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الفصل األول
أساسيات البحث

خلفية البحث.أ
ا لغة القرآن ولغة  واللغة العربية لغة نطقها آالف الناس ىف العامل أل

األجنبية اليت تعلمها اتإحدى اللغمناللغة العربية و .املسلمني ىف العامل
فهم القرآن ولمن تعليم اللغة العربيةاهلدف الرئيسي.التالميذ يف املدارس

ية نمواللغة العربية ىف إندونيسيا أساس ت1ملصادر األحكام اإلسالميةاحلديث 
بل لغة مرتبطة ،العلوم من حيث أن اللغة العربية ليست لغة أجنبية فحسب

بالوجهات الدينية كما املعروف أن سكان إندونيسيا أغلبهم مسلمون. ولذا أن 
تطوير اللغة العربية ىف إندونيسيا ضروري جدا. وكما قال النيب صىلى اهللا عليه 
وسلم : أحبوا العرب لثالث ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب (رواه 

الطرباين وغريه).
لبيان السابق اتضحت أمهية تعلم اللغة العربية ولذا حنتاج إىل طريقة ومن ا

التدريس أو اإلسرتاتيجية املطابقة لتيسري الطالب ىف فهم درس اللغة العربية 
ولالبتعاد عن امللل والخرتاع األنشطة املرحية.

وهناك ثالث املصطلحات الىت ينبغى فهمها لتحسني كيفية تدريس اللغة 
حتصل احلاصلة الكاملة. وتلك املصطلحات الثالث : مدخل العربية حىت

2وطريقة وتقنية. وشرح أيدوار أنطاين تلك املصطلحات الثالث فيما يلى.

فاملدخل هو مكونات االفرتاض املرتبط حبقيقة اللغة وعملية التعلم وتعليم 
دخل على املمنظما معتمدا اللغة، والطريقة خطة شاملة عن تقدمي الدرس اللغوي 
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اخلاص. والتقنية أنشطة تفصيلية حمققة داخل الفصل وهذه التقنية مطابقة 
بالطريقة واملدخل املختار.

Metodologi (الطريقة) لغة أصلها من اللغة اليونانية يعىنMetodos

العلم. والطريقة اصطالحا علم يبحث عن الكيفيات Logosباملعىن كيفية ومعىن 
ا للحصول على اهلدف باحلاصلة الفعالة. 3املرورة 

كيفية مستخدمة ىف تقدمي مواد درس اللغة طريقة تدريس اللغة العربية
العربية ليتيسر تؤثرهم على االستيعاب و تناول الدرس.

و ضروري جدا. والفهم واختيار املفردات املطابقة ىف تعبري املعىن املرج
املطابق عن املعلومات املقدمة تؤثرهم كثرية من فهم املفردات. وتعليم املفردات 
مرتبط باستيعاب معاىن املفردات والقدرة على استخدامها داخل النص واملوقع 
املطابق. واستيعاب املفردات ينقسم إىل االستيعاب الفعلي النتاجي واالستيعاب 

.عملية تعليم املفرداتهاطريقة املراقبة اللغوية تساعدو4السليب التقبلي.
وكيفية تقدمي املادة الدراسية ىف .التبسيططريقةوهذه الطريقة تسمى

هذه الطريقة تعليم املفردات الكثرية، أساليب الكلمات واملصطلحات املبسطة. 
وخاصة بارزة من الطريقة املراقبة اللغوية الفائقة وجود احلدود على املفردات 

5وأساليب الكلمة املعلمة.

ا عند تعليم املفردات للحصول على  جناح هناك أساليب املهتمة 
6التعليم، منها عرض املتضادات.

