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 الفصل األول

 أساسية البحث

 خلفية البحث -أ
. قبل يعملية تعليم اللغة العربية يف إندون تعلم اللغة العربية، كل سيا غري هّين

خربة اللغة، يعىن اللغة األم. يف رأي "أولّي نوها"، أن اللغة األم تكون  قد ملكشخٍص 
يف  خمتلفتان عائقة يف استيعاب اللغة األجنبية جيندا. ألن اللغة العربية و اللغة األم

 1غريها.األصوات واملفردات واجلمل و 
ى عن مقاِيس القدرة وحمتو  2008سنة  2م يف تقرير وزير الشُُّؤوِن الدينية رق

لغة العربية هو تطوير قدرة اللغة العربية يقرر أن هدف تعليم الالرتبية اإلسالمية و 
كتابيا اليت تشتمل فيها املهارات اللغوية االتصال باللغة العربية شفهيا و  على تالميذال

 3الكتابة.وهي االستماع والكالم والقراءة و  2األربعة.
نبغى لك يألجل ذاملفردات، و تعمال عن اس نفصلومجيع تلك املهارات ال ت

يعّي  لكايفاردات أن يستوعب املفردات استيعابا كافيا. واستيعاب املف تالميذلكل 
 نوعية املرء يف استخدام اللغة شفهيا أو كتابيا.

عليم تدايف مة جهواملفردات م حتتاج إىل استيعاب املفردات. املهارات اللغوية
" به  كتاميد يفالعربية كما كتب عبد احلكذلك يف تعليم اللغة اللغة األجنبية و 

Mengukur Kemampuan Bahasa Arab" . 

                                                           
1Ulin Nuha, metodologi super efektif pembelajaran bahasa arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 
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 4أهداف تعليم املفرادات العربية، منها :
ه من قراءة وا إليستمعاالفهم عما بالقراءة و تالميذ تعريف املفردة اجلديدة إىل ال -أ

 املدرس أو من الشريط.
ن أستطيعو يحىت  الشريطاملدرس أو  قراءة االستماع إىل تالميذتدريب ال -ب

 صحيحا.يدا و يذكروا املفرداجت
 دروسة.معاىن املفردات ال تالميذإفهام ال -ج
 كتابيا.و يف استعمال املفردات شفهيا تالميذتدريب ال -د
 .ةيف وضع املفردات الوظيفي داخل اجلمل تالميذتعويد ال -ه

كانوا قادرين على ترمجة   ذاقادرين على استيعاب املفردات إ لتالميذا عتربي
املفردات واستخدامها داخل اجلملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعاهبم ال خيتص 

 5كتابيا.  شفهيايف حفظ املفردات دون املعرفة عن كيفية استخدامها يف االتصال إما 

لغري العرب يف  تالميذعدد املفردات املعلمة إىل ال واقرتح بعض املفكرين أن
يف املرحلة املتوسطة ألف ة ومخسون حىت ألف مفردة، و البتدائية حول سبع مائاملرحلة ا

مفردة حىت ألف ومخس مائة مفردة، ويف املرحلة املتقدمّي ألف ومخس مائة املفردة حىت 
ألفا مفردة. أن يف املرحلة االبتدائية ألفا مفردة حىت ألفان ومخس مائة حىت أهنم قادرون 

 6السياق صحيحا وماهرون يف استخدام املعجم.على تركيب الكلمات داخل 
تيجية اسرت ي االاما يف جناح عملية التعليم همن املكونات اليت تلعب دورا ه

 ملدرس يف مها استخديسرتاتيجية التعليمية هي أساليب اليت التعليمية املستخدمة. اال

                                                           
4Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 

hlm: 33 
5 Abdul Hamid, ibid, hlm: 61  
6 Abdul Hamid, ibid, hlm: 62  
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أن حيصل على أهداف  تالميذمادًة دراسيًة حىت ُيسهِّل الأداء عملية تعليمية ألنه يُعلِّم 
اج تفالتعليم حي، مهم م اللغة العربيةيتعل رأى الباحث. 7التعليم املنشودة يف هناية التعليم

حىت أنشطة تعليمية مرحية وال  ة العربيةغاملناسبة لتسهيل تعليم الل التعلميةإىل طريقة 
 .مملة

: املثال ،ميذلتال يةلعرباملادة ااملدرس عندما لدرس  يهتم هبا ألشياء الىتكثري من ا
 ى الطرق. وإحدملادةلتبليغ ااملطبقة والطريقة املستخدمة اللعبة من ناحية املادة و 

