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 الفصل األول 

 مقدمة
 خلفية البحث . أ

كىذه . أسس عملية التعلم كالتعليم تتكوف من اذلدؼ كالطريقة كادلادة كالتقوميإف 

فاذلدؼ ادلطلوب مل حيصل عليو مامل تكن ىناؾ . بعضها بعضابمًتابطة األسس األربع

طريقة التدريس ادلناسبة بو، لو مل تكن ادلواد مناسبة دبستول تفكري الطالب كالتقومي 

كذلك ألف عملية التعلم كالتعليم عملية تغيري ذاكرة الطالب كنقل . مناسبا بتلك ادلواد

. العلـو كادلعارؼ

 فتعليم اللغة 1.التعليم ىو العملية كالطريقة كاألفعاؿ اليت ترشد الطالب للتعّلم

كلعملية . العربية ىو العملية كالطريقة كاألفعاؿ اليت ترشد الطالب لتعّلم اللغة العربية

التعليم عناصر كثرية منها ادلعلم كالطالب كطريقة التعليم كالوسيلة التعليمية كالتقومي 

ادلعلم الناجح ىو .فطريقة التعليم ذلا دكر ضركرم على جناح يف عملية التعليم. كغريىا

 2.يسعى بكل جهده على استخداـ اإلسًتاتيجية كطريقة التعليم الفعالة

                                                           
1
 Novan Ardy Wijayani, Desain Pembelajaran Pendidikan: Tata Rancang 

PembelajaranMenuju Kompetensi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media) H. 9 
2
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya) H. 33  
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إنو إذا ما ركعيت األسس العلمية يف بناء . كتعليم اللغة العربية ليس باألمر السهل

منهج تعليم اللغة العربية لألجانب فإف جزء كبريا من اخللط يف تعليمها، كجزء كبريا من 

كلكنو مع البحث كالدراسة العميقة أمكن 3.سوؼ إىل درجة كبريةالصعوبة يف تعلمها 

 كمتكن ،ىا األساسية يف كقت قصريعناصرالوصوؿ إىل عدة اذباىات تعليم اللغة ك

 بطالقة كتزكد بقدر كاؼ من ادلعلومات الدينية من االذباىات األساسية للمعاىد القواعد

يعرؼ هبا كظيفة كل "قواعد اللغة العربيةاد نعمة ػؤؼقاؿ  يف تعليم اللغة العربية، ةاإلندكنيسي

أما أىداؼ عامة  التعليم 4.خرالكلمات، ككيفية إعراهبااكلمة داخل اجلملة، كضبط أك

لقواعد كسيلة لسالمة اللساف ك االقواعد ىي عصمة لساف ك القلم من اخلطأ، فدرس 

 .فالقواعد شيءضركرم لتعلمو.القلم من اخلطأ

إف تعليم إلقاء ادلعلومات لدل الطالب كىو كذلك عملية قاـ هبا ادلعلم كادلتعلم 

 كالتعليم كذلك عملية قاـ هبا ادلعلم إليصاؿ 5.كاعيا للحصوؿ على اذلدؼ ادلقرر

 6.ادلعلومات كادلهارات إىل أذىاف الطالب

                                                           
 (مكتبة كىبة: القاىرة )، ،ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب بني النظرية كالتطبيقفتحى علي يونس كحممد عبد الرؤكؼ3

 17. ص
 ٢ص . دار احلكمة: ، بريكت مالخص قواعد اللغة العربية،فؤد نعمة4

5
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008) H. 48   
 10.   ص) مطبعة دار السالـ: كنتور(، الًتبية كالتعليم حممود يونس ،6
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 الطالب القواعدـ اللغة العربية خاصة يف ميشعركف الطالب بالصعوبة ىف تعل

يف مركز  ترقية اللغةجبامعة قع اكىذا كما ك. لفهم القواعد كتطبيقهايشعركنبالصعوبة 

تار نوع تعليمها يخ فال بّد دلعلم اللغة العربية .السلطانالشريفقاسم اإلسالميةاحلكوميةرياك

كلذلك ىف تعليم اللغة العربية .الصحيح ليشاركوا يف تعليم اللغة العربية مشاركة إجابية

 . حيتاج إىل الطريقة أك اإلسًتاذبية ادلناسبة لكى تسري عملية التعليم كما ادلرجو

 اداء عملية تعليمية داخل  يف ادلعتربة ادلدرس أف يعرؼ الطريقة الصحيحةكعلى 

فإف مل يعرفها حق ادلعرفة فلن يستطيع إىل اف يؤدل التعليم أداءا سليما . حجرات دراسية

