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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 
اللغة العربية   ٔالكلمات الىت يعرب هبا العرب عن اغراضهم. ياللغة العربية ى

ا ثر أخلدىا أو  تغٌت اللغات كلماأ يصلها ىأىل إت السامية القريبة كإحدى اللغا
فضليات ىذه أدومها على حوادث الدىر حماسنة وغريىا من أوسعها صدرا و أو 

زوع فجر اإلسالم، فيها باللغة العربية ىي لغة اإلسالم وادلسلمني منذ  نأ ٕاللغات.
 ث خامت النبيني وادلرسلني.لكرمي ودستور ادلسلمني، وهبا حتدنزل القرآن ا

خرى  أ. وعلى نظرة . ٖنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربًِيا َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقْونَ إقال اهلل تعال : "
العربية ذات صلة طبيعية بفروع اللغة األخرى، كالقواعد النحوية والصرفية  كانت اللغة

  وغريىا.
الطالب على استخدام اللغة تكون يف  عند ىنري غنتور تاريغن، قدرة

استيعاب مفردات من تلك اللغة. إن كان استيعاب مفردات جديدة، فيستطيع أن 
ية يزيد من قدرهتم على استخدام يستخدام اللغة وإال فال. واتصاذلم يف الدرجة الصف

اللغة وىذه تدل على أن مهارهتم يف التعليم تكون بقدر مهارهتم يف استخدام اللغة. 
ولذلك البد لكل الطالب أن ينموا مفرداهتم ألهنا تتعلق تعلقا عميقا بقدرهتم يف 

  ٗاستخدام اللغة.

                                                           
ٔ
-ه ٕٗٔبريوت، -،)ادلكتبة العصرية، صيداجامع الدروس اللغة العربيةالشيخ مصطفى الغاليني،   

 ٚم(، ص:  ٕٓٓٓ
 

ٕ
، )سوسقا بريس و إنفينيت للطبعة و ادلسري من تاريخ األدب العرىب ادلعربالدكتور حممد نذير كرمي،  

    ٜٕم(، ص: ٕٗٓٓ-ه ٕ٘ٗٔالنشر فاكنربو ريو إندونيسيا، 
ٖ
 ٖٔٓ, اال ية, ص. سو رة يو سفن الكر مي , القرا   

ٗ
 Hendry Guntur Tarigan,Pengajaran Kosakata, (Bandung: Angkasa ٜٔٛ) hlm ٕ. 
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تعليم  يكون، لكي وللوصول إىل تعليم ادلفردات حنتاج إىل طريقة ووسيلة
إن اذلدف الرئيسي يف تعليم . للطالب تعليم ادلفرداتسهل ادلدرس ي. اادلفردات مؤثر 

اللغة ىو لتنمية مهارة الطالب يف  اللغة شفهيا أو كتابيا. وادلهارات اللغوية األربعة 
 ىي :

 . مهارة االستماعٔ
 . مهارة الكالمٕ
 . مهارة القراءة ٖ
 . مهارة الكتابةٗ

ادلهارات متعلقة بادلفردات، ألجل ذلك ينبغى لكل الطالب أن ومجيع تلك 
يستوعبوا ادلفردات استيعابا كافيا. واستيعاب ادلفردات الكايف يستطيع أن يعني نوعية 

 ادلرء يف  اللغة شفهيا أو كتابيا.
كما قال عبد احلميد وأصدقاؤه إن استيعاب ادلفردات ضروري ألنو شرط 

نسمى الطالب قادرون على استيعاب ادلفردات إن   ٘نبية.رئيسي يف تعلم اللغة األج
كانوا قادرين على ترمجة ادلفردات داخل اجلملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن 
استيعاهبم ال ينحصر يف حفظ ادلفردات دون ادلعرفة عن كيفية يف االتصال إما شفهيا 

 6أو كتابيا.
تعليم ادلفردات حيتاج إىل طريقة ووسيلة تعليمية، ليكون تعليم ادلفردات مؤثرا 