 .لمةالك ظاحلفالتقليد يف هي الطريقة  املستخدمة يف تعليم اللغة العربية

أن عملية التعليم من هذه الطريقة، أوال أما مزايا هذه الطريقة سهل ىف نطق، 
مث بعد عن نطق املفردات مرة او ثالث مرات.  مث يقلد التالميذينطق املدرس املفردات 

 8عن تلك املفردات فينتقل املدرس اىل مفردات أخرى. ذلك، اذا إستاعب التالميذ
ن يكون املدرس قادرا على حتديد واستخدام البد ألذلك يف تعليم اللغة العربية 

 .املناسبة باألهداف املنشودة التعليميةوالطريقة سرتاتيجية اال
فالح فنجاليهان نور ال ةتوسطامل يف مدرسةعليمية تنظرا للمشاكل يف عملية ال

 اعدةربية ملسة العاللغ فيها حماولة عظيمة يف تعليم درسوقد حاول املاندراجريي هيلري. 
 يلي: كما  سدر مل. ومن احملاوالت الىت قام هبا اتالميذاستيعاب املفردات لدى ال

، ملفرداتاستيعاب ايف ة ياملناسبة باملواد املدروسالتعليمية  بالطريقة درسستخدم املا .1
 منها الطريقة املباشرة والطريقة السمعية والشفوية.

 
                                                           

7Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2013), hlm: 6 
8Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora:2004) 

hlm:102 
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 .فرداتاملعاب استييف  التعليمية املتنوعة ووسائل سرتاتيجيةادرس ستخدم املا .2
 .لدينيةاة اوشرح أمهية اللغة العربية يف احلي تالميذعلى ال درسفع املاد .3

الفالح  نور ةتوسطامل بناء على مالحظة متهيدية اليت قام هبا الباحث يف مدرسة
 وجد الباحث الظواهر التالية: فنجاليهان اندراجريي هيلري

 ديدةاملفردات ج تعرفوا مل تالميذبعض ال .1
 .جلملة وضع املفردات داخل امل يقدروا على  تالميذبعض ال .2
ليت سيطة االب مل يستطيعوا أن يرتمجوا املفردات يف اجلملة بعض التالميذ .3

 .يتعلموها من قبل
اليت  صحيحاجيدا و ستطيعوا أيضا أن يذكروا املفردات ي مل الميذتال بعض .4

 يتعلموها من قبل.
 ابيابعض التالميذ مل يستطيعوا أن استعمال املفردات سفهيا وكت .5

لدى  فرداتث أن استيعاب املالباح رأىبالنظر إىل الظواهر السابقة، 
ل على صحيمل  ريي هيلنور الفالح فنجاليهان اندراجري املدرسة املتوسطة يف  تالميذال

املناسبة و ختارة امل رس قد علمهم بالطريقةأهداف تعليم اللغة العربية، مع أن املد
 يه. سعحاول حماولة عظيمة يفسرتاتيجية و املدروسة وتطبيق اال باملواد

يستوعبون املفردات  تالميذيكون اللسرتاتيجية خاصة اتعليم تطبيق  هناك
 الكلمة احلفظطريقة التقليد يف  ستخداما هيالكثرية لرتقية استيعاب املفردات 

استيعاب  لرتقية "(Komunikata Cepat) اتِّصال الكلمة السريع"سرتاتيجية لعبة اب
يف استيعاب املفردات سريعا  تالميذال هذه اللعبة هتدف إىل جناحو  .العربيةاملفردات 
 9مناسبا مما قرره املنهج التعليمي.ومنطقيا و 

                                                           
9Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar 

Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hlm: 74 
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طريقة  ستخداماب فتدافع الباحث إىل القيام بتجري بناء على الظواهر السابقة
 komunikata) اتِّصال الكلمة السريع"سرتاتيجية لعبة اب الكلمة احلفظيف التقليد 

cepat)" يف تلك املدرسة، وسيجعل الباحث هذا  لرتقية استيعاب املفردات العربية
في الحفظ طريقة التقليد استخدام  فعالية التجريب حبثا علميا حتت املوضوع

لترقية  "(Komunikata Cepat) اتِّصال الكلمة السريع"ستراتيجية لعبة اب الكلمة
ح نور الفالفي المدرسة المتوسطة  تالميذالاستيعاب المفردات العربية لدى 

