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 ألولالفصل ا
 ساسيات البحثأ

 بحثخلفية ال.أ

كما كتب يف كتاب   1.الطريقة ىي السري، احلالة، ادلذىب، اخلط ىف الشيئ
الطريقة ما تستخدم يف أداء العمل. عند زلبني أولني نوىا وقد ترمجتو يف اللغة العربية

شاه أن الطريقة لغة ىي الكيفية. واصطالحا أهنا خطة العمل باستخدام الواقع 
والطريقة ىي عبارة عن خطة عامة إلختبار وتنظيم وعرض ادلادة 2وادلفهوم ادلنظم.

اللغوية، على أن يقوم ىذه اخلطة حبث التتعارض مع ادلدخل الذي تصدر عنو وتنبع 
 3دئي والطريقة شيئ إجرائى.منو، وجيث يكون واضحا أن ادلدخل شيئ مب

وىناك كثرية من الطرق اليت تعلم هبا اللغات األجنبية و منها اللغة 
إذ  ،وىناك طريقة نالئم كل تلميذات والبيئات واألىداف والظروف ،العربية

لكل طريقة من طرق تعليم اللغات األجنبية مزيا وعيوب. وعلى ادلدرس أن 
فيها واختيار ما يناسب ادلوفق التعليمي يقوم بدارسة تلك الطرائق والتمعن 

 4الذي جيد نفسو فيو.
التعليم ىو إرشاد الطالب ادلواجو عملية التعليم. أن اذلدف من التعليم 
والتعلم لن يتحقق طادلا مل يتم الوفاء بعناصر، ومن ىذه العناصر رلموعة من 

أمهية عن  الطريقة. والطريقة التعليم كعنصر من ىذه العناصر لو دور ال تقل
العناصر األخرى يف عملية التعليم والتعلم. من ىذه الطروق ادلذكورة فالطريقة 

 ادلستخدمة عادة من قبل ادلدرسني يف التعليم ىي:
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الطريقة ادلباشرة ىي ادلدرس يدخل الفصل يستخدم اللغة العربية  األول:
حيث ادلبدأ  من البداية حىت النهاية ىف التعليمية إال يف  حالة االضطرار. من

فالطريقة ادلباشرة ىي أفضل يف التعليم اللغة العربية، ألن من خالل ىذه الطريقة 
 متكن الطالب تدريب مهارة اللسان.

الثانية: مريقة القواعد والًتمجة، ىذه الطريقة إنضمام بني طريقة القواعد 
ات والًتمجة. طريقة القواعد تؤكد على احلفظ وأنظمة القواعد النحوية وكلم

معينة. أما طريقة الًتمجة هتتم بًتمجة القراءة وإنضمام بني طريقة القواعد والًتمجة 
 يعرف باسم طريقة القواعد والًتمجة.

الثالثة: طريقة القواعد ىي عرض ادلواد الدراسية بكيفية القراءة، أن يقراء 
هارات ادلدرس ادلواد الدراسية مث يكرىا الطالب. ىذه الطريقة هتدف إىل تعليم م

القراءة العربية ويشعر الطالب بفرح عن ما يقراءه ويستطيعون أن يشري إىل اجلمل 
الصحيحة والكتابة ويستطيع ادلدرس أن يأمر الطالب أن يصححوا الكالم يف 
حتدث. واستخدم ىذه الطريقة أن يقراء ادلدرس ادلواد الدراسية ويأمر الطالب 

الطالب أن يقراءوا النصوص ادلقروءة  بأن بالحظوا قراءة ادلدرس وبعد ذلك أمر
 واحدا فواحدا.

الرابعة: طريقة السمعية الشفوية. نشاط التعليم والتعلم باستخدام طريقة 
السمعية الشفوية وذلك باستخدام التقريب الشفوي. عالمة خاصة من الطريقة 

ة التقريب الشفوي باستخدام منط ادلمارسة أو تقليد وتذكري. حتقق طريقة السمعي
الشفوية توجيها حاصل حتليل تركيب اللغة العربية وادلقارنة بني لغة أم الطالب 
ولغة اذلدف اليت يدرسها طالب ومعرفة اجلملة ادلفيدة اليت ال بد أن يدرسوىا 

 5.ام التدريب أفضل التقريب الشفويويلمزوا اللغة اجلديدة ىف دروسهم باستخد
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ي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذ
من ادلكاسب  ةالتعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر 

 6.الًتبوية األخرى
عملية للوصول شيفول حبري مجره كما كتب يف كتابإن نشاط التعلم والتعليم  

. طالبالإىل ىدف التعليم. حياول ادلدرس لتنظيم بيئة التعلم لتصبح مرحية لدى 
وبالنظرية ادلوجودة لديو أن ادلدرس يستفيد منها إلعداد برنامج التعيلم اجليد 

 7.وادلنظم
إن االختيار وتعيني طريقة التدريس الىت استخدمها ادلدرس يف عملية التعلم 

لطريقة من غريمها. وعندما والتعليم يرتبط وثيقا بإسًتاتيجي الطريقة، فعالية استخدام ا
 8.ادلناسبة سًتاتيجيةادة الدراسية فالبد أن خيتار اإلمدرس ادليلقى 

