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 الفصل األول
 أساسية البحث

أ. خلفية البحث   
 ماببلة ادلتتاللة و ليكون الرتبية ىي عملية تأثري الطالب ليكونوا متهيئني يف

النفس مالئمب بتطرير اجملتمع الذي يعيشون فيو. فيكون اجتبه عمبلية تعليمية تغري 
 2و ببلتعليم مهمربن بو يعىن التعلم و التعليم. 1لتحايق ىذا اللحث .

ىي لتطوير طبقة  2223عبم  22ىدف الرتبية ادلكتوبة يف الابنون رقم 
الطالب ليكونوا انبسب مؤمنني متاني يتخلاون خبلق حتن و سالمة أجتبمهم و 

يادروا على إجببة مؤثرات يف رلتمعهم و يكونون متؤلني يف حيبهتم  فكبرىم حتر أ
و لذلك ضلن ضلتبج إىل ادلدرسة سلططة أىلية كبنت أو حكومية ألنر  3اليومية .

ادلدؤسة مؤستة تربوية رمسية تؤدرى التعليم من مرحلة إعدادية حت مرحلة عبلية أو 
فيهب اللغة العربية أن هتتمر برتقية قدرة مرحلة جبمعة . فبدلدارس أو ادلعبىد الت تعلم 

ب على استيعبب ادلهبرات اللغ تعليم 4وية األربعة وال سيمب استيعبب ادلفردات .الطالر
اللغة العربية يلدأ من مرحلة اعدادية حت مرحلة جبمعة أو عبلية أي الدراسة العليب . 

ب لتعليم اللغة  ة الدين و لغة متتعملة يف اداء بعض غالعربية مهمر جدرا , ألّنر
 العلبدات كبلصالة . 

اللغة العربية   5هبب العرب عن اغراضهم. اللغة العربية ىى الكلمبت الت يعرب
و اخلدىب  تكإحدى اللغبت التبمية الاريلة اىل اصلهب ىى اغىن اللغبت كلمب
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اوسعهب صدرا و ادومهب على حوادث الدىر زلبسنة و غريىب من افضليبت ىذه و اثرا
 6اللغبت.
تكون و كذلك ببدلعلرم و ادلتعرلم البد ذلم أن لمدرس  دور مهمر يف الرتبية،ل
يف عملية التعلرم و التعليم. الزم على ادلدررس أن يعلرم بطرياة ادلتنورعة ألنر  مرتابطة

ستعبب على إذا اإلىذه الطرياة أمكنو أن يلاي ادلبدرة ادلتعلراة بلغة العربية جيردا . 
 طرياة التعلرم كبن ادلدررس يلاى ادلبدة جبيرد حتر يتهرلو عن إختيبر الوسيلة التعليمية و

الوسبئل التعلمية الت يتتخدمهب ادلدررس يف آداء عملية تعليم يتتخدم يف التعليم .
 ،اللغة العربية البدر أن تكون مالئمة ببدلواد ادلدرسية ومنبسلة مبتتوى عاول الطالب

لتكون ىذه الوسبئل تؤدى التعليم إىل األىداف ادلنشودة والسيرمب استيعبب ادلفردات 
 7اجلديدات .

وأحيبنب جديد   ،أنر يف التنة الدراسية اجلديدة جديد لدى الطالبنعرف 
ورمبب يصعب على ادلدرس ، لك مب يتعلق ببلتعلم والتعليم لدى ادلعلم وادلعلمبتذك

نفتو أن يشرح ادلبدة اليت يعلمهب حني الطالب حيتبجون إحتيبجب شديدا إىل تلك 
 ،الدراسية استيعببب صحيحبولذلك ال بد على ادلدرس أن يتتوعب ادلواد  ،ادلبدة

وىذا حيتبج إىل استيعبب مبدة كبنت أو وسيلة من وسبئل التعليم ادلنبسلة ببدلواد 
ادلدرسة لتكون عملية التعليم متبعدة وسهلة على الطالب يف فهم استيعبب ادلواد 
والسيمب ادلفردات اجلديدة ألن استيعبب ادلفردات تتبعد الطالب يف التكلم ببللغة 

وىنبك عدة  ،الستيعبب ادلفردات حيتبج إىل طرياة خبصة وتانية خبصة أيضب ،يةالعرب
"طرياة ادلراقلة اللغوية يف تعليم اللغة العربية ببستخدام . طرق التعليم اللغة العربية منهب

( وىذه الطرياة تنبسب يف تعليم ادلفردات. Flanel Board) اللوحةالفالنيليةلعلة
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استيعبب ادلبدة على الطالب وتتهيلهم يف تذكري حفظ ادلفردات ويهدفو إىل تتهيل 
 8بصوٍر قدرمهب ادلدررس .

