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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث  .أ 
يعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة العربية أن ادلرء است

 .ٕ. وادلفردات ىي كلماتٔيستطيع أن يستخدم اللغة
 ناام . و كما عرفنا أن يفٖليم اللغة العربيةعاحد من ادلشكالت يف ت ادلفرداتو 

مية احملتوى الًتبية اإلسالعن مقاِيس القدرة و  ٕٛٓٓسنة  ٕم قوزير الشُُّؤوِن الدينية ر 
على االتصال  التالميذف تعليم اللغة العربية ىو تطوير قدرة اىدمن أاللغة العربية أن و 
 ىياألربعة و  يةو الكتابة اليت تشتمل فيها ادلهارات اللغاللغة العربية من ناحية اللسان و ب

ال تتخلع عن استعمال ومجيع تلك ادلهارات  .ٗالكتابةو  الكالم والقراءةاالستماع و  مهارة
ألجل ذلك ينبغى تعليم اللغة العربية. و حيتاجون على ادلمارسة يف  التالميذو  ادلفردات،

لكل طالب أن يستوعب ادلفردات استيعابا كافيا. واستيعاب ادلفردات الكايف يعني نوعية 
استخدام اللغة شفهيا أو كتابيا. ادلهارات اللغوية حتتاج إىل استيعاب ادلفردات.  ادلرء يف

ية كما كتب عبد كذلك يف تعليم اللغة العربعليم اللغة األجنبية و وادلفردات مهمة جدِّا يف ت
 .  "Mengukur Kemampuan Bahasa Arabاحلميد يف كتابو "
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 ٘ أىداف تعليم ادلفرادات العربية، منها :
الفهم عما استمعوا إليو من قراءة بالقراءة و  التالميذة اجلديدة إىل تعريف ادلفرد .ٔ

 ادلدرس أو من الشريط.
ا أن يذكروا و الشريط حىت يستطيعو االستماع إىل قراءة ادلدرس أ التالميذتدريب  .ٕ

 صحيحا.   ادلفردات جيدا و 
 معاىن ادلفردات ادلدروسة. التالميذإفهام  .ٖ
 كتابيا.يف استعمال ادلفردات شفهيا و  التالميذتدريب  .ٗ
 يف وضع ادلفردات الوظيفي داخل اجلمل. التالميذتعويد  .٘

ادلدرسة ادلتوسطة  من الثاىنالصف  ما اذلدف ىف تعليم مفردات اللغة العربية ىفأو 
 فيما يلى:فاإلسالمية 

 ليكون التالميذ يستطعون ترجيم ادلفردات .ٔ
 ليكون التالميذ يستطعون نطق ادلفردات .ٕ
 ليكون التالميذ يستطعون كتابة ادلفردات .ٖ
 ليكون التالميذ يستطعون وضع الكلمة داخل اجلملة  .ٗ

ردات إن كانوا قادرين على ترمجة قادرين على استيعاب ادلف التالميذيسمى 
ادلفردات واستخدامها داخل اجلملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعاهبم ال خيتص يف 

 ٙحفظ ادلفردات دون ادلعرفة عن كيفية استخدامها يف االتصال إما شفهيا أو كتابيا.

ب يف لغري العر  التالميذواقًتح بعض ادلفكرين أن عدد ادلفردات ادلعلمة إىل 
ادلتوسطة يف ادلرحلة  مفردة حىت ألف مفردة، و ة ومخسنيمائادلرحلة االبتدائية حول سبع
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ويف ادلرحلة ادلتقدمني ألف ومخسمائة ادلفردة حىت  مائة مفردة،ألف مفردة حىت ألف ومخس
مائة حىت ة االبتدائية ألفني مفردة حىت ألفني ومخسمفردة. وىناك رأي أن يف ادلرحل نيألف

أهنم قادرون على تركيب الكلمات داخل السياق تركيبا صحيحا وماىرون يف استخدام 
 ٚادلعجم.

سًتاتيجية الاما يف جناح عملية التعليم ىي امن ادلَكوِّنات اليت تلعب دورا ى
يف أداء  درسالتعليمية ادلستخدمة. اإلسًتاتيجية التعليمية ىي أساليب اليت يستخدمها ادل

أن حيصل على أىداف التعليم  التالميذعملية تعليمية ألنو يُعلِّم مادًة دراسيًة حىت ُيسهِّل 
قادرا على  درسالبد أن يكون ادل . لذلك يف تعليم اللغة العربيةٛادلنشودة يف هناية التعليم

 حتديد واستخدام اإلسًتاتيجية التعليمية ادلناسبة باألىداف ادلنشودة.
 اب ادلفرداتاستعادلدرس لًتقية  هاية اليت ديكن أن يستخدمو من اللعبة اللغ

لعبة كلمة العمل ىي إحدى من لعبات لغوية  .(Aksi Kata)كلمة العمل ىي اللعبة عن  
يستخدمها ادلدّرسة لًتقّية استيعاب ادلفردات لدى التالميذ. ىذه اللعبة باستخدام البطاقة 

ت ادلتعّلقة وفيها ادلفرداأو السّبورة أو ادلطبوعةيف القراطس أو ادلعروضة يف الشاشة،
 .ٜفهم الكلمة واستذكارىا أيضاعلى  التالميذ ةقدر  ىدفها ليدّربو  باألنشطات اليومّية.