إن إحدى العنصور يف جناح عملية التعليم لدى الطالب ىي الوسيلة 
التعليمية. الوسيلة التعليمية ىي الفكرة إللقاء التوصية أو الًتبية واذلجمة للذىن 

 9عملية التعليم.واحلّسي وإرادة الطالب حىت تدافع الوسيلة التعليمية الطالب يف 
( قال، استخدام الوسيلة التعليمية يساعد 2360مهالك )يف أزىر أرشد، 

ولذلك البد لكل ادلدرس أن خيتار 10ادلدرس والطالب لنيل عملية التعليم الفعال.
تعليم اللغة العربية فائة الطالب ادلطلوبة يف عملية الوسيلة التعليمية ادلطابقة بك

التعليمية ال بد على ادلدرس أن يقارهنا بالطريقة  ولكن يف استخدام الوسيلة.
واإلسترياتيجية ادلناسبة. وىذه يهدف إىل توجيو التعليم على ادلقصود ادلطلوب 

 11واليثقل ادلدرس يف استخدام الوسيلة التعليمية.
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عند ىنري غونتور تاريغن، قدرة الطالب على استخدام اللغة تقع يف 
إن كان استيعاب مفرداتو جيدة، فيستطيع أن  استيعاب مفردات من تلك اللغة.

يستخدم اللغة وإال فال. واتصاذلم يف الدرجة الصفوفية يُقدر من قدرهتم على 
استخدام اللغة وىذه دلت على أن مهارهتم يف التعلم تقدر هبا من مهارهتم يف 

علق استخدام اللغة. ولذلك ال بد لكل الطالب أن يرقِّي استيعاب مفرداهتم ألهنا يت
 12تعلقا عميقا بقدرهتم يف استخدام اللغة.

درسة ادلتوسطة االسالمية ادليف  ةهبا الباحث تظة الىت قامحبناء على ادلال
خصوصا لدى طالب الصف  كمبار  ةبنجكيننج  مبنطق عهد دار اذلدى سيفوجنوعمب

استيعاب جيدونادلشكلةفيأن الطالب الذي يتعلم اللغة العربية  ت الباحثةوجد الثاين
ادلشكلة ادلتنوعة لدى الطالب يف استيعاب فيها ادلدرس الذي يدرس ،وجد مفردات
 أما ادلدرس،اكن جيديلدى الطالب مل  مفردات استيعابكون يفلذلك  ،مفردات

 عهد دار اذلدى سيفوجنوعادلتوسطة االسالمية مبدرس يف ادلدرسة اللغة العربية الذي ي
تعليم ادلفردات، كما أن ادلدرس يأمر الطالب يكون جيدا خصوصا يف بنجكيننج

أمامو. ويف تعليم ويأمرىم لذكرىا  مفردات يف يوم 55 اللغة العربيةحلفظ مفردات
علم ادلدرس كيفية تلفظها البتعادىم عن اخلطأ يف تلفظها. ففي العوامل ادلفردات، ي

معناىا ووضعها السابقة يرجو ادلدرس من الطالب ليستطيعوا تلفظ ادلفردات وفهم 
داخل اجلملة ادللفوظة أو ادلكتوبة. ولكن يف تطبيقو، أكثر الطالب خصوصا من 

 كما دلت عليو الظواىر اآلتية :  الصف الثاين يثقلون يف مستوف ادلطلوب.

 لصحيحة.اعلى ترمجة ادلفردات ال يقدرون بعض الطالب .6
 على نطق ادلفردات الصحيحة. ونيقدر ال  بعض الطالب .2
 .جيدا على كتابة ادلفردات ونيقدر ال أكثرالطالب .0
 .على وضع الكلمة داخل اجلملة ونيقدر ال أكثرالطالب .5
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ظهرت من الظواىر السابقة على أن استيعاب مفردات لدى طالب الصف 
 ةبنجكيننج  مبنطق عهد دار اذلدى سيفوجنوعادلتوسطة االسالمية مبالثاين يف ادلدرسة 

بعيدا من ادلطلوب، ألن ادلقدار أو ادلؤشرات من استيعاب مفردات ليس يف  كمبار
حفظ تلك ادلفردات ولكن يف استخدامها على الكالم والقراءة وترمجة النصوص 

 والكتابة. 
ولتلك ادلشكلة، حتتاج إىل طريقة ووسيلة جيدة لعجالتها حيت يستطيع 

كتوبة. وإحدى الطرق والوساءل الطالب أن يفهموا معٌت ادلفردات ادللفوظة أو ادل
ادلطابقة لًتقية استيعاب مفردات ىي طريقة التقليد واحلفظ ووسيلة الكلمات 
ادلتقاطعة. كما حققو عبد الوىاب راشدى: الكلمات ادلتقاطعة ىي إحدى 

وقال أيضا: تعليم ادلفردات  13الوسيالت ادلطابقة لتدفيع ترقية استيعاب مفردات.
فظ تسهيال للطالب يف تلفظها وتذكريىا ألهنا تعرب إىل عملية بطريقة التقليد واحل

