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 الفصل األول

 أساسية البحث

 خلفية البحث - أ

تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا حىت اآلن مل يكن قادرا على إظهار النجاح، حىت 

. أن اللغة العربية تالميذتكون ادلادة العربية مل يفهمها التالميذ وال يسعى إليها العديد من ال

األجنبية األخرى، لو أهنا ليست صعبة  لنسبة الغة الىت يصعب تعلمها لدى التالميذ بلىي ا

كما ظن عليها التالميذ, وال سيما ادلسلميني, ألهنا مستعملة ىف اداة عبارة الصالة وتتعلق 

 دبصدرى تعاليم االسالم.

إن اللغة العربية إحدى اللغات ادلشهورة يف العامل اليت ينطقها أكثرمن مائتني مليون 

لي األقل عشرون بلدا, ألهنا لغة القرآن ادلقدس حيتاج سكانا. يستخدمون ىذه اللغة رمسيا ع

اليها ادلسلمون يف مجيع أضلاء العامل, وألن للغة العربية منزلة عظيمة ومهمة جدا دلئات 

وحلصول على إستيعاب اللغة العربية حيتاج إىل التعليم  1ادلاليني ادلسلمني يف أضلاء العامل.

 األحاديث الشريفة كما قدم معلموا اللغة/القرآن و احلديث ونالفعال وهبا يفهم ادلسلم

   العربية, أن ىف تعليم اللغة العربية غرضني: الغرض العام و الغرض اخلاص.

 أن الغرض العام من تعليم اللغة العربية وىي:
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 Azhar Arsyad, Bahasa dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), h. 
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 لفهم القرآن واحلديث كمصدر لشريعة اإلسالمية؛ -1

 توبة باللغة العربية؛لفهم الكـتب الدينية والثقافة اإلسالمية ادلك -2

 لًتقية مهارة الكالم و الكتابة  -3

 2الستخدامها كادة تكميلية دلهارات أخرى. -4

و أما الغرض اخلاص فيتعلق دبنهاج دراسى لكل مدارس و معاىد و مجاعات تدرس 

 فيها اللغة العربية. 

ستماع, قد حاول ادلعلمون ىف تعليم اللغة العربية إىل ترقية مهارات لغوية أربعة: اال 

الكالم, القراءة و الكتابة, و القراءة خاصة حتتاج إىل عناصر عديدة كالقواعد النحوية و 

الصرفية و البالغية وغريىا. وىكذا حتتاج إىل كم مفردات إستوعبها القارئ حيث ال ميكن 

ني أن يفهموا ما قرؤىا من النصوص العربية إال باستيعاب ادلفردات الكثرية. ألن فهم ئللقار 

 النص ادلقروء يتوقف على مدى مفردات يستوعبها القارؤن.  

شد أن اللغة العربية معًتف هبا كلغة دينية الـيت تُدّرس من الصف األول ر عند أزىر أ 

اإلبتدائية حىت مستوى معني يف مؤسسات الـتعليم العالية اإلسالمية، ومناىج اللغة العربية 

ولكن ادلشكلة اآلن تكمن يف التالميذ الذين يشكون من أهنم جيدون  3تصبح مادة إلزامية.

صعوبة يف فهم ادلواد اليت جيري تدريسها ألهنا ليست معتادة على التعامل مع النصوص 
                                                           

2
 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo), h. 9 
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 Azhar Arsyad, Op. Cit, h. 156 



3 
 

يف رفع ادلوضوع عن عالقة ادلفردات بفهم الـنصوص  ةادلهتم ةالعربية. على أساس ىذا الباحث

 .على صعوبة فهم النصوص العربية، وعدم معرفة كيفية التغلب

 مهارة القراءة تتكون على عدة األنواع. احداىا منهم ىي مهارة فهم ادلقروء. قدم

فهم ادلقروء ىي نوع من القراءة اليت هتدف إىل فهم القواعد األدبية، واالستعراضات  تارجيان

ى القراءة فقط، النقدية، والتمثيلية ادلكتوبة، وأمناط خيالية. وىكذا، القارئ ليس يفهم زلتو 

 ولكن أيضا قادر على احلصول على فهم األعمق من ادلقرؤ.

