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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية  البحث .أ 
يتطور تعليم اللغة العربية يف رياو ال يتعلمها يف ادلعاىد فقط، يف ادلدرسة اإلبتدائية و 

كن لدرس إضايف ادلدرسة الثانوية و ادلدرسة االعالية حىت يف ادلرحلة اجلامعة.و فيها توجد األما 
اإلندونيسية واللغة العربية و غَتىا.لذلك اللغة العربية يف رياو غَت زية واللغة يلمثال : اللغة اإلجن

إجنبية يف احلياة اإلسالمية، ألهنا ال تعلم يف ادلدارس اإلسالمية فقط. ولكن يف دلدارس العامة 
 قد يتعلم، يف أمة اإلسالمية أو غَت اإلسالمية.

" يف  Gagneية. نقل ججٍت "يف تعليم اللغة العرب استخدم اإلسًتتيجية و الطريقة مهّمة
كتاب اإلسًتاتيجية التعليمية اللغة، إذا تربط اإلسًتاتيجية بالتعليم فتفهم اإلسًتاتيجية على 
مهارة الطالب يف التفكَت و حل ادلشكلة و اختاذ القرار. و ىذا يعرب أن عملية التعليم يؤثر 

.إن اإلسًتاتيجية التعلمية 1رالطالب تفكَتا فريدا ألن حيصل على حل ادلشكلة و اختاذ القرا
طرائق أو أساليب تنظيم ادلادة و تعليمها يف عملية التعليم مبستخدمة أنواع منبع ادلادة حىت 

و مفهوم اإلسًتاتيجية التعليمية أوسع من الطريقة و األساليب، و  2تكون التعليم الفعاال .
ىي رلموعة الطرق أو ىذا يعرب أن الطريقة و األساليب جزء اإلسًتاتيجية التعلمية.وطريقة
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اخلطوات ىف تنفيذ الشيئ أو العمل بالبناء على النظريات ادلوجودة لنيل األىداف ادلقررة.ىف 
 3ية ، تعليم ، فقافة ، و علم الًتبية.س الًتبية تدريس ىو تربو قام

استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة العربية أن ادلرء يستطيع 
لذا، إن استيعاب ادلفردات قدرة ادلرء على  .وادلفردات ىي كلمات 4أن يستخدم اللغة.

 استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.
 5داف تعليم ادلفرادات العربية، منها :أى

اجلديدة إىل الطالب بالقراءة و الفهم عما استمعوا إليو من قراءة ادلدرس أو  تعريف ادلفردات -أ 
 من الشريط.

تدريب الطالب االستماع إىل قراءة ادلدرس أو الشريط حىت يستطيعو أن يذكروا ادلفردات  -ب 
 جيدا و صحيحا.   

 ادلفردات ادلدروسة.إفهام الطالب معاىن  -ج 
 تدريب الطالب يف استعمال ادلفردات شفهيا و كتابيا. -د 
 تعويد الطالب يف وضع ادلفردات الوظيفي داخل اجلمل. -ه 

ىي تًتكب من 22 ىي تقع يف شارع.لنتاس دتور كلومًت  ادلدرسة الثانوية أمة وسط 
جراءة اليت تأثر لتبلغ العناصر اليت فيها : اإلنسانية و احملسوسة و السهولة و ادلادة و اإل
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و يف احملسوسة .لب و غَتىاااذلداف تعليم. أما عناصر من اإلنسانية تتكون : ادلدرس و الط
 تتكون : الكتاب و السبورة وغَتىا. و يف ادلرفق يتكون : الفصل و ادلكتبة و غَتىا.

ادلدرس فيها أمة وسط مبعهد تكنولوجي رياوقد حاول  الثانويةىف عملية التعليم بادلدرسة 
. الطالبيف إستيعاب ادلفردات لدى  الطالبم اللغة العربية دلساعدة زلاولة عظيمة يف تعلي

   :ومن احملاوالت الىت قام هبا ادلدرس كما يلي
 .استخدم ادلدرس طريقَة ادلباشرة والتدريبة وغَتىا  1
 .وغَتىا (Ekspositoriواسًتاتيجية )  Dominoاستخدم ادلدرس إسًتاتيجية لعبةبطاقة 2
 يعطئ ادلدرس حفظ ادلفردات كل مقابلة. 3
 .يعطئ ادلدرس تقوين قبل درس جديد 4

بالنظر إىل الظواىر السابقة، رأى الباحث أن إستعاب ادلفردات لدى التالميذ ىف 
استعاب ادلفردات الطالب زيادة.ولكن يف  وسط مبعهد تكنولوجي رياو أمة الثانويةادلدرسة

 :بعض الطالب   نقص استعاب ادلفردات و أّما الظهواىر ادلدرسة الثانوية أمة وسط
 . ةبعض الطالب مل يقدروا على النطق بادلفردات صحيح .1
الطالب مل يستطيعوا أن يًتمجوا ادلفردات يف اجلملة البسيطة اليت تعلمها من قبلها إىل  بعض .2

 . اللغو اإلندونسية
 متنوعة .طروق التدريس ادلستخدمة ىف تعليم اللغة العربية غَت . .3
 اسًتاتيجييات التدريس ادلستخدمة ىف تعليم اللغة العربية غَت متنوعة . .4
 بعض الطالب ال يستطيعون أن يذكروا ادلفردات اليت يتعلمون قبلها. .5
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ية تخدام الطريقة السمعية الشفو ذلك الباحث ادلفضة مبوضوع فعالية اسيرجو على قيام ب
 .الطالب ستيعاب ادلفردات العربية لدى( لًتقية ا Ala bingoباسًتاتيجية لعبة )

لًتقية  ala bingo. والباحث مرّتح مدرس اللغة العربية دلعرفة مهمة اسًتاتيجية لعبة 
 استيعاب ادلفردات  العربية للطالب .