3 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: Humaniora, 2011),
hlm. 72

4 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang : UIN-Malang
Press, 2009), hlm. 54

5 Ahmad Izzan, Op. Cit, hlm. 109
)، ص. 1989، ( مصر تعليم العربية لغير الناطقين بهااألستاذ الدكتور رشدي أمحد طعيمة، 6
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على الطالبية استيعابلعبة مستخدمة ملساعدة تنمو املتضادات
. وكيفية التعليم من حيث أن املدرس يعرض املفردات املكتوبة داخل املفردات

البطاقة مث يذكر الطالب املتضادات تلك املفردة وإن مل يقدر الطالب على ذكر 
. وإن مل يقدر الطالب على ذكر املتضادات تلك املتضادات فلهم العقاب

املفردات ترمى إىل الطالب األخرين. وإذا صحت إجابة الطالب استحق لتعيني 
7عقاب الطالب األخرين وهلم جرا.

ا الباحثة ىف مدرسة نور  بناء على الدراسة التمهيدية الىت قامت 
ثة سينجينجي وجدت الباحاإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار مبنطقة كوانتان 

ىف تعليم اللغة درس اللغة العربيةالطريقة و الوسيلة التعليمية الىت يستخدمها املأن
وأن تعلم اللغة العربية مل يكن مطابقة باستعمال الطريقة ،، عةو تنغري مالعربية

التعليم حىت يكون من بعض الطالب نقصة تفامههم باملادة الىت تعلمهم، وهذه 
الىت يستطيع الطالب صعبة عند التعليم اللغة العربية برتكيز على الكالم، احلالة 

لرتقية استيعاب بلعبة املتضاداتطريقة املراقبة اللغويةاملدرسدممل يستخمث 
ولذا تريد الباحثة أن جترب طريقة املراقبة اللغوية بوسيلة املتضادات، املفردات

ة استيعاب املفردات.لتنمي
ا الباحثة فهي فيما يلى:وأما الظوا هر الىت وجد

بعض الطالب مل يقدروا على نطق املفردات املتعلمة جيدا وصحيحا)1
بعض الطالب مل يقدروا على فهم معاىن املفردات املتعلمة)2
بعض الطالب مل يقدروا على استخدام املفردات على حسب النص )3

الصحيح.
بناء على الظواهر السابقة عرفنا أن استيعاب الطالب على املفردات ىف 
مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي 

7M. Khalilullah, Op. Cit, hlm. 109
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منخفض، ولذا حنتاج إىل إصالح عملية التعلم والتعليم. ومن مكونات التعليم 
ية. فالوسيلة التعليمية ألة الضرورية لنجاح عملية التعليم استخدام الوسيلة التعليم

8ومصدر التعلم الذى يساعد تنفيذ التعليم هدفا إىل حصول معيار الكفاءة.

وتريد الباحثة أن جترب طريقة املراقبة اللغوية باستخدام لعبة املتضادات لتنمية 
ا استيعاب املفردات . وينبغى للطالب أن يستوعبوا على املفردات و املتضادا

على املفردات يساعدهم ىف االتصال.ألن اإلستيعاب
لبحث عن فعالية طريقة املشكالت السابقة تتجذب الباحثة اوبناء على 

ىف مدرسة مية استيعاب الطالب على املفرداتاملراقبة اللغوية بلعبة املتضادات لتن
نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي.

البحثمشكلة.ب
صعوبة ىف ذكر املفردات العربيةلالطالب بايشعر )1
بعض الطالب يشعرون بالصعوبة ىف حفظ املفردات العربية )2
الوسيلة التعليمية الىت يستخدمها املدرس غري متنوعة  )3
يستخدمها املدرس غري مطابقةالطريقة الىت )4

البحثحدود.ج
عن لبحث جودة ىف هذا البحث حتدد الباحثة اولكثرة املشكالت املو 

لتنمية استيعاب الطالب على ملراقبة اللغوية بلعبة املتضاداتفعالية طريقة ا
ىف مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار (ىف مهارة الكالم)املفردات

مبنطقة كوانتان سينجينجي.

8 Ibid, hlm. 16
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أسئلة البحث.د
تنمية لفعالةأسئلة البحث "هل طريقة املراقبة اللغوية بلعبة املتضادات 

ىف مدرسة نور اإلسالم (ىف مهارة الكالم)استيعاب الطالب على املفردات 
نج طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي؟الثانوية مبركز غونو 

البحثأهداف.ه
هذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية طريقة املراقبة اللغوية بلعبة 

ىف مدرسة (ىف مهارة الكالم) املتضادات لتنمية استيعاب الطالب على املفردات 
نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي.