وأضاف أسيب إىل أن جوىر القراءة ىو عملية التواصل بني القارئ و ادلؤلف من 

 4اليت كتبها، وىناك عالقة معرفية مباشرة بني اللغة ادلنطوقة و اللغة ادلكتوبة. وصخالل النص

الكلمات، /ا القارئ ليفهم ما قرأه, يعٌت: ادلفرداتىناك ثالثة عناصر جيب أن يهتم هب

إن  5واجلمل، والفقرات. ىذه عناصر تلعب بالتأكيد دورا ىاما يف دعم معٌت القراءة.

كشرط للذين يريدون أن ميهروا ىف إستعمال ادلهم  إستيعاب ادلفردات ىو الشيء الرئيسي 

خرين و للتعبري عما خطر ىف أذىاهنم  اللغة كأدة اإلتصال بينهم, واليصال ادلعلومات إىل اإل

                                                           
4
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2011), h. 143 
5
 Muspika Hendry, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (SUSKA PRESS, 14322013) 
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كادلشاعر، واألفكار. بدون ادلفردات ادلركبة جيدة فال ميكن أن ينقل ادلرءادلعلومات إىل 

 أذىان األخرين.

إن اإلستيعاب ادلفردات دورا ىاما يف ادلهارات اللغوية، وخاصة يف فهم ادلقروء.  لذلكو 

ادلفردات مهم ىف فهم النصوص ادلقرؤة ويكون وشلا سيق بيانو فتلخص الباحثة أن استيعاب 

لو عالقة وثيقة بفهم ادلقرؤ كما أثار إليو "جودة لغة الشخص تعتمد بوضوح على نوعية  

  6كمية ادلفردات لديو, إذا زاد ادلفردت لديو مث زيادة الرغبة يف التحدث باللغة".

احثة على ضلو متزايد بمن سلتلف اآلراء الذي أعرب عنها بعض اخلرباء أعاله، تدرك ال

دورا مهما جدا يف اللغة العربية، وخاصة يف حتسني مهارة القراءة  اأن موقف ادلفردات ذل

 العربية.

ولكن يف الواقع عملية تعليم ادلفردات العربية العربية كالغة األجنبية خاصة لإلندونسى 

و التعليم : كعلم  عن وجود مشاكل سلتلفة. كتب الدويريو دحالن ىف كتابو طريقة  التعلم

األصوات )نظام الصوتى(, القواعد )نظام صرىف و ضلوى (, نظام معاىن ادلفردات, األسلوب 

 7)نظام ترطيب(, اإلمالء )نظام تركىب(.

                                                           
6
 H.G. Tarigan, dalam Skripsi Nurjannah, Pengaruh Penguasaan Mufrodat Terhadap 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab SiswaKelas VIII di MTsN Ngeplak Sleman, ( Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yoqyakarta : 2001), h. 3 
7
 Djuwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1914), 

h. 334 
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حقيقة أن مدرس اللغة العربية دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة النمريه بكنبارو 

، وإحدى منها ىي يف قدرة التالميذ بفهم تعاين من مشاكل اللغة بسبب ىذه االختالفات

النصوص العريب. يفًتض التالميذ أن أصعب ادلواد يف اللغة ىو فهم النصوص. من ناحية 

أخرى إستيعاب ادلفردات  لدى التالميذ يتم تضمينها يف تنظيم ادلواد الدراسية كمحاولة من 

 لتالميذ خبطوات آيت:  لًتقية استيعاب ادلفردات اللغة العربية لدى اقبل ادلدرسني 

 مًتادف, باءتيان ادلفردات ادلًتادفات الىت ختتلف لفظا وتتحدد معنا. (1
 قال ادلًتادف ىو سلتلف و ادلعٌت واحد. وىف اللغة العربية ادلًتاديف الكثرية.

ibnu faris (ya’qub, tt: 173-174)   .أن قوة اللغة العربية ىف ادلًتادف
 عربية اإلخرى إال اللغة العربية. ال توجد الًتادف ىف اللغة ال

 إشًتاك, باءتيان لفظا واحدا يدل على معني فأكثر. (2
اإلشًتاك ىواللفظ الواحد يدل على ادلعنني فأكثر. ادلعٌت ادلختلفة تعربىا  