ليساعدوا ان يذّكرو الطالب  (Ala bingo)إسًتاتيجية لعبة  Melvin L. Silbermanقال  
 6الذي تعّلمو.عن اإلصطالح و ادلفردات 

 Alaبناء على الظواىر السابقة فتدافع الباحث إىل القيام بتجريب إسًتاتيجية لعبة " 

bingo " يف تلك ادلدرسة، وسيجعل الباحث ىذا التجريب حبثنا علميا حتت ادلوضوع فعالية
ت ( لًتقية استيعاب ادلفرداAla bingoية باسًتاتيجية لعبة )لسمعية الشفو استخدام الطريقة ا

 .مبعهد تكنولوجي رياو الطالب يف ادلدرسة الثانوية أمة وسط العربية لدى

 مشكالت البحث .ب 
 استيعاب الطالب عن ادلفردات العربية. .1
 احملاوالت لًتقية استعاب ادلفردات لدى الطالب. .2
 اإلسًتاتيجية التعليمية . .3
 طريقة التعليمية. .4
( لًتقية استيعاب Ala bingoلعبة ) ية باسًتاتيجيةية استخدام الطريقة السمعية الشفو فعال .5

 .مبعهد تكنولوجي رياو  الطالب يف ادلدرسة الثانوية أمة وسط ادلفردات العربية لدى

 حدود البحث .ج 
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لطريقة ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحثفيحدد الباحث عن فعاليةاستخدام ا
لدى  ( لًتقية استيعاب ادلفردات العربية Ala bingoية باسًتاتيجية لعبة )السمعية الشفو 

 تكنولوجي رياو.وسط مبعهد يف ادلدرسة الثانوية أمة  الطالب
 أسئلة البحث .د 

ية باسًتاتيجية ىل استخدام الطريقة السمعية الشفو أما سؤال البحث ذلذا البحث ىي 
درسة الثانوية أمة لدى الطالب يف ادل استيعاب ادلفردات العربية  ( فعال لًتقية Ala bingoلعبة )
 عهد تكنولوجي رياو  مب وسط

 أهداف البحث .ه 
باسًتاتيجية لعبة  ةيو أما اذلدف ذلذا البحث دلعرفة فعالية استخدام الطريقة السمعية الشف

(Ala bingo  لًتقية استيعاب ادلفردات العربية ) وسط يف ادلدرسة الثانوية أمة  لدى الطالب
 تكنولوجي رياومبعهد 

 أهمية البحث . و
( لًتقية استيعاب Ala bingoباسًتاتيجية لعبة ) يةاستخدام الطريقة السمعية الشفو دلعرفة فعالية  .1

  .ادلفردات العربية للطالب يف ادلدرسة الثانوية أمة وسط مبعهد تكنولوجي رياو
 .ىذا البحث يهدف إىل مساعد ادلدرس ىف التعليم اللغة العربية للمدرس،  .2
استيعاب ادلفردات العربية لدى الطالب يف ادلدرسة ىذا البحث يهدف على ترقية  للمدرسة، .3

  .تكنولوجي رياووسط مبعهد الثانوية أمة 
لطالب الدى  استيعاب ادلفردات العربية ث عن ترقية ىذا البحث مرجع ذلم بالبح للباحثُت، .4

 .يف ادلدرسة الثانوية أمة وسط مبعهد تكنولوجي رياو
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 مصطلحات البحث . ي
لدفع عن األخطاء يف فهم ادلوضوع، فيوضَّح الباحث ادلصطلحات ادلوجودة يف ىذا 

 ادلوضوع:
 .7فعالية ىي أى شئ الذي فيو تأثَتة ) عاقبة، أثر واالنطباع( وحتصل على النتيجة 1
اإلسًتاتيجية التعلمية طرائق أو أساليب تنظيم ادلادة و تعليمها يف عملية التعليم مبستخدمة  2

 .8ادلادة حىت تكون التعليم الفعايل أنواع منبع
( تشكل أسلوب يف التعليم الىت فيها تعامل بُت الطالب وتغفر Ala bingoأدوات اللعبة ) 3

 9معرفة ودتلك فكرة القوة يف تأجيب ادلسأل ىف التعليم.
ية طريقة معتمدة على ادلدخل الًتكيب. وىذه الطريقة تؤكد على الطريقة السمعية الشفو  4

 .10ووصف  اللغة ادلتعلمة ابتدءا بالصوت، صيغة الكلمة وتركيب اجلملةالتحليل 
استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة العربية أن ادلرء يستطيع أن  5

. لذا، إن استيعاب ادلفردات قدرة ادلرء على 12وادلفردات ىي كلمات 11يستخدم اللغة.
 يف تركيب اجلملة لالتصال. استخدام ادلفردات العربية
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