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أ. خلفية المشكلة

العامل، حيتاج إليها كثري من الناس ال سيما املسلمون، بدون معرفتها مل ىفاللغة العربية من أهم لغات

يستطع أى مسلم يف هذاالعامل ان يفهم كتاب اهللا تعاىل الذى انزله على عبده و رسوله حممد ص.م . فتعلم 

ية.اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعالعربية ال بد أن يكون على شأن مستمر منذ املرحلة

يد العريب يف كتابه " تعلم اللغات احلية و تعليمها بني النظرية و أهداف تعلم اللغات عند صالح عبدا

التطبيق" فهي : تعلم اللغات يساعد على سهولة االتصال بالعلم اخلارجي و قراءة األدب والسياسة واإلقتصاد و 

م وبراجمهم ( نظرياتة العاملية، وفهم خمتلف احلضارات و طرق معيشة الناس يف العامل با إلستماع إىل إذا عا

م العلمية و الفنية ىف عصر سهلت فيه ( التكنولوجيا)  م ومؤلفا م وأد التلفيزيونية) وقراءة صحفهم و جمال

1وسائل االتصال بني الناس.

ا العرب عن أغراضهم. 2اللغة العربية هي الكاملات اليت يعرب 

العربية خيتلف بتعلم لغة األم، فألجل ذلك، البد أن يكون املبدأ التعليمي خمتلفا إما أن إن تعلم اللغة 

يكون من وجهة الطريقة، املادة الدراسية أو عملية تنفيذه. املهارات اللغوية حتتوى على مهارة االستماع، مهارة 

38صالح عبد المجید العربي، تطم اللغات الحیة وتطیمھا بین النظریة والتطبیق، مكتبة لبنان،ص.1
7)، جامع الدروس العربیة المكتبة العربیة، بیروت، ص. 1994اشیخ مصطفى العالیین (2



ي للوصول إىل استيعاب تلك املهارات التعليم شيئ ضرور يةالقراءة ومهارة الكتابة. إن إسرتاتيجالكالم، مهارة

.ةاللغوية األربع

لدين اإلسالمي، مبعىن ىف دراسة اللغة العربية، بالنسة إىل التالميذ أن الغرض من التعليم لتسهيل دراسة ا

، ترمجة القرأن واحلديث وتفسريمهاوعلى قراءة األدب العريبينفردات اللغة العربية جيعل التالميذ قادر ماستيعاب 

3وما الشبه ذلك.

إن موقع املدرس ىف مفهوم منهج حمتوى الوحدة الدراسية مرافق ووسيل يساعد عملية تعلم الطالب 

لتجرى جيدة. البد للمدرس ومكون أخر أن يقدر على االختيار وتأكيد الكفائة املساعدة والنافعة للطالب. 

السيكيا. ويشرف الطالب ىف هذا املنهج ليطوروا وهذا املنهج يؤكد الوصول إىل كفائة الطالب إما فرديا أو ك

4املعرفة، الفهم، القدرة، القيمة، املوقف والرغبة حىت تتشكل الشخصية املتقنة واملستقلة بأنفسهم.

املدرسة املتوسطة هي احدى املدارس اليت تعلم فيها اللغة العربية. وتعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة 

التعليم اجلديد. وكذلك جيب على املعلمني استعداد النفس قبل التعليم، وهذا ضروري ليتسلم حركة توجه إىل 

التالميذ الدرس جيدا. كما قال الدكتور أبوبكرحممد، أن جناحة التعليم يتعلق إىل ثالثة أنواع، يعىن :

استعداد التعلم الكامل.1

3 Hermansyah, Potensi Jurnal Kependidikan Islam, Teori Adragogi Untuk Pengajaran Bahasa.
Desember, 2005.hlm 183
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طريقة التعليم الكامل.2

5.لقبول شرح املعلم وفهمه جيدااستطاعة التالميذ على صب اجتهادهم .3

دراس اللغة العربية أحد من املوضوعات الواجبة ىف بعض املدارس الدينية الثانوية والعالية ىف اندونيسيا. و 

مع ذلك، كانت دروس اللغة العربية الىت قدمت هي حصرية. 

خدام الطريقة التقليدية والطالب إن تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية " هداية املتعلم منكرياو" باست

مل يفهموا املواد الدراسية املعرضة عليهم. وأعراض تعليم اللغة العربية ىف هذه املدرسة حتتوى على أربع مهارة 

اللغوية، وهي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة و مهارة الكتابة.

