلها فى التربية ألن اللغة العربية ليست 

ختيار و اال ذ ان يستطيعاللغة األولى للطالب فالبد لألستا
 .يستعمل طرائق مناسبة لطبيعة الطالب و حاجتهم

ستخدام إحدى ابالبحث عن  ةقوم الباحثتمن أجل ذلك 
ساليب الفعالية لدى الدارسين و هو ستراتيجيات أو االاال

طريقة  .فى تدريس مهارة الكالم sosiodrama)( المسرحية
التدريس عن طريق هي طريقة  sosiodrama)( المسرحية 

                                                            
Depertemen Agama, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2004) hal 
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هذا األسلوب  2.جتماعيةشكال السلوك فى العالقات االاقيام ال
و هي نشاط من أنشطة . بمارس الطالب آثيرا فى الكالم 

التدريس فى بعض الطرائق الحديثة، بمارسها الطالب فى 
 .فصول تعليم اللغة العربية

 ةالباحث تبنسبة الى تلك الخلفية و البيان السابق فأراد
فعالية استخدام طريقة " بحثه بهذه الرسالة في الموضوع ان 

 ى ترقية مهارة الكالمف sosiodrama)( "المسرحية"
 .بوجونيغارا متفوقةالالثانوية  "الفالح"بمعهد

 
  البحث اياقض . ب

 آما القضايا ةالباحث تقدم البحث خلفية إلى بالنسبة
 :يلي

مهارة الكالم  ةترقيفى  "المسرحية"طريقة  داماستخ آيف .1
 ؟ بوجونيغارا متفوقةالالثانوية  "الفالح" بمعهد

 متفوقةالالثانوية  "الفالح"بمعهد  التالميذ المـآ مهارة آيف .2
 ؟ بوجونيغارا

بمعهد ترقية مهارة الكالم ل طريقة المسرحية فعالية آيف .3
 ؟ بوجونيغارا متفوقةالالثانوية  "الفالح"
 

 البحث  أهداف . ت
 إليها الوصول ةالباحث تأراد الذي البحث اهداف أما

 : فهي البحث هذا في
لترقية مهارة الكالم  طريقة المسرحية داماستخلمعرفة  .1

 بوجونيغارا متفوقةالالثانوية  "الفالح"بمعهد 
                                                            

Tayar Yusuf, dan Syaiful A, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab (Jakarta : Raja 
Grafindo, 1995), 54 2  
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الثانوية  "الفالح"بمعهد  آالم التالميذ مهارةلمعرفة  .2
 بوجونيغارا متفوقةال

 آالملترقية مهارة  طريقة المسرحية فعالية لمعرفة .3
  بوجونيغارا متفوقةال الثانوية "الفالح"بمعهد  التالميذ

 
 منافع البحث . ث

سالة و الفوائد الكثيرة المنافع بهذه الر ةالباحث تاراد
 :طراف ، وهي آما ياليلجميع اال

أن يكون  ةريد الباحثفى ناحية األهمية التطبقية ت .1
الطلبة فى تعليم  هذاالبحث مفيدا فى حل المشكالت لدى

 بوجونيغارا متفوقةالالثانوية  "الفالح"بمعهد مهارة الكالم 
رشاد كون هذا البحث بمعلوماته و نتائجه مفيدا فى او أن ي .2

 "الفالح"بمعهد معلمي اللغة العربية فى العملية التعليمية 
خاصة فى استخدام  بوجونيغارا متفوقةالالثانوية 

ستراتيجية التعلمية المناسبة لتعليم هي اال" المسرحية"
 مهارة الكالم 

 من شرط الستيفاءعلى وجه الخصوص ،  ةاما للباحث .3
 للدرجة الشهادة على للحصول االلتحاقي االمتحان شروط
 بكلية العربية اللغة تعليم قسم في) S.Pd.I( األولى الطبقة
 .يااسوراب سونن امبيل اإلسالمية الحكومية جامعة التربية

