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 الباب االول

مقدمةال  

 

  متهيد ادلشكلة  أ.

دلعاملة و افرقة او رلتمع  ستعملوي الذي لصوتل نظام رموزلغة ىي ال

 االتصال.

 ،مكالالسماع و ال جهزمن الصوت يستعمل ا نظاماللغة ىي  فاناذاف  

 بني الفرقة و اجملتمع. ةروفادلع بادلعاىن اعتباطىستعمال رموز با

لك يف لذ ،و البشر اجلنسمع جمموعة ،نسان عيشة  مجاعية يعيش اال

ويف سبيل الوصول اىل هذا  ،اشد حاجة ايل ان يتفاهم مع هذه اجملموعة 

فأختذت من االشارات و احلركات و االصوات و الرموز  ،التفاهم املنشود 

 (4241: 24:  ابراىيم). وسائل تعني على حتقيق ىذا التفاىم 

. االنفعالو  فكارالالة لتعبر اكلك  و كذ ،تصال بالغرالل لةاللغة تفيدكا 

 اترلتمع فرق ومن  ونتكوني نذيالد الشعوب لك تفيدكالة لتوحيذك و

 . اتمتنوع
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السيما يف  ،ةنبيّ لغة االجال استيعاب اىم  ور ىف تلعب اتفر ادل

 ادلفر ات كلماكثرت. ومفر اتكمية متعلقة جبو ة و  غويةلل شخص تعّلمها. جو ة

 .لغويةالادلهارة  حسنت قدرتو على كلما  شخص ىلد

ان  عبارةال لتلكبقاط. م اللغةتعلّ فان املفردات هلا اهم دور يف ،لكلذ   

 .  عاهباياىم  ور يف است ذلااللغة العربية فر ات متعليم 

 منواحدىا  ،كثرة اتصعوباللغة العربية توجد  استيعابيف  ،يقةيف احلق لكن  

ن  إمن  درسةم ىف اتصعوبانواع  من الباحثة هجتد فر ات اللغة العربية. كمام استيعاب

 ىف همادلدرس هااعط ىفر ات الذم استيعاب ىف اتبصعوب نوايشعر  تالميذمن ال اكثر 

 ،قصاالفصل ن التالميذ ىف  ةطاو نش استجابة اىل شعر يسبب للادل تعليمو  .الفصل

  رس اللغة العربية. ىف رغبة التالميذ نقصي  حىت

طول  ،(لع االنوارمط)درسة العالية درس يف ادلم دلا قال ةاحلال مطابق هىذ  

فر ات م استيعابيف  يعىنلغوية بالصعوبة يف  ونيشعر  تالميذهالحظتو انو يرئ كثر من م

  . اللغة العربية

م اللغة العربية. بعد مالحظة تعلىف حلال بسبب نقصان رغبة التالميذ ا هقع ىذت  

 قع بينهم. ت ةاحلال صحيح ان ىمعد  اىل الباحثة لؤاسو 
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تعليم اللغة  احلل ىف حدالستعمال الطريقة ادلباشرة كاة تافهالباحثة احلال  هذلذ  

فر ات التالميذ م استيعابترقية على ىذه الطريقة قا رة  تعليم باستعمال ئرجيالعربية. 

  م اللغة العربية. تعلّ  ىف

 ،لتعليم اللغة العربية ناجحٌ و  و متفاعلٌ  مثبتٌ  اتستعمل ىذه الطريقة الهن الباحثة  

 )مطلع االنوار(درسة العالية لتالميذ يف ادلللتطبيق ىذه الطريقة  اولحت لك الباحثةلذ

 فر اهتم. م استيعابلرتقية  بنتان

اذا ال ،لةادلشك هحبث ىذمن عدم  تبني خسارةً  الباحثة ،البيان السابق سوى   

مفر ات. تعليم  يف الرتبية خصوصا يف ةكثر الت  ادلشك ستزيدوىو  تبحث ىذه ادلشكلة

 و ،لةادلشك ل  و القلق الن ال حتُ  الضطراباب الباحثة ستشعرفحال  تلك تاذا وقع

 م اللغة العربية. تعل   يفنقصان ترغيب الناس  تسبب اىل

 عطئٍ مو  ،لة يف الرتبية ادلشك حلّ على  البحث قا راان يكون ىذا  ىيرج  

 و ادلدرس للباحثة تكون مفيدةً   والسيما الطريقة ادلستخدمة فيو ،لرتبيةعلى اادلساعدة 

 . عامة تعليم اللغة العربية

بيان  حفز او اثارعطئ إللفكر التالميذ و تهيج خمطط ال الطريقة ادلباشرة تساعد  

بيان يف فهم  ىمفكر اىذه الطريقة هتيج  ائما ايل  ،هممتعلّ عن الدرس الذي  فهمو 
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و  ،درس الدرس م بنّي  ديدة حنيجفر ات ملنيل  تسهل التالميذادلدرس. ىذه الطريقة 

م يف تعلّ باشرة ادلابتكار بالطريقة تهيج لهل و يتسل سوى. اوهنلك التالميذ حتفظعد ذب

ما ة م تعلّ ال تسأم التالميذ يف حىت  ،تعليم يكون نشيطا و جذاباسيكون حياّ و الفصل 

 اللغة العربية.

