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الفصل األول
أساسيات البحث

خلفية البحث.أ
عن مقاِيس القدرة و 2008سنة 2يف نظام وزير الشُُّؤوِن الدينية رقم 
تطوير ف تعليم اللغة العربية هو اهدمن أاحملتوى الرتبية اإلسالمية و اللغة العربية أن 

قدرة الطالب على االتصال باللغة العربية من ناحية اللسان و الكتابة اليت تشتمل 
.1االستماع و الكالم و القراءة و الكتابةمهارةو هياألربعةيةو فيها املهارات اللغ

ردات، و ألجل ذلك ينبغى ومجيع تلك املهارات ال تتخلع عن استعمال املف
أن يستوعب املفردات استيعابا كافيا. واستيعاب املفردات الكايف يعني طالبلكل 

نوعية املرء يف استخدام اللغة شفهيا أو كتابيا.
يف تعليم واملفردات مهمة جداحتتاج إىل استيعاب املفردات.املهارات اللغوية

به " اللغة األجنبية و كذلك يف تعليم اللغة العربية كما كتب عبد احلميد يف كتا
Mengukur Kemampuan Bahasa Arab. "

2أهداف تعليم املفرادات العربية، منها :

بالقراءة و الفهم عما استمعوا إليه من تعريف املفردة اجلديدة إىل الطالب- أ
قراءة املدرس أو من الشريط.

حىت يستطيعو أن املدرس أو الشريطقراءةالطالب االستماع إىلتدريب - ب
جيدا و صحيحا.يذكروا املفردات

إفهام الطالب معاىن املفردات املدروسة.- ج
و كتابيا.تدريب الطالب يف استعمال املفردات شفهيا-د

1 Acep Hermawan, MetodologiPembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011), hlm. 57.

2 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS,
2010), hlm. 33
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تعويد الطالب يف وضع املفردات الوظيفي داخل اجلمل.- ه
يستعمل الوسيلةان خيتار ومدرسينبغى لللنيل األهداف التعليم املفردات 

الوسيلة لغة هي الوسط أو ، املدروسة والغرض املرجو، الىت تناسب باملادة التعليمية
الوسيط أو املوصلني. و يف اصطالح الوسيلة هي وسيط أو موصل الرسالة من املرسل 

3إىل املرسل.

مال وسيلة التعليم، سيساعد قّدم ان استع)2013مهالك (ىف اظهار أرشاد، 
ان درسينبغى للماللغة العربية،وكذالك، ىف تعليم التعليم ىف الفصل،ىف أداءدرسامل

العاب  4.خيتار ويستعمل الوسيلة، الىت تناسب باملادة املدروسة والغرض املرجو
كوسيلة التعلم اليت تتضمنها طالب يف عملية اخلربة، يدفعون إىل اإلبتكار، ويتفاعلون 

درا على درس قالذلك يف تعليم اللغة العربية  البد أن يكون امل5يف أنشطات التعلمية
املناسبة باألهداف املنشودة.دريسالتو طريقة وسيلةحتديد و استخدام 

هياستيعاب املفرداتلرتقية املدرسهااليت ميكن أن يستخدملعبة اللغويةال
ليسبقوا يف الطالبة. و هدفها لتدريب قدر ( Naik Tangga )د السّلم" و "صعُ ةاللعب

حبث املفردات حىت يستطيع الطالب ان يصعد السّلم مع املفردات اجلديدة و يستمر 
6.تسلسالباستخدام حرفها األخري كاحلرف األولالطالب

فيها تعلمييتإحدى املدارس المناملتوسطة الدينية حسنة بكنبارواملدرسة 
اللغة عليممن قسم تالعربيةعلم اللغة تيتالرجت املدّرسة خت. ،اللغة العربيةالطالب

بية ملساعدة استيعاب حماولة عظيمة يف تعليم اللغة العر ةاملدرستحاوللقد. العربية

3Azhar Arsyad,Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pemikiran, (
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ), hlm. 3.