 7.كلن تتحقق األغراض ادلنشودة ادلرجوة

تعليم ألف الطريقة ربدد خطوات اليت يسري اؿالطريقة من اىم العناصر اذلامة يف 

باستخداـ ك. ميةمادلدرس يف القاء مادة التدريس يف الفصل حلصوؿ على األعراض التعل

. ىذه الطريقة تؤدم إىل تنفيذ عملية تعليم أفضل

الطريقة القياسية كالطريقة : ىناؾ عدة طرؽ تعليم قواعد اللغة العربية كىي

 . 8االستقرائية

رح ىذه يشء  بكتابة ادلوضوع كالقاعدة على السبورة مث االطريقة القياسية اف تعليمو يبد

ىا كىي  التطبيق  كلطالب اف ديارسعلى اك يطلب . القاعدة كبعد ذلك يأتى باألمثلو
                                                           

7
Ahmad Rohani HM, Pengelolaan Pengajaran, ( Jakarta, PT Rineka cipta, ٢٠٠٤ ) hal ١١٩ 

 191ص  (١٩٨٩، مكتبة النهض القاىرة،  )،  اللغة العربيةعليمطرؽ ت، الدكتور حممدعبد القادر أمحد8
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كما قاألمحد فؤاد إيفندم، الطريقة القياسية ىي الطريقة اليت . القاعدة إىل أمثلة أخرل

كبعد . مث يعطى األمثلة. تبدأ تعلميها باعطاء القاعدة اليت البد ذلم اف يفهمو كحيفظو

 9.ذلك الطالب يندرج اىل التدريبات

قوؿ حممود رثدم خاطر، طرؽ التدريس للغة العرابية كالًتبية الدينية  تقـو 

 :خبطوات الطريقة القياسية كىي

ء لقاإيستهل ادلدرس ىف القاء الدرس بذكر القاعدة اك التعريف أك يبدأ ب .1

 . اىل اخلاصةة العاـعداؽاؿ

 .يوضح ادلدرس ىذه القاعدة .2

 10. ليعقب ذلك التطبيق على القاعدةبذكربعض األمثلة الىت تطبق عليها .3

  الطريقة باستخداـ يف مادة النحو تعليمقاؿ حممد عبد احلميد كآخركف، خطوات

:   كما يلىالقياسية

 . الفصل كيبدأ الدرس بذكرادلوضوعمدرسدخل  .1

 .قواعدق اؿرحش ببلغ ادلدرس الدرس .2

 .يلتحق الدرس بفهمهم كحفظهم القواعد .3

 . األمثلة من القاعدة ادلذكرةدرس املأطىم .4

                                                           
9
Ahmad Fuad effendy, Metodologi Pengajaran bahasa Arab,(Malang : Miskyat, ٢٠٠٤)hal: ١٠٦ 

 ٢١٥ص  (١٩٨٣القاىرة، دارادلعرفة،  )، طرؽ تدريس اللغة العرابية كالًتبية الدنيةحممود رثدم خاطر، 10
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 .خيتصر ادلدرس الدرس .5

. أخر التعلم جيب الطالب التمرينات .6

 القياسية يف مركز اللغة العربية جلامعة سلطاف شريف قاسم خطواتالطريقةأما 

:   كما يلىاإلسالمية احلكومية برياك

 .يبدأ ادلدرس الدرس بذكر ادلوضوع .1

 .يكتب ادلدرس القاعدة الىت يشرحها على السبورة .2

 .جهرية ككاضحةقراءةيقرأ ادلدرس القاعدة ادلدركسة .3

 .يشرح ادلدرس القاعدة ادلدركسة شرحا كافيا .4

 .يكتب ادلدرس األمثلة تطبيقا للقاعدة .5

 .كيشرح ادلدرس مفهـو األمثلة حىت يفهم ادلطالب فهما جيدا .6

كيطابق ادلدرس القاعدة الىت سبق شرحو باألمثلة حىت يتني لدل الطالب  .7

 .شرحها من قبل ادلدرسالىت استمعوا إىل عالقة األمثلة بالقاعدة 

 . كيأمر ادلدرس الطالب ألف يطابوا تلك القاعدة باألمثلة ادلناسبة ذلا .8

بالقاعدة ادلدركسة ليحللوىا ىف متعلقةكيعطى ادلدرس الطالب مترينات  .9

 .منازذلم

 .يأخذ ادلدرس التمرينات الىت حللها الطالب .10
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ادلستعملة ىف أدائها ت اكؽاألبعض الطالب ألف مرحية كممتعة ؿالطريقة ىذه

