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 لو الفصل األ

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ

ألفاظيعربهباعربألغراضهم. واللغةأقوالمنطوقةأومكتوبة1اللغة

وىيألةاالتصاللإلنسانوكانتطورىاتساوىمبرحلةتقدمحضارةاإلنسان.

واللغةمستخدملعدةادلقتضياتإماشفويةكانتأمكتابيةواللغةالعربيةإحدى

2اللغاتالعادليةالرمسيةوىيلغةالقرآنودستورللمسلمنيىفالعامل.

ضرو عنصران التدريسىناك طريقة ومها والتعليم التعلم ىفعملية ريان

ىف متأثر التدريس طريقة اختيار أن حيث مرتابطتان ومها التعلمية والوسيلة

التعلمية الوسيلة اختيار األخرىىف النواحى ىناك أن بالرغم التعلمية الوسيلة

ليةالتعلممنهااذلدفونوعالواجبةواالستجابةواالستيعابعلىادلادةبعدعم

عملية دلساعدة ألة الرئيسية التعلمية الوسيلة واجبات ومن الطالب. وطبائع

التعلموالتعليمحيثأنتتربعىفتكوينالبيئةوالظرفوبيئةالتعلمادلنظمةوما

3أدىبوادلدرس.
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 على الفعالوللحصول ادلفردات طريقةاستيعاب إىل ادلدرس حيتاج

ذلاأثرطريقةالتدريسالىتيستخدمهاادلدرسعندالتعليمالتدريسادلناسبةألن

قويىففهمالطالب

طرقالتدريسكثريةجدامنهاطريقةالقراءةوطريقةالقواعدوالرتمجةإن

وطريقةأخرى.والطريقةالطريقةالتقليدواحلفظووالطريقةادلباشرةوطريقةاحلوار

 احلفظ.طريقةالتقليدوالىتيستخدمهاالباحث

ألن تؤكدعلىمتريننطقادلفرداتوأسلوهبا التقليدواحلفظما الطريقة

تقليدنطقادلدرسمتيسرىفذكرىا.

التعلممنحيثأنذلا التعليمنشاطتفصيليمطبقىفعملية وتقنية

4التناسببالطريقةوادلدخل.

،والتقنيةسياسةأواكتشافمستخدملالنتهاءوتكميلاذلدفمباشرة

5ومنادلستحسنأنالتقنيةمناسبةبالطريقةوادلدخل.

وىناكاالحتياجإىلحسناخلطةوالرغبةىفالتعلملدىالطالبوادلادة

ادلناسبة الدراسية ادلادة وتصميم احلركية النفسية ادلهارة إىل تتجو الىت الدراسية
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نبغىعلىوطريقةالرتيسادلناسبةللحصولعلىاالستهداف.بناءعلىذلكي

وينبغى6ادلدرسأنخيتارطريقةالتدريساجليدةىفأداءعمليةالتعلموالتعليم.

العربية،ومنادلعروفأن تعليماللغة التعلميةوتقنية عليوأنيستوعبالوسيلة

القراءة الكالمومهارة مهارةاالستماعومهارة العربيةأربعمنها ادلهاراتاللغوية

و الكتابة. احلفظعلىومهارة بكثرة تلكادلهاراتإال على احلصول ديكن ال

7ادلفرداتألهناأساسلبناءمهارةالكالموالكتابةوالقراءةوادلمارسةوالرتمجة.

باالستيعابعلى مرتبطة األربع اللغوية ادلهارة على للحصول والكيفية

8اوكتابية.ادلفرداتواذلدفألنمجيعهايستهدفإىلترقيةمهارةالكالمشفوي

الباحثة وجدت الباحثة هبا قامت الىت التمهيدية الدراسة على بناء

 الظواىرالتالية

 قلةادلفرداتالىتاستوعبعليهاالطالب .1

 قلةقدرةالطالبعلىترمجةادلفردات .2

 قلةقدرةالطالبعلىاستخدامادلفرداتعندادلمارسةوالكتابة .3

 سئلةادلرتبطةبادلفرداتادلدروسة.بعضالطالبمليقدرواعلىإجابةاأل .4
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أى التدريسادلستخدمة عنطريقة العربية مدرساللغة مبقابلة وقامتادلدرسة

الطريقة استخدم حيثأنو والتعليم التعلم عملية تدريسادلفرداتعند طريقة

السمعيةالشفويةبتقنيةالسؤالواجلواببلملتدلعلىالنتيجةالكاملة.

للبحثعنفعاليةاستعملالطريقةبناءعلى الظواىرالسابقةتتجذبالباحثة

تقليدواحلفظبتقنية"قلوانظر"لرتقيةاستيعابادلفرداتلدىطالبادلدرسة

ادلتوسطةاألوىل"زلمدية"بكنبارو.

