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 الباب األول           

 خلفية البحث-ا
اللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم, وأعظم مقومات القومية العربية, وهي لغة حية قوية,   

لفاظ الفارسية, واهلندية, واليونانية وغريها ومناء , واتسع صدرها لكثري من االعاشت دهرها يف تطور 
لعربية يف الفلسفة والطب, والعلوم الرياضية وغريها مراجع , ويف القرون الوسطى كانت املؤلفات ا

شرقت منها الثقافة يف بالد األندلس, اليت ا لألوربيني, كما كانت اللغة العربية  أداة التفكري ونشر
 1احلضارة على أوربة, فبددت ظلمتها, وقشعت عنها سحب اجلهالة , ودفعتها إىل التطور والنهوض.

من لغات الدولية وقد استعملها مليون من الناس وكانت احدى لغات  اللغة العربية هي لغة
مستخدمة ىف األمم املتحدة . إذن اللغة العربية هلا منزلة عالية وآلة الفهم الذي ليثبت ىف النفس كافة 

سلمني أن يتعلموا اللغة العربية ملاولنيل السعادة ىف الدنيا واالخرة من اجل هذا فيجب على كل 
ياة املرء الذي يتعلم اللغة العربية سيشعر ىف ا ملعرفة العلوم من انواع نواحي حيعتمدوا عليهويعلموا و

قلبه مكانا عاليا ألن اللغة العربية الىت يعربهبا العرب عن اغراضهم وهي اللغة الوحدة ىف عامل االسالم 
 3لون".كما ىف القران الكرمي : "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعق 2ولغة القرآن

اللغة هي الة االتصال وتستخدم املعلم ىف عملية التعليم, والتالميذ هتدف يف تعليم اللغة 
يف فهمها ونطقها و كتاهبا وغري ذلك. فلذلك البد ملعلم أن تستعمل يتعلمون العربية. و كان الطالب 

ليمية تكون الطالب صعبة لة التعاللقاء الدرس. ألن بدون اليمية لتسهل فهم اللغة العربية والة التعالا
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ستماع والكالم والقراءة العربية توجد أربع مهارات وهي االىف فهم اللغة العربية.كانت تعليم اللغة 
 والكتابة.

قد عرفنا أن تعلم اللغة العربية حيتاج إىل وقت طويل، ألن تفرق دراسة اللغة العربية، يعين تعلم 
ربية، هذا سبب خوف األعجمي لتعلم اللغة العربية خاصة يف لكتابة العاقواعد اللغة العربية مث يطبق 

الكتابة. ألن حيتاج إىل وقت طويل ويظن أن تعلم اللغة العرية يف املعاهد فقط. إن نفس اللغة العربية 
من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض واليفهم إال بفهم اللغة العربية , وما 

 4فهو واجب )ابن تيمية(. ال يتم الواجب به 

بداع باستعمال ، إذن من هنا يتطلب املعلم االعبظّن املتعلمون باللغة العربية أن تعليمها ص
وسائل التعليمية يكون الطالب لنيل السرور وتدريب مهارات اللغة الوسائل التعليمية، ألن استعمال ال

 حّتى تكون مهة الطالب ملادة التعليم مرتفعا. )االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة( وعناصر اللغة 

لديه غريزة وسائل التعليمية هي االحتياجات اليت تنشأ يف طبيعية كل فرد.كل إنسان ال   
ليس طريقة من طرق تعليم اللغة، وهي  الوسائل التعليمية هيسعادة احلياة. للحصول إىل السرور و

وسائل التعليم وتعلم الطالب لتطبيق مهارهتم ىف  عمال اليت تقوم للسعادة. لكّنه احد منالمن ا
 5اللغة.

وسائل التعليمية األصوات "البطاقة املصورة" هذا النشاط للطالب لتطوير الكالم اخلالقة     
اسب من خالل اختاذ عشوائيا يف وخمرج  احلروف ، واجلمع بني تصنع بشكل منا للعثور على الكلمات

 صواتاال
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احثة أن تتجرب استعمال وسائل التعليمية األصوات" البطاقة املصورة " ىف عملية وهلذا الشرح تريد الب
 تعليم اللغة العربية، خصوصا مهارة الكالم مبدرسة املتوسطة "حبر العلوم" سورابايا.