ل قدرهتم دلمارسة قوذه الطريقة ت، كبوكيتبادر إىل أذىاهنم فهم القواعد ادلدرسة.ةقصري

 .الطالب إىل يؤدكا كاجباهتم ادلنزلية بأقصر األكقات كأكمليستطيع ك11. القاعدةكتطبيق

 أف تلك الطريقة ادلستخدمة مل تساعد كثريا لًتقية مهارة ة الباحثتبل الواقع نظر

:  من الظواىر التاليةةكتلك ادلشكالت عرفها الباحث.  الطالبكتابة

. من الكتاب ادلقررالقواعدأكثر الطالب مل يقدركا على فهم  .1

 .ىناؾ بعض الطالب اليستطيعوف أف يفهموا الكتاب ادلقرر .2

 .بعض الطالب ال يستطيع أف يأيت بأمثلة تطبقية بالقواعد الىت تعلمها .3

 .مل يقدر بعض الطالب على فهم اللغة العربية على حسب مواد دركسهم .4

 .األكقات ادلستغرؽ لشرح القواعد من قبل ادلدرس كثرية جدا .5

 ديل الطالب عندما يدرس مادة القواعد .6

 تكرأ". إمالء رسالة الصورة كىيلعبةؿ أف يطبق احدىاةريد الباحثتفإضافة إىل ذلك، 

كيف تطبيقها كاف . سيسري بادلدح كالسعادة" إمالء رسالة الصورة"اللعبة اللغوية أف ةالباحث

كي ال يكوف نشاط التعليم كالتعلم ممال على مجيع اللعبةؿالطالبيكوف معلما كقدمت ىذه 

 .  العربيةالقاعدةافراد الدراسة كيفهم الطالب 
                                                           

 ١٠٦أمحد فوءد إيفندم ، ص ، نفس ادلرجع11
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 حبث ىذا البحث ربت ادلوضوعت أف ة الباحثتفأخذبناء على الظواىر السابقة،

لًتقية القواعد لدل " إمالء رسالة الصورة"فعالية استخداـ الطريقة القياسية بلعبة :"

 "الطالب  ىف مركز ترقية اللغة جبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياك

 توضيخ المصطلحات . ب

 12.كىي فعل الشيء علمو، مقدرة الشيء على تأثري" فعاؿ"الفعالية مصدر  .1

 13.الطريقة السري، احلالة، ادلذىب، اخلط ىف الشيئ .2

طرؽ التعليم أك طريقة التعليم ىي اكتساب ادلعلومات مضافا إليو كجهات  .3

 .نظر كعادات يف التفكري

. الطريقة القياسية، كفيها يبدأ ادلعلم بذكر القاعدة مث يعطى أمثلة عليها .4
قاألمحد فوءد إيفندم، طريقة . يبدأ تعلمية بتعريف مث يسرح معلم تعلمية14

. مث يعطى األمثيلة. القياسية ىييبدأ التعلمية بيعطى قاعدة البدل يفهم حيفظو

 . أك من العامة إىل اخلاصة15.كبعد ذلكالطالب ينَفذ التدربات

 16.اللعبة ألة مسركرة لتفريح القلب من خالؿ استخداـ األدكات ادلرحية .5

                                                           
دار الوفاء لدنيا : اإلسكندرية)فاركؽ عبده فلية كأمحد عبد الفتاح الزكي، معجم مصطلحات الًتبية لفظاكاصطالحا، 12
 ١٩١. ، ص(الطباعة كالنشر
 465ادلنجد ىف اللغة كاألعالـ، طبعة ادلئوية األكىل ، دار ادلشرؽ بريكت، ص 13
 ٢٠٢ص.  ق١٩٨٩يرالناطقينبها،مصر،غدكتوررشديأمحدطعيمة،تعليمالعربيةؿ14

15
Ahmad Fuad effendy, Metodologi Pengajaran bahasa Arab,(Malang : Miskyat, ٢٠٠٤)hal: 

١٠٦ 
16

 M.Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Aswaja Pressindo : Yogyakarta h.4 
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ر اماـ .د التعليمية الىت ذكرىا ألعاب ىو اسم احدل  " إمالء رسالة الصورة" .6