ىي إحدى ادلدارس الت تعلم فيهب ادلدرسة ادلتوسطة ادلتكبملة الفتية بلكنلبرو 
فيهب لكي يتتطيع الطالب أن يتتوعلوا  العربيةتعليم اللغة ف اىدأب اللغة العربية

ة والكتببة واالستمبع والتكلم.يف ىذه ادلدرسة قد ءالارآ مهبرات اللغة العربية يعىن
سعت دلتبعدة الطالب يف فهم اللغة العربية سعيب عمياب وجيدا يف تعليمهب، إمب من 

ليكون الدرس سهال إسرتاتيجية التعلم التعليم والوسبئل التعليمية وإمب من  طرياة
عن مفردات مل تصل  ولكن تلك األىداف الت ال تتخلعومفهومب لدي الطالب. 

 إىل ادلتتوى األعلى كمب وجدت اللبحثة فيمب يلى :
 الطالب أن يكتب ادلفردات كتببة صحيحة بعض ادريال  (1
 الطالب معىن ادلفردات ادلتعلمة  بعض ال حيفظ  (2
 ستخدام ادلفردات ادلعلمةبرتلوا اجلملة بيالطالب أن  بعض ال يادر (3
 ات عند التكلمالطالب على استخدام ادلفرد بعض ال يادر (4
 و ادلدرسةأادلفردات يف بيئة الفصل  ابعض الطالب مل يعرفو  (5

وادلفردات مهمة جدا يف تعليم اللغة األجنلية  وكذلك يف تعليم اللغة 
الطرياة مب تتتخدم ألن  الطرياة استخدامغري بح لعملية التعليم ب ال صل. و 9العربية

 12للحصول على أىداف التعلم ادلاررة.
ألن الوسيلة كل مب . 11طرق التدريس متأثر يف الوسيلة من أحداختيبر أمب 

لمدرس قبدر على فينلغيل 12وتوضيح الدرس ذلم. التالميذيتتعني بو ادلعلم على تفهيم 
 ببلوسيلة التعليمية.ادلنبسب  طرياة التعليمحتديد 
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ستيعبب ادلفردات ن يتتخدمهب ادلدرس الأومن وسبئل التعليم الت ديكن 
ادلفردات ادلعينة. وىذه  ستيعببا" لتتهيل  الطالب على الفالنيلية اللوحة"يى

الكلمبت أو  ،وسيلة استخدمهب ادلدرس يف التعليم ولتمرين قراءة ادلفردة الوسيلة
التعلريات الكبملة بدون التحليل عن النص ادلاروؤ. وىذه الوسيلة هتدف إىل تطوير 

 13اجلهرية.األسلوب والاراءة ، معرفة استيعبب ادلفردات
 تعلمي إحدى ادلدارس منبكنلبرو  "اإلسالمية ادلتكبملة"الفتية ادلتوسطةادلدرسة 

. اللغة العربية عليممن قتم ت اللغة العربية درسمرج خياللغة العربية،  فيهب الطالب
 ىيف تعليم اللغة العربية دلتبعدة استيعبب ادلفردات لد حبول عييملادحبول ادلدرمس

رس  تدالوطرياة  .بكنلبرو اإلسالمية ادلتكبملة"الفتية" ادلتوسطةالطالب يف ادلدرسة 
 اإلسالمية ادلتكبملة"الفتية"ادلتوسطة مدرس اللغة العربية ىف ادلدرسة ومخدتتي

 وطرياة الرتمجة.  زلبضرة  طرياة بكنلبرو 
بنبء على تلك اليواىر فأرادت اللبحثة أن تلخث فعبلية ىذه طرياة حتت 

