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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
 البحث خلفية .أ 

اللغة ىي آلة التواصل للبشر سواء كانت سفوية أو كتابية ىف كل التفاعل 
، ىف احملادثة ىناك املفردات الىت ة االتصال، اللغة تلعب دورا ىامااالجتماعي. كآل

 تؤثر الشخص ىف التكلم .
لو التفاعل مع فيسهل  املناسبة الكثرية إذا كان إستوعب الشخص املفردات

ستكتسب أشياء كثرية فيها، خاصة العلم الذى مل يدرس من قبل ىف   . وهبذهاآلخر
أن اللغة ية فيكتسب العلوم بالسهولة .وإذا كان لديو مفردات كثرية كاف طبقتها.

 ألن، لغة وحدة املسلمني ىف العامل امنا ىي، و العربية ليست لغة احلضارة فحسب
باللغة العربية. لغة العربية مفردات الكثرية  بو كتماألحاديث الشريفة و القرآن الكرًن و 

تصدر من الغة القرآن وىو كالم اهلل و اصبح دليال  وىيمعاىن خاصة متنوعة. ا هل
للمسلمني ولو أساليب عاليو  ليس لو من غريه و ىي لغة املسلمني للعبادة و 

 ٔغريىا.
بية إن يريدوا أن حيصلوا إىل إمال غة العر لوالبد للمسلمني أن يستوعبوا ال

فرض  معرفتهادين، و الاللغة العربية من نفس إن "ف :يةالدين. كما قول ابن تيم
فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العرابية، وما ال يتم ،واجب

الواجب إال بو فهو واجب، مث منها ما ىو واجب على اإلعيان، ومنها ما ىو واجب 
. وفيها ال  ٕ، ويستشهد من جمالت الفرقان(ٕٚ٘ /ٔ) اقتضاء،  لى الكفاية.ع

تشرح تعلم العربية ستكون فرض عني أو فرض كفاية، ولكن أكدىا ىف أمهية اللغة 
 العربية لدى الطالب ىف تعلمها مبساعدة استيعاب املفردات.
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املرحلة وال يصعب على شخص تعلم اللغة العربية. و يف كل املدارس من 
اإلبتدئية إىل املرحلة اجلامعية إما كانت حكومية أو أىلية، و تصبح مادة اللغة العرابية 

الوسائل  مادة واجبة فيها والسيما يف املعاىد اإلسالمية. ىف زمان احلاضر كثري من
، أو باستخدام الوضعية احلديثة. من التعلم املوجود يف الىت تستهدف مؤسسة خاصة

-e)  أللكًتينابالتعلم أو ما يسمى (online)  االنًتنيتعلم على العامل ىو الت

Learning) األلكًتنياتليم بإستعمال و سيلة وىو التعلم والتعLAN, WAN) 

(INTERNET  .التكنولوجي ليبلغ مادة التعليم و اإلشراف e-Learning  وىو
 استعمال التكنولوجيا ليوصل املعلومات لزيادة املعرفة واملهارة.

تطبيقها ىف تعليم اللغة العربية.  ، أكثر الوسائل تظهر  و ممكنتطور الزمانب
لنون أن وسائل التعليم كاملنظر خصوصا يستطيع أن جيتزب رغبة  واعتذز جون

علومات الطالب وترقية فهم الطالب و توفري البيانات الوضيحة والثيقة وضغط امل
 ٖ.سهل ىف تفسري البياناتيو 

" من آلة االتصال كالواتساباملتطورة، وسائل اإلعالم " ىف عصر التكنولوجيا
 املفضلة مع البشر ىف ىذه الفطرة، وىذه ىي ختلف مبجمع احتياجات البشرية أعلى

 ، ويقدم واتساب سهولة ىف استخدامو إما منلالتصال دائما مع البشر اآلخرين
احلديثة  كآلة االتصال  (WhatsApp)واتساب. اتصال الذاتى وإما اتصال جمموعة

سافات طويلة وتفاعل الىت يستطيع أن تساعد البشر تعارف بعضها البعض على م
ال تقدم واتساب إلرسال الرسالة كتابيا فقط ولكن صورة وفيديو و ىاتف  ومشاركة.