 تقديم مشكالت البحث .ب 

 ادلفرداتفعاليةطريقةالتقليدواحلفظبتقنية"قلوانظر"لرتقيةاستيعاب .1

 قدرةالطالبعلىاستيعابادلفرداتعندعمليةالتعلموالتعليم .2

تقنيةالتعليمالىتاستخدمهاادلدرسعندعمليةالتعلموالتعليملرتقيةاالستيعاب .3

 علىادلفردات

لرتقية .4 والتعليم التعلم عملية عند ادلدرس استخدمها الىت التدريس طريقة

 االستيعابعلىادلفردات
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 البحث حدود .ج 

فعاليةاستخدامطريقةولكثرةمشكالتالبحثحتددالباحثةللبحثعن

التقليدواحلفظبتقنية"قلوانظر"لرتقيةاستيعابادلفرداتلدىطالبادلدرسة

ادلتوسطةاألوىل"زلمدية"بكنبارو.

 سؤال البحث .د 

البحث"ىلطريقةالتقليدواحلفظبتقنية"قلوانظر"فعال ةسؤالىذا

لرتقيةاستيعابادلفرداتلدىطالبادلدرسةادلتوسطةاألوىل"زلمدية"بكنبارو.؟

 هدف البحث .ه 

قل " بتقنية واحلفظ التقليد طريقة فعالية دلعرفة ىدفالبحثفهو وأما

األوىل"زلمدية" ادلتوسطة استيعابادلفرداتلدىطالبادلدرسة لرتقية " وانظر

بكنبارو.

 أهمية البحث .و 

لدىللمدرس، .1 ادلفردات على االستيعاب لرتقية اخليارات إحدى الطريقة ىذه

 الطالب
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للباحثة،ىذاالبحثمرجعللقيامبالبحثىفالنطاقاألوسع،وىذاالبحثشرط .2

منالشروطادلقررةلنيلالشهادةاجلامعيةاألوىلىفقسمتعليماللغةالعربيةبكلية

 سماإلسالميةاحلكوميةبرياو.الرتبيةوالتعليمجلامعةسلطانشريفقا

 مصطلحات البحث .ز 

توضحالباحثةادلصطلحاتادلوجودةىفىذاالبحثللتباعدعنخطاءالفهمكما

يأتى

باذلدفادلطلوب. .1 الواجبة منفذ التناسببني وجود معناىا ومعناىا9الفعالية

األخرمقياسعلىمدىاذلدف)النوعية،الكميةوالوقتاحملصولعليو(.وكلما

 كثرتادلئويةاحملصولةعليهاارتفعتفعاليتها.

الشيئ. .2 حالوتصميم ىيالسري، الرتاكيب1٤الطريقة التدريسرلموعة طريقة

الطريقةىي11الىتيتمتنظيمالناحيةاخلارجيةللطالبىفحتقيقاذلدفالرتبوي.

ادلزايا حيث من التدريس طرق عدة ىف ادلستخدمة الطريقة عن يبحث علم

طريقةمستخدمةلتمريننطقادلفرداتوتركيبالطريقةالتقليدواحلفظوعيوهبا.

 اجلملةمنخاللنطقادلدرس.
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تقنية"قلوانظر"،ىذهالتقنية12التقنيةأوالتكنيكىيكيفيةىفأداءالعمل. .3

تس والنما النظر مترين خالل من التسجيلطتخدم ألة باستفادة والتعبريق .

 13الشفويىوادلنطلقاألولللتدريبعلالتعبريبوجوعام.

 14االستيعابىواستيعابعلىالشيئأخذهبأمجعو. .4

الكلماتالىتتصبحلغة. .5 رلموعة وىذه اللغة15ادلفردات، ىفمعجم ومعناىا

غة.وادلفردةماتتكونمناحلرفنيفأكثردلتعلىاإلندونيسيةكلكلمةىفالل

 16ادلعىن.



 





 

                                                             
 63ص.م2٤٤8بريوت،-،طبعةجديدةمنقحة،دارادلشرقنجديفاللغةواألعالمادلرجعالسابق،ادل 12

 12٤م،ص.1986–ه14٤6دارالفكربدمشق،طرقتدريساللغةالعربية،،جودتالركايب 13

 465ص.م2٤٤8بريوت،-،طبعةجديدةمنقحة،دارادلشرقنجديفاللغةواألعالمادلرجعقبلاألخري،ادل   14
15

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN-Maliki Press, Malang, 

2011), hal, 61 
 1ص:1997،كرتاجا،سبيلالسالم،دليلالباحثوادلرتجمزلمدمنصروكستياوان, 16


