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الفصل األول

المقدمة

خلفية المشكلة.1

التعلم هو عملية التغيري الالزم احملصول عليه من اخلربة الىت حتتوى على التمارين أو التفاعل 

1بالبيئة.

إن مشكلة التعلم مشكلة معقدة من حيث أن هناك عدة العوامل املؤثرة. وإحدى تلك العوامل 

2الدور الضروري والرئيسي، ألن جناح التعلم يتعلق باملدرس.مدرس. واملدرس مكون التعلم الذى ميلك 

وهناك عوامل أخرى كاملدرس واملادة الدراسية.

ينبغى للمدرس أن يستطيع يف اخرتاع التعلم الفعال، ألنه مكون ضروري يف جناح عملية التعلم.

والتعلم الفعال عند روسطية ال بد أن يهتم باألحوال اآلتية، منها

ملادة الدراسيةاستيعاب ا.1

الرغبة يف املادة املعلمة.2

اخلربة الشخصية واخلربة الىت أملكها املتعلم.3

1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2011, 30 .ص

2 Basyiruddin Usman Dan Asnawir, Media Pembelajaran, Jakarta: Delita Citra Utama, 2002,
.1.ص
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الطرق املتنوعة.4

علومالزاد املعلم .5

إعطاء املعرفة الواقعية، ويعد التعلم إعدادا جيدا.6

3إغراس محاسة التعلم على الشكل الفردي..7

الطريقة ووسيلة تعليمية اللغة و هلدفن النظام، اوكذلك، ينبغى ملدرس اللغة العربية أن يهتم با

العربية.

ا ليس لغة التفاعل اليومي. كما يف املدارس اإلسالمية من روضة  إن اللغة العربية لغة أجنبية أل

ىت املرحلة اجلامعية أن موقع اللغة العربية لغة أجنبية، وكذلك موقعها داخل املنهج.حاألطفال 

املهارات اللغوية اىل اربع مهارات رئيسية، منها:عيمة، تقسمقال الدكتور رشدى أمحد ط

مهارة االستماع.1

مهارة الكالم.2

مهارة القراءة.3

4مهارة الكتابة.4

3 Roestiyah, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan, Jakarta Bina Aksara, 1989,.41-40ص
167حمد طعیمة ,دلیل عمل في اعداد مواد التعلمیة , مكة المكرمة: جامع أم القرى.ص. الدكتور رشدى ا 4
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ومجيع تلك املهارات ال تتخلع عن استخدام املفردات، ألجل ذلك ينبغى لكل طالب أن 

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

اللغة إما شفهيا أو كتابيا.

كما قال عبد احلميد وأصدقائه إن استعاب املفردات ضروري ألنه مقتضى وشرط رئيسي يف 

5تعلم اللغة األجنبية.

كانوا قادرين على ترمجة املفردات واستخدامها اذاعلى استيعاب املفردات ونالطالب قادر 

م ال خيتص يف حفظ املفردات دون املعرفة عن كيفية  داخل اجلملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعا

6استخدامها يف االتصال إما شفهيا أو كتابيا.

البتدائية واقرتح بعض املفكرين أن عدد املفردات املعلم إىل الطالب لغري العرب يف املرحلة ا

حول سبع مائة ومخسون مفردة حىت ألف مفردات، وللمرحلة االمتوسطة ألف مفردات حىت ألف ومخس 

مائة املفردات، وملرحلة املتقدمني ألف ومخس مائة املفردات حىت ألفا مفردات. وهناك رأي أن للمرحلة 

م ينظمون الكلم ة وماهرون يف استخدام االبتدائية ألفا مفردات حىت ألفان ومخس مائة بالشرط أ

7املعجم.

