
1

األولالفصل
اساسيات البحث

البحثخلفية .أ

أما احدى العوامل الىت تؤثر مهارة الكالم فهي املفردات. كما قال امحد فؤد افندى 

. وقال 1فاملفردات عنصر لغوي ينبغى أن يستوعبه متعلم اللغة األجنبية للخصول على مهارة الكالم

. وكلما كثرة املفردات املستعابة 2رشدى أمحد طعيمة املفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة

ا الولد ىف  فحسنت مهارة الكالم كما قال أمحد عزان إن استعاب املفردات وأسلوب يتمكن 

.3استخدام اللغة األجنبية يف احلياة اليومية

قال الدكتور رشدى أمحد طعيمة، تقسم املهارات اللغوية اىل اربع مهارات رئيسية، منها:
مهارة االستماع.1

رة الكالممها.2

مهارة القراءة.3

4مهارة الكتابة.4

ومجيع تلك املهارات تتخلع عن استخدام املفردات، ألجل ذلك ينبغى لكل طالب أن 

يستوعب املفردات استيعاب كافيا. واستيعاب املفردات الكايف يستطيع أن يعني نوعية املرء يف 

1Ahmad fuad effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab 2009, Malang; Misykat,
h.120.

.181, مكة المكرمة أم القداى. ص.1980رشدى أحمد طعیمھ, دلیل عملى في إعداد المواد التعلیمیة لبرامج 2
3Ahmad izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 2011, Bandung : Humaniora,

h.110.
.167, مكة المكرمة: أم القرى. ص.1980رشدي أحمد طعیمھ, دلیل عملى في إعداد المواد التعلیمیة لبرامج 4
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عاب اربع مهارات اللغة مهّم. كما قال استخدام اللغة إما شفهيا أو كتابيا. الّدور املفردات يف استي

.5فّليت "القدرة لتفّهم اربع مهارات اللغة متعّلق باستيعاب املفردات"

اللغة العربية لغة أجنبية لإلندونيسيني و اللغة العربية مادة دراسية متعلمة يف املدراس 

ملدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلسالمية. قد عرفنا منبع فضيلة التعليم اإلسالمية من الّلغة العربية. ا

و اما بنكننج احد من املدرسة الىت جعل اللغة العربية مادة دراسية متعلمة.املتكاملةاحلكومية 

اهداف تعليم الدراسة العربية يف هذه املدرسة مناسبة يف الكتاب املقرر يف هذه املدرسة يعين:

نطق املفردات اجلديدة لفظا صحيحا.1

اجلديدة باندغام صحيحنطق املفردات .2

تظاهر املادة احلوارية.3

استخدام املفردات يف اجلملة الّصحيحة.4

اجابة األسئلة او التمرينات صحيحة.5

القاء األسئلة باملفردات اجلديدة.6

6تركيب اجلملة باستخدام الكلمات املكتوبة.7

ا الباحث ظهر تقلة القدرة على استخدام املفردات  بناء على الدراسية التمهيدية الىت قام 

. فإذا ننظر الطالب يف احلكومية اإلسلمية بانكننجاملتكاملةطالب املدرسة املتوسطة العربية لدى 

إلسالمية عملية تعليم اللغة العربية املتحّمسة يف هذه املدرسة هم يتحمسون و هي حتت املؤسسة ا

5Mustofa, Siful, Strategi Pembelajaran Mufradat, UIN Malang, 2010.
6 A. Syeikhuddin dan Hasan Saefullah, Ayo Memahami Bahasa Arab, Jakarta; Penerbit

Erlangga, Hal. 1.
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الرمسية كمرب مدىن. و يسمى املدرسة اإلسالم متكاملة ، جعلت هذه املدرسة تعليم تعلم العربية 

ميتوازن بتعليم العلوم العامية. لذلك جعل التعلم اللغة العربية بعض من عملية التعلم و التعليم خارج 

الفصول الدراسية. 

ا البا حث وجد الظواهر التالية منهابناء على الدراسية التمهيدية الىت قام 

قلة القدرة الطالب على استخدام املفردات يف هذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية .1

.بانكننجاملتكاملة

عون أن ينطقوا املفردات تركيب اجلملة.يأكثر الطالب ال يستط.2

أكثر الطالب ال يستطيعون أن يستخدموا املفردات.3

.األسئلة إىل مدرسهم أو إىل أصدقائهمكثري الطالب ال يستطعيون أن يسألوا .4

هناك عدة طرق التدريس املستخدمة اليت يستخدمها املدرس لرتقية القدرة على استخدام 

فعالية املفردات منها طريقة املراقبة اللغوية. بناء على الظواهر السابقة يتحذب الباحث للبحث عن 

لمفردات العربية لدى طالب المدرسة طريقة المراقبة اللغوية لترقية القدرة على استخدام ا

تستطيع أن طريقة املراقبة اللغويةرأى الباحث . متكاملة بانكننجالمية الحكومية المتوسطة اإلسال

أن ترقي القدرة على استخدام املفردات لدى الطالب ألن هذه الطريقة ترتكز على مراقبة املادة 

" أي Simplification Methodالدراسية ىف عملية العليم. وهذه الطريقة مشهورة بالتسمية اآلتية "
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ه الطريقة . و من خصائص هذ7تعليم املفردات الكثرية، أساليب الكلمة و املصطلحات اخلاصة

املتفوقة وجود التحديد والتدرج إما من ناحية املفردات واألسلوب. وهلذه الطريقة مزايا وعيوب.