ىذه . ديلئو الطاّلب اجلمل مطابقا الصورة يف كتابو كعمليتها يكوف أسركرم

كاألدكات ادلستخدمة يف . اللعبة هتدؼ إىل بناء قدرة الطالب على الكتابة

 17.ىذه اللعبة يعين الصورة كقطعة القرطاس

 كىي الشيئ الذل يصبح جيدا 18.كىي رفعو كصعده" رّقي"الًتقية من كلمة  .7

كادلقصود ىنا حماكلة لالرتفاع كالزيادة باستخداـ اإلسًتاتيجية للوصوؿ .من قبل

 .إىل حاصلة التعلم اجليدة

قاؿ فواءد نعمة يف كتابة مالخص قواعد اللغة . 19قواعد مجعو من قاعدة .8

خرالكلمات، ككيفية االعربيةيعرؼ هبا كظيفة كل كلمة داخل اجلملة، كضبط أك

 20.إعراهبا

 المشكالت البحث . ج

 تقديم المشكلة .1

قلة الرسيد اللغوم لدل الطالب يف مركز ترقية اللغة جبامعة السلطاف  (أ 

 .الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياك

                                                           
17

 Dr. Imam Asrori, Aneka Permainan Penyegar pembelajaran Bahasa Arab, Hilal Pustaka, 

Surabaya: 2008  
 276 :ص2002 بربكت ،ادلكتبة الشرقية،دار ادلشرؽ، ادلنجد ىف اللغة كاألعالـلويس معلوؼ، 18

  287نفس ادلرجع،19
 ٢ ص ،دار احلكمة: ، بريكت مالخص قواعد اللغة العربية، فؤد نعمة20
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 .قدرة الطالب لفهم النصوص من الكتاب ادلقرر (ب 

 .نقصاف رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية (ج 

 .عدـ تنوع طرؽ تعليم ادلعلم (د 

 .كتابةقلة تأثري طرؽ تعليم ادلعلم لًتقية مهارة اؿ (ق 

 حدود البحث .2

فعالية " يف ة الباحثتكلكثرة ادلشكالت يف ىذا البحث، فحّدد

لًتقية القواعد لدل " إمالء رسالة الصورة"استخداـ الطريقة القياسية بلعبة 

الطالب ىف مركز ترقية اللغة جبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

 " رياك 

 أسئلة البحث  .3

بعد أف حددت الباحثة ادلشكلة كما ذكرت سابقا فتكّوف األسئلة كما 

 :يلي

فعاؿ لًتقية "إمالء رسالة الصورة" استخداـ الطريقة القياسية بلعبة ىل (أ 

القواعد لدل الطالب  ىف مركز ترقية اللغة جبامعة السلطاف الشريف 

 ؟ قاسم اإلسالمية احلكومية رياك 
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إمالء رسالة "الطريقة القياسية بلعبة استخداـما ىي العوامل اليت تؤثر يف  (ب 

لًتقية القواعد لدل الطالب  ىف مركز ترقية اللغة جبامعة السلطاف " الصورة

؟ الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياك 

 أهداف البحث وأهّميته. د

 أهداف البحث. 1 

: يهدؼ ىذا البحث دلعرفة 
لًتقية القواعد " إمالء رسالة الصورة"استخداـ الطريقة القياسية بلعبة فّعالية  .1

لدل الطالب  ىف مركز ترقية اللغة جبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية 

: ىذا اذلدؼ سيعرؼ بعد معرفة ما يلى. احلكومية رياك

 .فرؽ ىاـ بني نتيجة االختبار القبلي كالبعدم يف الفصل التجرييب (أ 

. فرؽ ىاـ بني نتيجة االختبار القبلي كالبعدم يف الفصل الضابطي (ب 

" إمالء رسالة الصورة"الطريقة القياسية بلعبة استخداـالعوامل اليت تؤثر يف  .2

لًتقية القواعد ىف تعلم اللغة العربية ىف مركز اللغة العربية جلامعة سلطاف شريف 

. قاسم اإلسالمية احلكومية برياك

 أهّمية البحث .3

 . يف اجلامعةالقواعدللجامعة، إلعطاء ادلعلومات عن أمهية اللغة العربية لًتقية  .1
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: للمعلم .2

  لزيادة ادلعلومات ىف توجيو الطالب ليكونوا ماىرين ىف قراءة النصوص

 .العربية

  القواعدلزيادة ادلعلومات عن طريقة التعليم الفعالية لًتقية. 

 إمالء رسالة الصورة "لعبةكاالقًتاح يف تنفيذ " 

 . اللغة العربيةكتابةاجلملللطالب، لدافع الطالب ليكونوا ماىرين ىف  .3

 .قواعد يف عملية تعليم ة، لزيادة خربة الباحثةللباحث .4

 

 

 

 