البحثأهمية.و
بعد أداء البحث ترجوا الباحثة أن تكون هلذا البحث فوائد ما يلى :

الفائدة النظرية)1
العربية باستخدام طريقة إلزدياد النظرية ىف عملية تعلم و تعليم املفردات 

املراقبة اللغوية بلعبة املتضادات
الفائدة التطبيقية)2

هذا البحث مدخل له لتنمية نوعية عملية التعلم وتعليم للمدرسة : .أ
اللغة العربية ىف مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار مبنطقة  

كوانتان سينجينجي.
إحدى اخليارات لتنمية استيعاب الطالبمنللمدرس. هذا البحث.ب

على املفردات ىف مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار مبنطقة  
كوانتان سينجينجي.
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املفردات مرتقيا علىالطالبللطالب، عسى أن يكون استيعاب.ج
ويقدروا على حاصلة التعلم املقررة باستفادة الطاقات املتضمنة ىف 

أنفسهم.
واستخدام طريقة املراقبة اللغوية بلعبة املتضادات معلومات للمدرسني .د

األخرين ىف تنمية استيعاب الطالب على املفردات. 
األخرين ملواصلة هذا للباحثة، حاصلة هذا البحث مرجع للباحثني .ه

ىف النطاق األوسع. وهذا البحث شرط من الشروط املقررة لنيل البحث
الشهادة اجلامعية األوىل ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم 

جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.

مصطلحات البحث.ز
الفعالية.1

9ومعىن الفعالية مطابقة، نافعة ومساعدة احلصول على اهلدف.

إىل أقصى درجة يؤدييقصد بالتعليم اللغوي الفّعال ذلك التعليم الذي 
ممكن من التعليم اللغوي بأقصر الطرق و أقلها جهدا و وقتا مع احلصول 

10على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية اللغوية.

طريقة املراقبة اللغوية .2
وكيفية تقدمي املادة الدراسية ىف .التبسيططريقةوهذه الطريقة تسمى

هذه الطريقة تعليم املفردات الكثرية، أساليب الكلمات واملصطلحات 
املراقبة اللغوية الفائقة وجود احلدود على املفردات وخاصة الطريقة املبسطة. 

11وأساليب الكلمة املعلمة.

9 Tim Pustaka Agung Harapan. Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Pustaka Agung
Harapan, Tanpa Tahun), hlm. 117

61)، ص، Padang :Hayfa Press ،2008، (،  اللغة العربية طرائق تعليمها و تعلمهازين العارفني10
11 Ahmad Izzan . Op. Cit. hlm. 109
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لعبة املتضادات .3
الطالب على و املتضادات لعبة مستخدمة ملساعدة تنمية استيعاب 

املفردات. وكيفية التعليم من حيث أن املدرس يعرض املفردات املكتوبة داخل 
البطاقة مث يذكر الطالب املتضادات تلك املفردة وإن مل يقدر الطالب على 

متضادات  . وإن مل يقدر الطالب على ذكر ذكر املتضادات فلهم العقاب
حت إجابة الطالب تلك املفردات ترمى إىل الطالب األخرين. وإذا ص

12استحق لتعيني عقاب الطالب األخرين وهلم جرا.

التنمية .4
. التنمية حماولة لالرتفاع، 13التنمية ما تتغري إىل األحسن من قبل

الزيادة. اإلسرتاتيجي املستخدم للوصول إىل حاصلة التعلم الفالة.
استيعاب املفردات.5

تتكون من حرفني اللفظة أو الكلمة الىتىاملفردات وحدها مفردة ه
أدوات محل ىفأكثر و تدل على معىن. لذا قال طعيمة إن املفردات ه

14املعىن.

12 M. Khalilullah, Op. Cit, hlm. 109
13 A. Shornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Curren English, (Oxford:

Oxford University Press), hal. 751
68)، ص. Padang :Hayfa Press ،2010، (اللغة العربية طرائق و أساليب تدريسهازين العارفني، 14


