
1

األولفصلال

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

صل جيدا وصحيحا مع األخرين وبيئته إما و أن يلكي يستطيعحيتاج لكل الشخصإن تعلم اللغة 

إن اهلدف الرئيسي من تعلم اللغة لتطوير مهارة الطالب يف استخدام اللغة إما شفهية أو  1شفهيا أو كتابيا.

املهارات اللغوية اىل اربع مهارات رئيسية، منها:قال الدكتور رشدى أمحد طعيمة، تقسمتابية. ك

مهارة االستماع.1

مهارة الكالم.2

مهارة القراءة .3

2مهارة الكتابة.4

تتخلع عن استخدام املفردات، ألجل ذلك ينبغى لكل طالب أن يستوعب ومجيع تلك املهارات ال 

نوعية املرء يف استخدام اللغة إما شفهيا املفردات استيعابا كافيا. واستيعاب املفردات الكايف يستطيع أن يعني 

أو كتابيا.

1Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 8
167القرى.ص. مكة المكرمة: جامع أم ، دلیل عمل في اعداد مواد التعلمیة، الدكتور رشدى احمد طعیمة  2
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كما قال عبد احلميد وأصدقائه إن استعاب املفردات ضروري ألنه مقتضى وشرط رئيسي يف تعلم 

يسمى الطالب قادرين على استيعاب املفردات إن كانوا قادرين على ترمجة املفردات 3اللغة األجنبية.

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

4عن كيفية استخدامها يف االتصال إما شفهيا أو كتابيا.

لكى ىف تعليم املفردات يرجوا مؤثر تعليمية،الوسيلة طريقة ووللوصول إىل تعليم املفردات حنتاج إىل

وكفاءة. 

وإحدى الطرق الىت 5يات املوجودة يف التقريب معينة.الطريقة هى خطوات العامة عن تنفيذ النظر 

simplification(طريقة املراقبة اللغويةهيكن تطبيقها يف عملية تعلم اللغة العربيةمت method .( وهى قدم

املدرس املفردات كثرية، تركيب اجلملة و اصطالحات املخصوصة البسيطة (طريقة الدرس باألسلوب يعلم

6بسيطة).

ا أن تنشئ السرور وتؤثر وبالتايل  قال الدكتور عبد احلليم إبراهيم إن الوسيلة التعليمية ضرورية أل

م للذهاب إىل املدرسة ولتثبيت املعرفة لدى الطالب والخرتاع التعلم ألن استخدام الوسيلة  م، إراد محاسا

7حيتاج إىل احلركة واالبتكار.

3Abdul Hamid dkk,Pembelajaran Bahasa Arab, 2008, Malang: UIN Malang Press,hlm.60.
4Ibid., hlm. 61.
5Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2011,Bandung: Rosda,hlm.168.
6Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2004, Bandung: Humaniora, hlm. 109.
7Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

hlm.76.
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) لرتقية فهم التعلم ٢) لتجذيب الرغبة يف التعلم، (١الية (الوسيلة التعليمية ضرورية ألجل األشياء الت

) لتسهيل تفسري ٥لتوفري املعلومة، ()٤() إلعطاء البيانات القوية أو املوثوقة،٣عن املادة الدراسية، (

8البيانات.

ستطيع أن ينظر ووظيفتها مثل ألة أووسيلة املواصالت (تعلم وتعليم) الىت تإن وسيلة هى كل الشيئ

9بالغرض يستطيع لتهييج الفكرة و الشعور وأراد الطالب حىت يوصل عملية تعلم للطالب.

يعلن أمحد إزان يف كتابه .وإحدى الوسائل الىت متكن تطبيقها يف عملية اللغة العربية هي إعالم الفابيال

باستخدام هذه الوسيلة 10املفردات.لرتقيةستخدام يف دعم لإلجيدةمادة يتنفيذ تعلم اللغة، الفانيال هأن 

ميكن أن تظهر بشكل واضح ,املنزليةوأثاثاألسرةوأفراد ل احليوانات واملالبس والفواكهمجيع أنواع الصور مث

جدا. 

ا الباحثة يف املدرسة الثانوية ىف املعهد حبر العلوم فنيت راجا  بناء على الدراسة التمهيدية الىت قامت 

س يستخدم طريقة السمعية والشفوية و طريقة املذاكرة يف تعليم اللغة العربية، أن املدر كمبار وجدت الباحثة

لكن املدرس ال يستخدم الوسيلة املتنوعة عند تعليم اللغة العربية حصوصا ىف التعليم املفردات. يف تعليم 

بعد . عينةاملفردات املدرس يكتب املفردات يف السبورة و يأمر الطالب ليخفظ تلكاملفردات يف الوقت امل

ال يؤدون هذه ذلك املدرس يأمر الطالب تقدم أمام الفصل ليخفظ تلك املفردات.فلذا أكثر الطالب 