4 Azhar Arsyad،Media Pembelajaran،(Jakarta: Rajawali Press، 2013)، hlm. 19.
5 H.A.R. Tilaar, Media Pembelajaran Aktif, (Bandung : Nuasa Cendekia, 2013) hlm. 166.
6 Fatul Mujib dan Nailur Rahmawati,Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam

Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011),  hlm.113
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اوالت الىت احمل. أما املتوسطة الدينية حسنة بكنباروالطالب يف املدرسة ىلداملفردات
منها:ةا املدرستقام
منها الطريقةاملفرداتاستيعاب يف طريقَة التدريس متنوعًة ةاملدرستاستخدم.1

السمعية و الشفوية والطريقة املباشرة.
منها وسيلة املفرداتاستيعاب يف متنوعًة التعليمية وسائلةاملدرستاستخدم.2

الصورة و بطاقة التعلمية.
.أيضاجية التعليميةياإلسرتاتةاملدرستاستخدم.3

ا الباحثبناء على مالحظة  الدينية حسنة املتوسطةيف املدرسة متهيدية قام 
الظواهر التالية:وجد الباحثبكنبارو

ا أو املفردات املتضمنة .1 أكثر الطالب ال يفهمون املفردات العربية الىت قامت بذا
ىف اجلملة

بعض الطالب ال يقدرون على نطق املفردات جيدا.2
للغة العربية عندما يسأهلم املدرسال يقدر الطالب على إجابة السؤال با.3
قلة اشرتاك الطالب يف تقدمي ممارسة احلوار أمام الفصل..4
أكثر الطالب ال يقدرون على استعمال املفردات إما داخل الكتابة أم عند .5

التكلم.
على استخدام القاموس (املعجم) لبحث املفردات أكثر الطالب ال يقدرون.6

.اليت حيتاجون إليها
الدينية حسنة املتوسطةتعليم مفردات اللغة العربية ىف املدرسة اهدافواما 

صف الثامن فيما يلى:ببكنبارو
يقدر الطالب على فهم املعىن املفردات عندما يسمع او يقرأ.1
يقدر الطالب على نطق املفردات باجليدة و يستطيع أن يستعمل ىف احلوار.2
يقدر الطالب على كتابة املفردات باجليدة.3
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يقدر الطالب ان يستعمل املفردات ىف اجلملة اما  ىف الكتابة او ىف الكالم.4
م ىف الكلمة.5 يقدر الطالب على قراءة املفردات إن وجد

لدى فظن الباحث أن استيعاب املفردات،الظواهر السابقةإىلبالنظر 
تعليم اللغة حيُصل على أهداف بكنبارو ملالدينية حسنةاملتوسطة املدرسة الطالب يف 

حاولت تخصص ىف قسمه، وقدتةالعربية مدرسعلم اللغة تيتالةبل املدرسالعربية،
ستخدم ة تتعليم اللغة العربية متنوعة مثال املدرساملدّرسة إستعمال طرق و وسائل

لطالب أمر اتةأن املدرس،استيعاب املفرداتلرتقية طريقة املباشرة بوسيلة الصورة 
فظات من املفردات و احملو وجدت يف هذه املدرسة كثريمع معانيها،حبفظ املفردات 

لة احلائطالىت وضعت حول املدرسة مثال . ومن تلك احملاوالت ينبغى على ا
م يصعبون ىف حفظ املفردات. للطالب أن يستوعبوا املفردات جيدا بل الواقعي أ

استيعاب املفرداتلرتقيةةابتداعيّ فعالية و ظروفتنظيماج إىل تحيلذلك 
ُحيِصل على اهلدف املنشود.لكي لدي الطالب 

العلمي حتت املوضوعقوم البحثيأن الباحثداتأثريا إىل األمور السابقة فأر 
Naik( د السّلم" و صعُ "لعبة باستعمالالحفظتقليد و الطريقةفعالية استخدام"

Tangga( بحث تجر طالبالىلداستيعاب المفردات العربيةلترقية)في بي
")المتوسطة الدينية "حسنة" بكنباروالمدرسة 