 كلمة واحدة.
 تضاد, باءتيان ألفاظا تتضاد ىف ادلعٌت طوراء ب أمام. (3

احلقيقة أن التضاد بعص  التضاد ىو أن يقع اللفظ على ادلعٌت و ضده. ىف
  من اإلشًتاك
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إشتقاق, باءتيان أمثلة من الصيغ الىت تدل على أوزان ادلشتقة كوزن فاعل السم  (4
الفاعل الثالثى اجملرد و ادلدروسة لوزن ادلفعول الثالثى اجملرد وغريىا من ادلشقات 

 السبعة. 
ظ و ادلعٌت و أخذ كلمة من الكلمة, بشرط أن يكون بني الكلمتني تناسب يف اللف

 ترتيب احلروف, مع تغاير ىف الصيغة.

عدد األنشطة, أحدىا ذلا  بكنباروادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة " النمريه"مدرسة يف 

أعطى ادلدرس بعض ادلفردات إىل التالميذ كل صباح قبل دخول الفصل. و مواد اللغة العربية 

األخرى يعطى ادلعلم بعض ادلفردات دائما قبل التعلم و أمرىم حبفظ ادلفردات ادلعينة. كرر 

 حني أن يفادلدرس حتفيظهم ويسأل واحدا أو أكثر عن ادلفردات ادلعطاة إليهم من قبل. 

     التالميذ مكافيني يف إستيعاب مفردات اللغة العربية نفسها.

بعد أن يعلم التالميذ أن للمفردات ذلا دورا مهما جدا للتالميذ يف اللغات األجنبية، 

وخاصة اللغة العربية. إضافة إىل ماسبق بيانو فتشعر الباحثة أن لًتقية قدرة التالميذ على فهم 

اج إىل زلاوالت عظيمة من قبل ادلدرس ىف واقعة التالميذ إىل إستيعاب النصوص ادلقرؤة حيت

ادلفردات الكثرية, ألن استيعاب ادلفردات يؤثر ىف فهم النصوص ادلقرؤ وىكذا النصوص 

العربية، وىناك عالقة وثيقة بني إستيعاب ادلفردات التالميذ بفهم النصوص العربية. فادلرجو 
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ه بكنبارو أن ري درس ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة النممن احملاوالت الىت أنفذىا ادل

يكون فهم النصوص العربية ادلقرؤ لدى التالميذ جيدا ولكن الواقع فوجدت الباحثة أن فهم 

 التالميذ ىف قراءة النصوص منخفض كما دل عليو الظواىر األتية 

 ن النص ادلقرؤبعض التالميذ مل يستطيعوا أن يذكروا األفكار الرئية م .1

 بعض التالميذ يًتددون ىف تقدًن اخلالصة شلا قرؤه .2

دبضمون النص ادلقرؤ بعض التالميذ مل يستطيعوا إجابة األسئلة عن ما يتعلق  .3

 صحيحا

 التالميذ مل سيتطيعوا بإتيان ما فهمواه من النص ادلقرؤ. بعض .4

فتسأل الباحثة عن سبب من األسباب الىت تسبب منخفض فهم التالميذ النص 

ادلقرؤ مع أن ادلدرس قد حاول زلاوالت عديدة ىف ادلسعى إىل ترقية استيعاب ادلفردات لدى 

التالميذ, فكأن ليس ىناك عالقة بني استيعاب ادلفردات بفهم النص ادلقرؤ والجابة عن ىذا 

   مى. السؤل حيتاج إىل حبث العل

اعتمادا على خلفية البحث و الظواىر السابقة نتجذب الباحثة إىل القيام بالبحث 

عالقة إستيعاب ادلفردات بفهم نصوص اللغة العربية لدى التالميذ يف العلمى حتت ادلوضوع 

 بكنبارو.النمريه  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة
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 مشكالت البحث - ب

ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة  "النمريه"رسة دبدتعليم ادلفردات يف دروس اللغة العربية  -1

 بكنبارو

ادلتوسطة اإلسالمية  "النمريه" رسةدقدرة استيعاب ادلفردات لدى التالميذ ىف ادل -2

 .بكنباروادلتكاملة 

 "النمريه" رسةدالعوامل اليت تؤثر على صعوبات التالميذ يف فهم دروس العربية ىف ادل -3

