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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ
يعرب ألفاظ ىي و ادلطلوبة، ألغراضهم اإلنسان استعملها أصوات ىي اللغة

مقاصدىم. قوم كل شأنّٔٔا حةللغة يف منيخطَتة القلب مبكانة فهي اإلنسان، اة
أن شك وال لغة، بال اجتماعية حياة تقوم أن ديكن فال اإلنسانية، احلضارة جنسم

اإلن آّتمع عليوجتريد احلكم مبثابة اللغة من كلٕباإلعدام. ساين ىي اللغة
عن قوم كل ّٔا تعرب اليت واإلشارات والعبارات واأللفاظ األصوات من اإلنفعاالت

 ٖأغراضهم.

عما للتعبَت ادلرء يتخذىا اليت فهي الفرد، حياة يف كربى وظيفة للغة إن
وأفكار إحساسات من نفسو يف ؤّذاجييش بغَته، ادلرء التصال وسيلة وىي ،

من يريده وما مآرب من إليو يصبو ما حيقق االتصال ؤّذا بغَته، ادلرء االتصال
 .٘اللغةالعربيةىىالكلماتالىتيعربّٔاالعربعناغراضهمٗجاجات.

معوظي التواصل شخص أداة ىي اللغة واالتصال فة آخر، شخص
 آّتمع بُت واإلعالمي الةدحالدويل، وظيفةظمع إىل باإلضافة األخرى.  .وائف

و اتصال كأداة اللغة ءحدإىي ورمالمن النشر اصبحت.ةدينيالز أدوات إىل العربية
 الدينية، الكاثوليكية لروما الدعاية الالتينية وأصبحت لليهودية، وأصبحترومى

انتش اإلجنليزية الربوتستانتيةاللغة ادلسيحية دلعظم ار والسالفيةاصبحت واليونانية
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اصبحت السنسكريتية واللغة الشرق، يف ادلسيحية للكنائس مهمة أداة دينكأداة
 ٙاللغةالعربيةإىلأداةدعايةديناإلسالم.اصبحتواذلندوسبودى

و العربية. اللغة الطالب حيب أن أالبد وسلم عليو اهلل صلى النيب  أمتومر

َصلَّىاهللَعَلْيِوَوَسلََّمالنيبصلىاهللعليووسلم:حبباللغةالعربية,قال قَاَلألّنيبُّ
َعَريبّّ, :أِلَِّنّْ لَِثاَلٍث الَعَرَب َعَريبّّ, :َأِحبُّوا َعَريبّّ َوالُقْراَن اجلَنَِّة يف اجلَنَِّة أَْىِل وََكاَلُم

)يونسأَنْ زَْلَناُهقُ ْرآنًاَعَربِيِّاَلَعلَُّكْمتَ ْعِقُلونَِإنَّاوقالاهللتعاىل:ٚ)رواهالطرباينوغَته(
:ٕ)ٛ 

ادلدار يف ادلوجودة الدروس من درس ىي العربية وىياللغة بإندونيسيا. س
خص ادلدرسة يف الطالب يستخدمها ألهنا الطالب من يقومونقريبة عندما وصا

اخلمس منبالصلوات استخدامها لكثرة العامل يف اللغة أفضل وىي وغَتىا.
سياغَتىُّت.يعمليةتعليماللغةالعربيةيفإندون ٜادلسلمُتيفجزيرةالعربوغَتىا.

قبلتعلماللغةالعربية،كلشخٍصديلكخربةاللغة،يعٌتاللغةاألم.يفرأي"أولُت
نبيةجّيدا.ألناللغةالعربيةباللغةاألجنوىا"،أناللغةاألمتكونعائقةيفاستيعا

ٓٔغَتىا.يفاألصواتوادلفرداتواجلملوخمتلفتاناللغةاألمو

 رقم الدينية ُؤوِن الشُّ وزير نظام ٕيف ٕٛٓٓسنة القدرم مقاِيس ةعن
وو اإلسالمية الًتبية احملتوى أن العربية أاللغة ىاىدمن العربية اللغة تعليم تطويريف

الكتابةاليتتشتملفيهااللسانوقدرةالطالبعلىاالتصالباللغةالعربيةمنناحية
ٔٔ.الكتابةاالستماعوالكالموالقراءةومهارةىيواألربعةيةوادلهاراتاللغ
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ادلف استعمال عن تتخلع ال ادلهارات تلك وومجيع ينبغىردات، ذلك ألجل
 يعُتطالبلكل الكايف ادلفردات واستيعاب كافيا. استيعابا ادلفردات يستوعب أن

 نوعيةادلرءيفاستخداماللغةشفهياأوكتابيا.
اللغوية ادلفردات.ادلهارات استيعاب إىل جداحتتاج مهمة تعليموادلفردات يف

ٕٔأىدافتعليمادلفراداتالعربية،منها:.اللغةاألجنبية

الفهمعمااستمعواإليومنقراءةبالقراءةواجلديدةإىلالطالبتعريفادلفردة -أ
 ادلدرسأومنالشريط.