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

قلة رغبة الطالب ىف تعلم اللغة العربية.1
منخفضالعربيةاملفردات عنالطالباستيعاب.2
اشرتاك الطالب يف ممارسات اللغة العربيةقلة.3
احملاوالت لرتقية استعاب املفردات لدى الطالبقلة.4
ةبدرس اللغة العربية ضعيفالطالباهتماما .5
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تيعاب املفردات العربية اسلرتقيةمل تكونا فعاليتنيالطريقة و وسيلة التعليم.6
حدود البحث.ج

ولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث, تسهيال للبحث, فيحدد الباحث
:للبحث كما يلى

استيعاب املفردات العربية لدى الطالب.1
الطريقة والوسائل التعليمية املستخدمتان ىف اداء عملية التعليم.2

سؤال البحثد.
باستعمالاحلفظتقليد و الطريقةاستخدامكيفىف هذا البحث "سؤال البحث 

طالبالىالعربية لدلرتقية استيعاب املفردات )Naik Tangga"صُعود السّلم" ( لعبة 
؟"املتوسطة الدينية "حسنة" بكنبارويف املدرسة 

هدف البحثه.
احلفظتقليد و الطريقةاستخدامملعرفة فعالية يدف هلذا البحث هاهل
لرتقية استيعاب املفردات العربية )Naik Tangga"صُعود السّلم" ( لعبة باستعمال

."حسنة" بكنبارواملتوسطة الدينيةيف املدرسة طالبالىلد
أهمية البحث.و

فيما يلي:فأما أمهية البحث هلذا البحث 

يف تطوير تعليم اللغة العربية .للمدرسةاملْقتَـرَح و املداولة ، للمدرسة.1
التعليمية املناسبة ىف ترقية وسيلةالالطريقة ودة املدرس يف اختيارملساعللمدرس، .2

استيعاب املفردات لدى الطالب.
التعليمية املناسبة ىف ترقية الوسيلةالطريقة وسيع معرفة الباحث عنلتو للباحث، .3

استيعاب املفردات لدى الطالب.
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البحثمصطلحات.ز
املصطلحات املوجودة وضَّح الباحثيُ املوضوع، ففهملدفع عن األخطاء يف

يف هذا املوضوع:
جاء يف املنجد أن معىن الفعالية هي النافذ، .هي مضبوطة، تأثري و نفوذالفعالية.1

التعليم الذي يؤدي إىل أقصى هوالفّعالأما 7املؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.
درجة ممكنة من التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب 

وظيفة واملراد هنا حال تدل على تنفيذ كل 8.قدر من املكاسب الرتبوية األخرى
.يف األنشطةوحتقيق األهداف وسداد الوقت و اشرتاك األعضاء

مث يقلد الطالب عن نطق هي ينطق املدرس املفردات تقليد واحلفظالطريقة .2
9املفردات مرة او ثالث مرات حىت يسهل الطالب لذكر تلك املفردات. 

و اما لغوية الرتبوية.لاملراد هنا اللعبة ا( Naik Tangga )"د السّلمو "صعاللعبة .3
ليسبقوا يف حبث املفردات حىت يستطيع الطالب ان الطالبةهدفها لتدريب قدر 

باستخدام حرفها األخري  يصعد السّلم مع املفردات اجلديدة و يستمر الطالب
10.تسلسالكاحلرف األول

املراد به هو هنا فهم و استطاع يف جانب استيعاب املفردات،.4
فإن استيعاب .12مجع من مفردة هي كلمات عربيةواملفردات 11معّني.

املفردات قدرة املرء على استخدام املفردات العربية يف تركيب اجلملة كأداة 
.االتصال بينهم

.952)، ص . 1986في اللغة و األعالم، (دار المشرق: بیروت، 7لویس معلوف، المنجد
.32، ص. 1997،)(عمان: دار الفالحأساليب تدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل،8

9 Ulin Nuha, Metodologi  super efektif pembelajaran bahasa arab. (Jogjakarta : DIVA
Press.2012)., hlm. 215

10 Fatul Mujib dan Nailur Rahmawati, Loc. Cit
11 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Kemendikbud, 2011. hlm. 250
12 A.W Munawir, Kamus Al-Munawir, Surabaya, Pustakan Progreshif, 1997, hlm.1043