 .بكنباروادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة 

رسة دالعوامل اليت تؤثر على التالميذ يف فهم النصوص العريب من خالل ادلفردات دب -4

 .بكنباروادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة  "النمريه"

 "النمريه" رسة دالعالقة بني إستيعاب ادلفردات بفهم النصوص العربية لدى التالميذ دب -5

 .بكنباروسطة اإلسالمية ادلتكاملة ادلتو 
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 حدود البحث -ج

عالقة إستيعاب ادلفردات " الباحثة يف ادلشكلة: دهتاحدو ىذا البحث, ف ولكثرة ادلشكالت ىف

ادلتوسطة  "النمريه"رسة ديف ادل بفهم النصوص اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثاين

 ."بكنبارواإلسالمية ادلتكاملة 

 
 البحثأسئلة  -د

ادلتوسطة اإلسالمية " النمريه"رسة دكيف إستيعاب ادلفردات العربية للتالميذ يف ادل -1

 ؟بكنباروادلتكاملة 

ادلتوسطة اإلسالمية  "النمريه"رسة دكيف قدرة على فهم ادلقروء للتالميذ يف ادلدرسة ادل -2

 ؟بكنباروادلتكاملة 

اللغة العربية لدى  بفهم النصوصىل ىناك عالقة وثيقة بني إستيعاب ادلفردات  -3

 ؟بكنباروادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة " النمريه"رسة دادليف   التالميذ
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 أهداف البحث -ه

ادلتوسطة اإلسالمية " النمريه" رسةددلعرفة إستيعاب ادلفردات العربية للتالميذ يف ادل -1

 .بكنباروادلتكاملة 

ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة " النمريه" رسةددلعرفة قدرة على فهم ادلقروء للتالميذ يف ادل -2

 .بكنبارو

رسة ددلعرفة عالقة بني إستيعاب ادلفردات دلهارة على فهم ادلقروء لدى التالميذ يف ادل -3

 بكنباروادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة " النمريه"

 
 أهمية البحث -ف

 ىذا البحث مفيد للتالميذ, و ادلعلمني, و ادلدرسة, السيما وظيفيا:

 للتالميذ -1

أن تكون نتائج ىذا البحث تدافع التالميذ إىل ترقية قدرهتم على إستيعاب 

 ادلفردات اخلاصة.

 للمعلمني -2
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ىذا البحث اعالم للمدرس عن اصلاز التلميذ بعد ان اقاموا مذاكرة القواعد و 

 الشطتهم يف ىذه ادلذاكرة.

 للمدرسة -3

عملية تعليم النحو يف ىذا البحث يهدف إىل مساعدة ادلدرسة يف ترقية نوعية 

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ادلتكاملة النمريه بكنبارو. 

 للباحثني -4

 ىذا البحث سيكون مرجعا ذلم ىف القيام بالبحث ادلتعلق دبوضوع ىذا البحث.

 
 مصطلحات البحث -ك

  8عالقة : الصداقة, االرتباط, احلب, يقال "يل يف ىذه العالقة " اي تعلق.ال .1

أصلو وعب يعب وعبا وأستوعب و أستيعابا الشيء: أخذه بأمجعو و : إستيعاب  .2

 9إستأصلو.

                                                           

1
  526المنجد في اللغة واالعالم, النطقة الثالثة واالربعون )دار المشرق األشؤفية,بيروت, لبنان(, ص.  

9
 904ص.  المرجع السابك,المنجد في اللغة و االعالم,   
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مفردات : ادلفردات ىي رلموع ادلفردات )الكلمات( يف اللغة. وادلفردات ىي  .3

رلموعة  10عناصر اللغة و تعلمها مطلب تعليم اللغة و شرط من شروط إجابتها.

 11من ادلفردات الىت يستخدمها شخص.

قدرة التالميذ يف معرفة ادلعٌت و الفهم و تعيني الفكرة الرئيسية فهم النصوص : ىي  .4

 12من النصوص.
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 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Interaktif, (Jakarta : Proyek Pengembangan Sistem 
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 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2011), h. 149 


