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 لالباب األو  
 مةمقد  

 خلفية البحث .أ

ّكاللّ غةّالعربيّ اللّ  ّكمثلّاللّ ةّهيّلغةّالعامل اسّالنّ ّةّألنّ غةّاإلجنليزيّ غةّاألخرى,
ّكانواّملّيفهمواّهباغةّالعربيّ اللّ ّيعرفون ّملّة,ّحت ّغةّالعربيّ ونّباللّ يصلّ ّنّواملسلمّو,ّةّولو

ّة.غةّالعربيّ باللّ ّصالهتمّإلّ ّواصحّ ي
ّأكثرّمنّمائتنيّ ّاملشهوريةّىفّالعاملّاليتّيستخدمها ّهيّاللغة ّالعربية اللغة

ّالعامل. ّيف ّبلدا ّعشرين ّمن ّأكثر ّرمسيا ّيستخدمها ّو ّإنسانا، ّتكون1ّّماليني حيت
ّكانتّيفّتطورهاّلّاللغةّالعربيةّاآلنّمنّاحدىّاللغاتّاملوجودهّيفّهذاّالعا ملّاليت

ّيتعلموهناّوّيفهموهناّوحيتجوهناّايضا. ّيتعلمهاّالعريب ّفقط،ّبلّاألعجمي 
ّكبريا،ّوذلكّألنّتعلمّلغةّأجنبيةّهوّحماولةّ تعلمّلغةّأجنبيةّيتطلبّجهدا

ّلبناءّالظروفّاجلديدةّيفّالشخصّعلىّالتفاعلّوالتواصلّمعّأصحابّلغةّأجنبية.
ية،ّخصوصاّالعربية،ّعلىّالنقيضّمنّاملواضيعّلغاتّتدريسّاللغاتّاألجنب

ّ ّاللغة ّتعليم ّألن ّمتعددة،ّيفض لأخرى، ّّمهارات ،ّّاإلستماعّ،القراءةالكالم،
2ّ.الكتابة

ّكيتعلّأهداف املوادّجملّّوّبنيّأهدافّاملرادّاملوصلةّوسيلةالمّاللغةّالعربية
ّّوالّوّالتعليمية ّونظم ّالّالطرائق ّتعليمّيفّأنّكماعرفنا3ّ.املستخدمةّتعليميةوسائل

ّومهارةّالكالمّومهارةّستماعلاّومهارةّالقراءةّمهارةّوهيّمهاراتّأربعّالعربيةّاللغة
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ّالكتابة ّحتاجتفّالسابقةّالعربيةّاللغةّمهاراتّأربعّالشخصّيقدرّوكي.
4ّ.الصرفّوّالنحوّعلمّيفّالطاقة

ّكماّقالّاهللّتعاىلّالعربيّ ّغةاللّ ّأنّ ّضاوحننّنعرفّأي ةّهيّلغةّالقرآنّالكرمي.
ّ:5ّيفّسورةّيوسف

 ّّ   ّ ّ  ّ ّّ ّأحب"ّ ّاألثر: ّيف ّالعربّوكما وا

6ّ"ة.عربيّ ّيةّه,ّولغةّأهلّاجلنّ ,ّوالقرآنّعريبّ ّعريبّ لثالث:ّألنّ 
ّعظيمةّلكيّنفهمّهذهةّهيّوسيلةّغةّالعربيّ مّيفّاللّ علّ عليمّوالتّ التّ ّفبذلكّأنّ 

ّألنّ غةاللّ  ّالعجميّ ّ, ّوخصوصا ّاللّ املسلمني, ّالعربيّ نيّهمّليفهمون ّإلّ غة م.ّعلّ بالتّ ّة
7ّة.غةّالعربيّ لّ الفهمّبّشيئاّواجباّملنّيريدّأنّيّ سبّ يةّغةّالعربيّ مّاللّ يولذلكّتعل
ّوأمّ  ّالتّ ا ّمهمّ ّمعلّ طريقة ّشيئ ّحت ّهي ّبننّ , ّأهمّ الطّ ّّقيل ّاملادة.ّّريقة من

