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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 أ. خلفية البخث

كماعرفنا أن اللغة ىي ظاىرة إنسانية وغري غريزية لتوصيل العواطف واألفكار 
وقال أيضا أن اللغة 1االصطالحية.-والرغبات بواسطة نظام من الرموز الصوتية

نظام من الرموز استطاع اإلنسان من خاللو إعطاء كل شيئ أو فكرة أو موقف 
قال الشيخ مصطفي  أو داال مث استغٌت بالرمز عن ادلرموز إليو أو مدلول.رمزا 

  2الغالييي اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم.

اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرمي اليت ىي ادلبادى التوجيهية اللغة العربية ىي 
دينهم فهم جلميع ادلسلمني، فعلى كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية لفهم 

تَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمرَْيِن، َلْن  )"ال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمصحيحا. فقد ق
ْكُتْم هِبَِماَتضِ  ِكَتاَب اللَِّو َوُسنََّة نَبِيِِّو" ويقال أيضا أن اللغة العربية ىي   (لُّوا َما ََتَسَّ

اللغة ادلنسوبة إىل أىل لبلد العربية أو شبو جزيرة العرب, وىي ككوهنا للغة القرآن 
والتخاطب ولغة الثاقة واحلضارة قد جنحت بشأهنا أن جتذب مهة الباحثني 

ها وامتدادىا وبذلوا و لبثوا وأعجبتهم, فأخذ ىؤالء يقشروهنا ودرسوا تارخي
 3معانتهم لالستئصال فيها والتأمل يف حقائقها.
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ُؤوِن الدينية رقم  عن مقاِيس القدرة و احملتوى  2008سنة  2يف نظام وزير الشُّ
الًتبية اإلسالمية و اللغة العربية أن من أىداف تعليم اللغة العربية ىو تطوير قدرة 

بية من ناحية اللسان و الكتابة اليت تشتمل فيها الطالب على االتصال باللغة العر 
  4ادلهارات اللغوية األربعة و ىي مهارة االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة.

كما نقل أجيف  ىريماوان من عبد الرازق أن طريقة التدريس خطة الرينامج 
 5الشاملة ادلرتبطة خبطوات تقدمي ادلادة الدراسية غري متناقضة بادلدخل.

وطرق التدريس كثرية جدامنها طريقة التقليد واحلفظ, طريقة التقليد واحلفظ 
ىي ينطق ادلدرس ادلفردات مث يقلد الطالب عن نطق ادلفردات مرة او ثالث 

 6مرات حىت يسهل الطالب لذكر تلك ادلفردات.

ومن ادلعروف أن اذلدف الرئيسي من عملية تعلم اللغة العربية النبعاث قدرة 
يذ على استخدام اللغة العربية و كتابيا، والقدرة على استخدام اللغة تسمى التالم

مهارة لغوية، واتفق مفكرو اللغة على أن ادلهارات اللغوية أربعة وىي : مهارة 
 7اإلستماع, مهارة الكالم,مهارة القراءة, ومهارة الكتابة
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ينبغى  ومجيع تلك ادلهارات ال تتخلع عن استعمال ادلفردات، و ألجل ذلك
لكل طالب أن يستوعب ادلفردات استيعابا كافيا. واستيعاب ادلفردات الكايف 

 شفهيا أو كتابيا. يعني نوعية ادلرء يف استخدام اللغة

وإحدى ادلهارات الىت تنبغى استيعاب التالميذ يف التعليم اللغة العربية ىي 
وكذلك يف تعليم  استيعاب ادلفردات. استيعاب ادلفردات ال خيتلع عن تعليم اللغة

 اللغة العربية.

بكنبارو من إحدى ادلدارس اليت يتعلم فيها  1 الثانوثة حممديةادلدرسة 
التعليم اللغة اليت تعلم اللغة العربية من قسم  تخرج ادلدرسياللغة العربية.  تالميذال

يف تعليم اللغة العربية دلساعدة إستيعاب  العربية. لقد حاول ادلدرس حماول عظيم
 ذيال ل.أما احملاو  بكنبارو 1 مديةاحمل الثانويةيف ادلدرسة  تالميذفردات لدى الادل

طريقة متنوعة منها طريقة  السمعية والشفوية  استخدم ادلدرسو من ادلدرسو ب قام
و احملاضرة يف ترقية استيعاب ادلفردات وغريىا ,ويعطى ادلدرسة خفظ ادلفردات 

التالميذ مفردات قدمية اليت تعلمواىا, حينما لكل مادة الدراسية, ويسأل ادلدرسة 
. ولكن قدضعف ورف التالميذ مفردات وترجيم معنينظر التالميذ شيأىافيع

 استيعاب ادلفردات التالميذ.

ظهرت من تلك اخلصائص وجدت الباحثة عن ادلشكالت اليت موجودة 
انوثة الثلدي الطالب فصل الثاين عند التعليمهم اللغة العربية يف ادلدرسة 

بكنبارو أن تعلم اللغة العربية مل يكن مطابقة باستعمال  1 اإلسالمية حممدية
  الطريقة التعليم حىت يكون من صعبة عند التعليم اللغة العربية بًتكيز على الكالم.
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بكنبارو  1 الثانوثة اإلسالمية حممديةبناء على الدراسة التهميدية يف ادلدرسة 
  لية فيما يلي:وجدت الباحثة الظواىر التا

 على نطق ادلفردات جيدا  ايقدرو  بعض التالميذ مل .1

 يف احلوار.ادلناسبة استعمال ادلفردات يف  وابعض التالميذ خيطئ  .2

 ا على تكميل الكلمات يف اجلمل.يقدرو  مل بعض التالميذ .3

أن يًتمجوا ادلفردات يف اجلملة البسيطة اليت  ايستطيعو  بعض التالميذ مل .4
 يتعلموىا قبلها.