 
 عض مصطلحات البحثب توضيح . ج

 المصطلحات بعض في التعريف ضرورة ةالباحث ترأ
 االخطاء وقوع من خوفا به يتعلق وما الموضوع في

 : وهي الموضوع فهم في والغلطات



4 

 

 :فعالية  .1
، أما فعالية هي مصدر  3.من آلمة فّعال صيغة المبالغة 

صناعي اسم تلحق ياء النسبة تليها تاء التأنيث للداللة على 
أما فعالية في هذا البحث فهي على  4.معنى المصدر

 5.طبقات لتحصيل إلى الغرض
  

                                                            
 42: ص. ، دار الحكمةملخص قواعد اللغة العربيةفواعد نعمة،  3
 34.ص.نفس المرجع، فوائد نعمة 4
 55:ص.198.المعارفدار : ، قاهرةالمعجم الوسيط الجزء الثانيابراهم أنيس،   5
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 :دام استخ .2
 الثالثي افعال من) استخدما_يستخدم_استخدم(من مصدر
 والسين الوصل همزة بزيادة" استفعل" وزن على المزيد
 خادما اتخذه بمعنى 6.والتاء

 :"المسرحية"طريقة  .3
عمال اللعب بالدور المعين مثال دور الوالد و دور ا

دور األستاذ و غير ذالك الذين يعلمون النشاط , الطالب
 7.المعين

 :ترقية  .4
 8.يرّقي أي رفعه و صعده –مصدر رّقى 

 على لنيل التعليم عملية في الشديدة المحاولة هي الترقية
 التدريسي المقصود

 سواه او المعلم به رجى الذي
 مهارة الكالم .5

مهارة الكالم هي الحال الذى يصور قدرة الشخص جودة 
 9.ام آميا

المفردات المعبر االفكار و صوات الالكالم هو قدرة تلفظ ا
 10.االراء و المشاعر

 فروض البحث . ح
 البحث مسألة على مقّيدة جابةا هيفروض البحث 

" سوهرسمي أريكونطو"وقال  11.المجموعة بالبيانات ومقّررة
                                                            

 31ص ) مكتبة و مطبعة سالم نبهان : سربايا ( محمد معصوم ابن على األمثلة التصرفية   6
Made Pidarba, Cara Belajar mengajar di Universitas Negara maju ( jaka : Bumi Aksara, 1999) 81 7  

 .Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997: يترجم من 8
Hal:84 

 Moh.Uzer Utsman, Menjadi Guru Profesional,(Bandung: PT Remaja Casta Karya,1992): يترجم من  9
hal. 1 

 Henry Guntur, Berbica Sebagai Keterampilan Bahasa,(Bandung:Angkasa,1981)hal.19: يترجم من 10
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و  )Ha(إن فريضة البحث نوعان وهما فريضة البدلية : 
 .)Ho(الفريضة الصفرية 
 قّدمت .يبينها سوف التى األساسّية االسئلة على واعتمادًا

 التالى، البحث فى صوابها تحّقق التى البحث فروض ةالباحث
 :يلي آما وهي

 )Ha(الفريضة البدلية  .1
دلت الفريضة أن فيها العالقة بين متغير مستقل 

)Variabel X(  و متغيرغير مستقل)Variabel Y( ،
يوجد عالقة بين فعالية استخدام : وفريضة هذا البحث هي 

بمعهد ترقية مهارة الكالم فى  "المسرحية"طريقة 
 بوجونيغارا متفوقةالالثانوية  "الفالح"

 )Ho(الفريضة الصفرية  .2
 متغّير بين العالقة فيها ليست أن الفريضة هذه دّلت
 Variabel( مستقّل غير ومتغّير  )Variabel X(  المستقّل

Y(  عدم عالقة بين  : هي البحث لهذا الصفرّية والفريضة
 ترقية مهارة الكالمفى  "المسرحية"طريقة  فعالية استخدام

