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 الفصل األول 
 أساسيات البحث 

 خلفية البحث . أ
التعليم شئ مهم جدا يف حياة الناس، والتعليم جهد مدرس اإلحداث 
 تغيريات جيدة يف التالميذ. التعليم ىو أيضا إحدى  ادلكونات اذلامة يف حياة الناس.

فقد أصبح مسة عادية  1تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا مبدوء يف القرن السابع عشر.
أن درس اللغة العربية من   الثانوية  ادلدرسة التالميذ ادلدرسة ادلتوسطة و  التالميذ لدى 

مادة صعبة. وادلشكالت اليت تنشأ يف تعليم اللغة العربية عادة ما تتعلق بااللنظام 
 التصال.وىذه ادلكونات مهمة يف ا 2.الصويت، وادلفردات، وتركيب اجلملوالكتابة وحنوىا

ادلشكالت الصادرة يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية تنقسم إىل قسمني: 
أوال، مشكلة لغوية و مشكلة غري لغوية. من ادلشكالت اليت تشمل على مشكلة لغوية 

 والقراءةىي النظام الصويت، )وىذه ادلواد ىي أكثر تأثريا يف تعليم االستماع واحملادثة  
مث ادلفردات مث قواعد اللغة مث الكتابة. أما بالنسبة إيل مشكلة غري لغوية ىي  والكتابة( 
يف تعلم اللغة العربية، والوسائل ادلتاحة، وادلناىج الدراسية، وطرق التعليم  التالميذ رغبة 
مع ادلدرس و مصدر التعليم يف بيئة  التالميذالتعليم ىو عمليو التعفاعل بني  .3وغريىا
عليم ىو النشاط الذي اشًتك فيو ادلرء للحصول على ادلعارف و ادلهارات الت 4التعليم.

فموفق ادلدرس  التالميذوالتليم ىو عملية تورط ادلدرس و . واخلري بانتفاع ادلصادر للتعلم
                                                 

  39, ص141عبد اهلل صاحل السعود, الطريقة العامة و تدريس الغة, ادلملكة العربية, السعودية. 1
 33ص. ( ۰۲۲1وس اإلسالمي احلكومى، )باتوسنجكار: جامعة زلمود يون طرق تعليم اللغة العربية،عبد احلليم حنفى، 2
 74ص.  ,ىا1423 ,جامعة االمام زلمد بن سعود االسالمي ,طرق تدريس اللغة العربية للنا طقني بلغات أخرى ,عبدالعزيز بن ابراىيم3

15(،  ص.1989مصر،  ادلصورة  جامعة هبا) طقني النا لغري العربية تعليم،  طعيمة امحد.شدي  4  
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التعليم تفكرون أكثر من الناس تفكرون أن التعلم شئ شلل وال تنامى ىذا  5ىنا مرافق .
دلدرس ولكن عندما ادلدريس يعصل التمرين. تشعرون نستطيع أن ينظر ىف البيان ا

التالميذ صعبة انتها عملى كل مشكالت تأثري بنتيجة التالميذ طريقة  استجراجية. نظر 
أن التعليم الذى يعاملون ادلدرسون خصوصا ىف االستنباط البحث ادلفردات اللغة العربية 

ىف عملية التعليم ىذا خافت تأثري  يقال على ابتكار التالميذ ال حيبو ويسئمون التالميذ.
 على طريقة ادلدرس الذى يستعمال طريقة االستجراجية زلاضره ومسعية و شفهية.

أما اذلدف يف تعليم العربية فقد حصل على ىددف تعليمية أساسيا. 
واذلدف العام يف تعليميها ليساعد التالميذ على فهم القران واحلديث كمصادر أحكام 

الدينية والثقافة اليت تكتب باللغة العربية. و يف نظام وزير الشؤون  والكتباإلسالم  
عن مقايس القدرة و احملتوى الًتبية اإلسالمية و اللغة العربية  2007سنة  2الدينية رقم 

أن ىدف تعليم اللغة العربية ىو تطوير قدرة التالميذ على االتصال باللعة العربية من 
ت اللغية و ىي االستماع و الكالم و تشتمل فيها ادلهاراناحية اللسان والكتابة اليت 

