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 الباب األول

 المقدمة

 

 خلفية البحث - أ
 العامل يف الناس مجيع ألن اإلصليلزية، كاللغة العامل يف مهمة لغة يى العربية اللغة
 والدعارؼ العلوم انواع نعرؼ العربية اللغة ومن .هبا يفهمو مل ولوكانو اللغة ذهى يعرفون
 1.اإلسالمية الدراسة خاصة

 العربية اييةاجمل احلروؼ يف تمثلةادل الرموز من لرموعة اللغات من اىكغير العربية اللغة
 يفهم من يدريكها دالالت تعطي معينة، أصوات أكثر أو منها واحدا نطق على يستند اليت
 النحوية، القواعد إىل تفرعةادل يىور .اخلاصةهبا الرموز من لرموعة العربية فاللغة اللغة، ذهى

 واحملفوظات والقراءة، والكتايب، الشفهي واإلماليية،واخلط،والتعبي والبالغية، والصرفية،
 2.األدبية والنصوص
 يف واإلستعداد والدافع الرغبة مىعند ليس التالميذ كثرأ أن احلقيقة يف عرفنا كما

 مى درسةادل أو درسادل كان :والثاين .ناقصا تماماىا تمامهمىا وكان العربية، اللغة تعليم
 الوسايل استخدام عدم مع للتالميذ العربية مادة إلقاء يف احملاضرة طريقة يستخدمون
 أن مع .شللة ودراسة وقت كل يف متساوية دراسة العربية اللغة دراسة يصي حىت الدناسبة،
 جتلب كي التالميذ حبالة تناسب اليت تنوعةادل اإليضاح الوسايل و التعليم طريقة كان االن
ر.للتالميذ السرور

 األجنبية اللغةرتعليم يف التعليم وسيلة استخدام فعالية تشهد اليت البحوث من كثي
 عملية العماد عنصر واحدمن كما التعليم وسيلة تستخدم علمادل كثي مل مؤسف ،)العربية(

 اللغة التعليم عملية يف التعليم وسيلةرتستخدمرمل السباب احلالة من كثية .الفصل يف التعليم
 احلالة ذهى يف .الوقت وطول كثية هتمة حيتاجرالتعليم وسيلة مقدم درسدلارألن وىالعربية

                                                           
 10-9،)ه ۱4۱2 للنشر، الوطن دار :الرياض( النحو، صعوبة شلناقشة العربية اللغة أمهية البباتلي، عبداهلل بن امحد1
2
 ۵ ،)ه 1433 اإلسالمي، الًتاث إحياء دار :الدكرمة مكة( ،واإلجراءات األساليب العربية اللغة تدريس النمري، سرحان حنان 
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 اإلبداعي مدرس يريد إذا .شلال التالميذ تصنع اللغة تعليمرحىت احملذوررالتأخذ مدرس كان
ر3  .الوقت وطول كثية هتمة جترج دون اللغة التعليمرلوسايل منفعةركثي

ر عرفنا كما ريف رادلتوسطة رراإلسالميةادلدرسة روارو رالعلوم  من كثي سيدوارجودار
 درسالرألن العربيةر، اللغة تعليم األولريف واإلستعداد والدافع الرغبة مىعند ليسالتالميذر
 ةرسد رادل تطبيق درسةادل ذهىريفور .رشللة درسكانترالررو متساويةيفرىذهرادلدرسةر العربية اللغة
ر.فقط مجةوالًتر احملاضرة طريقة

 يف الكالم مهارةرقيةلًترر” Puppet “ التعليم وسيلة الباحثة استخدم البحث ذاى ويف
 اللغة الكالم يف التالميذرلتسهيل ” Puppet “ التعليم وسيلة الباحثة تطبيق .درسةادل ذهى

ر متوقع الوسيلة هبذه .العربية رختيلررالعربية باللغة تكلمي مهتمالتالميذ ريهيخ رأن ريستطيع و
 4التالميذ.