ا الباحثة فيما يلي:الظواهرو الواجبة ألن عملية حفظ املفردات مملة جدا. اليت وجد

ناقصا.مازالاستيعاب الطالب عن املفردات.أ
8Acep Hermawan,Op. Cit., hlm.225.
9Khalilullah,Op.Cit.,  hlm.24.
10Ahmad Izzan, Op.Cit., hlm. 177.
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ال يستطيع الطالب أن يذكروا املفردات..ب

.صعوبة الطالب ليخفظ املفردات.ج

الطالب عن معىن املفردات.ال يعرف.د

يعلن أمحد إزان ىف كتابه أن مزايا من طريقة املراقبة اللغوية هي سهلة تنفيذها ألن قدم الدرس بناء 

على استيعاب املفردات و تركيب اجلملة البسيطة، واستيعاب بعض املفردات وتركيب اجلملة متكن أن تسمح 

ات. النشط يف اللغة األجنبية إىل اللغة اليومية، وطريقة املراقبة اللغوية تستطيع لرتقية استيعاب املفردللطالب

.املفرداتلرتقيةستخدام يف دعم لإلجيدة مادة ي تنفيذ تعلم اللغة، الفانيال هأن وقال أيضا

باستخدام وسيلة اإلعالم لتستخدم طريقة املراقبة اللغويةلباحثة ابناء على الظواهر السابقة تتجذب 

الفانيال ألن عند النظرية هذه الطريقة والوسيلة تستطيع لرتقية استيعاب املفردات لدى الطالب. وأما موضوع 

وسيلة ) باستخدام Simplification Method(طريقة المراقبة اللغوية"فعاليةىف هذا البحث هو:

بمعهد بحر العلوم المدرسة الثانوية لدى الطالب فيةلترقية استيعاب المفردات العربياإلعالم الفانيال

فنتي راجا كمبار"
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الدوافع في اختيار الموضوع.ب

إن طريقة املراقبة اللغوية باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال، من إحدى الطرق والوسائل الىت تستطيع .1

لرتقية استيعاب املفردات لدى الطالب.

تتعلم فيه الباحثةهذا البحث مناسب بالقسم الذى .2

هذا البحث مل أحد بالبحث من قبل.3

هذا البحث مناسب بقدرة الباحثة على حسب الكلفة، الوقت وميدان البحث.4

توضيح المصطلحات.ج

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

شيئ املخطط املنفذ.والفعالية هي حالة تدل على مدى ال

قدم الدرس باألسلوب يعلماملدرس املفردات  هي )Simplification Method(طريقة املراقبة اللغوية .2

11كثرية، تركيب اجلملة و اصطالحات املخصوصة البسيطة (طريقة بسيطة).

الصور أو الكلمات اليت تعلق بسهلة الفانيال لتقدميإزار طبقات لوحة ذو وسيلة اإلعالم الفانيالهي .3

12.لة على أي حالوإزالتها بسه

11Ibid., hlm. 109.
12Khalilullah, Op.Cit.,hlm. 68.
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الرتقية هي حماولة لالرتفاع، الزيادة، اإلسرتاتيجي 13الرتقية، الشيئ الذى يصبح جيدا من قبل..4

املستخدم للوصول إىل حاصلة التعلم اجليدة.

العربية أن املرء يستطيع أن عملية إجراءة اإلنسان. واملعىن املتعلق باللغة استيعاب املفردات هي.5

لذا، إن استيعاب املفردات قدرة املرء على استخدام 15واملفردات هي كلمات14يستخدم اللغة.

املفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.

د. المشكالت

. تقديم المشكلة1

صعوبة الطالب ليخفظ املفردات.أ

الطريقة والوسيلة الىت استخدامها املدرس غري متنوعة .ب

استيعاب الطالب عن املفردات مازال ناقصا.ج

ال يقدرون الطالب أن يستعملوا املفردات ىف صنع تركيب اجلملة.د

ال يعرفون الطالب عن معىن الفردات.ه

13A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Curren English, Oxford: Oxford
Univercity Press, hlm.751.

14W J S Pourdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1999, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 529.
15A.W Munawir, Kamus Al-Munawir,1997, Surabaya: Pustakan Progreshif, hlm. 1043.
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تحديد المشكلة. 2

طريقة املراقبة فعالية"للبحث عنولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث، حتدد الباحثة 

رتقية استيعاب املفردات العربية لدى لباستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال)Simplification Method(اللغوية

املدرسة الثانوية مبعهد حبر العلوم فنيت راجا كمبار".الطالب يف 

تكوين المشكلة. 3

باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال فعالية لرتقية )Simplification Method(طريقة املراقبة اللغويةهل

كمبار؟املدرسة الثانوية مبعهد حبر العلوم فنيت راجااستيعاب املفردات العربية لدى الطالب يف 

ف البحث وفوائدهاهده.  أ

هدف البحث. 1

باستخدام وسيلة )Simplification Method(طريقة املراقبة اللغويةحث يهدف إىل معرفة فعاليةهذا الب

مبعهد حبر العلوم فنيت راجااملدرسة الثانوية لدى الطالب فيلرتقية استيعاب املفردات العربيةاإلعالم الفانيال

كمبار
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. فوائد البحث2

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

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

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

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

.رياوباكنبارو