 6القراءة والكتابة.
و مجيع تلك ادلهارات ال تتخلع عن استعمال ادلفردات، وألجل ذلك ينبغى 
لكل طالب أن يستوعب ادلفردات استيعاب كافيا. واستيعاب ادلفردات الكايف يغني 

ادلهارات اللغوية حتتاج إىل استيعاب استخدام اللغة شفهيا أو كتابيا. نوعية ادلرء يف 
 ادلفردات. وادلفردات مهمة جدا يف تعليم اللغة األجنبية و كذلك يف تعليم اللغة اللغربية.

                                                 
13( ، ص. 2008اهلل . تعليم اللغة العربية النا طقي بغريىا ) الدارالعلمية ، اخلريطو م  الصد يق عبد  عمر 5  

6
 Acep Herman Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 

3122), hlm. 65 
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يسمى التالميذ قادرين على استيعاب ادلفردات إن كانوا قادرين على ترمجة 
ال  ادلفردات و استخدامها داخل اجلملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعاب ىم

عرفة عن كيفية استخدامها يف االتصال إما شفهيا أو  خيتص يف خفظ ادلفردات دون ادل
 7كتابيا.

كل مرحلة ىناك منافسة قوية، وادلشاركة يف ادلنافسة، على إعداد ادلوارد   
البشرية كفاية. ىنا يكمن دور التعليم احلقيقي اإلعداد نوعية ادلوارد البشرية،  سواء من 

 الفكرية أو الروحية على  ادلنافسة يف عصر العودلة. حيث البدنية أو
عملية التعلم ىي نشاطة التطبيقة ادلناىج الدراسية يف ادلؤسسات التعليمية. 
التعليم لو اىداف ىو التغيري من ليست جيدة إىل جيدة ىف السلوك أو مفكر. لتحقيق 

م رلموعةمن خالل عملية ىذه األىداف البد على التالميذ أن يتفاعلوا بيئة التعلم ادلعل
 .التعلم

غالبا، ادلعلم جتاىل الطريقة اليت يستعمل يف التعلم. يف الواقع، إذا كان 
كثري   تطيعون أن يفهموا الدرس بسهل.لكنادلدرس يستعمل الطريقة اجليدة التالميذ يس

من ادلعلمون ذلم مبدأ أن ادلهمة الرئيسية للمعلم ىي يعطى العلوم. ىم مل يفكروا 
 التالميذ, ىل التالميذ مفهوم بسهل أم ال. 

أن نالحظ مها طرق التدريس و وسائل اإلعالم  يم ذلا شيئالطريقة التعل
 . التدريس كأداة يف عملية التدريس. وسائل تدريس يستطيع أن دتكني التالميذ

عدد ادلفردات ادلعلمة إىل التالميذ لغري العرب يف وافًتح بعض ادلفكرين أن 
ادلرحلة  االبتدائية حول سبعمائو و مخسون مفردات حىت ألف مفردات، ويف ادلرحلة 
                                                 
7   Abdul Hamid, Metodologi Pembelajaran, ( Jakarta:  Al-Fabeta, 3122), hlm. 72 
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ألف و مخسمائة مفردات، و يف ادلرحلة ادلتقدمني ألف و ادلتوسطة ألف مفردات حىت 
ت. و ىناك رأي أن يف ادلرحلة االبتدائية ألفني مخسمائة ادلفردات حىت ألفني مفردا

مفردت حىت ألفني و مخسمائة حىت أهنم قادرون على تركيب الكلمات داخل السياق 
 8تركيبا صحيحا و ماىرون يف استخدام ادلعجم.

لنيل األىداف التعليم ادلفردات ينبغي للمدرس أن حيتار و يستعمل وسيلة 
درسة والغر  ادلرجو، كما قدم مهالك ) يف أههار أرشاد، اليت تناسب بادلادة ادلالتعليم، 
( أن استعمال و سيلة التعليم ادلناسبة، سيساعد ادلدرس يف أداء التعليم يف 2013
الوسيلة لغة ىي الوسط أو الوسيط أو ادلوصلني. و يف اصطالح الوسيلة ىي  9الفصل.