 -ب إىلتدريب االستماع الشريطقراءةالطالب أو أنادلدرس يستطيعو حىت
 صحيحا.جيداويذكرواادلفردات

 إفهامالطالبمعاِّنادلفرداتادلدروسة. -ج
 بيا.كتاوتدريبالطالبيفاستعمالادلفرداتشفهيا -د
 تعويدالطالبيفوضعادلفرداتالوظيفيداخلاجلمل. -ه

ترمجةعدي على قادرين كانوا إن ادلفردات استيعاب على قادرين الطالب
خيتص ال استيعأّم أن أخرى وبعبارة الصحيحة. اجلملة داخل واستخدامها ادلفردات

 يفحفظادلفرداتدونادلعرفةعنكيفيةاستخدامهايفاالتصالإماشفهياأوكتابيا.
ادلع ادلفردات عدد أن ادلفكرين بعض يفواقًتح العرب لغَت الطالب إىل لمة

مائ سبع حول االبتدائية وادلرحلة مفردة، ألف حىت مفردة ومخسون ادلرحلةة يف
ومخس ألف ادلتقدمُت ادلرحلة ويف مفردة، مائة ومخس ألف حىت مفردة ألف ادلتوسطة

لفانمائةادلفردةحىتألفامفردة.وىناكرأيأنيفادلرحلةاالبتدائيةألفامفردةحىتأ
صحيحا تركيبا السياق داخل الكلمات تركيب على قادرون أهنم حىت مائة ومخس

 ٖٔوماىرونيفاستخدامادلعجم.
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ادلال على قامحبناء الىت الباحث تظة ةّٔا مبادليف ادلتوسطة داردرسة عهد
سيفوجنوع الثاين كمبارةمبنطقاذلدى الصف طالب لدى الباحثةوجدخصوصا ت

 العربية اللغة يتعلم الذي الطالب مفردات، يف ادلشكلة جيدونأن وجد استيعاب
 يدرس الذي مفرداتادلدرس استيعاب يف الطالب لدى ادلتنوعة ادلشكلة ،فيها

مدرساللغةالعربيةأما،اكنجيديلدىالطالبملفرداتادلاستيعابكونيفلذلك
 ادلدرسة يف يدرس مبالذي دارادلتوسطة سيفوجنوععهد خصوصااذلدى جيدا يكون

مفردات حلفظ الطالب يأمر ادلدرس أن كما ادلفردات، تعليم  يف العربية ٘ٔاللغة
يوم يف كيفيةمفردات ادلدرس يعلم ادلفردات، تعليم ويف أمامو. لذكرىا ويأمرىم

من ادلدرس يرجو السابقة العوامل ففي تلفظها. يف اخلطأ عن البتعادىم تلفظها
أو ادللفوظة اجلملة داخل ووضعها معناىا وفهم ادلفردات تلفظ ليستطيعوا الطالب

ال من خصوصا الطالب أكثر تطبيقو، يف ولكن يفادلكتوبة. يثقلون الثاين صف
 كمادلتعليوالظواىراآلتية:مستوفادلطلوب.

 لصحيحة.اعلىترمجةادلفرداتاليقدرونبعضالطالب .ٔ
 علىنطقادلفرداتالصحيحة.ونيقدرالبعضالطالب .ٕ
 .جيداعلىكتابةادلفرداتونيقدرالالطالبأكثر .ٖ
.علىوضعالكلمةداخلاجلملةونيقدرالالطالبأكثر .ٗ

الصف طالب لدى مفردات استيعاب أن على السابقة الظواىر من ظهرت
 ادلدرسة يف مبالثاين سيفوجنوعادلتوسطة اذلدى دار من بعيدا كمبارةمبنطقعهد

تلك حفظ يف ليس مفردات استيعاب من ادلؤشرات أو ادلقدار ألن ادلطلوب،
 النصوصوالكتابة.ادلفرداتولكنيفاستخدامهاعلىالكالموالقراءةوترمجة

 إىل حتتاج ادلشكلة، الطالبسًتاجتيةاإلولتلك يستطيع حيت لعجالتها جيدة
ي أن أو ادللفوظة ادلفردات معٌت فهموا يفادلكتوبة. ىاما دورا تلعب اليت ادلَكوّْنات من

ىي التعليمية اإلسًتاتيجية ادلستخدمة. التعليمية اإلسًتاتيجية ىي التعليم عملية جناح
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حىتأسال دراسيًة مادًة يُعلّْم ألنو تعليمية عملية أداء يف ادلدرس يستخدمها اليت يب
التعليم هناية يف ادلنشودة التعليم أىداف على حيصل أن الطالب ل يفٗٔ.ُيسهّْ لذلك

قا ادلدرس يكون أن البد  العربية اللغة وتعليم حتديد على اإلسًتاتيجيةدرا استخدام
باأل ادلناسبة ادلنشودةالتعليمية ىداف مفرداتاإلسًتاتيجيةوإحدى. استيعاب لًتقية

ليسبقوايفحبثالطالبةىدفهالتدريبقدرو."صعودالسلم"للعبةإسًتاتيجيةىي
ويستمر اجلديدة ادلفردات مع السّلم يصعد ان الطالب يستطيع حىت ادلفردات