ر رمهارة رلًتقية رومؤثر رأحسن رالتعليم رالوسايل رىذه رالباحثة, ررأي رعند ,رالكالموأما
ر رالستعماذلا رالتالميذ رعند رجذابة رالباحث” Puppet “وتكون رفلذلكرقام ررة. فعالية مبوضوع

"غ" لتالميذ الفصل السابع  الكالملتر قية مهارة   ” Puppet “  وسائل التعليم تطبيق
 .سيدوارجودار العلوم وارو  اإلسالميةبالمدرسة المتوسطة 

 

 

 
 قضايا البحث - ب

 وقفارخللفيةرالبحث،رفهذارقضايارالبحثرعلىرالتايل:

داررربادلدرسةرادلتوسطةراإلسالمية"غ"رلتالميذرالفصلرالسابعرالكالمركيفركفاءةرمهارةر .1
 ؟سيدوارجوالعلومروارور

رالتعليمرتطبيق كيف .2 ر ” Puppet “ وسايل رمهارة رالفصلرالسابعررالكالملًترقية لتالميذ
 ؟سيدوارجوداررالعلومروارورربادلدرسةرادلتوسطةراإلسالمية"غ"ر

                                                           
3
 :من ترجم 

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN Malang Press:2009 (.20 
4
 :من ترجم 

S. Gronna“Promoting Generalized Sosial Interaction Using Puppets and script training in an Intergated 

Preschool”, A Single Case Study, (http://bmo.spepub.com Accessed on 17 August 2016).   
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رالتعليمرتطبيقركيفرفعالية .3 ر ” Puppet “ وسايل رمهارة رقية رالفصلررالكالملًت لتالميذ
 ؟سيدوارجوداررالعلومروارورربادلدرسةرادلتوسطةراإلسالمية"غ"رالسابعر

 
 أهداف البحث -ت

 ىي:الوصولرإليهاريفرىذهرادلناسبةررةالباحثرتريدرفاألىداؼراليت
داررربادلدرسةرادلتوسطةراإلسالميةر"غ"رلتالميذرالفصلرالسابعالكالمركفاءةرمهارةررردلعرفة .1

 .سيدوارجوالعلومروارور
ر"غ"لتالميذرالفصلرالسابعرالكالملًترقيةرمهارةر ” Puppet “ وسايلرالتعليمرتطبيقردلعرفةر .2

 .سيدوارجوداررالعلومروارورربادلدرسةرادلتوسطةراإلسالمية
رالتعليمرتطبيقرفعاليةردلعرفة  .3 ر ” Puppet “ وسايل رمهارة رقية رالفصلررالكالملًت لتالميذ

 .سيدوارجوداررالعلومروارورربادلدرسةرادلتوسطةراإلسالمية"غ"رالسابعر
 منافع البحث –ث 

رأمارمنافعرالبحثرالعلميرفكماريلي:
 شػعبةراللغػة يف S-1 درجػة علػي للحصػول الشػروط بعػ  السػتيفاء:ررةللباحث .1

 سورابايا. اإلسالميةراحلكومية أمبيل سونان جبامعة الًتبية كلية العربية
:رلتيسيرفهمراللغةرالعربيػةرورالقػر نرالكػرتروتطبيقهػاريفراحليػاةراليوميػةرررالتالميذ .2

 الربنامج.ولًتقيةرمهارةرالقراءةروالرسيماربوسيلةرىذار
 :رلتطبيقرادلناىجرالدراسيةراليترتستندرعلىرالوسايلرالتعليميةراحلديثة.ررللمعلمني .3
:رلزيػػػادةراحلزانػػػةرالعلميػػػةروادلعرفػػػةروأنريكػػػونرىػػػذارالبحػػػثرمراجعػػػاريفرررللمؤسسة .4

 تعليمراللغةرالعربية.
 