 Flanel) )الفالنيلية  اللوحة لةبوسي ةئيااالنتقفعالية استخدام الطريقة ادلوضوع " 

Boardاستيعاب المفردات لدي الطالب في المدرسة  لترقية
 " بكنبارو "المتكاملة الفتية"اإلسالميةالمتوسطة

 اللبحثة ىذا ادلوضوع للدوافع اآلتية :وقد اختبرت 
 ىذا اللحث مل يام أحد ببللحث عنو من قلل. (1
ىذا اللحث جذاب لللحث ألنو متعلق لتنمية نوعية التعليم والسيمب تعليم اللغة  (2

 العربية.
 ىذا اللحث منبسب ببلاتم الذي تتعلم فيو اللبحثة.  (3
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 ب. مشكالت البحت
استيعبب ادلفردات لدي اللوحةالفالنيليةبوسيلةلرتقيةئيةباالنتابلية الطرياةفع.  1

 بكنلبرو " "ادلتكبملة الفتية"اإلسالميةالطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة
 رغلة الطالب يف التعليم .  2
 . اىتمبمب الطالب بدرس اللعة العربية  3
 . احملبوالت لرتقية استعبب ادلفردات لدى الطالب 4
 . استيعبب الطالب يف شلبرسبت اللغة  5

 ج . حدود البحث
فعبلية اللبحثة عن  تحدد، و ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا اللحث

لرتقية استيعبب Flanel (Boardالفالنيلية ) ئية بوسيلة اللوحةباستخدام الطرياة االنتا
 .بكنلبرو "الفتيةادلتكبملة "اإلسالمية ادلفردات لدي الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة

 
 د . سؤال البحث

 ئية بوسيلةبىل استخدام الطرياة االنتا" اللحث ىف ىذا اللحث سؤال 
لرتقية استيعبب ادلفردات لدي طالب الصف الثبمن  يف  فعبل الفالنيلية اللوحة

 بكنلبرو ؟ "الفتية"ادلتكبملة  اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطة
 

 . هدف البحث ه
ئية بوسيلة باالنتا فعبلية استخدام الطرياة دلعرفة وأمب ىدف اللحث فهو  

 سطةف الثبمن يف ادلدرسة ادلتو صقية استعبب ادلفردات لدي طالب اللرت  يةنيلالالف
 .بكنلبرو "ادلتكبملة الفتية"اإلسالمية
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 . أهمية البحثو 
 أمهية اللحث ذلذا اللحث ففيمب يلي:

 .ىذا اللحث يعطى ادلتبعدة احلتنة على ادلدرسة يف ترقية التعلم ،للمدرسة . أ
 لدافع الطالب ليكونوا مبىرين يف التكلم ببللغة العربية . ،للطالب . ب
لتعمق و توسيع خربهتب يف التعليم ولتكميل شرط من الشروط يف لللبحثة، . ت

 .احلصول إىل شهبدة ادلؤىل يف الطلاة األوىل
مكتلة قتم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم زيبدة خزينة علمية يف  . ث

 جلبمعة سلطبن شريف قبسم االسالمية احلكومية ريبو .
 ي . مصطلحات البحث

 ادلصطلحبت ادلوجود فيو : ةح اللبحثفتوضر ، الجتنبب األخطبء يف فهم ادلوضوع 
وادلراد ىنب حبل تدل على مدى  14الفعبلية ىو احملصول عن األىدف ادلنشود .   .1

يف حيصل على األىداف التعلمية الت قد قررىب ادلدرس التخطيط التعلمى 
 التختطيط

الطرياة ىي شبملة مريلطة بتادمي ادلواد الدراشية منيمب وغري ادلتعرضة وادلعتمدة  .2
 على ادلدخل ألن اخلطة ادلتعبرضة  وكل جرء يشكل على الواحدة.

.استيعبب ادلفردات، .3 وادلفردات 15ادلراد بو ىو ىنب فهم و استطبع يف جبنب معنير
 16مجع من مفردة ىي كلمبت عربية

ىذه الطرياة مجع عدة الطرق التبباة . ووجود ىذه الطرياة لتاليل عيوب طرياة  .4
أخر و لفعبل عملية التعليم و التعليم . و ديكن ادلدرس أن يتتخدم عدة الطرق 

 عند التعليم
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