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الفصل األول
أساسيات البحث

خلفية البحث.أ
مل يـَُنمِّ املدرس مهارَة عصرِنا احلاضِر مشكالٌت متنوعٌة. منهايف التعليِم عملية

املعلومات والتفكِري لدي الطالب حىت يكون الطالب ال يستطيعون أن يُطَبِّقوا النظري
اليوم. ر بأهداف التعليم املطلوبي. وهذا ال يـََتسا1إال ِحفظ فحسبُ 

م إلجياد اخلربة يالتعليف لميايت هو مساعدة الطالب حعند إن هدف التعليم 
ااملهارَة. يف هذواملعلومات وتشكيَل السلوك و التعلمية حىت يكتسب الطالب املعرفةَ 

2يف عملية التعليم.ناشيطونن الطالب أالسياق، 

واملرحلة العالية.ةتوسطامليف املرحلة ام اللغة العربية صعبا عند الطالب إميتعل
نظامو املفرداتصريف و ونظامنظام صويتيفمنهامتنوعةكثرية وألن فيها مشكالت

،طفلمنذامجاليةفإن كل املسلمني يعرفون اللغة العربية معرفةً .3حنوي ونظام إمالئي 
لغات الطالب من مباشرًة أو غَري مباشرِة. بعبارٍة أخرى إن اللغَة العربيَة أقرُب حبياة ال

ا أو غري الناطقني يف العاملاألجنبية األخرى و  ألن .4أعظُم أمهَِّيتها للمسلمني الناطقني 
ما الناساللغة العربية لغة القرآن واحلديث و  وال شك أن اللغة العربية ضرورية 5يهتدي 

للناس.
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ْن َتِضلُّوا َما َمتَسَّْكُتْم سلم : تـَرَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن، لَ فقال النيب صلى اهللا عليه و 
7.ِإنَّا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ . وقال اهللا تعاىل : 6َِِما: ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة نَِبيِّهِ 

إىل اجتفالتعليم حي، مهمم اللغة العربيةيتعلأننرى نياحلديث السابقمن اآلية و 
حىت أنشطة تعليمية ة العربيةغاملناسبة لتسهيل تعليم اللالوسيلة التعلميةطريقة التدريس و 

.مرحية وال مملة
احملتوى عن مقاِيس القدرة و 2008سنة 2م يف نظام وزير الشُُّؤوِن الدينية رق

ف تعليم اللغة العربية هو تطوير قدرة الطالب اهدمن أاللغة العربية أن مية و الرتبية اإلسال
يةو الكتابة اليت تشتمل فيها املهارات اللغاللغة العربية من ناحية اللسان و ل بعلى االتصا

.8الكتابةالكالم والقراءة و االستماع و مهارةهيو األربعة
ألجل ذلك ينبغى لكل ال تتخلع عن استعمال املفردات، و ومجيع تلك املهارات 

الكايف يعني نوعية املرء أن يستوعب املفردات استيعابا كافيا. واستيعاب املفرداتطالب
املهارات اللغوية حتتاج إىل استيعاب املفردات. يف استخدام اللغة شفهيا أو كتابيا.

كذلك يف تعليم اللغة العربية كما كتب عبد عليم اللغة األجنبية و ا يف تواملفردات مهمة جد
"  Mengukur Kemampuan Bahasa Arabاحلميد يف كتابه" 

9فرادات العربية، منها :أهداف تعليم امل

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

.899ص. )2004،دار إحياء الرتاث العريب: مصر، (املوطأ،مالك بن أنس6
2رآن الكرمي : يوسف : الق7

8 Acep Hermawan, Op. Cit., hlm. 57.
9 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN – Maliki Press,

2011) hlm. 63.



3

أن يذكروا اتدريب الطالب االستماع إىل قراءة املدرس أو الشريط حىت يستطيعو - ب
صحيحا.   املفردات جيدا و 

إفهام الطالب معاىن املفردات املدروسة.- ج
كتابيا.الب يف استعمال املفردات شفهيا و تدريب الط-د
تعويد الطالب يف وضع املفردات الوظيفي داخل اجلمل.- ه

يسمى الطالب قادرين على استيعاب املفردات إن كانوا قادرين على ترمجة 
م ال خيتص يف  املفردات واستخدامها داخل اجلملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعا

10ن املعرفة عن كيفية استخدامها يف االتصال إما شفهيا أو كتابيا.حفظ املفردات دو 

ب يف واقرتح بعض املفكرين أن عدد املفردات املعلمة إىل الطالب لغري العر 
املتوسطة يف املرحلة ة ومخسون مفردة حىت ألف مفردة، و مائاملرحلة االبتدائية حول سبع
املتقدمني ألف ومخسمائة املفردة حىت ويف املرحلةمائة مفردة،ألف مفردة حىت ألف ومخس

مائة حىت ومخسنيمفردة حىت ألفنية االبتدائية ألفمفردة. وهناك رأي أن يف املرحلنيألف
م قادرون على تركيب الكلمات داخل السياق تركيبا صحيحا وماهرون يف استخدام  أ

11املعجم.