 مجال البحث وحدوده -ج
رحتديدرىذارالبحثركماريلير:رةفلذالكرأعطىرالباحثر،لكيرالرتوس عربياناترالبحث

 احلدودرادلوضوعية -1
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رالكػالملػًترقيػةرمهػارةر  ” Puppet “ الباحثػةرموضػوعرىػذارالبحػثرالعلمػيربربنػامجررحػدد
بًتكيػػػزرعلػػىرالوسػػػايلررة.روأخػػػذرالباحثػػادلػػادةر"التعريػػفربػػػالنفس"ريفرالكتػػابراللغػػػةرالعربيػػةب

 .ردمىراليدربشكلرالولدالالتعليميةراحلديثةرباستعمالر
 احلدودرادلكانية -2

جاوىرالشرقيةررسيدوارجوداررالعلومروارورربادلدرسةرادلتوسطةراإلسالميةأجرىرىذارالبحثر
ىػػذهرادلدرسػػةرلكونػػارمػػنرادلػػدارسراإلسػػالميةرالػػيتريفررة.رواختػػاررالباحثػػالسػػابعيفرالصػػفر

 تعليمراللغةرالعربية.

 احلدودرالزمنية -3
راألول.مريفرادلستوىرر2217-2218أجرىرىذارالبحثرالعلميريفرالعامرالدراسي

ر
 

 توضيح الموضوع وتحديده -ح 

عػػنرادلصػػطلحاتررةشػػرحرالباحثػػتالعلمػػيرسرالبتعػػادراألخطػػاءريفرفهػػمرىػػذارالبحػػث
رادلهمةركماريلي:

 

رفعالية -1
مصػػػػدررصػػػػناعيرمػػػػنرفع ػػػػال:رنشػػػػاطروقػػػػوةرالتػػػػأثي.
ويقصػػػػدرهبػػػػذهرالفعاليػػػػةرىػػػػيرالنشػػػػاطرر5

 مانديريرسدوارجو.الدراسيراليترأجرهتارمبدرسةرإنسانرجندكيار
رتطبيق -2

تطبيػقرومبعػٌترإخضػاعرادلسػايلروالقضػايا،رلقاعػدةرعلميػةرر–يطبػقرر–أصلرمنركلمػةرطب ػقر
 6أورقانونيةرأورضلوىا.

روسايلرالتعليم -3
كانػتروسػيلةرتوجػدرررر7مار لةرشيءراليترلػديهاروظيفػةرحملاضػرةراحلوػزرورمعلومػاترالدراسػة.

 .الوسايلرالسمعيةروالبصريةرالوسايلرالسمعية،رالوسايلرالبصرية،بنير
                                                           

 ر1726ر،(2228ر،)القاىرة:رعاملرالكتابر،معومراللغةرالعربيةرادلعاصرةر،أمحدرسلتاررعمرر5
6
 عربي عربي، )البرنامج القاموس اإللكتروني في الهاتف(-مأخوذه من القاموس المعاني لكل رسم معني 



 

5 
 

4- Puppetر(مية)الد ررر 
نواعرالدمية،ركثيرمنرأ8ميةرتصنعرمنراحلطبرأورشيءرأخرركمثلرحيوانرأورإنسان.الد ر

رولكنرالباحثةرتستعملرالدميةراليدربشكلرالولد
 مهارة -5

 9فهورماىر.ريقال:رمهرريفرالعلمرأيركانرحاذقارعادلاربو.ر،مهارةروىورحذؽر–مهرر

 مهارةرالكالم -6

رإحد رالكلماترلتعبيررىىذه رأو رأصواترالنطق رتعبي رمهارة رال لغة. رتعليم ادلهاراترمن
ومؤث رةرتقوترمهارةرالكالمرىيرادلفرداتروالنربةروالطالقةروالًتكيبرر12األفكاررأوراإلرادة.

 والفهم.

 نورراذلدى -7

،ررسػػػػيدا ر53تقػػػػعريفرشػػػػارعركػػػػالنجرأيػػػػارررقػػػػمرراإلسػػػػالميةراألىليػػػػةىػػػػوراسػػػػمرللمدرسػػػػةر
روارجوارجاوىرالشرقية.سد

 الدراسة السابقة –خ 
ركحمةرنوررانسان:    إسم
ر2014:ررالسنة
راإلصللوية اللغة تعليم قسم :ر الًتبية كلية
 :جامعةرالًتبيةراالندونيسياررجامع

 THE USE OF PUPPET IN TEACHING SPEAKING TO YOUNG:  موضوع

LEARNERS A CASE STUDY AT JUNIOR HIGH SCHOOL IN BANDUNG 

                                                                                                                                                                                     
رترجمرمن:ر7

Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit, Malang: UIN Malang Press, 2009), 19  
8
رترجمرمن: 