 بوجونيغارا متفوقةالالثانوية  "الفالح"بمعهد 
موضوع البحث، فيشتمل على متغيرين بنسبة إلى 

 :هما
طريقة فعالية استخدام :  )X(متغير مستقل  -أ 

 ."المسرحية"
بمعهد ترقية مهارة الكالم فى :  )Y(متغير تابع 

 بوجونيغارا متفوقةالالثانوية  "الفالح"
 
                                                                                                                                                                          

 .Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT :يترجم من 11
Rineka Cipta, 1997), hal. 67 
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 طريقة البحث  . خ
 مجتمع البحث  .1

اذا اراد المالحظة جميع عناصر فى والية المالحظة 
و مجتمع البحث فى هذا  12.بمالحظة المجتمعفيسمى 

من فصل السابع طلبا  ٣١،البحثة العلمى هو جميع الطالب
الذين يتعلمون فى المعهد من فصل الثامن طالب  ٦و 
 .بوجونيغارا متفوقةالالثانوية  "الفالح"

 .ة البحثعين .2
المرد بعينة البحث تمثيل مجتمع البحث األصلى اى 

الباحثة هذه  و استعملت 13.األصلىهي جزء من المجتمع 
الطريقة ألن ال يمكن لها أن تبحث آال من مجتمع البحث 
لمحدودية القدرة والوقت و المصروفات أما فى هذا البحث 

 purposif(فاستعملت الباحثة طريقة العينية القصدية 
sampel( و هي أخذ أفراد العنية ليست من الطبيقة أو ،

ذت الباحثة العينة و أخ 14لخاص،العشوائية بل من القصد ا
. طالب من فصل الثامن ٦طلبا من فصل السابع و  ٣١

إذا آان المجتمع أآثر من : قال سوهارسيمي أريكونطا 
مائة نفر فاخذت العينة بين عشر فى مئة الى خمسة عشرة 

أو عشرين مائة الى خمس و )%١۵–١٠(فى مئة 
 15.أو أآثر من ذلك) %٢۵–٢٠(عشرين من مئة 

 .طريقة جمع البيانات .3
استعملت الباحثة الطرائق المتعددة لجمع البيانات فى 

 :هذا البحث العلمى و هي
                                                            

12   Suharsimi Arikunto, Prosedur…….,115. 
13  Suharsimi Arikunto, Prosedur………117.  
14  Suharsimi Arikunto, Prosedur………127.  
15  Suharsimi Arikunto, Prosedur………120.  
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 )observasi( طريقة المالحظة . أ
هي وسيلة فى اآتساب الخبرات و المعلومات من خالل 

و هي طريقة مشاهدة  16.ما يشهد أو يسمع عنه
و تستخدم الباحثة هذه الطريقة  17.األنشطة المباشرة

جمع البيانات للطرائق المستخدمة فى تعليم اللغة ل
 .العربية با الطريقة المسرحية

 )Interview( طريقة المقابلة . ب
للسان بحيث يتقابل هي عملية األسئلة و اإلجابة با

الشخصان أو أآثر تقابال و تواجها جسميا و ينظر 
لحقائق و هي ألة لجمع ا. أحدهما اآلخر و يسمع بأذنيه

استعملت الباحثة هذه  18.ليةخفية آانت أو جاالجتماعية 
 .الطريقة لنيل البيانات عن طرائق تعليم اللغة العربية

 )Angket( طريقة االستبيانات . ت
هي طريقة لتقدم األسئلة المكتوبة المستعملة للحصول 

و أعطت الباحثة االستبيانات  19.على إجابة المستجيبين
المؤدية الثانوية  "الفالح"المعهد للطالب فى 

الطريقة تستخدم لجمع الحقائق عن  هذهو . بوجونيغارا
 .طرائق تعليم اللغة العربية

 )Dokumentasi( طريقة الوثائق . ث
هي طريقة جمع البيانات و مصدرها مكتوبة من الكتب 

استخدمت الباحثة  20.و المجالت و الجرائد و غيرها

                                                            
16  Suharsimi Arikunto, Prosedur………145.  
17  Jumhur dan M. Surya, Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah, (Bandung: CV.Ilmu, 1975),51. 
18  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset,1991), 192.  
19  Suharsimi Arikunto, Prosedur………139.  
20  Suharsimi Arikunto, Prosedur………148.  



