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 الفصل األول
  أساسيات البحث

 
 خلفية البحث .أ 

تعليم اللغة العربية صعبا عند التالميذ إما يف ادلرحلة ادلتوسطة وادلرحلة العالية. ألن 
فيها مشكالت كثرية و متنوعة منها يف نظام صويت و نظام صريف و ادلفردات و نظام 

أخرى إن اللغَة العربيَة أقرُب حبياة مباشرًة أو غرَي مباشرِة. بعبارٍة  .1حنوي و نظام إمالئي 
التالميذ من اللغات األجنبية األخرى و أعظُم أَهِّيتها للمسلمني الناطقني هبا أو غري 

. وال شك أن اللغة العربية ضرورية للناس.فالتعليم حيتاج إىل طريقة 2الناطقني يف العامل
العربية حىت أنشطة تعليمية مرحية التدريس والوسيلة التعلمية ادلناسبة لتسهيل تعليم اللغة 

 وال مملة.

عن مقياس القدرة واحملتوى الًتبية  سنة  2ير الشؤون الدينية رقم وتذكر يف قرر وز 
اإلسالمية واللغة العربية أن أىداف تعليم  اللغة العربية ىي تطوير قدرة التالميذ على 
االتصال باللغة العربية من ناحية اللسان والكتابة الىت تشتمل فيها ادلهارات اللغوية 

 3األربعة وىي مهارة االستماع والكالم والقرآءة والكتابة.

ع تلك ادلهارات ال تتخلع عن استعمال ادلفردات، و ألجل ذلك ينبغى لكل ومجي
تالميذ أن يستوعب ادلفردات استيعابا كافيا. واستيعاب ادلفردات الكايف يعني ادلرء يف 

 ادلهارات اللغوية حتتاج إىل استيعاب ادلفردات. 4استخدام اللغة شفهيا أو كتابيا.
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ة األجنبية و كذلك يف تعليم اللغة وادلفردات مهمة جدا يف تعليم اللغ
وتقصد هبا اللفظية أو الكلمة الىت العربية.ادلفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة، 

 . 5تتكون من حرفني فأكثر وتدل على معٌت

  :أما أىداف يف تعليم ادلفردات العربية فيما يلى      

 ادلسموع. ة أم فهم التعرف عن ادلفردات اجلديدة للتالميذ إما من عملية القراء .1
 لتمرين نطق ادلفردات جبيدة وصحيحة حىت يقدروا على التكلم والقراءة. .2
 لفهم معاىن ادلفردات الىت قامت بنفسها أو داخل اجلملة. .3
ليقدر التالميذ على استخدام ادلفردات عند التكلم والكتابة على حسب النظام  .4

 6الصحيح.

 احلكومية يةماإلسال ادلتوسطةوأما اىداف تعليم مفردات اللغة العربية ىف ادلدرسة   
 يف الصف الثاين فيما يلى: كمبار8

 يقدر التالميذ على فهم ادلعٌت ادلفردات عندما يسمع او يقرأ .1
 على كتابة ادلفردات باجليدة التالميذيقدر  .2
 ىف الكتابة او ىف الكالميقدر التالميذ ان يستعمل ادلفردات ىف اجلملة اما   .3
 يقدر التالميذ على قراءة ادلفردات إن وجدهتم ىف الكلمة .4

يسمى التالميذ قادرين على استيعاب ادلفردات إن كانوا قادرين على ترمجة ادلفردات 
واستخدامها داخل اجلملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعاهبم ال خيتص يف حفظ 

وللوصول 7استخدامها يف االتصال إما شفهيا أو كتابيا. ادلفردات دون ادلعرفة عن كيفية
إىل تعليم ادلفردات حنتاج إىل طريقة و وسيلة تعليمية، لكى ىف تعليم ادلفردات يرجوا مؤثر 

                                                           
 .1( ص  1997) جاكرتا : سبيل السالم، دليل الكتاب والًتجم، حممد منصر وكستياوان، 5 

6
 Abdul hamid, Op.Cit. hlm 33. 

7
Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Malang:UIN Malang Press, 2008. hlm.61. 



