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 الفصل األول

 أساسيات البحث  

 خلفية  البحث .أ 
اإلبتدائية و  درةةاملهد واملدارس، مثل يف اتطور يف املعمتعليم اللغة العربية     
 ةإضافي لدراةةالكثَتة  األماكنو  االثانوية حىت اجلامعة. درةةاملو  توةطةامل درةةامل

أما تعليم اللغة العربية يف و اللغة العربية مهمة جدا إلتصال. لتعليم اللغة العربية. 
إندونيسيا قد مر بصورة متدرجة بعدة مراحل منذ أن كان ينتشر عن طريق ألفاظ 
اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة واألدعية واألذكار اليت حفظها املسلمون 
اإلندونيسيون إىل أن انتشر من خالل برامج تعليم اللغة العربية التابعة للمدارس 

املؤةسات، وميكن تصنيف هذه املرحلة الطويلة من انتشار اللغة العربية واملعاهد و 
: و هي بداية دراةة ألفاظ أربع مراحل و هي، املرحلة األوىلوتطورها يف إندونيسيا إىل 

: و هي مرحلة وقراءة القرآن. املرحلة الثانية العربية يف العبادات واألذكار واألدعية
طريق الًتمجة والشرح باللغة احمللية وذلك هبدف  اإلطالع على الكتب العربية عن

: وهي مرحلة هنضة تعليم اللغة العربية يف ن اإلةالمي. واملرحلة الثالثةلدىالتعمق يف ا
إندونيسيا وظهور املدارس اإلةالمية احلديثة اليت تدريس اللغة العربية بوصفها لغة 

: مرحلة نشأة املؤةسات ابعةر نية اإلةالمية. واملرحلة اللدىاملخاطب ولغة األخوة ا
 1التعليمية اللغة العربية أهلية كانت أم حكومية بإتباع مناهج معينة لتعليم اللغة.
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 منها: ارات اللغوية أربع مهاراتقال الدكتور رشدى أمحد طعيمة، تقسيم امله

 . مهارة االةتماع۱

 . مهارة الكالم٢

 . مهارة القراءة٣

 ٢. مهارة الكتابة٤

التالميذ لينالوا هذه املهارات األربعة ألن فيها عالقة قريبة للوصول فالبد لكل 
ن لدىإىل أهداف تعلم اللغة العربية .وأما هدف تعلم اللغة العربية حينئذ فهو لفهم ا

 ٣اإلةالمي.

والثانوية عادة،  توةطةاملرحلة امل يف غة العربية صعبا عند التالميذكان تعلم الل
نظم   و نظام صريف و نظام حنوي و صويتنظام  يفة. ومنها ألن فيها مشكالت متنوع

 ٤.كتايب

إن مشكلة التعلم  ٥التعلم هو عملية تفاعل بُت التالميذ واملدرس ومصدر التعلم.
مشكلة معقدة من حيث أن هناك عدة العوامل املؤثرة. من تلك العوامل مدرةة واملادة 

ملدرس أن على اتخدمة وغَتها. ينبغي املس الطريقةالدراةية وبيئة التعليم والوةيلة و 
 جناح عملية التعليم. يف ةضروري اإلةتطاعةاخًتاع التعلم الفعال، ألن  يفع يستطي
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اجلديدة إىل  املفرداتتعريف  6أهداف تعليم املفرادات العربية، منها :و أما 
أو  ةاالةتماع إىل قراءة املدرة التالميذتدريب ، بقراءة أو فهم املسمع التالميذ

معاىن  التالميذإفهام  ،أن يذكروا املفردات جيدا و صحيحا االشريط حىت يستطيعو 
واقًتح بعض  .اةتعمال املفردات شفهيا و كتابيايف  التالميذتدريب ، املفردات 

لغَت العرب يف املرحلة االبتدائية حول ةبع  تالميذالاملفكرين أن عدد املفردات إىل 
 املفرداتألف  توةطةامل، و يف املرحلة املفرداتحىت ألف  املفرداتمائة ومخسون 