5 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN Malang Press, 2008, ص .60
61 .ص,Abdul Hamid ,نفس المرجع 6
62.ص,Abdul Hamid ,نفس المرجع7
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انطالقا من األشكال الرئيسية بربنامج التعلم يف املدرسة االبتدائية، الثانوية والعالية مبادة اللغة 

أن عدد املفردات الالزمة أن 1997/1998العربية لدى الوزارة الدينية للجمهورية اإلندونيسية سنة 

ائتا املفردات (من الفصل الرابع حىت الفصل السادس) والوقت يستوعبها الطالب يف املدرسة االبتدائية م

دقيقة)، وللمدرسة الثانوية سبعمائة املفردات، والوقت 148،5املهيئ مائة ومثانية وتسعون ساعة (

املهيئ مائتان وتسعة وتسعون ساعة: مائة وساعتان للفصل األول، مائة وساعتان للفصل الثاىن، وثالثة 

الثالث. وللمدرسة العالية مخسمائة املفردات، والوقت املهيئ مائة وإثنتا وتسعون وتسعون ساعة للفصل

ساعة. إذن، إن املفردات الالزمة أن يستوعبها الطالب بعد اخلروج من املدرسة العالية ألف وأربعمائة 

املفردات.

بطاقة وللوصول إىل تعليم املفردات حنتاج إىل وسيلة تعليمية، وإحدى تلك الوسائل وسيلة

االستذكار.

وقال x 30.8 25وسيلة بطاقة االستذكار هي وسيلة تعليمية حتتوى على الصورة، ومقياسها 

حممد خليل اهللا إن البطاقة استخدمها املدرس للتعليم أو مترين الطالب يف قراءة الكلمة، العبارة 

عرفة الطالب عن املفردات، الكاملةبدون التحليل عن الشيئ املقروؤ. وهذه البطاقة تستخدم لتطوير م

9التمرين عن األشكال اللغوية والقراءة اجلهرية.

8 Abu Anwar, Modul Pengembangan dan Penguasaan Media Pembelajaran, Pekanbaru,
Zanafa, 2011, 41.ص

9 M. Kholilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 100.ص



5

مزايا وسيلة بطاقة االستذكار

هذه الوسيلة سهلة يف أخذها.1

عملية.2

هذه الوسيلة سهلة يف تذكرها.3

10مرحية..4

عيوب وسيلة بطاقة االستذكار

أحيانا، أن هذه الوسيلة أشد صغرية لتقدميها يف الفصل الكبري..1

يعرف الطالب عن كيفية تفسري الصورة دائما.وال .2

11هذه الوسيلة ال تستطيع أن تعطى االنطباع املتعلق باحلركة، الوجدان والصوت..3

واما اهداف درس استيعاب املفردات يف مهارات االستماع كمايلى:

تتلفظ املفردات عن املادة (اهلواية، املهنة)تدريب الطالب .1

عن املادة (اهلواية، املهنة)تدريب الطالب حيفظ املفردات .2

تدريب الطالب يشرح مجلة عن املادة (اهلواية، املهنة).3

تدريب الطالب يوجب االسئلة عن املادة(اهلواية، املهنة) بااملناسبة  .4

يعاجل أعمل املنزل عن املادة (اهلواية، املهنة)تدريب الطالب .5

10 Nurhasnawati, Media Pembelajaran Teori dan Aplikasi Pengembangan, Pekanbaru,
Yayasan Pusaka, Riau, 2011, 123 .ص

11 http//:jiptian-setiekesari-10437-5babbi%3B-d-pdf-adobe Reader
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ملادة اهلواية و ان،لن، ل، تدريب الطالب يفرق املصدر الصريخ و املصدر املؤول عن ا.6

فعل مضارع عن املادة املهنه.

اجلملة عن املصدر الصريخ و املصدر املؤول يف املادة اهلواية و تدريب الطالب يستنتج .7

ان،لن، ل، فعل مضارع يف املادة املهنه.

اىل االهداف املرجوه وهذه ظهرت باالظواهر االتية: صل هذه األهداف مل يولكن 

املفردات عن املادة (اهلواية، املهنة)واتلفظيب مل يستطيعوا  انكثري الطال)1

كثري الطالب مل يستطيعوا  ان حيفظوا املفردات عن املادة (اهلواية، املهنة))2

مجلة عن املادة (اهلواية، املهنة)وايشرحكثري الطالب مل يستطيعوا   ان )3

بااملناسبةاالسئلة عن املادة(اهلواية، املهنة)وايوجبكثري الطالب مل يستطيعوا ان  )4

أعمل املنزل عن املادة (اهلواية، املهنة)وايعاجلانكثري الطالب مل يستطيعوا  )5

املصدر الصريخ و املصدر املؤول عن املادة وايفرقانكثري الطالب مل يستطيعوا  )6

اهلواية و ان،لن، ل، فعل مضارع عن املادة املهنه.