ية وسيلة التعليم ىي إىداى أمه 10وسيط أو موصل الرسالة من ادلرسل إىل ادلرسل.
لذلك يف تعليم اللغة  11تسطتيع أن حتذب لربغبة عند التالميذ و أن ترقي الفهم عندىم.

العربية ال بد أن يكون ادلدرس قادرة على حتديدى و استخدام الوسيلة و طريقة التدريس 
 ادلناسبة باألىداف ادلنشودة.
أن وسيلة التعليم كثرية جدا، وتريد الباحثة فيهذالباحث خاصة  وقد عرفنا

أن تبحث عن و سيلة السمعية و البصرية لًتقية استيعاب ادلفردات. و ىذا الوسيلة تعتبري 
 أفضل وأكثر إثارة لالىتمام.

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعية أير ترييس كمبار من إحدى ادلدارس 
. خترجت ادلدرسة يف ىذه ادلدرسة من قسم تعليم ميذ اللغة العربيةاليت يتعلم فيها التال

                                                 
8 Ibid., hlm. 55 
9 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta: Rajawali Press, 3124), hlm. 21 
10 Azhar arsyad, bahasa arab dan metode pengajarannya: beberapa pokok pemikiran, ( yogyakarta: 

pustaka pelajar, 3121), hlm. 4 
11 H.A.R Tilar, Media Pembelajaran Aktif, ( Bandung: Nuansa Cendekia, 3124), hlm.277 
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اللغة العربية. لقد حاولت ادلدرسة زلالة عظيمة يف تعليم اللغة العربية دلساعدة استيعاب 
الفردات لدى تالميذ ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعية أير ترييس كمبار. استيدامت 

يف استيعاب ادلفردات منها الطريقة ادلباشرة والطريقة ادلدرسة طرق التدريس ادلتنوعة 
احلوارية والطرقة السعية الشفوية والطريقة االنتقائية. و قد استخدامت الوسائل التعلية 

جيب على ادلتنوعة يف استيعاب ادلفردات منها الغناء و قطة الكلمة. من ىذه احلاوالت، 
جيدا. و لكن قدرة التالميذ يف استيعاب التالميذ أن يستوعبون مفردات اللغة العربية 

 ادلفردات يف ادلدراسة الثانوية اإلسالمية الشافيعة أير ترييس كمبار منخفضة.
كما وجدات الباحثة الظواىر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الشافعية أير 

 ترييس كمبار:
 ال تقدير بعض التالميذ على نطق ادلفردات صحيحا. .1
 تذكري ادلفردات اليت تعلمها ادلدرسة إليهم. التالميذ علىال تقدير بعض  .2
 أكثر التالميذ سلطئون يف تركيب اجلملة العربية. .3
يًتمجوا ادلفردات يف اجلملة البسيطة اليت بعض التالميذ ال يستطيعون أن  .4

 يتعلموهنا.
يستعملوا ادلفردات شفهيا أو كتابة  بعض التالميذ ال يستطيعون أن .5

 إستعماال جدا.
 عاب ادلفرداتياستإضافة إىل الظواىر ادلذكورة من ادلمكن أن يقال أن 

منخفضة، فلذا حتتاج فعية أير ترييس اشال سالميةالثانوية اإل يف ادلدرسة تالميذألكثر ال
إىل تكوين مواقف التعليم الفاعل االبتكاري االبداعى الفعال ادلريح لًتقية ادلهارة اللغوية 

بإقامة البحث  ةد الكاتبي، أر قصية. من تلك الادلفرداتلًتقية استيعاب خصوصا 
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مفردات استيعاب  لًتقيةفعالية استخدام وسائل السمعية والبصرية  فيهاحتت ادلوضوع:
ترييس   فعية أيراسالمية الشادلدرسة الثانوية اإلجتربيي ب حبث) ذلدى التالمي العربيةاللغة 
 (.كمبار
 البحث مشكالتب. 
 يف تعلم اللغة العربية.رغبة التالميذ . 1
 .استيعاب ادلفردات لدى التالميذ.2
 .قدرة التالميذ على تذكري ادلفردات. 3
 .شلاسة التالميذ يف دراسة اللغة العربية. 4 
 . ادلشاركة لدى التالميذ يف تعليم اللغة العربية.5
 . احملاوالت لًتقية استيعاب ادلفردات لدا التالميذ.6
  يستخدمها ادلدرس لًتقية استيعاب ادلفردات لدى التالميذ.. وسيلة التعليم اليت7
 استيخدام و سائل السمعية والبصرية فعال لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية.. 8