 

3 
 

وكفاءة. سهل ادلدرس صرحا التعليم ادلفردات، و سهل التالميذ ىف استيعاب ادلفردات ىف 
 ند تعلم اللغة تتكون من عدة متنوعات.التعلم.  والطرق ادلستخدمة يف مدة قددية ع

ديكن استخدامها يف تعلم اللغة،  William Francis Mackeyىناك مخس عشرة طريقة عند  
منها : الطريقة ادلباشرة، الطريقة الطبيعية، الطريقة السكولوجية، الطريقة النطقية، طريقة 
القراءة، طريقة القواعد والًتمجة، طريقة الكهرباء، طريقة الوحدة، طريقة ادلراقبة 

 8.التدريب , قة ادلمارسالتقليد و احلفظ، طري ، طريقة,اللغويةالطريقة األسئلة و األجوبة
وبالتايل قال الدكتور عبد احلليم إبراىيم إن الوسيلة التعليمية ضرورية ألهنا أن تنشئ 
السرور وتؤثر محاساهتم، إرادهتم للذىاب إىل ادلدرسة ولتثبيت ادلعرفة لدى التالميذ 

 9والخًتاع التعلم ألن استخدام الوسيلة حيتاج إىل احلركة واالبتكار.
إىل أن اإلنسان من دييل إىل اللعبة، فكان التالميذ أرغب ىف اللعبة من  بالنسبة

 التعلم. ألن اللعبة تسر قلوب التالميذ ، ويستطيع التالميذ أن يعربوا اإلحساس والتكيف
بالبيئة من خالل عملية اللعبة. وعملية اللعبة تعطى الفرصة  للتالميذ لالستطالع، 

 10تكار والتعلم ادلريح.االكتشاف، تعبري اإلحساس، االب
من الوسيلة التعليمية اليت ديكن أن يستخدمها ادلدرس لًتقية استيعاب ادلفردات ىي 

و أىدف ىذه اللعبة لتدريب قدرة التالميذ berburu kata))وسيلة اللعبة "مطاردة الكلمة" 
بطريقة دلعرفة ادلفردات الىت أعطاىا ادلدرس قبلها  و تدريب لًتقية إستعاب ادلفردات 

 11اخليال جبمع احلروف باحلروف األخرين.
إحدى ادلدارس اليت تعلم فيها  ىيكمبار 8 احلكومية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

ة يف ىذه ادلدرسة من قسم تعليم اللغة العربية. قد يذ اللغة العربية، خترج ادلدّرسالتالم
عدة استيعاب ادلفردات لدي حاولت ادلدرسة حماولة عظيمة يف تعليم اللغة العربية دلسا
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كمبار. ومن احملاوالت الىت قامت هبا ادلدرسة فيما 8التالميذ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 يلي:

استخدمت ادلدّرسة طريقة التدريس إلستيعاب ادلفردات، عرفت ادلدّرسة ادلفردات  .1
 بعد ذلك ادلتعلقة بادلادة الدراسية مث أمرت ادلدرسة التالميذ حلفظ تلك ادلفردات

ادلفردات اليت حيفيظون.وقد فعلت ادلدرسة ىذه احملاوالت ىف البحث  ادلدرسة تسمع 
 اجلديد.

 تسجع ادلدرسة التالميذ للحماسة ىف تعلم اللغة العرابية و أَهية تعلمها. .2
ليكون الدرس سهال ومفهوما لدي استخدمت ادلدرسة اإلسًتاتيجية التعليمية أيضا.  .3

 .التالميذ

 مالحظة دتهيدية الىت قامت هبا الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةبناء على 
 كمبار  وجدت الباحثة الظواىر التالية، منها:8 احلكومية

 ال يقدر بعض التالميذ على نطق ادلفردات صحيحا. .1
 أن يكتب ادلفردات كتابة صحيحة التالميذال يقدر بعض  .2
 معٌت ادلفردات ادلتعلمة   التالميذال حيفظ بعض  .3
 أن يرتبوا اجلملة باستخدام ادلفردات ادلتعلمة التالميذال يقدر بعض  .4
 على استخدام ادلفردات عند التكلم التالميذال يقدر بعض  .5
 ادلفردات يف بيئة الفصل أو ادلدرسة. نال يعرفو  التالميذبعض  .6

بالنظر إىل الظواىر السابقة ، نظرت الباحثة أن استيعاب ادلفردات لدي التالميذ 
داف تعليم اللغة العربية. مل حتُصل على أى كمبار8 احلكوميةادلدرسة ادلتوسطة االسالمية 

 تاج إىل الطريقة و الوسيلة ادلطابقة ىف تعليم ادلفردات. حيفلذلك 
باستعمال وسيلة اللعبة "مطاردة  بتدريالفعالية طريقة  أرادت الباحثةولذلك 

