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الباب األول

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

رة الىت احتاج إليها املعلم، بالنسبة إىل أن يكون دور املدرس ملهما اهناك عدة األدو 

فينبغى للمدرس أن يقدر على تربع تقدم تعلم الطالب، وبالنسبة إىل أن يكون دور املدرس 

إىل أن يكون دور مدافعا فينبغى له أن يقدر على تشجيع محاسة تعلم الطالب، وبالنسبة

املدرس وسيال فينبغى له معرفة تامة عن الوسيلة الرتبوية من حيث النوع وشكلها إما مادية أو 

غري مادية. والوسيلة تتوظف كألة االتصال لفعال عملية التفاعل الرتبوي. فلذا البد على 

1املدرس أن يكون ماهرا ىف استخدام مجيع الوسائل للوصول إىل أهداف التعلم.

هناك عنصران ضروريان ىف عملية التعلم والتعليم تعىن طريقة التدريس والوسيلة 

التعلمية. واختيار طريقة التدريس مؤثرة ىف الوسيلة التعلمية املطابقة وبالرغم أن فيها ناحيات 

اية عملية التعلم  أخرى منها أهداف التعلم، من حيث الوظيفة، واستجابة الطالب بعد 

ئص الطالب. ووظيفة الوسيلة التعلمية الرئيسية ألة ملساعدة التعليم الىت تؤثر والتعليم وخصا

اجلو، احلالة، وبيئة التعلم املنظمة والبيئة الىت اخرتعها املدرس.

يج  إن استخدام الوسيلة التعلمية ىف عملية التعلم والتعليم تشجع الرغبة اجلديدة و

لدى الطالب. واستخدام الوسيلة تساعد فعال الدافع نشاط التعلم والعوامل السكولوجية 

1 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2000, hlm. 44-45.
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عملية التعلم والتعليم، ومرسلة املعلومات ومضمون الدرس (محالك). والوسيلة التعلمية ترقى 

2الفهم، تقدمي البيانات اجلذاب واملضبوط.

وللوسيلة التعلمية دورا ضروريا ىف تعلم اللغة األجنبية وكذلك تعلم اللغة العربية. 

علمية مطابقة ملرحلة الطفل، املراهق والبليغ. وهناك عدة البحوث الىت تدل على والوسيلة الت

ولكن الواقع أن أكثر املدرسني ال يستخدمون فعال الوسيلة التعلمية ىف تعلم اللغة األجنبية.

3.و)نو تالوسيلة التعلمية ىف عملية التعلم والتعليم كما قال سويانتو ىف كتاب (سد

املفردات املطابقة ضروري لتعبري املعىن املرجو عند تعليم املعلومات. والفهم إن اختيار 

املطابق عن املعلومات املعرضة من عملية لغوية يعينها الفهم املطابق بفهم املفردات املستخدمة 

إن تعلم املفردات عنصر لغوي ينبغى أن يستوعبه متعلم اللغة األجنبية ألخذ مهارة داخلها.

وأما خطوات تعليم املفردات فهي فيما يلى :4االتصال.

مساع املفردات)1

نطق املفردات)2

إجياد معىن املفردات)3

قراءة املفردات)4

كتابة املفردات)5

2 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hlm. 15-16.
3 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN-Malang Press,

2009, hlm. 20.
4 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2009,

hlm. 120.
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5تركيب اجلملة.)6

وأما إحدى الوسائل الىت ميكن استخدامها ىف تعليم املفردات وسيلة مصغرة. وهذه 

وغريها. ويتسىن املدرس ىف النطق، اإلشارة الوسيلة شكلها صغري كالسيارة، الشقة، الثمرات 

6وبيان كل مفردة بوجود تلك املصغرة.

ا ال " 1"حممدية ية العامةالثانو باحث ىف املدرسة بناء على الدراسة السابقة الىت قام 

ا املدرس لرتقية استيعاب املفردات لدى الطالب كاملة ونفذ باكنبارو، احملاولة الىت قام 

إجياد معىن و نطق املفردات،و مساع املفردات،منهاتعليم املفرداتىفخطوات املدرس 

. وكانت الطريقة الىت استخدمها تركيب اجلملةو كتابة املفردات،و قراءة املفردات،و املفردات،

. وكانت الوسيلة الىت استخدمها يةو السمعية الشفاملباشرة و الطريقةاملدرس طريقة متنوعة منها 

املدرس حفظ املفردات . ويعطى املفرداتوالصورة ملساعدة ترجيم Infocusالوسيلةاملدرس 

فينبغي مفردات لكل مادة الدرسية. ويسأل املدرس الطالب مفردات قدمية الىت تعلمواها.

معناها ويف نطق ترجيم ب شيأها فيعرف الطالب  مفردات و . حينما ينظر الطالالطالب مجيل

فيما كما تدّل على الظواهر ولكن قد ضعف استيعاب املفردات الطالب.  املفردات فصيحا.