قدم الرتبية خاصة تلو  رفعها اىلحتتاج  شكلةىذه ادل انف ،بيان السابقنظرا من    

 تعليم اللغة العربية . يف 

 ادلشكلة  صياغةو  تعينيب . 

 ني ادلشكلة تع   .4

 :  يليفيما   ادلشكلة التعنيفاذا  ،ادلشكلة السابقةتمهيد البيان نظرا من 

 ية و ناقص ابتكار التالميذ للبحثتعلم اللغة العرب يفناقص رغبة التالميذ ( أ

 جديدة فر ات م

ان اللغة  ونيفكر  همو  ،بيان ادلدرسناقص نشاط التالميذ يف الفصل لالىتمام ( ب

  للمالعربية صعبة و 

 ناقص التالميذ يف استيعاب اللغة العربية  ج(

 صياغة ادلشكلة .4
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صياغتها لتفصيلها تصنع  ،د ادلشكلة يف ادلدرسة يتمهيد ادلشكلة الباحثة جتال علىبناء 

 :  يليفيما 

 ستعمال الطريقة ادلباشرة ؟ إفر ات التالميذ قبل مكيف استيعاب أ(

 الطريقة ادلباشرة ؟ستعمال إمفر ات التالميذ بعد كيف استيعاب ب(  

 ؟ فر ات اللغة العربيةماستيعاب  الطريقة ادلباشرة يففعالية ىل توجد ج(  

 اهداف البحث  . ج

 :  يلياذا اىداف البحث فيما  ،الصياغة  ادلشكلة علىبناء 

 ستعمال الطريقة ادلباشرة إفر ات التالميذ قبل ماستيعاب معرفة  (4

 ستعمال الطريقة ادلباشرة إفر ات التالميذ بعد ممعرفة استيعاب  (4

 فر ات اللغة العربيةماستيعاب  ترقية فعالية الطريقة ادلباشرة يفمعرفة ىل توجد  (3

  تالميذلل

 البحث  فوائد . د

 للباحثة  البحث ةفائد  (4

مال ستعيف ادلدرسة با الباحثة تعليمخربة على دة يمز  خياريللباحثة كا

 لامكا ل و صفا ِت حبث االَ يف  راجعمكاو  ،ادلباشرةالطريقة 
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 للمؤسس ة البحثفائد  (4

اصة يف تعليم لرتقية جو ة الرتبية يف ادلدرسة و خمراجع  تكون أن تستطيع

   .تعليم يف الفصل نشيطاتتنوعة كي ات مالطريق ستعماللاللغة العربية با

 للتالميذ ة البحث فائد  (3

 ذم والتالمييف تعلّ  رغبة التالميذ ذبجيتعليم يف الفصل    جتديد عندو وجب

  ب الدرس بسهولة وعان يست ونالتالميذ يستطيع بالفرح و ونيشعر 

 للمدرس ة البحثفائد  (2

 ةعرفميزيد و  جديداكون ت للمدرس عند تعليم يف الفصل راجعمكا

 تعليم يف الفصل.  باشرة كالطريقة م هاقيبلتط ةوفكر 

 البحـث كتابةنظيمي  الهيكل التها( 

عد  من ايل  البحـث كتابةاذليكل التنظيمي  ايل قسم تنكتابة الرسالة العلمية ىذا البحث 

 يشمل علي :  واالبواب 

، اىداف البحث، صياغة ادلشكلة ،متهيد ادلشكلة  يشمل علي : الباب االول المقدمة

 البحث كتابةىيكل  التنظيمي   ، وفائدة البحث
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التعريف الطريقة ادلباشرة ، و الطريقة ادلباشرة يشمل علي : الباب الثانى تحليل نطريات

 تعريف ادلفر اتو  ادلفر اتو الطريقة ادلباشرة  النقائصو  اياادلز و  الطريقة ادلباشرة اخلصائصو 

  ضية. فر و أساس التفكر سابق و ال حبثو  فائدة استيعاب ادلفر اتو 

تصميم  و و عينة البحث رلتمعمكان و يشمل علي :  الباب الثالث منهج البحث

 تقنية جتهيز البياناتو  البحث  واتاتعريف االصطالحي و الو  منهج البحث و البحث

  .حتليل البياناتو  جلمع البياناتوتقنية 

تصوير : البحث حواصل تفسيرها يشمل علي : البحث  و  حواصلالباب الربع 

بطة و فرقة ضالفرقة جتريبية و ل اختيار قبلى تصوير بياناتو  الطريقة ادلباشرة عمالاست

:مراقبة ناحية نطرية  البحث. ضابطةفرقة لجتريبية و  فرقة ل اختبار بعدى بياناتتصوير 

 اخلالصةيانات فرقة جتريبية و فرقة ضابطة و بو تصوير حاصل 

 . القرتاحاتاالنتائج و  يشمل علي : القتراحاتو ا النتائجالباب الخامس  

  