 ملفردات، ويف املرحلة املتقدمُت ألف ومخس مائة االاملفرداتحىت ألف ومخس مائة 
  7.مائتان ومخسون املفرداتٍت يف الصف الثاين يع وخصوص. املفرداتحىت ألفا 

املدرس فيها حماولة  قد حاول بكنبارو حممديةالعالية  درةةاملعملية التعليم ب يف
ةتيعاب املفردات لدى التالميذ. إ التالميذ يف عظيمة يف تعليم اللغة العربية ملساعدة

 ومن احملاوالت الىت قام هبا املدرس كما يلي:

 التدريس متنوعًة. الطريقةاةتخدم املدرس  .1
 اةتخدم املدرس اإلةًتاتيجية التعليمية املتنوعة أيضا. .2
 التدريس متنوعًة.اةتخدم املدرس وةيلة  .3
 عطئ املدرس احلفظ املفردات كل مقابلة. .4

 حممدية العالية درةةامليف  ةبناء على مالحظة دتهيدية اليت قام هبا الباحث
 الظواهر التالية: ةالباحث تبكنبارو وجد
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 قلة مفردات الىت اةتوعبها التالميذ. .1
 صحيحا.املفردات بنطق العلى  ايقدرو  مل ميذاللتبعض ا .2
اليت  يف اجلملة البسيطة فرداتامل ستطيعوا أن يًتمجواي مل التالميذ بعض .3

 .إىل اللغة اإلندونسية قبلهاتعلمها من 
 بعض التالميذ مل يقدروا على إجابة األةئلة باةتخدام اللغة العربية. .4
 تعليم اللغة العربية غَت مناةبة  يفطروق التدريس املستخدمة  .5
بطيبة املواد  م اللغة العربية غَت مناةبةتعلي يفاملستخدمة  التدريسوةيلة  .6

 .املدروةة
عن على اةتخدام القاموس )املعجم( لبحث  وامل يقدر  بعض التالميذ .7

 املفردات اليت حيتاجون إليها.

إىل الظواهر السابقة، رأت الباحثة أن إةتعاب املفردات لدى  ىبالنظر 
بكنبارو مل حتصل على أهداف تعليم اللغة العربية  حممدية العالية درةةامل يفالتالميذ 

إحدى طرق  ب املفردات لدى التالميذ منخفضا. لذلكأي يكون إةتيعااملنشودة. 
إةتيعاب  السمعية الشفوية لًتقية الطريقةالتعليم الىت تساعد عملية التعلم والتعليم 

إةتيعاب لزيادة  ن تساعد نشاط التعلماختيار الوةيلة، تنبغي أ يف. كما املفردات
 والباحثة ختتار وةيلة، إتباع عملية التعلم والتعليم يف تعلم التالميذ املفردات

لذالك حيتاج إىل  .لًتقية إةتيعاب املفردات  (Teka-teki Silang)الكلمات املتقاطعة
صل  تنظيم ظروف فعالية وابتداعّية لًتقية إةتعاب املفردات لدى التالميذ لكي حيح

"    (Teka-teki Silang)هذه اللعبة " الكلمات املتقاطعةو على اهلدف املنشود. 
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هتدف إىل جناح التالميذ يف إةتيعاب املفردات ةريعا و منطقيا و مناةبا مما قرره 
   ٨املنهج التعليمي.

تأثَتا إىل األمور السابقة فأرادت الباحثة أن تقوم بالبحث العلمي حتت املوضوع 
-Teka)وسيلة الكلمات المتقاطعة السمعية الشفوية ب الطريقةفعالية استخدام  "

teki Silang)  التالميذ في  لدىتعليم اللغة العربية لترقية إستيعاب المفردات  يف
 بكنبارو". يةالثانو  محمديةالعالية  مدرسةال