منّ أهمّ ّسليستّشينّمنفرداّلنيلّاملقصود,ّبلّاملدرّ ّمعلّ عليمّوالتّ ريقةّيفّالتّ الطّ ّولكنّ 
ّألنّ الطّ  ّحيتارّدرّ املّريقة, ّأن ّعليه ّلزم ّفلذلك ّوإجراءها, ّالطريقة ّخيتار ّمن ّهو س

ّ.بالّ املناسبةّبكفاءةّالطّ ريقةّدةّوالطّ الطريقةّاجليّ 
ّاللّ أمّ  ّتعليم ّطرائق ّالعربيّ ا ّجدّ ّّةغة ّكثرية ّفطريقة ّوسائله. ّوكذالك احلكايةّا

ّالعربيّ لّ وسيلةّمنّوسائلّتعليمّالّهيcerita fabelّالفابيلّ ة,ّوأخذّالباحثّهذهّغة
ّب.الّ كالمّالطّ يةّمهارةّّقسيلةّلرّتالّو
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ّوحصوصا ّاللغة, ّتعلم ّيف ّمفرحة ّطريقة ّهي ّاللغةّّالقصة ّتعلم لألطفال.
بطريقةّالقصةّيستطيعّأنّحتسنيّمهاراتّالستماعّلدىّالطالب.ّوألنشطةّالتعلمّ

ّبطريقةّالقصةّتكونّوسيلةّقراءةّالقصة،ّروايةّالقصة,ّوكتبّالقصة.
ّأوّوصفّللحدوثّأوّحوادثّعنّشخصّأوّاحلادثةّ ّهوّتصوير القصة

ّلألطفا ّالقصة ّقراءة ّبطريقة ّتسليمها ّيتم ّأن ّبدونّميكن ّويقص ّقصص( ّ)قراءة ل
ّحيبونّ ّأيضا ّالبكر ّفقط، ّالبتدائية ّاملدرسة ّيف ّللألطفال ّالقصص(. ّ)رواية النص
ّروايةّ ّومهارات ّالستماع ّمهارات ّبني ّجيمع ّأن ّميكن ّو ّالقصة. ّومتتع الستماع
القصص،ّوبعدّالستماعّعنّالقصةّميكنّللطالبّأنّيطلبّليكتب،وّتلخيص،ّ

خلاصة.ّوبالتايلّطريقةّالقصةّيقادرّعلىّتغطيةّمهاراتّأوّيقصّعليهّبكلماهتمّا
اللغةّاألربع،ّوهيّالستماعّإىلّقصص,ّقراءةّقصة,ّوبعدّذلكّطلبّمنّالطالبّ

ّكتابهّأوّيقصّشفويا. ّاإلجابةّعلىّاألسئلةّيف

ّ ّ)فابيل ّ"Fabelاخلرافة ّالالتينية ّمن ّينيت )Fabulaّّشعبي ة ّأسطورة ّهو ّاخلرافة ."
8ّت.والعقلّالبشريّهوّاجلانّالذيّتلعبهّاحليوانااليتّتصفّالطبيعةّ

وأماّعندّرأيّالباحث,ّهذاّالربنامجّأحسنّمنّغريه,ّألنّفيهّموجودّتفاعالتّ
ّالتعلم ّأنشطة ّيف ّمباشرة ّيشاركون ّوهم ّوالتالميذ, ّمدر س ّالباحثّبني ّأخذ ّفلذلك .