يلى:

بعض الطالب يشعر الصعب على نطق املفردات صحيحا)1

بعض الطالب حتري يف قراءة النص)2

ال يقدر الطالب على إجابة السؤال عما يتعلق باملفردات)3

5 Ibid., hlm. 122-126.
6 Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit., hlm. 56.
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بعض الطالب يشعر الصعب على كتابة املفردات الىت تعلمواها)4

لطالب يشعر الصعب على ترجيم النص الىت تعلموا املفردات   بعض ا)5

حينما يسمع الطالب املفردات الىت تعلمواها هم اليعرفون املعىن و كتابتها)6

الطريقة ستخدامافعالية عن بناء على الظواهر السابقة يتجذب الباحث للبحث 

لدى الطالب فى المدرسة ستيعاب المفردات العربية الوسيلة المصغرة لترقية المباشرة با

." باكنبارو1"محمدية ثانوية العامةال

الدوافع فى اختيار الموضوع.ب

وكلما تقربت خربة التعلم الىت تشابه احلالة من قاليودى منادىالنظري من بناء على)1

يتجذب ذلك ألن ، حيث أن الطالب يعرضون الدرس الذى أخذوه فتزداد فعاليتها

من حيث أن لرتقية استيعاب املفردات العربيةاملصغرةالوسيلةعن الباحث للبحث

وفعاليتهااملفرداتىف عملية التعلم والتعليم ةستخدام الوسيلة املصغراالطالب مباشرة 

للمعلم املناسبة تسهيلالوسيلةو الطريقةخدام أراد الباحث أن خيرب إىل املعلمني أن است)2

ىف اتباع التعليميةطالبللو 

املناسبة ىف التعليمالوسيلةو أن يساعد املعلم ىف اختيار الطريقةأراد الباحث )3

توضيح المصطلحات.ج

يقدم الباحث املصطلحات املوجودة ىف هذا البحث لتباعد عن الفهم املنحرف فيما 

:يلى
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7الفعالية مبعىن األثر أو العاقبة.)1

واملمارسة للوصول طريقة هي ما تستخدم لتنفيذ اخلطة املنظمة داخل النشاط الواقعي ال)2

8إىل هدف التعلم.

الطريقة املباشرة طريقة تكون كيفية تقدمي املادة الدراسية فيها باستخدام اللغة األجنبية  )3

9كاللغة التمهيدية بدون استخدام اللغة األم.

10الوسيلة مجعها وسائل مبعىن ملقية بني مصدرة املعلومات ومقبل املعلومات.)4

11لها صغري كمصغرة السيارة، الشقة، الثمرات وغريها.الوسيلة املصغرة وسيلة شك)5

12املفردات خزانة املفردات.)6

فلذا أن الطريقة املباشرة باستخدام الوسيلة املصغرة ما تستخدم ىف تعليم املفردات 

ا من حيث أن املدرس يعرض ما يعلمه باستخدام الوسيلة املصغرة. لرتقية استيعا

المشكالت.د

تقديم المشكلة)1

املشكالت الباحثعلى خلفية املشكلة السابقة والظواهر املعرضة يقدمبناء 

:املوجودة ىف هذا البحث، فيما يلى

7Tim Penyusun Kamus, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm.
374.

8 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab; Konvensional dan Kontemporer,
Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011. hlm. 5.

9 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1997, hlm. 152-153.

10 Nurhasnawati, Media Pembelajaran Teori dan Aplikasi Pengembangan, Pekanbaru:
Yayasan Pusaka Riau, 2011, hlm. 25.

11 Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit., hlm. 56.
12 Tim Penyusun Kamus, Op.Cit., hlm. 757.



6

تدريس اللغة العربيةوسيلةالو طريقةالقدرة املدرس على تنفيذ .أ

رغبة الطالب ىف استيعاب املفردات العربية.ب

نطق املفردات العربيةعلىالطالب قدرة.ت

لوسيلة املصغرة ىف تعليم املفردات العربيةالطريقة املباشرة باستخدامافعالية.ث

تحديد المشكلة)2

فعالية ولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث حيدد الباحث للبحث 

ستيعاب املفردات العربية لدى الطالب الطريقة املباشرة بالوسيلة املصغرة لرتقية استخداما

." باكنبارو1"حممدية ية العامةىف املدرسة الثانو 

تكوين المشكلة)3

لوسيلة الطريقة املباشرة باستخداماهل : وأما تكوين مشكلة البحث فهو

الب ىف املدرسة الثانوية العامةستيعاب املفردات العربية لدى الطلرتقية افعالةاملصغرة

؟" باكنبارو1"حممدية 

هدف البحث وفوائده.ه

هدف البحث)1

الطريقة املباشرة بالوسيلة املصغرة ستخدامافعالية هذا البحث يهدف إىل معرفة 

" 1"حممدية الب ىف املدرسة الثانوية العامةستيعاب املفردات العربية لدى الطلرتقية ا

.باكنبارو
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فوائد البحث)2

للمدرسة، إن حاصلة البحث معلومة للمدرسة ىف ترقية استيعاب املفردات العربية.أ

للمدرس، إن حاصلة البحث معلومة للمدرس ملعرفة الطرق والوسائل الىت ميكن .ب

استخدامها ىف ترقية استيعاب املفردات لدى الطالب

للباحث، إن حاصلة البحث زيادة آفاق الباحث.ت

لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية األوىل ىف قسم تدريس اللغة .ث

والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوالعربية بكلية الرتبية 