 العربية لدى التالميذ لًتقية استيعاب ادلفردات يف تعليم اللغة (berburu kata)الكلمة" 
 لكي حُيِصل على اذلدف ادلنشود.
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 بالتدريب طريقة  فعالية وستجعل الباحثة ىذا التجريب حبثا علميا حتت ادلوضوع 
لًتقية استيعاب ادلفردات يف  (berburu kata)استعمال وسيلة اللعبة "مطاردة الكلمة" 

وقد  كمبار8احلكومية  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية التالميذالعربية لدى  تعليم اللغة
 اختارت الباحثة ىذا ادلوضوع للدوافع اآلتية :

 ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث عنو من قبل. .1
 ىذا البحث مناسب بالقسم الذي تتعلم فيو الباحثة.  .2
استيعاب ادلفردات يف التعلم و التعليم اللغة العربية مهم جدا بل يكون ضروريا  .3

 خصوصا يف تعليم ادلفردات لالستيعاب واستخدامها يف التكلم و الكتابة.
 مشكالت البحث .ب 

 أما مشكالت البحث فكما يلى:    
 عن ادلفردات اللغة العربية التالميذاستعاب  .1
 يف ممارسات اللغة العربية التالميذاشًتاك  .2
 معاير استعاب ادلفردات ادلستعملة يف التقوًن .3
 يف تعليم اللغة العربية التالميذرغبة  .4
 (berburu kata)استعمال وسيلة اللعبة "مطاردة الكلمة" ب فعالية طريقة التدريب .5

تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة للغة العربية لدى ات يف تعليم الًتقية استيعاب ادلفرد
 ركمبا8اإلسالمية احلكومية 

 حدود البحث .ج
الباحثة عن فعالية طريقة ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث، فتحددت 

( لًتقية استيعاب berburu kataاستعمال وسيلة اللعبة "مطاردة الكلمة" )ب التدريب
 ركمبا8العربية لدى تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلفردات يف تعليم اللغة 
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 أسئلة البحث . د
استعمال وسيلة اللعبة "مطاردة ب بطريقة التدريالبحث ىف ىذا البحث ىل سؤال 
العربية لدى  فعال لًتقية استيعاب ادلفردات يف تعليم اللغة (berburu kataالكلمة" )

 ؟ ركمبا8اإلسالمية احلكومية تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة 
 أهداف البحث . ه

باستعمال وسيلة اللعبة "مطاردة  بيوأما ىدف البحث فهو دلعرفة فعالية طريقة التدر     
تالميذ  العربية لدى ( لًتقية استيعاب ادلفردات يف تعليم اللغةberburu kataالكلمة" )

 " ركمبا8ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "
 أهمية البحث .و

 أما فوائد البحث فيما يلي : 
معرفة لرئيس ادلدرسة عن تطوير تعليم اللغة العربية والسيما الطريقة والوسائل  .1

 ادلفردات لدى التالميذ.
دلساعدة ادلدرس يف اختيار الطريقة والوسيلة التعليمية ادلناسبة ىف ترقية استيعاب  .2

 ادلفردات لدى التالميذ.
ة و الوسيلة التعليمية ادلناسبة ىف ترقية استيعاب لتوسيع معرفة الباحثة عن الطريق .3

 ادلفردات لدى التالميذ.
 مصطلحات البحث.ز

لدفع عن األخطاء يف فهم ادلوضوع، فتوضح الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف ىذا 
 ادلوضوع:

يف ادلنجد أن مبعٌت تأثري أو نفوذ.  12فعالية ىي مصدر من فعال، وىي أمثلة ادلبالغة .1
  13ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج،لية معٌت الفعا

 .ىي  الكيفية اليت جيب أن تكون يف الوصول  إىل الغاية ادلعيّنة التدريب الطريقة  .2
                                                           

  145(, ص  2001) الدار البشائر االسالمية :   الدراسات اللغوية والنحوية، شيخ االسالم ابن تيمية،  12
 .952(، ص. 1986، )دار ادلشرق: بريوت، ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  13



 

7 
 

و ادلراد ىنا اللعب اللغوي الًتبوى الذي (berburu kata) اللعبة  "مطاردة الكلمة"  .3
 .يف تذكري ادلفردات  التالميذيسّهل 

قدرة ادلرء على استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة   استيعاب ادلفردات ىي .4
 كأداة االتصال بينهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