Child  Resource Centre, Learning and Teaching through Puppets. India: CHETNA. The Internet 

Books.(English Teaching through Puppet.pdf, 1995),  1 

 .777ر،ادلرجعرالسابقر،لويسرمعلوؼر9
رترجمرمن: 12

Acep Hermawan, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Bandung : PT Rineka Cipta, 2013), 135 
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 :فهي العلمي البحث ىذا من اخلالصة وأما
 الذي أنرالبحث .كحمةرنوررإنسان قدمتو الذي العلمي والبحث البحث ىذا بني الفرؽ
 ىذا يف أمااإلصللويةر. اللغةرتعليمرالكالمريف مهارة لًتقيةر” Puppet “الباحثةراستخدامر قدمتو
لتالميذررالكالملًترقيةرمهارةر ” Puppet “ وسايلرالتعليمرفعاليةرتطبيقالباحثةررستعملت البحث

 .سيدوارجوداررالعلومروارورربادلدرسةرادلتوسطةراإلسالمية"غ"رالفصلرالسابعر

 خطّة البحث -د 

رىذارالبحثرالعلميرإىلرمخسةرأبوابركماريلير:رةنقسمرالباحثت

رالبابرتبر:رالبابراألولر-1 رىذا ررةحثرالباحثيف رالبحثعن رخلفية
رالبحثور رالبحثوررأىداؼرالبحثوررالقضايا رمنافع

رالباحث روررةورلال ادلوضوعروحتديدهرتوضيحروحدوده
رالسابقة رسيكونروالدراسة رألنو رالبابرمهم روىذا ,

روسيلةرلفهمرادلوضوعرالتالية.

رتر:رالبابرالثاينر-2 رالباب رىذا رالدراساترايف رمنربحثرعن لنظرية
روحت رقدمو رالذي رالبحث رثالثةرموضوع رعلى توي

رفصول:

رت راألول رالتعليميةرالفصل رالوسايل رعن بحث
روأنواعهار راستخدامها ريف رالنظرية روأسس وتعريفها

ر.خصايصهاروخطواتراختيارىارور

  Puppet تعريفرعنررةحثرالباحثالفصلرالثاينرتب

ر.ورزلاسىرومسويهارنواعهاروكيفراستعماذلاأور
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ر رالثالث رمهارةرالفصل رتعريف روفيها رالكالم مهارة
روأقسامر رالكالم رمهارة ريف رالتعليم رأمهية رو الكالم
رالكالمر رمهارة رتعليم ريف رادلبادئ رو رالكالم مهارة

رواخل رالكالم رمهارة رتعليم ريف ريفرطوات واالختبار
ر.تعليمرمهارةرالكالم

رتر:رالبابرالثالثر-3 رالباب رىذا ريف رعن رومصادرربحث رالبحث نوع
ومتغيرالبحثرورفروضرالبحثروررلتمعررالبيانات

البحثروعينورورطريقةرمجعرالبياناتروربنودرالبحثر
ر.ورطريقةرحتليلرالبيانات

رر:رالبابرالرابعر-4 رعن رتبحث رالباب رىذه رادليدانيةرويف الدراسة
 وسايلرالتعليمرفعاليةرتطبيقوالدراسةرالتحليليةرعنر

“ Puppet ” ر رمهارة رقية روحتالكالملًت رىذار. توي
رلني:ورالبابرعلىرفص

ادلدرسةرحثرعنرحملةرالتارخييةرعنرالفصلراألولرتب
ر.سيدوارجوداررالعلومرواروررادلتوسطةراإلسالمية

بحثرعنرالبياناتروكيفيةرالتحليلرالفصلرالثاينرتر
لًترقيةر ” Puppet “ وسايلرالتعليمرفعاليةرتطبيقعنر
ر رالفصلرالسابعرالكالممهارة بادلدرسةرر"غ"لتالميذ

ر.سيدوارجوداررالعلومرواروررادلتوسطةراإلسالمية

رالبابرتر:رالبابراخلامسر-5 شتملرعنراالختتامرونتايجرالبحثريفرىذا



 

8 
 

رواالقًتاحات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




