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 الفصل األول

 اساسيات البحث

 

 خلفية البحث .أ 
اللغة ىي نظام صويت رمزي، ذو مضامني حمددة، تتفق عليو مجاعة معينة، و يستخدمها   

و للغة وظائف و ىي وسيلة للتفكري و  1أفرادىا يف التفكري و التعبري و االتصال فيما بينهم.
 .التعبري و االتصال و وسيلة للتعليم و التعلم و وسيلة حلفظ الًتاث الثقايف

بأية لغة حيتاج إىل استيعاب عدد من ادلفردات حيث ال ديكن التكلم بدون استيعاب   التكلم  
ادلفردات، وكذالك التكلم با للغة العربية. واستيعاب ادلفردات وال سيما ادلفردات العربية كلغة ثانية 

ذلا كال للتالميذ اإلندونيسني يكون بكثرة اإلستماع إليها وادلمارسات ادلستمرة على نطقها واستعما
ما وكتابة كما ان اللغة عادة، ال تتم العادة إال بكثرة ادلمارسات ، وىذه ادلمارسات تكون بواسطة 
التعليم رمسيا كان أو غري الرمسي . تعليم اللغة العربية بإندونيسيا خمطط يف كل مدارس وخباصة يف 

 .وزارة الشئون الدينية  ادلدارس اإلسالمية احلكومية كانت أو أىليو، وىذا يعتمد على ماقررتو
اللغة العربية مادة من ادلواد التعليمية ادلهمة يف ادلدارس وادلعاىد و اجلامعات اإلسالمية منذ   

وسائل اإلعالم أي شيء ديكن استخدامها واالستفادة منها ادلرحلة اإلبتدائية حىت ادلرحلة العليا. 
همة لدى التالميذ تصري واضحة هبا كل لشرح مفهوم ادلواد ادلدروسة، حىت تكون ادلواد ادلب

الوضوح، فأن ادلواد ادلعروضة من السهل أن نفهمها التالميذ . وباالضافة اىل ىدف استخدام 
وسائل االعالم و يهدف أيضا إىل تعزيز روح التالميذ يف  اتباع عملية التعليم وحبفل عملية التعلم 

 حيرك مجيع وظائف حواسى التالميذ.جذابة وكفاءة. التعليم باستخدام وسائل اإلعالم 
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 ( يف كتابو يوضح أن :2008ووفق العبد احلميد وزمالؤه )
كأن الطبيعة والناس واألحداث، فضال عن عرض   -وسيلة البطاقة ىي صورة من األجسام "

 2."وسائل اإلعالم األكثر فعالية استخدامها يف ادلدرسة
فإنو يهدف إىل توفري التعزيز مرة أخرى يف شكل  استخدام وسيلة بطاقة صورة  و أزواج كلمة ،

 مفردات بسيطة من ادلواد اليت مت تقدديها .
 ( يقول :2015مسفورنا )

بطاقة  يف اجراء عملية التعليم والسيما تعليم اللغة العربية الاستخدام الوسائل التعليمية كوسيلة 
التالميذ، ألن ىذه الوسيلة تصور ومتثل مادة يؤثر على اسهال إتصال ادلعلومات أو ادلفردات إىل 

اليت يشري واليها لفظ منطوق و متثل أيضا األحداث كأهنا واقعة أمام التالميذ ، ولذالك استخدام 
وسائل التعليم يف تعليم اللغة العربية صزوري ، والسيما إستخدام وسيلة بطاقة مفرد مكتوبة وراءىا 

ليم اللغة العربية يكون ادلدرس عنصرا أوليا فيتطلب منو كفاءة و صورة يشري إليها ذلك ادلفرد يف تع
مهارات كمهارة ربطيط التعليم وتنظيم ادلواد اليت سيعلمها وخياصة مهارة اختيار وسيلة التعليم 
والستخدامها أيناء اداء عمليو التعليم داخل حجرة الدراسة، ألن الوسائل ادلناسبة بطبيعة ادلادة 

ادلدرس كثريا يف احلصول على أىداف التعليم ادلنشودة أى استيعاب ادلفردات ادلدروسة تساعد 
 لدى التالميذ.

وادلفردات يف معجم  3وادلفردات عند أجيف ىريماوان وحدة صغرية تعني قوة لغوية.   
تعليم اللغة العربية يف مدرسة بيت السالم ادلتوسطة   4اإلنددونيسي دبعٌت خزانة ادلفردات.

قسم  ادلدرس الذي علم اللغة العربية فيها متخرج منبقرية ديلي معمور قد جرى كماىو ، االسالمية 
الًتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو وىو علم  العربية بكليةتعليم اللغة 

ألنو علم بطريقة إلقائية،  ةاللغة العربية فيها من عشر سنوات، ولكن علم بطريقة مناسبة دبادة اللغة العربي
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وكذلك االسًتاتيجية اليت يسريهبا يف التعليم مل تكن جزابة والدمتعة، والوسيلة التعلمية يف تلك 
ادلدرسة غري كافية لتعليم اللغة العربية حيث تكون الوسائل اليت استخدامها ادلدرسة غري مطابقة 

ت لدى التالميذ حىت مل يكن التالميذ مستوعيب بطبيعة اللغة العربية والسيما على استيعاب ادلفردا
 ادلفردات جيدا كما دلت عليو.