 .جاليهان اندراجيري هيليرنف

 مشكالت البحث -ب
 باإلضافة إىل البيان السابق فوجد الباحث املشكالت فيما يلي:    

 يف تعلم اللغة العربية. تالميذرغبة ال .1
 .املفردات العربية تالميذالاستيعاب  .2
 .يف ممارسات اللغة العربية تالميذالاشرتاك  .3
 .سرتاتيجية التعليميةاال .4
 .تالميذرتقية استعاب املفردات لدى الاحملاوالت ل .5
اتِّصال "سرتاتيجية لعبة با الكلمة احلفظيف استخدام طريقة التقليد  فعالية .6

  .لرتقية استيعاب املفردات العربية "(Komunikata Cepat) الكلمة السريع
 البحث حدود -ج

فيحدد  ،تسهيال للبحثو  ،املشكالت املوجودة ىف هذا البحث ولكثرة
 لعبة سرتاتيجيةاب الكلمة احلفظيف طريقة التقليد استخدام  الباحث عن فعالية
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لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى  "(Komunikata Cepat) اتِّصال الكلمة السريع"
 الفالح فنجاليهان إندراجريى هيلري.نور يف املدرسة املتوسطة  تالميذال

 سؤال البحث -د
 احلفظيف التقليد  طريقةاستخدام  "هل هو ىف هذا البحث البحث سؤالو 

لرتقية  فعال "(Komunikata Cepat) اتِّصال الكلمة السريع" لعبة سرتاتيجيةاب الكلمة
فنجاليهان نور الفالح يف املدرسة املتوسطة  تالميذالاستيعاب املفردات العربية لدى 

 ؟"اندراجريى هيلري

 هدف البحث -ه
يف طريقة التقليد استخدام  لكشف عن فعالية وأما اهلدف هلذا البحث فه

لرتقية  "(Komunikata Cepat) اتِّصال الكلمة السريع" لعبة سرتاتيجيةاب الكلمة احلفظ
فنجاليهان نور الفالح يف املدرسة املتوسطة  تالميذالاستيعاب املفردات العربية لدى 

 .اندراجريى هيلري

 أهمية البحث -و
 فيما يلي:فأما أمهية البحث هلذا البحث 

 املقرتح و املداولة  للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية . .أ
 اتِّصال الكلمة السريع" لعبة سرتاتيجيةا ملساعدة املدرس يف اختيار .ب

(Komunikata Cepat) "تالميذالرقية استيعاب املفردات لدى ل املناسبة. 
 Komunikata) اتِّصال الكلمة السريع"سرتاتيجية لتوسيع معرفة الباحث عن اال .ت

Cepat) " تالميذرقية استيعاب املفردات لدى الاملناسبة ىف ت. 
 للدفع على املدرسة يف تصميم تطوير تعليم اللغة العربية اليوم. .ث
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 مصطلحات البحث -ز
  هذايفاملصطلحات املوجودة والجتناب الغلط يف الفهم يوضح الباحث 

 املوضوع:
 الكلمة احلفظيف طريقة التقليد  .1

 mimmicry أمحد إزان أن هذه الطريقة اصلها من لغة اإلجنلزيا قالهي 

memorization  مميزة من هذه الطريقة هي ينطق املدرس و . حفطيعين تقليد و
حىت يسهل مرة او ثالث مرات عن نطق املفردات  تالميذمث يقلد الاملفردات 
 10لذكر تلك املفردات.  التالميذ

 "((Komunikata Cepat اتِّصال الكلمة السريع"لعبة  .2
احلرف  تالميذيواصل هبا ال سرتاتيجيةا املراد هنا اللعبة اللغوية الرتبوية هي

جديدة من قبل  اآلخري يف املفردة األوىل و تكون تلك احلرف أوال يف مفردة
 11الثاين سريعا و مناسبا. تلميذال

 

 استيعاب املفردات .3
.املراد به هو هنا فهم و  واملفردات مجع من 12استطاع يف جانب معّين

فإن استيعاب املفردات قدرة املرء على استخدام 13.مفردة هي كلمات عربية
 .املفردات العربية يف تركيب اجلملة كأداة االتصال بينهم

                                                           
10Ulin Nuha, Op.Cit., hlm: 215 
11Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, op.cit, hlm: 74 
12Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Kemendikbud, 2011) hlm: 250 
13A.W Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya, Pustaka Progreshif, 1997), hlm.1043  