التعليمية. الوسائليم من املَكوِّنات اليت تلعب دورا هاما يف جناح عملية التعل
أما املرسل هنا .12وسيط أو موصل الرسالة من املرسل إىل املرسلالتعليمية هيالوسائل

يُعلِّم مادًة لكياليت يستخدمها املدرس املدرس و أما املرَسل مبعاىن الطالب. الوسائل
ايوادراسيًة حىت ُيسهِّل الطالب أن حيصل ة التعليم. على أهداف التعليم املنشودة يف 

10 Abdul Hamid, Op. Cit, H. 61
11 Ibid., hlm. 77.
12 Azhar Arsyad, Op.Cit., hlm. 3.
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حتديدختطيط تعليمي ولذلك يف تعليم اللغة العربية  البد أن يكون املدرس قادرا على
العاب كوسيلة التعلم اليت التعليمية املناسبة باألهداف املنشودة.الوسائلواستخدام املواد

تتضمنها طالب يف عملية اخلربة، يدفعون إىل اإلبتكار، ويتفاعلون يف أنشطات 
طريقة التدريسو الوسيلةينبغى للمدرس أن يكون ماهرا ىف اختيارلكفلذ. 13ةالتعلمي

املناسبة للوصول إىل هدف.
هي استعاب املفرداتاملدرس لرتقية هاية اليت ميكن أن يستخدمو من اللعبة اللغ

الطالب ةهدفها لتدريب قدر . و (”Kalimat yang tersembunyi”)ياملخفاحلرفاللعبة عن 
.14لكلمة يف احلرف املفصل أو املخفيحبث اعلى 

فيها تعلمييتإحدى املدارس المنباكنبارو1مدية احملالعامةاملدرسة املتوسطة
لقد . اللغة العربيةعليمهذه املدرسة من قسم ترجت املدّرسة يفخت. ،اللغة العربيةالطالب

ياملفردات لديعاب حماولة عظيمة يف تعليم اللغة العربية ملساعدة استة املدرستحاول
ةا املدرست. ومن احملاوالت الىت قامكنباروب1حممديةاملتوسطة العامةاملدرسة طالب

كما يلي:

منها الطريقة املفرداتاستيعاب يف طريقَة التدريس متنوعًة ةاملدرستاستخدم.1
املباشرة والطريقة السمعية والشفوية.

منها البطاقة املفرداتاستيعاب يف ملتنوعةاالتعلميةوسائلالتاستخدمقدةاملدرس.2
التعلمية والصورة.

.أيضاجية التعليميةياإلسرتاتةاملدرستاستخدم.3

13 H.A.R. Tilaar, Media Pembelajaran Aktif, (Bandung : Nuasa Cendekia, 2013) hlm. 166.
14 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam belajar

Bahasa Arab, (Jakarta: Diva Press, 2011), hlm. 83
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ا الباحثعلىبناءً  1حممديةاملتوسطة العامةيف املدرسة مالحظة متهيدية قام 
الظواهر التالية:الباحثوجدكنبارو،ب
صحيحا.ال يقدرون على نطق املفرداتبعض الطالب.1
أكثر الطالب خمطئون يف تركيب مجلة عربية..2
اليت يُتعلمون يف اجلملة البسيطةفرداتاملستطيعون أن يرتمجوايالالطالب بعض.3

قبلها.
املفردات اليت يُتعلمون قبلها أيضا.ذكرواستطيعون أن ييالالطالب بعض.4
.ستعماال جيداإيستطيعون أن يستعملوا املفردات شفهيا أو كتابة ال بعض الطالب.5
مل يقدر الطالب على استخدام القاموس (املعجم) لبحث املفردات اليت حيتاجون .6

إليها.
لدي الطالب املفرداتأن استيعاب نظر الباحثالظواهر السابقة ، إىلبالنظر 

حتُصل على أهداف تعليم اللغة العربية. مل كنباروب1حممديةاملتوسطة العامةيف املدرسة 
لرتقية استيعاب استخدام اللغبة إىل القيام بتجريب يتجذب الباحثلذلك 