9 

 

هذا الطريقة للحصول على المعلومة عن تاريخ تأسيس 
 .هد و حالة المعلم و المتعلمالمع

 طريقة تحليل البيانات . ج
. هي احدى طرائق اجابة االسئلة المستخدمة في البحث

تحليل عرض الكمية  ةستخدم الباحثتوالجابة القضية ف
من البيانات الموجودة من االستبيانات و قيمة الطالب 

ستخدم تو تحليل آل االسئلة في االستبيانات ف. اليومية
 : آما يلي 21.ويةاالنسبة الم ةالباحث
 100% 
  وية  أالنسبة الم)  P( :البيان 
      )F (تكراراالجوبة 
      )N (بينيعدد المستج 

جموعة واما التفسير و التعين في تحليل البيانات الم
المقدار الذي  ةستخدم الباحثفت: وتحقيق االفتراض العلمي

 22:قدمه سوهارسيمي أريكونطا آمايلي
 ١٠٠%  - ٧٦% جّيد

٧۵%  - ۵٦%  مقبول
۵۵%  - ٤٠%  ناقص

 
ة  لة الثاأوالجابة المس ة    لث ة استخدمت الباحث و الرابع

ة  ماإلحصائية برمز المستوى األه   )moment product(ي
تخدام   نيع ة اس ة فعالي رحية ى لمعرف ة المس د  طريق بمعه

                                                            
 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) :يترجم من  21

hal. 40 
 40: ، صنفس المرجع اناس سوجانا،  22
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ة   "الفالح" ة الالثانوي ارا  متفوق ى   بوجونيغ ة ال أى ، و معرف
 23: و أما رمزها فهو . فعالية مدى

 = ∑ ∑ ∑
∑ ∑X N∑Y ∑Y

 rxy 

 :البيان
rxy   : المستوى األهمية)moment product( 
N   :عدد المستجيبين 

xy∑ :  جملة حاصل الضرب من قيمةx  و قيمةy 
x  : جملة جميع قيمةx 
y  : جملة جميع قيمةy 

 rxy .24التفسير على قيمة المستوى االهمية 
 التفسير البيان قيمة" r"فى 

٢٠,٠-٠٠,٠ 
 

ر  ين متغي ة ب ود العالق xوج
ر  ة yو متغي ن العالق ولك
 .صغيرة جدا

٤٠,٠ -٢٠,٠ 
 

و xآانت العالقة بين متغير 
 ، العالقة صغيرةyمتغير 

 
٧٠,٠ -٤٠,٠ 
 

و xآانت العالقة بين متغير 
 ، بسيطةyمتغير 

و xآانت العالقة بين متغير  ٩٠,٠ -٧٠,٠
 ، قويةyمتغير 

و xآانت العالقة بين متغير  ١٠٠,٠ -٩٠,٠
 ، قوية جداyمتغير 

                                                            
23  Suharsimi Arikunto, Prosedur …… hal.317 

 Suharsimi Arikunto, Prosedur ........hal.319  24  
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 البحوث القديمة . د

 روستين:  االسم 
 ٢٣٠٤٠١٤Do:  رقم القيد 

 قسم تعليم اللغة العربية:  آلية التربية 
جامعة سونن امبيل اإلسالمية الحكومية :  الجامعة 

 سورابايا
مقارنة بين تأثير طريقة المظاهرة و طريقة :   الموضوع

المسرحية فى رغبة الطالب فى تعليم اللغة 
العالية " إحياء العلوم"العربية فى المدرسة 
 آرسيك -اإلسالمية األهلية دوآون