على طريقة التدريس الىت تساعد يف نفس الطالب. ليسهل ادلدرس يف شرح ادلفردات. 
فطريقة التقليد  .احلفظالتقليد و طريقة  مثل استيعاب ادلفرداتعملية التعليم لًتقية 

مهارة الفهم ادلسموع  وتنميةاللغة  القادرين علىالطالب  تدريبواحلفظ هتدف إىل 

                                                           
٘
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN Malang Press, 

ٕٓٓٛ hlm.ٙٓ 
ٙ
 Ibid, hlm. ٙٔ 
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وادلنطوق. وعملية التعلم والتعليم هبذه الطريقة من خالل ادلظاىرة، تدريب القواعد، 
 ٚ.ةأسلوب الكلمة وتقليد نطق ادلدرسو 

قال الدكتور عبد احلليم إبراىيم " إن الوسيلة التعليمية ضرورية ألهنا  تنشئ 
إرادهتم للذىاب إىل ادلدرسة ولتثبيت ادلعرفة لدى الطالب السرور وتؤثر محاساهتم، 

   ٛوالخًتاع التعلم ألن  الوسيلة حتتاج إىل احلركة واالبتكار.
ادلعينات من  وسيلةفردات ادل تعليم يف ستعملن نستطيع أن الوسائل باستخدام

بنفسو يف . وىذه الوسيلة تساعد ادلدرس على شرح ادلادة بالصورة اليت يصنعها بصريةال
 . 9شرح ادلادة أو استعداد ادلدرس من قبل

إحدى ادلدارس اليت تعلم اللغة بكنبارو  ادلتقني"" ادلتوسطة اإلسالميةيف ادلدرسة 
لقد حاولت ادلدرسة حماولة عظيمة يف تعليم اللغة العربية دلساعدة استيعاب العربية، 

 ادلدرس كما يلي:ادلفردات لدى الطالب. ومن احملاوالت الىت قام هبا 
التدريس يف تعليم اللغة العربية يف استيعاب ادلفردات منها  استخدم ادلدرس طرق .ٔ

 السمعية والشفوية. طريقةالطريقة ادلباشرة و ال
مية ادلتنوعة يف تعليم اللغة العربية يف استيعاب يالوسائل التعل صنع ادلدرس  .ٕ

 .يمية والصورة و اللوحةادلفردات منها البطاقة التعل
 دقيقة يف األسبوع. ٓٛوالوقت ادلمنوح لتعليم اللغة العربية  .ٖ

استيعاب  دلفردات لدى الطالب بعد أن قام هبا ادلدرس فمن ادلرجو استيعاب
 استيعاب ادلفردات ناقصة. عاليا ولكن قدرة الطالب يف

 ادلتوسطةبناء على مالحظة متهيدية قامت هبا الباحثة يف مدرسة ادلتقني 
 فجدت الباحثة الظواىر التالية: بكنبارو اإلسالمية

                                                           
ٚ
Bisri Musthafa dan Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa 

Arab, Malang: UIN Maliki-Press, ٕٕٓٔ, hlm ٖٙ  
ٛ
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. ٕٓٓٗ. hlm. ٚٙ 
ٜ
 Acep Hermawan, Op Cit, hlm. ٕٖٙ 
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 فصيحا.على نطق ادلفردات  اقدرو ي الطالب ملبعض  .ٔ
 بعض الطالب خيطئوا يف استعمال ادلفردات ادلناسبة يف احلوار. .ٕ

 الطالب مل يقدروا على تكميل الكلمات يف اجلمل.بعض  .ٖ
  .من قبل البسيطة اجلمل يًتمجوا أن يستطيعوا ملالطالب  بعض .ٗ
 يستطيعوا على حفظ ادلفردات من قبل. الطالب مل بعض .٘

بناء على الظواىر السابقة أن استيعاب ادلفردات لدى الطالب يف ادلدرسة 
مل حتصل أىداف تعليم مفردات اللغة ناقص و  "ادلتقني" بكنبارو ادلتوسطة اإلسالمية

وىي طريقة التقليد فلذا حتتاج إىل الطريقة والوسيلة ادلناسبة يف تعليم ادلفردات.  العربية.
 يدربون على مالحظة الطالب يف ىذه الطريقة والوسيلة ألن الصورة بوسيلةواحلفظ 