فّعالية استعمال وسائل التعليمية األصوات "بالبطاقة وكان موضوع البحث العلمى للباحثة هو "  
 مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "حبر العلوم" سورابايا. " لترقيةةاملصور

 قضايا البحث-ب

استنادا إىل خلفية البحث السابقة ولتيسري الفهم، تستعرض الباحثة املسائل الىت تريد إجابتها 
 ىف هذا البحث اجلامعى، ومتكن تلخيصها كما يلي:

 املصورة" ؟ كيف استعمال وسائل التعليمية األصوات "بالبطاقة .1
 كيف مهارة كالم الطالب باملدرسة "حبر العلوم" سورابايا ؟ .2
باملدرسة "حبر  كيف فعالية استعمال وسائل التعليمية " البطاقة املصورة" لترقية مهارة الكالم .3

 6؟   العلوم" سورابايا
  هداف البحثا  -ت

البحث ىف هذا  تريد الباحثة الوصول إليها املناسبة بقضايا هداف البحث اليتأما ا
 البحث، هي :

صوات "بالبطاقة املصورة" واستعمال  ملعرفة حقيقة وسائل التعليمية اال -.1
 وسائل التعليمية األصوات " البطاقة املصورة" ىف درس اللغة العربية. 

 ملعرفة كفاءة الطالب باملدرسة "حبر العلوم" سورابايا ىف مهارة الكالم.-.2
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ئل التعليمية األصوات "بالبطاقة املصورة" لتنمية ملعرفة فعالية استعمال وسا -.3
بية باستعمال وسائل كفاءة مهارة الكالم. ولتسهل الباحثة تعليم درس اللغة العر

 درسة "حبر العلوم" سورابايا.صوات "بالبطاقة املصورة" لطالب مبالتعليمية اال
 منافع البحث -ث

 أن تكون نافعا كما يلى: هبذا البحث العلمي أرادت الباحثة                

 ة من الطرائق التعليمية وتطبيقها يف التعليم، وخاصة يف: لكي تعرف أمهية من طريق للباحثة
 التعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكالم.

صوات" بالبطاقة املصورة" لتنمية عملّية رفة عن طريقة وسائل التعليمية االللمدارس واألساتيذ : للمع
 لكيفّية الّصحيحة املناسبة برجائهم. التعليم با

ر و املراجع يف تعليم اللغة العربّية خاّصة للمتعّلمني الذين يريدون أن   : لزيادة املصاد      للمكتبة
 يبحثوا عن وسائل التعليمية األصوات "بالبطاقة املصورة".

 : زيادة العلوم واملعارف خصوصا  يف جمال اللغة العربية.   للمجتمع 

 جمال البحث و حدوده -ج 

 جمال البحث وحدوده على أساسه ما يلي :

 . املسئلة يف هذا البحث هي ترقية مهارة الكالم.۱ 

 . استعملت الباحثة يف هذا البحث وسائل التعليمية صوت اللغة "البطاقة املصورة ".٢ 

 علوم" سورابايا.. أخذت الباحثة يف هذا البحث يف الفصل السابع باملدرسة املتوسطة "حبرال٣ 

 . أن تبحث الباحثة هذه املسئلة باملدرسة املتوسطة "حبر العلوم" سورابايا.٤ 
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 . احتاجت الباحثة هلذا البحث أقل من مثانية مرات.٥

 توضيح بعض املصطلحات -ح

لفاظ الىت كانت ىف موضوع  البحث فصل االة حتدد موضوع هذا البحث وتكانت الباحث
استعمال وسائل التعليمية أصوات " البطاقة املصور " لترقية مهارة فّعالية العلمى، وهى: 

يتسع البحث إىل اجلوانب األخرى الىت التدخل  لئالالكالم باملدرسة "حبر العلوم" سورابايا 
 هذا البحث سواه.

عان الىت تتضمن ىف موضوع هذا البحث ليسهل فهم تضمني هذا البحث. املتشرح الباحثة 
 لتوضيح اخلاصة لتحديد هذا املوضوع، فهى :فأما البيانات وا

 7: وقوة تأثري, )فعاليات الشباب( : ج فعاليات  فعالية

 استعماال ( من افعال الثالثي على وزن  -يستعمل-: مصدر من ) استعمل استعمال

 8اْسَتْفَعَل بزيادة مهزة الوصل والسني والتاء.  

 9 تلم التوصية.وسيلة أو مرسلة املصادر التوصية مبس :   وسائل

 10: مصدر من عّلم , تلقني الدرس , هتديب  التعليمية

 11 روف:  ج من صوت ,صوت  او خمارج احل  تأصوا

                                                            
 Ahmad Warson Munawwir, Al munawwir : Kamus Arab – Indonesia, Surabaya, pustaka progressif, 1997 hal 1064بترحم من.    7.