 مشكالت البحث .ب 
 املشكالت فيما يلي: ةالباحث تباإلضافة إىل البيان السابق فوجد

 .إةتيعاب التالميذ عن املفردات العربية .1
 اشًتاك التالميذ يف ممارةات اللغة العربية. .٢
 .املستخدمة من التعليمالتعليمية  الطريقة .٣
 الوةيلة التعليمية املستخدمة من التعليم. .٤
 ميذ.التت لًتقية اةتعاب املفردات لدى الاحملاوال .٥
 Teka-teki) ةيلة الكلمات املتقاطعةبو  السمعية الشفوية الطريقةفعالية اةتخدام  .٦

Silang) درةةامليف  ميذالتال لدىتعليم اللغة العربية لًتقية إةتيعاب املفردات  يف 
 بكنبارو. حممديةالعالية 

 حدود البحث .ج 
 الطريقةعلى اجلوانب  ةحدد الباحثتاملوجودة يف هذا البحث فمن املشكالت   
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لًتقية إةتيعاب   (Teka-teki Silang)وةيلة الكلمات املتقاطعةبمعتمدة السمعية الشفوية 
 نظر مع فعاليتها.  ةيثالثة  املفردات.

 أسئلة البحث .د 
وةيلة السمعية الشفوية ب الطريقةهل اةتخدام " هذا البحث يفةؤال البحث 
لًتقية إةتيعاب  فعال تعليم اللغة العربية يف  (Teka-teki Silang)الكلمات املتقاطعة

 "بكنبارو؟ حممدية العالية درةةاملالتالميذ يف  لدىاملفردات 

 أهداف البحث .ه 
وةيلة السمعية الشفوية ب الطريقةملعرفة فعالية اةتخدام  وذا البحث ههلاهلدف 

تعليم اللغة العربية لًتقية إةتيعاب  يف (Teka-teki Silang)الكلمات املتقاطعة 
 .بكنبارو العالية حممدية درةةاملالتالميذ يف  لدىاملفردات 

 أهمية البحث .و 
 البحث فيما يلي: أمهيةأما 

 وةيلة الكلمات املتقاطعةالسمعية الشفوية ب الطريقةفعالية اةتخدام ملعرفة  .1
(Teka-teki Silang) التالميذ  لدىتعليم اللغة العربية لًتقية إةتيعاب املفردات  يف

 بكنبارو. العالية حممدية درةةامليف 
 .التعليم اللغة العربية ا البحث يهدف إىل مساعد املدرس يفللمدرس، هذ .٢
التالميذ يف  لدىاةتيعاب املفردات للمدرةة، هذا البحث يهدف على ترقية  .٣

 بكنبارو. العالية حممدية درةةامل
 لدىاةتيعاب املفردات للباحثُت، هذا البحث مرجع هلم بالبحث عن ترقية   .٤

 بكنبارو. العالية حممدية درةةامليف  التالميذ
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 مصطلحات البحث .ز 
لدفع عن األخطاء يف فهم املوضوع، فيوضَّح الباحث املصطلحات املوجودة يف هذا 

 املوضوع:
  9الفعل احلسن، كرًن، ويستعمل اجلَت. معٌت الفعالية هي جاء يف املنجد أن .1

 10والفعالية هي النافذ، املؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.

تفضل دترين  االةتماع والنطق مث  الطريقةالسمعية الشفوية هي  الطريقة .٢
 11القراءة مث الكتابة ألن بداية اللغة النطق.

أةود الكلمات املتقاطعة هي لعبة فكرية، ذهنية، تتكون من عدة مربع  .٣
 1٢وأبيض على شكل جدول حيوى أعمدة وصفوف من املربعات الفارغة.

معجم  يفاةتخدام املعرفة كما كتب  يفاالةتيعاب هو الفهم واالةتطاعة  .٤
أن  ميذالتمن عناصر اللغة الىت البد ل املفردات 1٣اللغة األندونيسية الكبَت.

اةتيعاب فإن  1٤يستوعبوها للحصول على مهارة اإلتصال بتلك اللغة.
ركيب اجلملة كأداة املفردات قدرة املرء على اةتخدام املفردات العربية يف ت

 .االتصال بينهم
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(Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), hlm. 22 
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3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 469  
14
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2009), hlm. 120  