 تعلمي كنبارو من إحدى ادلدارس اليتب مية دار احلكمةادلتوسطة اإلسالادلدرسة 
. اللغة العربية ىذه ادلدرسة من قسم تعليم رج  ادلدّرسة يف. خت،اللغة العربية تالميذفيها 

ادلفردات لدي حماولة عايمة يف تعليم اللغة العربية دلساعدة استيعاب ة ادلدرس  لقد حاول
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  ةهبا ادلدرس  . ومن احملاوالت الىت قامبكنبارو ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمة تالميذ
 كما يلي:

ادلفردات منها الطريقة استيعاب طريقَة التدريس متنوعًة يف  ةسادلدرّ   استخدم .ٔ
 ادلباشرة والطريقة السمعية والشفوية. 

ادلفردات منها البطاقة استيعاب يف  ادلتنوعة وسائل التعلميةال  استخدم قد ةسادلدرّ  .ٕ
 ة والصورة.التعلمي

 .أيضا جية التعليميةياإلسًتات ةادلدرس  استخدم .ٖ
ادلتوسطة اإلسالمية دار  ادلدرسة يف مالحاة دتهيدية قام هبا الباحث على بناءً 

 الاواىر التالية: الباحث وجد بكنبارو، احلكمة
 ال يقدرون على نطق ادلفردات صحيحا. التالميذبعض  .ٔ
 .كتابة ادلفردات صحيحااليقدرون على   التالميذ بعض .ٕ
 .ىااتعلمو اليت  يف اجلملة البسيطة فرداتادل يستطيعون أن يًتمجوا ال التالميذبعض  .ٖ
 .ىااتعلمو ادلفردات اليت  ذكروايستطيعون أن ي ال التالميذبعض  .ٗ
 شفهيا أو كتابيا داخل اجلملة يستعملوا ادلفرداتال يستطيعون أن  التالميذبعض  .٘

 إستعماال جيدا.
 التالميذلدي  ادلفرداتأن استيعاب  نار الباحث، الاواىر السابقة إىلبالنار 

مل حتُصل على أىداف تعليم اللغة  بكنبارو ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمةدرسة ادليف 
 العربية. 

لًتقية استيعاب بة سًتاتيجية اللعاإىل القيام بتجريب  يتجذب الباحثلذلك 
ب ذا التجريهبالباحث  وسيقوم ل على اذلدف ادلنشود.حيصي لك التالميذادلفردات لدي 
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استيعاب لًتقية  (Aksi Kata) كلمة العمل سًتاتيجيةافعالية " ا علميا حت  ادلوضوعحبث
 ".رياو كنباروب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمة يف التالميذلدى ادلفردات العربية 

 مشكالت البحث .ب 
 يلي : أما مشكالت البحث كما

 .للغة العربيةمفردات اترقية يف  التالميذك اشًت قلة ا .ٔ
 .مفردات العربيةاستيعاب لًتقية  التالميذقلة رغبة  .ٕ
 .ىف تعلم اللغة العربية التالميذافع و قلة د .ٖ
 .التالميذقلة ادلفردات العربية لدى  .ٗ
 غري مناسبة.عربية ادلفردات التعليم يف  ةسستخدمها ادلدرّ تالتدريس اليت  طريقة .٘
ال ادلفردات العربية تعليم يف  ةسستخدمها ادلدرّ تالتعليمية اليت سًتاتيجية اال .ٙ

 تستطيع أن ترقي نتيجة األعلى.
 مل حيصل على اذلدف ادلنشود. عن ادلفردات العربية التالميذاستيعاب  .ٚ
لدى دات العربية استيعاب ادلفر لًتقية  (Aksi Kata) كلمة العمل سًتاتيجيةافعالية  .ٛ

 .رياو كنباروب مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمةىف  التالميذ
 حدود البحث .ج 

 :يف الباحثفيحددىا  كالت ادلوجودة يف ىذا البحثشادل من
 .مل حيصل على اذلدف ادلنشود عن ادلفردات العربية التالميذاستيعاب  .ٔ
لدى استيعاب ادلفردات العربية لًتقية  (Aksi Kata) كلمة العمل سًتاتيجيةافعالية  .ٕ

 .رياو كنباروب ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمة التالميذ
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 البحث أسئلة .د 
 (Aksi Kata) كلمة العمل سًتاتيجيةا فعالة كيف عاما البحث ىذا لاسؤ وأما 

سالمية دار ادلتوسطة اإلادلدرسة  يف التالميذاستيعاب ادلفردات العربية لدى لًتقية 
 .رياو كنباروب احلكمة
 خصوصا كمايلي : البحثسؤال و 
 ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمةادلدرسة التالميذ يف فصل الثاين  استيعاب كيف .ٔ