 الظواىر اليت وجد هتا الباحثة بعد ماقامت هبا يف تلك ادلدرسة كا ألتية : 

 اكثر التالميذ مل خيفظوا ادلفردات اليت علمها ادلدرس. .1
 اكثر التالميذ مل يعرفوا معا يف ادلفردات الواردة يف النص ادلدروس من قبل   .2
 التالميذ مل يعرفوا ادلفردات عما يف فصوذلم الدراسية وخباصة ما يف مدرستهم. .3
 التالميذ مل يستطيعوا إجابة األسئلة عما سأذلم ادلدرس. .4
 الدرس التالميذ مل يسألوا مدرسهم باللغة العربية عما مل يفهموا من .5
اكثر التالميذ مل يستصيموا كتابة ادلفردات حفظوىا منالدرس كتابة صحيحة وال سيما كتابة  .6

 اجلملة البيطة.
وبعد ما وجدت الباحثة ىذه الظواىر فأسأل يف النفس عن أسباب ضعف، أو إخنفاض  

ادلواد  استيعاب ادلفردات لدى التالميذ، ىل ىذه لضعف رغباهتم يف تعلم اللغة العربية أو ىل
ادلدروسة فوق طاقاهتم الفكرية أو ىل الوسائل التعليمية ادلستخدمة غري مناسبة بطبيعة اللغة 
العربية، فتظن الباحثة أن من األسباب ىي الوسائل ادلستخدمة ، وىناك وسيلة معتربة مناسبة 

تاج إىل لًتقية استيعاب ادلفردات لدى التالميذ ، واإلجابة عن ىذه األسئلة إجابة صحيحة رب
حبث علم عميق، ولذلك قد ذبذبت الباحثة إىل القيام بالبحث العلم العميق يف تلك ادلدرسة، 

 فاختارت الباحثة ادلوضوع ذلاذا البحث ىو : 
 
 



4 
 

تأثير استخدام وسيلة البطاقة في تعليم اللغة العربية على استيعاب المفردات لدى التالميذ 
 منطره كمبا  مية األللية بررةة دةلي معمورفي مدرسة بيت السالم المتوسطة اإلسال

 
 مشكالت البحث .ب 

 طريقة التدريس ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية غري متنوعة. .1
 الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية. .2
 رغبات التالميذ يف تعلم اللغة العربية . .3
 كتب درس اللغة العربية ادلعدة يف مكتبة ادلدرسة .4
 األزمنة أو اخلصص ادلعدة لتعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة. .5

 
 حدود البحث .ج 

تأثري استخدام وسيلة البطاقة يف  لكثرة ادلشكالت يف ىذا البحث فتحددىا الباحثة يف 
تعليم اللغة العربية على استيعاب ادلفردات لدى التالميذ يف مدرسة بيت السالم ادلتوسطة 

 ية ديلي معمور منطقة كمبار اإلسالمية األىلية بقر 
 

 أسئلة البحث .د 

استخدام وسيلة البطاقة يف تعليم اللغة العربية مؤثر على أما سؤال البحث فهو : ىل 
استيعاب ادلفردات لدى التالميذ يف مدرسة بيت السالم ادلتوسطة اإلسالمية األىلية 

 بقرية ديلي معمور منطقة كمبار ؟
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 ألداف البحث .ه 

تأثري استخدام وسيلة البطاقة يف تعليم اللغة العربية  حث فهو دلعرفةأما اىدف ىذا الب
على استيعاب ادلفردات لدى التالميذ يف مدرسة بيت السالم ادلتوسطة اإلسالمية 

 األىلية بقرية ديلي معمور منطقة كمبار.
 

 ألمية البحث .و 

للتالميذ : جيب على التالميذ أن يسعوا جبهد ونشاط إىل استعاب ادلفردات الكثرية اليت  .1
علمها ادلدرس من قبل ويقربون على استخدامها يف تكلمهم اليومية مع أصدقائهم 

 داخل الصف وخارجة. 
: إن حاصلة البحث معلومة للمدرس دلعرفة الوسائل الىت ديكن استخدامها يف  درسللم .2

 نيعاب ادلفردات لدى التالميذ.ترقية اس
 للمدرسة: إن خاصلة البحث معلومة للمدرسة يف ترقية استيعاب ادلفردات اللغة العربية. .3
 للباحثة :إن حاصلة البحث زيادة افاق الباحثة .4

لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل الشهادة اجلامعي األوىل يف قسم تدريس اللغة  
 ليم جامعة السلطان الشرسف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. العربية بكلية الًتبية والتع

 مصطلحات البحث . ر
التأثري ىو قوة صادرة من الشيء أو ادلرء من حيث أهنا تدور يف تكوين الطبيعة ، ثقة النفس أو   .1

   5أثر عليهم اختار لنفسو دوهنم أحسن األشياء و أفضلها.-إجراءة ادلرء. أثر و أثرة، أثر
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واما نايف  6مجعها وسائل دبعٌت ملقية بني مصدرة ادلعلومات ومقابل ادلعلومات.الوسيلة  .2
معروف فقد عرف الوسائل التعليمية أهنا ما يلجأ إليو ادلدرس من أدوات واجهزة وادلواد 

  7لتسهيل عملية التعليم وربسينها وتعزيزىا.
  8ءىم بإحتياج الفصل.وسيلة البطاقة أو بطاقة منظورة خلظة إىل التالميذ. مقدارىا يتال .3
 9ة خزانة ادلفردات.اادلفرد .4
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