 81-80ص :  8691إندونيسيا ,مكتبة ومطبعة سالم نبهان , –سورابايا ,فية الشيخ محمد معصوم بن علي , األمثلة التصري   8.

  Ahamad Warson Munawwir,……..Hal 1559بترجم من. . 9

 Ahmad Warson Munawwir,……………. Hal 967بترجم من  10. 
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 12: البطاقة فيها الصورة ليعلم يف تعليم خمارج احلروف ةالبطاقة املصور

 13ترقية مبعىن  رفعه  –ترقيا  –يرقى  –: هي املصدر من رقي   ترقية

مهارة , أي صار به حادقا فهو ماهر. -مهورا-مهرا-ر الشيء , ميهر: مصدر من مه  مهارة
من  يقال مهر ىف العلم ويف الصناعة وغريها. قال صالح عبد احمليد العريب أن لفظ مهارة هي مصدر

 14ستطاعة.مهارة , ومعناها اال-ميهر-مهر

 15 : هو القول , هو الشكل الرئيسي لالتصال بالنسبة لإلنسان.  الكالم

 سة سابقة. درا
 أخذت هذا املوضوع يف كلية التربية قسم التعليم الدراسة اإلسالمية :

 ليلى فوزية:  اإلسم

 د32332321 :  رقم القيد

 اللغة العربية: قسم تعليم  كلية التربية

تأثري استعمال وسيلة البطاقة إلستيالء املفردات لفصل األول مبدرسة  الثانوية :   املوضوع 
 ج مالنج"اإلحتاد" بالون

 : حتليل البحث

                                                            
  .Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry,………………. Hal 128 dan 86بترجم من  12. 

  .Ahmad Warson Munawwir,…………. Hal 525بترجم من  13.
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. اليت  قدمها الباحثة ليلى فوزية الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي اليت  قدمها
. أما يف هذا البحث استعملت الباحثة طريقة  "التكلم وسيلة البطاقة إلستيالء املفردات استعمل 

 .سورابايا_العلومجبر  الكالم التالميذ مبدرسة املتوسطة" لترقية مهارة لبطاقة املصورةبا
 

 ح.  خطة البحث

 قسم هذا البحث العلمى مخسة أبواب , وسيأتى البيانات فيما يلى:
: يف هذا الباب تبحث الباحثة عن مقدمة, فيها خلفية البحث وقضايا البحث  الباب األول

وأهداف البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده وتوضح البحث املصطلحات ودراسة 
ض البحث وطريقة البحث وطريقة حتليل البيانات. وهذا الباب مهم ألنه سيكون سابقة وفرو

 وسيلة لفهم املوضوعات التالية.
: حيتوي هذا الباب على دراسة النظرية تشتمل على ثالثة                             الباب الثاين

 فصل:  
 الفصل األول :مفهوم عن طريقة التكلم بالبطاقة املصورة

 يف طريقة التكلم بالبطاقة املصورةتعر.1
 منفعة طريقة التكلم بالبطاقة املصورة .2
 خطوات عامة طريقة التكلم بالبطاقة املصورة.3
 مزايا طريقة التكلم بالبطاقة املصورة.4
 عيوب طريقة التكلم بالبطاقة املصورة .2
 الفصل الثاىن : عن مهارة الكالم 

 مفهوم مهارة الكالم.1
 ة الكالمأمهية مهار.2
 أهداف تعليم مهارة الكالم.3
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 جماالت مهارات النطق والكالم.4
 .مهارات اللغة العربية بالتعليم العام2
 دور املعلم يف تعليم مهارة الكالم.6

الفصل الثالث :تبحث عن فعالية طريقة التكلم بالبطاقة املصورة لترقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة 
 العربية. 

 نيةادي: الدراسة امل  لثالباب الثا   
    البحث، وجمتمع البحث نوع البحث، وهيكل  ذا البحث طريقة البحث أي تبحث عنتبحث ه 

 وحتليل البيانات.البيانات، وبنود البحث، وعينته، وطريقة مجع 
: يف هذا الباب تبحث الباحثة عن حاصل ونشؤها فعالية طريقة التكلم بالبطاقة   الباب الرابع

 :فصلني   لترقية اللغة العربية, ينقسم املصورة
 سورابايا "حبرالعلوم"ية عن املدرسة خي: حملة التار الفصل األول
عن فعالية طريقة التكلم "بالبطاقة   تية حتليل البيانا: يبحث عن البيانات وكيف الفصل الثاين 

 سورابايا. املصورة" لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع من مبدرسة حبر العلوم
 خامتة البحث :  اخلامس الباب

 خالصة البحث
 اإلقتراحات

 
 
 
 
 

 