 15.تسلسالباستخدامحرفهااألخَتكاحلرفاألولالطالب

 الظواىر تلك على لبناء إسًتاتيجية بتجريب القيام إىل الباحثة عبةفتدافع
حتت علميا حبثا التجريب ىذا الباحثة وستجعل ادلدرسة، تلك يف السلم" "صعود

 لترقية  (Naik Tanggaصُعود السّلم" )" فعالية تطبيق إستراتيجية لعبة"ادلوضوع
درسة الم في بيي)بحث تجر  طالبال ىلد العربية اللغة مفرداتاستيعاب 

 "(بمنطقة كمبار المتوسطة معهد دار الهدى سيفونجوع
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 مشكالت البحث .ب
 ادلشكالتفيمايلي:ةالباحثتباإلضافةإىلالبيانالسابقفوجد

 رغبةالطالبىفتعلماللغةالعربية .ٔ
 استيعابالطالبعنادلفرداتالعربية .ٕ
 العربيةاشًتاكالطالبيفممارساتاللغة .ٖ
 اإلسًتاتيجيةالتعليمية .ٗ
 احملاوالتلًتقيةاستعابادلفرداتلدىالطالب .٘
ٙ.  لعبة إسًتاتيجية تطبيق فعالية السّلم" استيعابNaik Tangga)"صُعود لًتقية )

اللغةمفردات لدى الالعربية طالب ادليف اذلدىدرسة دار معهد ادلتوسطة
 .مبنطقةكمبارسيفوجنوع

 حدود البحث.ج
 للبحث, تسهيال البحث, ىذا ىف ادلوجودة ادلشكالت الباحثتفولكثرة ةحدد

عن لعبة إسًتاتيجية تطبيق فعالية السّلم" استيعابNaik Tangga)"صُعود لًتقية )
ادلتوسطةمعهدداراذلدىسيفوجنوعدرسةادليفطالبالالعربيةلدىاللغةمفردات

.مبنطقةكمبار
 سؤال البحثد.

 البحث البحثسؤال ىذا ىف لعبة إسًتاتيجية تطبيق السّلم"ىل صُعود
(Naik Tanggaفعال ) استيعاب لداللغةمفرداتلًتقية يفطالبالىالعربية

؟"مبنطقةكمبارمعهدداراذلدىسيفوجنوعادلتوسطةدرسةادل
 هدف البحثه.

عن لكشف فهى البحث ذلذا اذلدف لعبةأما إسًتاتيجية تطبيق فعالية
 السّلم" Naik Tangga)"صُعود استيعاب لًتقية اللغةمفردات( لدى طالبالالعربية

.مبنطقةكمبارادلتوسطةمعهدداراذلدىسيفوجنوعدرسةادليف
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 أهمية البحث . و
فيمايلي:فأماأمهيةالبحثذلذاالبحث 

 يفتطويرتعليماللغةالعربية.للمدرسةادلداولةادلْقتَ رَحو،للمدرسة .1
2.  ترقيةللمدرس، ىف ادلناسبة التعليمية اإلسًتاتيجية اختيار يف ادلدرس دلساعدة

 استيعابادلفرداتلدىالطالب.
 البحث مصطلحات . ز

ادلصطلحاتادلوجودةيفةوضَّحالباحثتادلوضوع،ففهملدفععناألخطاءيف
ىذاادلوضوع:

الفعالية .1 مضبوطة، وىي النافذ،نفوذتأثَت ىي الفعالية معٌت أن ادلنجد يف جاء .
نتائج. إىل يؤدي الذي ىو16ادلؤثر، فعال معٌت أن اإلندونيسّية، اللغة معجم يف

شيئا. يُِغّل عاقبة، أو آثار 17مالو و الربامج بتنفيذ تتعلق الغرضالفعالية إدراك
األوقاتو 18.الفعليّاإلشًتاكوكفاية ىنا وظيفةوادلراد كل تنفيذ على تدل حال

.وحتقيقاألىدافوسدادالوقتواشًتاكاألعضاءيفاألنشطة
اإلسًتاتيجيةىيوسيلةلتحقيقاألىدافالشيئ.وأمااإلسًتاتيجيةالتعليميةىي .2

 19.عمليةالتعليماليتيفعلهاادلدرسوالتالميذحلصولاألىدافالتعليمية
ىدفهااماولغويةالًتبوية.للعبةاادلرادىنا ( Naik Tangga )  "صعودالسّلم"اللعبة .3

انيصالطالبةلتدريبقدر يستطيعالطالب حىت ادلفردات حبث عدليسبقوايف
و اجلديدة ادلفردات مع الطالبالسّلم كاحلرفيستمر األخَت حرفها باستخدام

 20.تسلسالاألول
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ادلفردات، .4 و استيعاب فهم ىنا ىو بو ادلراد معُّت.استطاع جانب وادلفرداتٕٔيف
عربية كلمات ىي مفردة من علىٕٕ.مجع ادلرء قدرة ادلفردات استيعاب فإن

 .استخدامادلفرداتالعربيةيفتركيباجلملةكأداةاالتصالبينهم
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