 ج. حدود البحث
فعالية استخدام  حتدد الباحثة للبحث عنالبحث  ىذ ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة
ادلدرسة ب ذيلدى التالم العربيةمفردات اللغة عاب يستا لًتقيةوسائل السمعية والبصرية 

 .كمبارفعية أير ترييس  اسالمية الشالثانوية اإل
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 سوأل لبحثد. 
فعال  السمعية والبصريةاستخدام وسائل  ىل البحث يف ىذا البحث ىوسوأل 

فعية اسالمية الشادلدرسة الثانوية اإلب لدى التالميذ العربيةمفردات اللغة  عابيستلًتقية ا
 .أير ترييس كمبار؟ "

 ه. أهداف البحث
فعالية استخدام وسائل  دلعرفة بناء على ادلوضوع السابق فهذا البحث يهدف

ادلدرسة الثانوية ب لدى التالميذمفردات اللغة العربية  عابيستا لًتقيةالسمعية والبصرية 
 فعية أير ترييس كمبار.اسالمية الشإلا
 أهمية البحثو. 

 البحث ذلذا البحث  ففيما يلي:أما أمهية  
 ادلقًتح و ادلدارسة يف تطوير تعليم اللغة العربية. .1
لساعدة ادلدرس يف اختيار طريقة التدريس و سيلة التعليم ادلناسبة يف ترفية استيعاب  .2

 ادلفردات لدى التالميذ.
استيعاب لتوسيع معرفة الباحث عن طريقة التددريس و سيلة التعليم ادلناسبة يف ترقية  .3

 ادلفردات لدى التالميذ.
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 ز. مصطلحات البحث
توضح الباحثة ادلصطلحات ادلتعلقة هبذا البحث للتباعد عن الفهم ادلنحرف فيما  
 تلي:
يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، الفعالية ىي مضبوطة، تأثري و نفوذ. جاء  .1

أما الفعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة  12ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.
شلكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكثر قدر من 

وادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وهيفة و حتقيق  13ادلكاسب الًتبوية األخرى.
 األىداف وسداد الوقت و اشًتاك األعضاء يف األنشطة.

وسائل ىو الشيء الذي  14.لذي ديكن يستخدم يف التعلمنولوجي االتكوسيلة ىو  .2
  15.ديكن أن يرى، مسعت وقرأت

الوسائل السمعية البصرية ىي أنواع و سائل اإلعالم إىل جانب الصوت حيتوي على  .3
عناصر رسم صورة أيضا اليت ديكن أن ينظر إليها، مثل: تسجيل الفديو، سلتلف 

 حنوه.أحجام الفيلم، صوت الشرحية و 
وادلفردات مجع  16استيعاب ادلفردات، ادلراد بو ىو ىنا فهم و استطاع يف جانب معني. .4

فإن استيعاب ادلفردات قدرة ادلرء على استيخدام  17من مفردت ىي كلمات عربية.
 .ركيب اجلملة كأداة االتصال بينهمادلفردات العربية يف ت

                                                 
 952ص .   ،( 1986بريوت،: دارادلشرق) واألعالم، اللغة يف ادلنجد معلوف، لويس12

      13  32(، ص. 1997زلمد على اخلويل أساليب تدريس اللغة العربية، ) عمان: دار الفالح، 
14 . Rumusan, Belajar Dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung: Al-Fabeta, 3123), hlm. 
159 
15 . Arief S Sadiman, Media Pendidikan Pengertian Pengembangan Dan Pemanfaatannya, ( 

Jakarta: Rajawali Pers, 3117), Hlm. 71 
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