 14تطبيقية فا تعليم ادلفردات.
تلك ادلدرسة  يف العربيةللقيام بتعليم اللغة  ةالباحث توهبذه الظواىر قد دافع

تعرب جيدة يف نيل  األهن الكلمات ادلتقاطعةالتقليد واحلفظ بوسيلة طريقة باستخدام 
ة قوم الباحثتلدى الطالب وسمفردات  استيعابعليم اللغة العربية لًتقية ىدف ت

التقليد والحفظ بوسيلة فعالية استخدامطريقة "ىذا البحث حتت ادلوضوع:. بكتابة
لدى ( لترقية استيعاب مفردات اللغة العربية Puzzleت المتقاطعة )االكلم

بنجكيننج   سيفونجوععهد دار الهدى ممدرسة المتوسطة االسالمية بالطالب 
 ."كمبار  ةبمنطق
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 مشكالت البحث.ب 
 بناء على خلفية البحث السابقة فمشكالتو كما يلي:

 إدراك الطالب عن اللغة العربية على أهنا لغة صعبة. .5

 استيعاب مفردات اللغة العربية لدى الطالب ضعيف.  .2

 ة.بدرس اللغة العربية ضعيف الطالباىتماما  .3

 .ادلستخدمة غري مناسبةة التعليمية الطريق .4

 .اللغة العربية لًتقية استيعاب مفردات مناسبةالوسيلة التعليمية ادلستخدمة غري  .5

 حدود البحث.ج 
يقة التقليد واحلفظ بوسيلة فعالية استخدام طر  :ىذاالبحثفيةالباحثتوحدد

لدى طالب ( لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية Puzzleادلتقاطعة ) الكلمات
 .كمبار  ةبنجكيننج  مبنطق عهد دار اذلدى سيفوجنوعادلتوسطة االسالمية مبدرسة ادل

 البحث أسئلة.د 
قة التقليد واحلفظ بوسيلة استخدام طريىي: ىل  أسئلة البحثوأما 

درسة ادللًتقية استيعاب مفردات لدى طالب  فّعال(Puzzleادلتقاطعة )الكلمات 
 ؟ كمبار  ةبنجكيننج  مبنطق عهد دار اذلدى سيفوجنوعادلتوسطة االسالمية مب

 هدف البحث.ه 
يقة التقليد واحلفظ استخدام طر فعاليةدلعرفة ىو: أما اذلدف ذلذا البحث 

لدى ( لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية Puzzleادلتقاطعة ) بوسيلة الكلمات
  ةبنجكيننج  مبنطق عهد دار اذلدى سيفوجنوعدرسة ادلتوسطة االسالمية مبادلطالب 
 .كمبار
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 أهمية البحث.و 
 أما أمهية البحث فيما يلي:

 .للمدرسة: ىذا البحث يعطى ادلساعدة احلسنة على ادلدرسة يف ترقية التعلم .6
التعليمية ادلناسبة ىف ترقية  وسيلةال الطريقة و يف اختيار علمةدلساعدة ادلعلمة:للم .2

 استيعاب ادلفردات لدى الطالب.
لشروط يف التعليم ولتكميل شرط من اللباحثة:لتعمق و توسيع خربهتا يف  .0

 يف الطبقة األوىل. احلصول إىل شهادة ادلرحلة اجلامعية
 مصطلحات البحث.ز 

ادلصطلحات ادلوجودة  ةوضَّح الباحثتادلوضوع، ف فهم لدفع عن األخطاء يف
 يف ىذا ادلوضوع:

 فعاليةال .5
ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية 

التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من  ىو ويقصد بالتعليم الفّعال15نتائج،
الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب  فضلم بأيالتعل

وقصدت الباحثة عن الفعالية ىنا ىي شيئ حتصل وتأثر بو  16.الًتبوية األخرى
 .اللغة العربية استيعاب مفردات

 تعليميةالطريقة ال .2
ىي اإلطار الستخدام ادلدخل واخلطوات )اذلدف، منهج النموذج، ادلادة، 

 17إسًتاتيجية( والتكنيك.
 طريقة التقليد واحلفظ .3
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مث يقلد الطالب عن نطق ادلفردات مرة او ثالث ىي ينطق ادلدرس ادلفردات 
 18مرات حىت يسهل الطالب لذكر تلك ادلفردات.

 الوسيلة .4
ادلستخدمة لتسهيل ادلدرس يف إلقاء ادلادة التعليمية دافعة الوسيلة ىي اآللة 

 19ومرحية لدى الطالب.
 (Puzzleالكلمات ادلتقاطعة )  .5

ب أن تكون بقوالب غرض مستطيلة اليت جتالكلمات ادلتقاطعة ىي لعبة
 20.دمةادلق اتلكلممليئة ا

 استيعاب ادلفردات .1
وادلراد بادلفردات ىنا  21االستيعاب ىي قدرة على الشيئ أي اجملال ادلعني.

فاستيعاب ادلفردات ىو القدرة الستعمال الكلمات يف الكالم أو 22ىي الكلمات.
 تركيب اجلملة.
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