 ٗجمانا .
، إما من ناحية التعقيد جيا من زمان إىل زمان بشكل مستمرتطور التكنولو 

والقدرة. الوسائل الًتبوية والتعليمية من منتج التكنولوجيا تصبح متنوعة من 
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التكنولوجية البسيطة اىل احلديثة. ولكن مهما الوسائل املستخدمة الكثرية البد األىم 
ميذ : املدرس والتالميذ، التالميذ مع التالتصال بني ناحيتني أو أكثر. املثالاإل

لذلك تعليم اللغة العربية باعتبار الزم جدا مع اجملتمع . اللغة العربية مهمة  ٘.يناآلخر 
 ساوية بااللغة اإلجنليزية ألهنما لغتا العامل. 

نولوجىي بعض نتائج البحوث يدل على أن فعالية التعليم باستخدام التك
 يدل ٕٙٓٓىف السنة  Rusmanوكانت نتيجة البحث  ٙأفضل من التعليم القدًن.

على أن نتيجة التعلم باستخدام تعليم قائمة الوسائط املتعددة وقائمة حاسب 
االكًتوين و منوذج التعليم وتدريب أطيب من التعليم القدًن. وكانت نتيجة البحث 

أن الطالب الذين يستخدمون التكنوليجيا أسرع يف  ٜٜٛٔولفري لورير ىف السنة 
يف املائة،  ٛنوليجيا يف وقت تعلمهم الوقني من الطالب الذين ال يستخدمون التك

ىف مائة من بعضهم ال يتطلب إىل وسائل اإلعالم  ٙٙوهلم منجز طيب وكذلك 
جبانب ذلك فواعد التكنولوجيا ىف جمال التعليم دتكن استخدامها مصدر  ٚ املطبوعة.

 ٛلتبادل البحوث ومسحورة مع خرباء التعليم واملكتية واملناقشة والفصل االنًتنيتية.
تتضمن برامج واتسع   (WhatsApp)واتسابوسائل اإلعالم يعٌت 

، ومن خالل الوسائل االجتماعية خصوصا اللغة العربية مستخدمو، وتبادل املعلومات
الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية لديهم املفردات القليلة،  نستطيع أن نستخدمو.

وكذلك ينبغى لكل الطالب كفاءة خمتلفة، ىناك أسرع وأبطأ ىف اكتساب الكلما يف 
تعليم اللغة العربية، يدل على قلة املفردات الذى حفظو، أو املفردات بعد مااكتسابو 

 و حيتاج إىل وقت طويل ملراجعتها أنالطالب الميارس ىف حياتو اليومية، ومن الرغم 
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املفردات، مثل  ميكني أن يسهل الطالب لًتقية استيعاب وسائل الذي ال بّد منو
 خدام التكنولوجيا يف ىذا لوقت، وأحد منهم باستخدام واتساب.است

عندما الباحثة تقوم باملالحظة ىف تلك املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ومل يوجد وسائل التعليم املناسبة الستعاب املفردات اللغة العربية، باريامان اجلنوبية 

و ، املدرسة تستخدم الطريقة املناسبة ليكون الطالب ماىرين ىف حفظ املفردات
يتكلم مث التالميذ يهتمون  سةواملدر . طريقة مستعمل ىي طريقة الشمعية الشفوية

قرر الطالب الكلمات تكرارا. ، مث ي بلهجة نطقو ويستمعون إىل ما ألقى بو املدرس
هبذه الطريقة جيعل الطالب خاطئني ىف االستماع و تؤثر إىل استيعاب املفردات. 

"تعليم مفردات اللغة األجنيبة اليكفى بلفظها  (ٕٛٓٓ)وعند سوينتو كاسيهى 
 ."ضع املفردات ىف اجلملة املفيدةفحسب ولكن البد فيها الوسائل لو 

العناصر املهمة، ألهنا هتدف إىل تركيب اجلملة املفردات ىي عنصر من 
والنص. وتلك أمهية استيعاب املفردات، لذلك حىت توجد آراء أن تعليم اللغة 

، إما كانت املفردات بطريقة احلفظ أو أن يبدأ بتعريف وتعليم املفردات األجنبية البد
بأن  بطريقة آخرى. مع ذلك، حفظ املفردات ليس سويا باستيعاب اللغة فقط،

 ٜ املفردات ليست فيها معٌت مفيد بوضعها ىف اجلملة املفيدة.
بنظر إىل الظواىر واملشكالت السابقة كما ىو املعروف لبحث عن املفردات 