ن علم متاللغة العربية كانت يف إندونيسيا،  و غة الدولية، أن هلا دور مهم يف اللاللغة العربية مهمة كماإن 

اللغة العربية منذ البداية، فال يزال لديهم مشاكل نالرغم أن التالميذ يتعلمو . علىيهاملرحلة اإلبتدائية إىل اجلامع

م على هايف تعلم املفردات.حىت تكون نتيجتهم خمفضة. حتريربا كانت ام شفهيا و هذا القلة استيعا

اللغويةىف تعلم اللغة العربية يطلب من التالميذ السيطرة على املفردات، ألن املفردات هي من العناصر 

سيطر عليهاياألساسية اليت جيب أن أل شياءشفويا. اتقان املفردات هو أهم االيت ميكن أن تدعم التوصل مساعيا

.غة العربيةىف دراسة اللالتالميذ

5 Abu Bakar Muhammad, Metode Pengajaran Bahasa Arab, Usaha Nasional Surabaya, 1982, hal.191



عرفة الكافية عن تلك الوسيلة. وسيلة التعلمية ال جترى فعالة إن كان تطبيقها بدون املإن استخدام ال

كن أن تكون الوسيلة أن تزعج عملية التعلم إن كان تطبيقها غري مناسبة، فألجل ذلك البد للمعلم أن يفهم ميو 

خاصية الوسيلة الىت ستستخدم.

رياو قد قام ببعض األمور التالية:إن املدرس يف املدرسة الثانوية هداية املتعلم منك

قد قام املدرس بدرس دروس اللغة العربية.1

قد شرح املدرس أمام الفصل عنها.2

قد قام املدرس بإعطاء االمثلة الكثرية فيها .3

قد قام املدرس بإعطاء التمرينات املناسبة للطالب.4

قد طلب املدرس الطالب على حفظ املفردات الىت مت تدريسها..5

ا البا جثة باملدرسة الثانوية هداية املتعلم بقرية منكرياو ىف تنفيذ بناء على الدراسات السابقة الىت  قامت 

وجدت الباحثة الظواهر على النحو التايل :و ىف حتقيق الكفاءة.تتعلم أن التالميذ يواجهون املشكالعملية ال

دوافع التالميذ ىف تعلم اللغة العربية ضعيفة. 1

يقة التعلم الىت يستخدمها املدرس مل تستطيع ان ترقي إستيعاب التالميذ على املفردات.طر . 2

التالميذ ال يفهمون نصوص اللغة العربية. 3



األسئلة با للغة العربية. واالتالميذ ال يستطيون أن يقدم. 4

يم. ال بد على كل الطريقة التعليمية بشكل عام هي األشياء اليت كانت يف كل عملية التعليم و التعل

عملية التعليم والتعليم أن تكون األعمال مشتمل ببعض احلكم والوسائل واألشكال العرضية، وإذا ليس فيها  ( 

ا غري ممكن. ولذلك، ينبغي علينا أن نأيت  عملية التعليم و التعليم ) األعمال لتقدم األشياء على الطالب فإ

ار و إعداد وعرض املواد اللغوية. الطريقة اإلنتقائية طريقة من طرق شرح التعريف عليها بالنظاميات العامة باختب

6املادة امام الفصل من خالل اختالط الطرق منها: طريقة املباشرة و الطريقة القواعد و الرتمجة.

، وكشف عن املثل الصيين: "أمسع أنسى، أرى وأتذكر، وأنا ال أفهم." التعليماملرتبطة باستخدام وسائل

يعين أن أكثر احلواس اليت يتم تطبيقها من قبل االتصاالت إشارة املعلومات، ويتم امتصاص املزيد من وهذا

جناح أنشطة التعليم قيةحد من التدابري املناسبة لرت أاملختلفة هو التعليم الرسالة. وبالتايل، فإن استخدام وسائل

.والتعلم

املواد الغموضهذه األنشطةألنه يف.عملية التعلمجدا يفمهممعىن ومغزى و الوسائل التعليميةوجود

مبساعدةميكن تبسيطللطالباليت ينبغي نقلهااملوادتعقيد.كوسيطالتعليموسائل جيوز أن يساعدهاملقدمة

.معينةكلمة أو عبارةمن خاللأقل قدرةاملعلمنيالقولما هومتثلميكن لوسائل اإلعالم.وسائل اإلعالم

6 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, Jakarta : PT. Raja
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املواد على هضماملتعلمنييكون من األسهلسوف، وبالتايلتعليم.وسائل المع وجودقداملوادحىتالتجريد

.لتعليممن وسائل ادون مساعدةمنالتعليمية

ما الطالبذكرياتتبسيط وتوضيح وتعزيز فهم تعليم اللغة العربية ليفوسائل التعليمأمهيةمناملغادرين

يف ، وخاصة التعليمباستخدام وسائل البطاقات التعليميةعلى إجراء البحوثالباحثنيويتم تشجيع، اكتسبوه

.املفرداتستيعابارقيةت

هو التعلم علىللطالبأكثر إثارة لالهتمامتعلم وسيلة للالباحثون، قدم هذه الظاهرةبناء على