ستعيبوهنا استيعابا  تذكرىا فلذا ونطق ادلفردات مرات حىت يسهل ذلم  وسيلة الصورة
: فعالية ادلوضوع العلمي حتت البحثبقوم تأن  ةالباحث تدافأر و لذلك  .كافيا

لترقية استيعاب المفردات العربية لدى  الصورةوسيلة بطريقة التقليد والحفظ 
  "المتقين" بكنبارو( اإلسالمية المتوسطة)بحث تجريبي في المدرسة  الطالب

 مشكالت البحثب. 
 أما مشكالت البحث فهي:

 قدرة استيعاب طالب ادلفردات يف تكلم اللغة العربية ضعيفة. .ٔ
 يف تعلم اللغة العربية منخفضة.رغبة الطالب  .ٕ
 تعبري الطالب مادة التعليم اللغة العربية صعب. .ٖ
 اشًتاك الطالب يف ممارسات اللغة العربية قليل. .ٗ
 قدرة الطالب يف استعمال ادلفردات ادلناسبة داخل اجلملة ضعيفة. .٘
 ىلًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدالصورة وسيلة ب تقليد واحلفظطريقة الفعالية  .ٙ

 .بكنبارو "ادلتقني" ادلتوسطة اإلسالمية درسةالطالب يف ادل
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 ج. حدود البحث 
طريقة فعالية  ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث، فتحدد الباحثة يف

يف الطالب لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى الصورة وسيلة ب تقليد واحلفظال
 .بكنبارو "ادلتقني" ادلتوسطة اإلسالمية  درسةادل

 أسئلة البحثد. 
فعالة  الصورة وسيلةبالتقليد واحلفظ ىل طريقة سؤال البحث ىف ىذا البحث " 

 "ادلتقني" ادلتوسطة اإلسالمية درسةادل الطالب يفلًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى 
 ؟ بكنبارو

 أهدف البحثه. 
ترقية استيعاب الصورة يف  وسيلةبتقليد وحلفظ الطريقة  فعاليةىدف البحث دلعرفة 

 بكنبارو. "ادلتقني" اإلسالمية ادلتوسطة درسةادليف الطالب ادلفردات العربية لدى 

 و. أهمية البحث
معرفة تطوير تعليم اللغة العربية والسيما استعمال الطريقة والوسائل يف عملية  .ٔ

 تعليم ادلفردات لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية.
العربية عن كيفية  الوسائل التعليمية لًتقية استيعاب ادلفردات لدى دلدرسة اللغة  .ٕ

 الطالب.
 للباحثة عن الوسيلة التعليمية ادلناسبة يف ترقية استيعاب ادلفردات لدى الطالب. .ٖ

 مصطلحات البحث . ز
لدفع عن األخطاء يف فهم ادلوضوع، فتوضح الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف 

 ىذا ادلوضوع:



6 
 

. جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، مضبوطة، تأثري و نفوذىي  الفعالية .ٔ
فة وحتقيق وادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظي ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.

  10.يف األنشطة اشًتاك األعضاءاألىداف وسداد الوقت و 
مث يقلد الطالب عن نطق ادلفردات  ىي ينطق ادلدرسطريقة التقليد واحلفظ  .ٕ

 11.ادلفردات مرة أو ثالث مرات حىت يسهل للطالب ذكر تلك ادلفردات
وسيلة الصورة ىي الوسائل البصرية، و ىي الصورة اليت مستخدمة يف شرح معاين  .ٖ

 12ادلفردات و الًتاكيب اللغوية اجلديدة .
 ٖٔ استطاع يف جانب معنّي.ادلراد بو ىو ىنا فهم و استيعاب ادلفردات ىي  .ٗ

فإن استيعاب ادلفردات قدرة ادلرء  .ٗٔمفردة ىي كلمات عربيةوادلفردات مجع من 
 .كأداة االتصال بينهم  ادلفردات العربية يف تركيب اجلملعلى استخدام 
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