اجلملة عن املصدر الصريخ و املصدر املؤول وايستنتجكثري الطالب مل يستطيعوا ان  .8

يف املادة اهلواية و ان،لن، ل، فعل مضارع يف املادة املهنه.
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بناء على الظواهر السابقة تتجذب لباحثة للبحث عن فعالية استخدام وسيلة بطاقة االستذكار 

تامفن باكن املّتقنيالطالب يف الفصل الثامن باملدرسة الثانويةلرتقية استيعاب املفردات العربية لدى 

بارو.

حاتصطالتوضيح اال.2

فعالية، الفعالية يف معجم اللغة اإلندونيسية هلا أثر (أثرها، عاقبتها، وانطباعها) وتنتج احلاصلة. )1

12والفعالية هي حالة تدل على مدى الشيئ املخطط املنفذ.

x 30.13 25وسيلة بطاقة االستذكار هي وسيلة تعليمية حتتوى على الصورة، ومقياسها )2

الرتقية هي حماولة لالرتفاع، الزيادة، اإلسرتاتيجي 14الرتقية، الشيئ الذى يصبح جيدا من قبل.)3

املستخدم للوصول إىل حاصلة التعلم اجليدة.

ملتعلق باللغة العربية أن املرء يستطيع أن استيعاب املفردات هو عملية إجراءة اإلنسان. واملعىن ا)4

لذا، إن استيعاب املفردات قدرة املرء على 16واملفردات هي كلمات15يستخدم اللغة.

استخدام املفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.

12 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, 82 .ص
41 .ص,Abu Anwar ,المرجع قبل األخر13

14 A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Curren English, Oxford: Oxford
Univercity Press, 751 .ص

15 W J S Pourdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 1999, 529 .ص
16 A.W Munawir, Kamus Al-Munawir, Surabaya, Pustakan Progreshif, 1997, 1043.ص
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الدوافع في اختيار الموضوع.3

تتجذب الباحثة للقيام بالبحث ألسباب آتية:

بالقسم الذى تتعلم فيه الباحثةهذا البحث مناسب .1

هذا البحث مل أحد بالبحث من قبل.2

ة، الوقت وميدان البحثاءهذا البحث مناسب بقدرة الباحثة على حسب الكلف.3

ير املعرفة العلمية.و لزيادة آفاق الباحثة عن البحث العلمي ولتط.4

يف تعليم اللغة العربية.لتوزيع املعلومات إىل القراء ومدرسي اللغة العربية عن أمهية الوسيلة .5

ةالمشكل.4

تقديم المشكلة.أ

كثريالطالب  اليستطيعوا ان يلفظوا املفردات باالفصاحة.أ

كثريالطالب اليهتموا  معىن املفردات.ب

كثري الطالب اليعرفون استعمال املفردات ىف الكالم والكتابة.ج

استيعاب الطالب عن املفردات مازال ناقصا.د
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تحديد المشكلة.ب

فعالية استخدام وسيلة "املشكالت املوجودة يف هذا البحث، حتدد الباحثة للبحث عنولكثرة 

بطاقة االستذكار لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى الطالب يف الفصل الثامن باملدرسة الثانوية

بكن بارو"تامفناملّتقني 

تكوين المشكلة.ت
استيعاب املفردات العربية لدى الطالب كيف فعالية استخدام وسيلة بطاقة االستذكار لرتقية 

يف الفصل الثامن باملدرسة الثانوية تامفن بكن بارو؟
البحث وفوائدفاأهد.5

ف البحثاأهد.أ
هذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية استخدام وسيلة بطاقة االستذكار لرتقية استيعاب املفردات 

املتقني تامفن باكن باروالعربية لدى الطالب يف الفصل الثامن باملدرسة الثانوية 

فوائد البحث.ب

للمدرسة، كاملدخل إلصالح الوسيلة تعليمية اللغة العربية لرتقية جودة الرتبية.أ

للمدرس، كاملدخل عن استخدام وسيلة تعليمية لرتقية استيعاب الطالب يف حفظ املفردات.ب

الشهادة اجلامعية األوىل للباحثة، لزيادة آفاق الباحثة ولتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل .ج

يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية 

احلكومية رياو.