تستخدمهو تذكري بأنستذكاربطاقة اإلاإلستذكار.بطاقة تذكرييف املقام األول علىالتعليم،وسائل استخدام

، الوسائل التعليميةمنليس فقطمبثابة تذكريالبطاقةالستخدام.بالطريقة الصحيحةالصورةبطاقاتوتظهر

حتفيز احلافز و ، ورفع بامللل، وليس يشعرون بالسعادةجعل الطالبميكنحبيث.كذلكميكن أن تقومولكن 

تكون واليت يتوقع أنالدرس،يف متابعةتعلم اللغة العربيةيفعلى الطالبآثار نفسيةحتملوحىتأنشطة التعلم

.املفرداتستيعابإزيادةهلا آثار على

ر بالطريقة بطاقة االستذكافعالية استخدام"ومن البيان والظواهر السابقة تتجذب الباحثة للبحث عن 

المدرسة الثانوية "هداية بفى تعلم اللغة العربيةلدى الطالبلمفرداتاستيعاب اقدرة فىلترقيةاإلنتقائية

المتعلم" بقرية منكيراو بمركز تاسيك فوترى فويو بمنطقة كيفوالوان ميرانتى."

ب. توضيح المصطلحات



توضح الباحثة املصطلحات املوجودة ىف هذا البحث للتباعد عن خطأ فهمها، منها:

الفعالية.أ

وهو التقييد يف أفضل تنفيذ النظام القائمة مع 7يشري إىل حتقيق األهداف معينة.وهي الشرط الذى 

النظام املطلوب الذى تعرف با لطريقة، وهي علم يعرف به كيفية حتقيق األهداف على النتائج 

8املمتاز والكفائة.

منهن : طريقة الطريقة اإلنتقائية : طريقة من طرق شراح املادة أمام الفصل من حالل اختالط طرق .ب

9املباشرة و طريقة القوائد و الرتمجة.

10أو بطاقة تعرض إىل الطالب باللمحة.هبطاقة االستذكار، هي بطاقة تذكر .ج

ج. المشكالت

. تقديم المشكلة1

مشكلة البحث فيما يلى:لى خلفية املشكلة السابقة فبناء ع
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قلة املفردات لدى الطالب ىف اللغة العربية.أ

اللغة العربية الىت تستخدمها املدرس ال ترقى دوافع تعلمهاطريقة تعليم.ب

ال يقدر التالميذ كتابه النصوص العربية.ت

قدرة التالميذ منخفضة يف السؤال و اجلواب باستقدام اللغة العربية.ج

ب. تحديد المشكلة

بطاقة ولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث فتحدد الباحثة للبحث عن فعالية استخدام

االستذكار ىف تعلم اللغة العربية لرتقية إستيعاب املفردات لدى الطالب ىف املدرسة الثانوية هداية املتعلم 

بقرية منكرياو مبركز تاسيك فوترى فويو مبنطقة كيفوالوان مريانىت

ج.  تكوين المشكلة

بناء على خلفية املشكلة السابقة فتكوين مشكلة البحث فيما يلى:

ام بطاقة االستذكار فعايل بالطريقة اإلنتقائية ىف تعلم اللغة العربية لرتقية إستيعاب املفردات استخدهل.1

ىف املدرسة الثانوية هداية املتعلم بقرية منكرياو.

د. أهداف البحث وفوائده

. أهداف البحث1



ىف لدى الطالبرداتإستيعاب املفلرتقيةبالطريقة اإلنتقائيةبطاقة االستذكارفعالية استخدامملعرفة .أ

ىف املدرسة الثانوية "هداية املتعلم" بقرية منكرياو مبركز تاسيك فوترى ىنالثايف الصفتعلم اللغة العربية 

فويو مبنطقة كيفوالوان مريانىت.

. فوائد البحث2

وسيلة  للباحثة، إللقاء املعلومات عن إستيعاب املفردات ىف تعلم اللغة اللغة العربية من خالل تطبيق .أ

بطاقة االستذكار

للمدرسني السيما ملدرس اللغة العربية، جلعل الوسيلة البصرية (بطاقة االستذكار) إحدى اخليارات ىف .ب

عملية التعلم والتعليم

لتنمية قدرة التفكري، لتمليك للطالب، إلعطاء الدافع، لتمرين املهارة، ليتحمسوا ىف أداء الواجبة، .ج

تزويد ليستطيعوا أن يقوموا بالعمل اجلماعي مع األخرين.ي اإلجيايب، وإعطاء الأالر 

للمدرسة، لزيادة املعلومات عن الوسيلة البصرية (بطاقة االستذكار) الىت تستطيع أن ترقي إستيعاب .د

املفردات ىف تعلم اللغة العربية ىف املدرسة.