منها:طريقة املراقبة اللغويةفمزايا 

إن هذه الطريقة سهلة يف قبوهلا، ألن املادة الدراسية املعرضة تعتمد على ترتيب استيعاب .1

طة إىل الكلمة املعقدة.املفردات وأسلوب الكلمة من الكلمة البسي

استيعاب املفردات و أسلوب الكلمة يستطيع أن جيعل الطالب ناشطني يف تعلم اللغة .2

األجنبية إىل اللغة اليومية.

إذا استعد الطالب يف حفظ املفردات وحفظها فتطبيق هذه الطريقة غري صعبة، مثال، أن .3

متكن أن تطبق يف القاء األول، مث املدرس يأمر الطالب املفردات اخلاصة مع اجلملة الىت 

يواصل املدرس إىل املوضوع التايل من املفردات أو أسلوب الكلمة اخلاص.

تم بقدر كل .4 عملية التعليم يف هذه الطريقة متحركة ونسبية ألن التعليم يف هذه الطريقة 

طالب على حفظ املفردات.

منها:طريقة املراقبة اللغويةوعيوب 

الطريقة خاصة ملرحلة املبتدئني (الطالب الذين ال يتعلمون اللغة العربية من ومثالية هذه .1

قبل)

وتعليم املفردات يف هذه الطريقة من خالل تفريق املفردات وصناعة أسلوب الكلمة حىت .2

.8يصبح نطق لغة الطالب مكملة بل فاسدة عند الكتابة ونطق اللغة

7Ulin nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab 2013, Jogjakarta : Diva
Press, h.213.
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ذه الطريقة لفظي..3 والتعليم 

عتيار الموضو الدوافع في اخ.ب

هذه الطريقة تستطيع أن ترقي القدرة على استخدام املفردات.1

هذا البحث مناسب بالقسم الذى يتعلم فيه الباحث.2

هذا البحث مناسب بقدرة الباحث على حسب الوقت واملال وغريمها.3

البحثصطلحاتم.ج

األخر إنتاج معىن الفعالية احلصول على النجاح حبسب الوقت أو الكيفية املعينة. ومعناها .1

.9احلاصلة

طريقة املراقبة اللغوية.2

" أى تعليم املفردات الكثرية, Simplification Methodوهذه الطريقة مشهورة با"

.10أساليب الكلمة واملصطلحات اخلاصة (الطريقة التبسطية)

11ومعىن املفردات كلمات..3

مشكالت البحث.د
تقدمي املشكالت.أ

الطالب خافضالقدرة على استخدام املفردات لدى .1

طريقة التدريس املستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربية غري فعالة.2

عدم التمارين املتواصلة.3

8Loc Cit, Ahmad Izzan, h.110
9Ahmadi dkk, Pengelolaan Kelas 2006, Bandung: Pustaka, h.28.
10Loc, Cit, Ahmad Izzan, h.109
11A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir,Surabaya:Pustaka Progressif, 1997, Hlm.1043
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حدود البحث.ب

فعالية استخدام طريقة املراقبة اللغوية لرتقية القدرة على استخدام املفردات العربية 

بانكننجاملتكاملةلدى طالب يف املدرسة املتوسطة اإلسلمية احلكومية 

اسئلة البحث.ج

لرتقية القدرة على استخدام املفردات العربية لدى فعاليةطريقة املراقبة اللغويةهل 

بانكننجاملتكاملةطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسلمية احلكومية 

أهداف البحث و أهمية .ه

هدف البحث.أ

طريقة املراقبة اللغوية لرتقية القدرة على هذا البحث ملعرفة فعالية استخدام 

املتكاملةاستخدام املفردات العربية لدى طالب يف املدرسة املتوسطة اإلسلمية احلكومية 

بانكننج

أهمية البحث.ب

للمدرس، ينبغي للمدرس أن يطبق هذه الطريقة يف عملية تعليم اللغة لرتقية القدرة .1
على استخدام املفردات لدى الطالب

ب، ميكن املدرس أن يراقب مترين القدرة على استخدام املفردات لدى للطال.2
الطالب

للمدرسة، لزيادة املعلومات يف جتهيز الوسيلة التعلمية والسيما يف تعليم اللغة العربية.3
للباحث، لزيادة علوم الباحث..4