 مل يستطيعو على خفظ حفظ ادلفردات من قبل بعض التالميذ .5

 بعض التالميذ اليستطعون أيضا أن يذكروا ادلفردات اليت يتعلمها قبلها .6

بالنظر من الظواىر السابقة جذب الباحثة لكتابة ىذه الرسالة حتت ادلوضوع 
رقية ستذكار لتاالفظ بوسيلة بطاقة حقة طريقة التقليد والطري" فعالية 

 بكنبارو".  1 محمديةالثانوية ال تالميذلدى ال العربية ستيعاب المفرداتا

 ب. مشكالت البحث

 قدرة استيعاب التالميذ يف تكلم اللغة العربية ضعيفة .1

 .يف الكالم دلفردات اللغة العربيةا استيعاب يف ترقية تالميذقلة اشًتاك ال .2

 ضعيفة. اجلملة ادلناسبة داخل  ادلفردات استعمال تالميذ يفال قدرة .3
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 تعرب التالميذ مادة التعليم اللغة العربية صعب. .4

 اشًتاك التالميذ يف ممارسات اللغة العربية قليل  .5

فعالية طريقة التقليد واحلفظ بوسيلة بطاقة االستذكار لًتقية استيعاب  .6
 ادلفردات العربية 

 حدود البحثج. 
حدد تللبحث، فة يف ىذا البحث، تسهيال ولكثرة ادلشكالت ادلوجود  

اقة وسيلة بطم طريقة التقليد واحلفظ بالباحثة للبحث عن:" فعالية استخدا
 ى التالميذ يفستيعاب ادلفردات يف تعليم اللغة العربية لداستذكار لًتقية اال

 بك   نبارو". 1 الثانوثة احملمدية ادلدرس  ة

  د. أسئلة البحث

التقليد واحلفظ بوسيلة م طريقة ستخدااسؤال البحث ىف ىذا البحث "ىل  
دلفردات يف تعليم اللغة العربية لدى ستيعاب االًتقية  فعالستذكار بطاقة اال

 بكنبارو" ؟  1 الثانوثة احملمديةيف ادلدرسة  تالميذال

 أهداف البحث ه.

ىل تكوين ادلشكالت فيكون ىدف ىذا البحث دلعرفة فعالية طريقة ابالنظر 
 يف تعليم ستذكار لًتقية استيعاب ادلفرداتاالالتقليد واحلفظ بوسيلة بطاقة 

 بكنبارو"  1 الثانوية حملمديةيف ادلدرسة  تالميذالعربية لدى ال
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  أهمية البحث. و

 العربية اللغة تعليم تطوير يف للمدرسة ادلداولة و ادلْقتَ رَح للمدرسة، .1
لًتقية وسيلة بطاقة االستذكار بالتقليد واحلفظ فعالية طريقة أ. التأكيد أن 

 اللغة العربية.  تعليم استيعاب ادلفردات يف
 . أن يكون نتائج البحث مرجعا للباحث القادم.  2

، دلساعدة ادلدرس يف اختيار الطريقة و الوسيلة التعليمية ادلناسبة ةللمدرس. 3
 تالميذرقية استيعاب ادلفردات لدى الىف ت

 ىف ادلناسبة التعليمية الوسيلة و الطريقة عن الباحثة معرفة لتوسيع للباحثة،. 4
 تالميذال لدى ادلفردات ترقية استيعاب

 ز. مصطلحات البحث

وليكون الفهم واضحا وبعيدا عن اخلطاء عن ىذا ادلوضوع فيوضح الباحث  
 اإلصطالحات ادلوجودة ىف ىذا البحث و ىي: 

طريقة التقليد واحلفظ ىي ينطق ادلدرسة ادلفردات مث يقلد الطالب عن نطق  .1
 8ادلفردات مرة او ثالث مرات حىت يسهل الطالب لذكر تلك ادلفردات.

لصورة والكتابة الىت تواجو االستذكار وسيلة بصرية تشتمل على ابطاقة  .2
. ومقياس الوسيلة تالميذالإىل فهم ادلادة ادلتعلمة ولتقوية ذاكرة  تالميذال

إنش. )عبد الوىاب رشيدى "وسيلة  22x18الذى استخدمتها الباحثة 
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تعليم اللغة العربية"( أو تلك الوسيلة يصممهاادلدرسة من حيث ادلقياس، 
  .9وذلك الكارتون ملتصق بالصورة ادلرجوة

حدى من مقوم اللغة، ادلفردات مجع من مفردة ىي كلمات عربية. ىي إ .3
لتعلمو لكي يكتسب ادلهارة الكالم بذلك  تالميذوجيب على 

ما استخدام اللغة اعنصور ضروري يف ادلكونة اللغوية وادلفردات 10.اللغة
إن 11شفهيا وكتابيا واستيعاب ادلفردات أساس يف تطوير قدرة اللغة العربية.

 استيعاب ادلفردات ال خيتلع عن تعليم اللغة وكذلك يف تعليم اللغة العربية.
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