وسيجعل الباحث هذا ُحيِصل على اهلدف املنشود.لكي املفردات لدي الطالب
باستعمال الحفظتقليد و الطريقة استخدام فعالية ا علميا حتت املوضوعب حبثالتجري
المدرسة لترقية استيعاب المفردات العربية لدى طالب رف المخفّي الحلعبة

.كنباروب1محمديةالمتوسطة العامة
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مشكالت البحث.ب
.للغة العربيةترقية املفردات اك الطالب يف اشرت اقلة.1
.استيعاب املفردات العربيةلرتقيةقلة رغبة الطالب .2
.قلة دافع الطالب ىف تعلم اللغة العربية.3
غري مناسبة.العربية املفردات يف التعليم ةستخدمها املدرستلتدريس اليت ايقةطر .4
ال تستطيع املفردات العربية يف التعليم ةستخدمها املدرستالتعليمية اليت وسيلةال.5

.تيجة األعلىأن ترقي ن
.مل حيصل على اهلدف املنشوداستيعاب الطالب عن املفردات العربية.6

حدود البحث.ج
فيحدد الباحث :وجودة يف هذا البحثكالت املشاملمن

غري مناسبة.املفردات العربية يف التعليم ةستخدمها املدرستالتدريس اليت يقةطر .1
ال تستطيع املفردات العربية يف التعليم ةستخدمها املدرستالتعليمية اليت وسيلةال.2

تيجة األعلى.أن ترقي ن
ى اهلدف املنشودمل حيصل علاستيعاب الطالب عن املفردات العربية.3



7

البحثسؤل.د
باستعمالالتقليد واحلفظ طريقة استخدام كيف ىف هذا البحث "البحثسؤل

استيعاب املفردات العربية لدى طالب املدرسة لرتقية فعااليكون احلرف املخفّي لعبة
؟"كنباروب1حممديةاملتوسطة العامة

ف البحثهد.ه
باستعمالالتقليد واحلفظ طريقة استخدامفعاليةملعرفة يهدف هلذا البحث ه

املتوسطة لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى طالب املدرسة احلرف املخفّي لعبة
كنباروب1حممديةالعامة

أهمية البحث.و
البحث فيما يلي:أمهيةأما 

املداولة  للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية .املْقتَـرَح و .1
التعليمية املناسبة ىف ترقية استيعاب الطريقة والوسيلةاختيار ملساعدة املدرس يف .2

املفردات لدى الطالب.
ىف استيعاب املفردات العربية وحيصلون على حاصلة التعلم الطالبلتسهيل.3

واملرحيةاملقررة
قية استيعاب التعليمية املناسبة ىف تر الطريقة والوسيلةلتوسيع معرفة الباحث عن .4

.طالباملفردات لدى ال
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البحثمصطلحات.ز
املصطلحات املوجودة يف وضَّح الباحثياملوضوع، ففهملدفع عن األخطاء يف

هذا املوضوع:
أما 15.فذ، املؤثر، الذي يؤدي إىل نتائجهي الناهايف املنجد أن معنىالفعالية .1

التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعلم بأفضل الطرق هوالفّعال
ا جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية وأقله

يف معجم اللغة اإلندونيسّية، أن معىن فعال هو ما له آثار أو وأما 16.األخرى
الفعالية تتعلق بتنفيذ الربامج وإدراك الغرض وكفاية األوقات 17عاقبة، يُِغّل شيئا.

فة وحتقيق األهداف كل وظيواملراد هنا حال تدل على تنفيذ  18اإلشرتاك الفعلّي.و 
اشرتاك األعضاء يف األنشطة.وسداد الوقت و 

هذه اللعبة من إحدى الوسيلة واملراد هنا اللعبة الغوية الرتبوية.خفياملاحلرفلعبة.2
يف التعليم. أما هدفها ليدّرب الطالب أن يرّكز على حبث الكلمة يف احلرف 

املفصل أو املخفي. 
واملفردات 19به هو هنا فهم و استطاع يف جانب معّني.املراداستيعاب املفردات.3

فإن استيعاب املفردات قدرة املرء على .20مجع من مفردة هي كلمات عربية
.استخدام املفردات العربية يف تركيب اجلملة كأداة االتصال بينهم

.952)، ص. 1986، (دار املشرق: بريوت، الماملنجد يف اللغة واألعلويس معلوف،  15
.32، ص. 1997،)(عمان: دار الفالحأساليب تدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل،16

17Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Kemendikbud, 2011) hlm. 107.

18 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 82.
19 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Op. Cit. hlm. 250.
20 A.W Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya, Pustakan Progreshif, 1997), hlm.1043.