 بذالك جتذبت الباحثة إىلالكثرية او اكافية لًتقية استيعاب مفردات الطالب، بناء 
 واتساب استخدام فعالية"حتت املوضوع:بالبحت العلمي  التعليم

(WhatsApp) اإلضافية العربية اللغة دروس في المفردات استيعاب لترقية 
 الحكومية اإلسالمية المتواسطة المدرسة في الثاني الفصل طالب لدى

 . "الجنوبية باريامان
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 مشكالت البحث .ب 
 من خلفية البحث السابقة، وتوضح الباحثة عدة املشكالت، فيما يلي:

 اللغة العربية.رغبة الطالب ىف تعليم  .ٔ
 استيعاب طالب عن املفردات العربية. .ٕ
 نطة الطالب عن املفردات العربية. .ٖ
 االجتهاد لًتقية استيعاب املفردات لدى الطالب. .ٗ
 استخدام واتساب لًتقية استيعاب املفردات. .٘
 تنفيذ استخدام واتساب املستمارة واتساب لًتقية املفردات لدى الطالب. .ٙ

 
 حدود البحث .ج 

 واتسابفعالية استخدام "فحدد الباحثة عن شكالت املذكورة،نظرا إىل امل
لدى طالب الفصل الثاىن  اإلضافية س اللغة العربيةو در يف لًتقية استيعاب املفردات 

 ."ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية باريامان اجلنوبية
   

 أسئلة البحث .د 
 فعال لًتقية استيعاب املفردات واتسابالبحث فهو ىل استخدم  أسئلة أما

لدى طالب الفصل الثاين يف املدرسة املتوسطة  اإلضافية س اللغة العربيةو در يف 
 اإلسالمية احلكومية باريامان اجلنوبية.

 
 أهداف البحث .ه 

ملعرفة فعالية استخدام واتساب لًتقية استيعاب  فهو وأما أىداف البحث
لدى طالب الفصل الثاىن ىف املدرسة  اإلضافية س اللغة العربيةو در يف املفردات 

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية باريامان اجلنوبية ؟
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 أهمية البحث .و 
 أما أمهيات البحث هلذا البحث فهي:

 ملدير املدرسة .ٔ
كمادة املداخالت لًتقية الكفاءة اللغوية لدى الطالب ىف تلك  املدرسة وتربع 

املْقتَ رَح و املداولة  للمدرسة يف  الذى يرغب األفكار و املراجع األكادمية للقارئ
 تطوير تعليم اللغة العربية.

  ملدرس .ٕ
لتوسيع معرفة املدرس اللغة العربية حول أمهية استخدام التكنولوجيا قائم على 

 وسائل تعلمية لًتقية استيعاب املفردات.
 لطالب .ٖ

 طويلة مساعدة الطالب لًتقية استيعاب املفردات و تذكر املفردات لفًتة 
 ةلباحث .ٗ

لتكميل شرط من الشروط املقّررة لنيل الّشهادة اجلامعّية ىف قسم تعليم اللغة  
العربية بكّلية الًّتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

 رياو.
 

 مصطلحات البحث .ز 
 :أما مصطلحات البحث فهي

اتصال إنًتنيت احملمول من خالىف  multiplatformواتساب ىو خدمة الرسائل  .ٔ
 ٓٔلثرثرة مبستخدمني اآلخرين.

يف معجم اللغة اإلندونيسّية، أن معٌت فعال ىو ما لو آثار أو عاقبة،  ،الفعالية .ٕ
الفعالية تتعلق بتنفيذ الربامج و إدراك الغرض و كفاية األوقات و  ٔٔيُِغّل شيئا.
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وظيفة وحتقيق واملراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل 12 اإلشًتاك الفعلّي.
 األىداف وسداد الوقت و اشًتاك األعضاء يف األنشطة.

 ٖٔ استيعاب ىو عملية وطريقة وقدرة على استخدام املعرفة والكفاءة وغريىا. .ٖ
ىف اللغة  ٗٔ.املفردات ىف قاموس كبري للغة اإلندونيسية الكبري ىي مفردات اللغة .ٗ

العربية معروفة باسم املفردات. استيعاب مفردات اللغة العربية ىي عدد 
الكلمات الىت ميتلكها الشخص أو اجملتمع أو الكلمات ىف اللغة العربية فيها 

 املعلومات وطريقة استخدامها.
 ٘ٔاللغة العربية ىي الكلمة اليت يستخدم العربيني ليعرب مقاصدىم. .٘
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