ارةّالكالمّمبدرسةّ(ّعلىّترقيةّمهcerita fabelاملوضوعّ"فعاليةّاستخدامّحكايةّالفابيلّ)
 كرسيك"1ّّالعاليةّاحلكوميةّ

ّ
                                                 

ّيرتجمّمن8 
Sukasworo, “Bahasa Indonesia: Mutiara Gramatika Bahasa dan Sastra Indonesia”, Jakarta: Piranti 

Darma Kalokatama,2010. Hal:121. 
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 قضايا البحث .ب

ّاستخدام .1 ّّكيف ّالفابيل ّتcerita fabelّاحلكاية ّباملدرسةّّرقيةيف ّالكالم مهارة
 ؟ّكرسيك1ّالعاليةّاحلكوميةّ

2. ّ ّاستخدام ّفعالية ّكيف ّالفابيل cerita fabelّّاحلكاية ّالكالمّيف ّمهارة ترقية
 ؟ّكرسيك1ّالعاليةّاحلكوميةّباملدرسةّ

 

 هداف البحثأ .ج

ّاستخدام .1 ّّملعرفة ّالفابيل ّتcerita fabelّاحلكاية ّباملدرسةّّرقيةيف ّالكالم مهارة
 كرسيك1ّالعاليةّاحلكوميةّ

2. ّ ّاستخدام ّفعالية ّملعرفة ّالفابيل cerita fabelّّاحلكاية ّالكالمّيف ّمهارة ترقية
 كرسيك1ّالعاليةّاحلكوميةّباملدرسةّ

 

 منافع البحث .د
 توجدّمنّهذاّالبحثّفكماّيلي:ّيتّيالّ وأم اّاملنافعّّ

ةّّغةّالعربيّ يفّشعبةّاللّ S-1ّدرجةّّروطّللحصولّعليّ ضّالشّ لستيفاءّبعّيّللباحث: .1
 يةّالرتبيةّباجلامعةّسونانّأمبيلّاإلسالميةّاحلكوميةّسوراباياكلّ 

ّالّ للطّ  .2 ّبوسيلة ّولسيما ّالكالم ّمهارة ّترقية ّعلى ّليساعدهم ّالفابيلّب: احلكاية
cerita fabel 

ّترّيّ:منيللمعلّ  .3 ّعلى ّعمليّ ليساعدهم ّاللّ قية ّتعليم ّالعربيّ ة ّجديدةّغة ّبطرائق ة
 دةجيّ ّةواسرتاتيجيّ 

ّالعلميّ للمؤسّ  .4 ّحزانة ّلزيادة ّالبحثّمدخالّلتطوّ سة: ّوأنّيكونّهذا ّواملعرفة, رّة
ّ.ةّيفّترقيةّمهارةّالكالمغةّالعربيّ وسيلةّتعليمّاللّ 
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 حدوده و البحث مجاله.ّ
ّ:ّيليّماّأساسهّعلىّوحدودهّالبحثّجمال

ّ.المالكّمهارةّترقيةّهيّالبحثّهذاّيفّاملسئلة .1
ّ".(cerita fabelحكايةّالفابيلّ)"ّطريقةّالبحثّهذاّيفّالباحثّخدماست .2
1ّّالعاليةّاحلكوميةّالعاشرّباملدرسةّّفصلالّيفّالبحثّهذاّيفّالباحثّأخذ .3

ّ.كرسيك
ّ.كرسيك1ّّاحلكوميةّالعاليةّّباملدرسةّاملسئلةّهذهّالباحثّتبحثّأن .4
 .مراتّأربعةّمنّأقلّالبحثّهلذاّالباحثّاحتاج .5
 الم.الكّمهارةّيفّاألساسيةّاملكافنةّهوّوحدودهّالبحثّهذاّيف .6

 
ّتوضيح بعض المصطلحات.ّو

ّوهيّّّفعالية .1 ّمنه. ّاملقصود ّالغرض ّحتقيق ّيف ّالنجاح ّحتقيق ّ :
ّللدللة ّالتننيث ّتاء ّتليها ّللن سبة ّياء ّيلحق ّاسم ّصناعى ّاملعىنّّمصدر على

 املصدرّالطبقاتّللتحصيلّالغرض.