سرحية يؤثر رغبة الطلبة، وذلك ينظر آانت طريقة الم .1
العالقة المستوى الى نتيجة التحليل الحصائي برمز 

. , ٤٨٤=  rxy يعنى) product Moment(االهمية 
با، بمعنى أنها اآبر من قيمة طال ٣٠ببعض المستجيبين

)rtabel ( ١و . , ٣٦١= %۵فى القيمة االهمية %)rtabel (
 .البسيطةفكانت العالقة هي . , ٤٦٣

آانت طريقة المظاهرة يؤثر رغبة الطلبة، وذلك ينظر  .2
التحليل الحصائي برمز العالقة المستوى الى نتيجة 

. , rxy  =۵١٨ يعنى) product Moment(االهمية 
طالبا، بمعنى أنها اآبر من قيمة  ٣٠ ببعض المستجيبين

)rtabel ( ١و . , ٣٢٣ ۵فى القيمة االهمية% )rtabel (
 .البسيطةفكانت العالقة هي . , ٤٦١

بين رغبة الطالب فى استعمال  ال توجد هناك المقارنة .3
طريقة المسرحية و طريقة المظاهرة نظر الى نتيجة 
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بمعنى أنها  ٢, ٠٣ to =يعنى  ttes التحليل الحصائي برمز
 ۵فى القائمة المحتاجة و هي    tt اصغر من قيمة

بمعنى أن رغبة  to< tt لذلك ٢, ٦۵ %١و  ٢, ٠٤%=
تعمال طريقة المسرحية و طريقة الطالب فى اس

هناك المقارنة المظاهرة فى تعليم اللغة العربية ليس 
" احياء العلوم" لتالميذ المدرسة العالية االسالمية االهلية 

 .٢٠٠٧/٢٠٠٨دآون آرسيك 
 

 خطة البحث . ذ
انقسم هذا البحث إلى أربعة أبواب، ولكل باب فصول 

 :وهي آمايلي
تتكون من خلفية البحث و قضايا المقدمة وهي : الباب األول 

البحث و اهداف البحث و منافع البحث و توضيح 
بعض المصطلحات و فروض البحث و طريقة 

 .البحث و البحوث القديمة وخطة البحث
 النظرية الدراسة عن ةالباحث بحثت الباب هذا فى : الباب الثاني 

 ويحتوى ةالباحث رفعه الذي البحث موضوع من
 :فصول ثالثة على

، اهداف "المسرحية"تعريف طريقة : الفصل األول
الخطوط فى ، "المسرحية"استعمال طريقة 
، "المسرحية"مزايا الطريقة ، استعمال هذه الطريقة

 "المسرحية"ضعف طريقة 
، ، أهمية الكالم تعريف مهارة:  الفصل الثاني

مهارة الكالم، أهداف تعليم الكالم، مواد تعليم 
 .تعليم مهارة الكالمطرائق  مهارة الكالم،
فى  طريقة المسرحية استخدام تأثر:  الفصل الثالث

 مهارة الكالم ترقية 
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هذا الباب إلى  ةالباحث يدراسة ميدانية قسم: الباب الثالث 
 :الفصلين، و هي
الثانوية  "الفالح"بمعهد لمحة :  الفصل األّول

، وموقع الجغرافي وأحوال  بوجونيغارا متفوقةال
المدرسين و الطالب و العمال فيها، وآذلك 

 .  األدوات والبنية التحتّية
عن  تبحث عن عرض البيانات:  الفصل الثاني
مهارة ترقية فى  "المسرحية"طريقة م افعالية استخد

 متفوقةالالثانوية  "الفالح" بمعهد الكالم التالميذ
 .بوجونيغارا

 .، الخالصة واإلقتراحاتخاتمة: الباب الرابع 
 

  