 ياسية ؟بالطريقة الق ادلعلمة مفردات العربيةعلى  كنباروب
 ار احلكمةادلتوسطة اإلسالمية دادلدرسة التالميذ يف فصل الثاين  استيعابكيف  .ٕ

 ؟  (Aksi Kata) باسًتاتيجية كلمة العمل ادلعلمة مفردات العربيةعلى  كنباروب
  استيعاب ادلفردات العربية لًتقية  فعال(Aksi Kata) كلمة العمل سًتاتيجيةا ىل .ٖ

 ؟ رياو كنباروب ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمةادلدرسة  التالميذ يفلدى 
 ف البحثاهدأ .ه 

 (Aksi Kata) كلمة العمل سًتاتيجيةا فعاليةفهو وصفي  ذا البحثى ىدفأما و 

ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار  التالميذلدى استيعاب ادلفردات العربية لًتقية 
 ؟ رياو كنباروب احلكمة

 ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمةادلدرسة التالميذ يف فصل الثاين  استيعابوصفي  .ٔ

 بالطريقة القياسية. ادلعلمة العربيةمفردات على  كنباروب
 ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمةادلدرسة التالميذ يف فصل الثاين  استيعابوصفي  .ٕ

   (Aksi Kata). باسًتاتيجية كلمة العمل ادلعلمة مفردات العربيةعلى  كنباروب
دات استيعاب ادلفر لًتقية  (Aksi Kata) كلمة العمل سًتاتيجيةا فعاليةدلعرفة  .ٖ

 .رياو كنباروب ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمة التالميذلدى العربية 
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 أهمية البحث .و 
 ما يلي:يف ىذا البحث ك البحث أمهيةأما 

 ادلداولة  للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية .ادلْقتَ رَح و  .ٔ
ناسبة ىف ترقية استيعاب التعليمية ادل الطريقة والوسيلةيف اختيار  ةدلساعدة ادلدرس .ٕ

 .التالميذادلفردات لدى 
ىف استيعاب ادلفردات العربية وحيصلون على حاصلة التعلم  التالميذلتسهيل  .ٖ

 وادلرحية ادلقررة
قية استيعاب التعليمية ادلناسبة ىف تر  الطريقة والوسيلةلتوسيع معرفة الباحث عن  .ٗ

 .التالميذادلفردات لدى 
 البحث مصطلحات .ز 

ادلصطلحات ادلوجودة يف  فهم ادلوضوع، فيوضَّح الباحث لدفع عن األخطاء يف
 ىذا ادلوضوع:

أما  ٓٔفذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.ىي النا يف ادلنجد أن معنىهاالفعالية  .1
ذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعلم بأفضل الطرق الفّعال ىو التعليم ال

 ٔٔ.وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكر قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى
اإلشًتاك ت و الفعالية تتعلق بتنفيذ الرامج وإدراك الغرض وكفاية األوقا

فة وحتقيق األىداف وسداد وادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظئٕالفعلّي.
وادلراد باالفعالية يف ىذا البحث ىو أّن  اشًتاك األعضاء يف األنشطة.الوق  و 
يف عملية تعليم اللغة العربية  (Aksi Kata) لعبة كلمة العمل يجيةسًتاتااستخدام 
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سوف يأثر أي يفّعل كثريا على   ىف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار احلكمة
 يف ترقية استيعاب مفرداهتم. التالميذ

التعليم  طرق أو أساليب تنايم ادلادة وتعليمها يف عمليةالىي  اإلسًتاجتية التعليمية .2
. ومفهوم ٖٔمادة ادلدرسة حىت يكون التعليم فعالياة أنواع مصادر مبستخدم

أن الطريقة  اإلسًتاجتية التعليمية أوسع من الطريقة واألساليب، ومعٌت ىذا
 .ٗٔاجتية التعلميةسًت واألساليب جزء من اال

 ىي جناح تصميم مقرر حتقق اىداف معينة بعمالية منامة. سًتاجتيةا فعالية .3
 .15ة ىو فعال ألكتساب ادلهارة ادلعينة بطريقة ترتح دلرءلعبال .4
ىي  استعاب ادلفرداتادلدرس لًتقية  هاية اليت ديكن أن يستخدمو اللغمن اللعبة  .5

لعبة كلمة العمل ىي إحدى من لعبات . (Aksi Kata)كلمة العمل اللعبة عن  
لغوية يستخدمها ادلدّرسة لًتقّية استيعاب ادلفردات لدى التالميذ. ىذه اللعبة 

و ادلعروضة يف باستخدام البطاقة أو السّبورة أو ادلطبوعةيف القراطس أ
 التالميذ ةقدر  وىدفها ليدّرب الشاشة،وفيها ادلفردات ادلتعّلقة باألنشطات اليومّية.

 .ٙٔفهم الكلمة واستذكارىا أيضاعلى 
بية أن ادلرء استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة العر  .6

 .ٛٔ. وادلفردات ىي كلماتٚٔيستطيع أن يستخدم اللغة
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