:ّهيّوسيلةّمنّوسائلّتعليمّالل غةّالعربي ة.cerita fabelّّطريقةّاحلكايةّالفابيلّ .2
هيّأقصوصةّاليتّيدو رّفيهاّحيوانcerita fabelّّحكايةّالفابيلّحكايةّالفابيلّ

ّقارئّاألخالق.  9فاعالّويريب 

ّّمهارةّالكالمّ .3 ّأربعة ّمن ّإحدى ّهي ّالل غةّ: ّوالت عل م ّالت عليم ّيف املهارات
ّالكالمّوسيلةّليتكل مّ العربي ة,ّوهذهّاملهارةّتفضلّالل سانّباأللتّالرئيسة,ّألن 

ّمعّاإلنسانّآخر.

                                                 
يرتجمّمن:4ّ  

www.bahanajarjsj.wordpres.com 
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  البحث خطة. ز

ّ:ّابوابّأربعةّعلىّالبحثّهذاّيفّالباحثّقسم
ّالبحثّمنافعّوّالبحثّاهدافّوّالبحثّقضاياّوّالبحثّخلفية:ّّاألولّالبابّ-
ّمجعّطريقةّوّالبحثّفروضّوّالبحثّمتغريّوّاملصطلحاتّبعضّتوضيحّو

ّ.ّالبحثّخطةّوّالبياناتّحتليلّطريقةّوّالبيانات
ّ:ّّفصلنيّعلىّتشتملّنظريةّدراسة:ّّالثانّالبابّ-

ّ:ّتعريفّالقصةبّيتعلقّماّعلىّحيتوىّاألولّالفصلّأ(
   تعريفّاخلرافةّ)حكايةّالفابيل( .1

 اخلرافاتتاريخّمنّ .2

 خصائصّالعامةّوخصائصّاخلرافات .3

ّمقدمّاخلطواتّالقصة .4
ّ:ّّّتعريفّالكالمّعلىّحيتوىّالثانّالفصلّ.ب

 تعريفّاملهارةّالكالم .1

 أمهيةّتعليمّمهارةّالكالم .2

 أهدافّمهارةّالكالم .3

 طريقةّتعليمّمهارةّالكالم .4

ّمراحلّالتدريبّعلىّالكالم .5
,ّالبحثّنوعّعنّتبحثّأيّالبحثّطريقةّالبحثّهذاّتبحثّ:الثالثّالبابّ-

ّالبحثّوهيكل ّوعينتهّالبحثّوجمتمع, ّالبياناتّمجعّوطريقة, ,ّالبحثّوبنود,
ّ.البياناتّوحتليل

ّالرابع:ّ- ّوحتليلهاّّالباب ّالبيانات ّعرض ّعلى ّميدانية ّدراسة ّالباب ّهذا تبحث
ّوحيتويّعلىّفصالن:
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ّ.ككرسي1ّالعاليةّاحلكوميةّّمدرسةّعنّحملة:ّّاألولّالفصل.ّأ
 .كرسيك1ّالعاليةّاحلكوميةّّمدرسةّتنسيسّتاريخ .1

 .كرسيك1ّالعاليةّاحلكوميةّّمدرسةّموظفّوّمعلمّحالة .2

ّ.كرسيك1ّالعاليةّاحلكوميةّّاملدرسةّيفّتالميذّحالة .3
احلكايةّّطريقةّوّالبياناتّحتليلّوكيفيةّناتاالبيّعنّيبحث:ّّالثانّالفصل.ّب

ّاألو لّباملدرسةcerita fabelّّالفابيلّ العاليةّلرتقيةّمهارةّالكالمّلطالبّالصف 
ّ.ّكرسيك1ّاحلكوميةّ

 وحيتويّهذاّالبابّعلىّاخلالصةّواإلقرتاحات.,ّاإلختتام:ّّامساخلّالباب -


