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 األول الباب

 املقدمة

  البحث خلفية -أ

 .أخرى ابللغات اللغة وزبلف قسٍر، بال رلموعة من تصدر الىت االتصال الة ىي اللغة 
 الشخص ويفهم يعرف ذلك، من أفضل .ابللغة غرضها وتنقل وتفهم تتفاعل أن اجملتمع يستطيع

 .ابللغة األخرى اجملموعات من واحلضارة التاريخ

 طويل وقت منذ ىذا اعترب ولقد اإلنساين، النجاح أساس ىو اللغة استخدام على فالقدرة
 ىو وحده اإلنسان كان قريب، وقت فحىّتى .األخرى احليواانت عن اإلنساين سبيز الىت السمة

 .اإلنسانية لغاتنا ندعوىا الىت وادلعٌت األصوات من معقدة نظم استخدام على قادرا يعترب الذي
ِتََلفْ  َواأَلر ضِْ الَسَمَواتِْ َخل قْ  آيَِتهِْ َوِمنْ  " هللا سللوقات إحدى ىي الغة  َوأَل َواِنك مْ  ك مْ أَل ِسَنتِْ َواخ 
َْ آلآيتْ  َذِلكَْ ِفْ ِإنْ   ٔ (22:ْْالروم )“ لِل َعاَلِمي 

 وأعضاؤه اإلنسان صوت ىي؛ اللغة فنواة تتناىى، ال الىت هللا قدرة عن مدىش تعبَت وىي
 معينا عددا تتج فهي أيضا، زلدودة النطق أعضاء وإمكاانت زلدودة، مساحتو والصوت .النطقيو

 عن الناشئة احملمودة، األصوات ىذه فإن ذلك ومع اذلجائية ابحلروف عنو نعرب األصوات، من
 أنتجت الىت ىي واألنف والشفتُت، والسان، واحللق، احلنجرة، يف ادلتمثلة ادلعدودة النطق أعضاء

 يكون أن هللا ءاش موجودة لغة آالف ثالثة عنو تعرب الذى ادلتنوع اذلائل اللغوى الوجود ىذا
 ىذا بُت وفيصال حضارات، من األرض على شاد ما كل إىل منطلقا إليها اإلنسان اىتداء

 ٕ.الكائنات من سواه وما اإلنسان

                                                           
ىى .ٕٔم(،ىص.ىٕٕٓٓ)القاىرة:ىدارىالفكرىالعريب،ىتدريسىفنونىاللغةىالعربية،ىمدكور،ىعليىأمحدىٔ
 .ٕٕ،ىص.ىنفسىادلرجععليىأمحدىمدكور،ىٕ
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 كما األعمال كل يف حيملها أن اجملتمع يستطيع اللغات كل ال ولكن العامل يف كثَتة اللغة 
 اللغة كادلثال فقط التصال اجملتمع ينطبقها اللغات ولكن كثَتة العامل يف اللغة أن عرف

 يف اللغة ىذه حيمل أن يستطيع وال االتصال يف اللغة ىذه اجملتمع يعتمد أن يستطيع اإلندونيسي
 جبماعتهم األشخاص بُت االتصال يف حيملها أن اجملتمع يسطيع الىت اللغة ونوجد .الدينية عملية

       .العربية اللغة ىي اللغة وىذه برهبم األشخاص بُتو 

 كما ,مباشرة هللا من ذبيء لغة ىي العربية اللغة ألن األخرى اللغة من أفضل العربية واللغة 
 على تدل اآلية ىذهىىٖ" تَ ْعِقُلْونَى َلَعَلُكمْى َعَربِيًّا قُرآانًى أَنْ زَْلَناهُى ِإانَى " الكرمي القرأن يف تعاىل هللا قال

 النيب إيل هللا يرسل الىت الرسالة ىذه ولذلك اللغة، ىذه خيتار وهللا العربية اللغة ابستخدام القرأن
 الىت وابلكلمات ابدلنت القرأن وجيعل خيًت هللا ولكن فقط ادلعٌت زلتوايت عن التبليغ ليس ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 .ٗمباشرة هللا من كلها

 وادلرسلُت األنبياء ويستخدم القرأن، للغة العربية تعاىل هللا خيتار السابقة يف البياانت كما
ىكل العربية اللغة فيتقن الدين علم يفهم أن يريد ومن قوذلم، يف العربية   ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قالىو.

 هللا صدركتابى٘(مالك رواه ("نَِبيِّوِى َوُسَنةَى اللِّى ِكَتابَى :هِبَِما سَبََسْكُتمْى َما َتِضلُّْوا َلنْى أَْمَرْينِى ِفْيُكمْى تَ رَْكتُى"
    ة.ابلعربي هللا رسول وحديث

 الصالة وألفاظ واإلقامة كاألذن الدينية شعَتة أداء يف األجنبية دلسلمي العربية افادة تظهر
 أو األىلّية اللغة ليست الدينية عملية يف العربية يستخدم أن ادلسلمُت جيب أن العلماء ويوفق

 .الدولَية اللغة

                                                           
ى(ٕ:ٕٔالكرميىيفىسورةىيوسفى)القرأنىٖ

4
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Volume 6, (Jakarta: Penerbit Lantera Hati, 2011), h. 10. 

)دونىادلطبعة،ىادلنهلىاللطيفىيفىأصولىاحلديثىالشريف،ىالسيدىدمحمىبنىعلويىبنىعابسىادلالكيىادلكيىاحلسٍت،ى٘
ى .ٔٔه(،ىص.ىٕٔٗٔ
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 يف ادلعتمدة والعربية ىي كما ادلعاملة أو اإلنسانية العالقة يف مهم شيء العربية العامل ىذا ويف
 سياق يف ادلعاملة أو اإلنسانية العالقة لوسيلة كبَتة مساعدة العربية على تدل ادلتحدة األمم

ىالدويلّى  من ادلعٌت هبا وتنتقل وابلكتاب ابللسان لإلتصال العربية وظيفة من اللغة علماء ويتوافق.
 أو بغَته الشخص هبا يتصل إلتصال لغة فالعربية .واألفكار احلياة بُت وتتصل القلب إىل احلاشة

  .األخرى ابجملموعة اجملموعة

 اخلطة وتالئم االختالف فيها وليس ادلنتظمة اللغة مادة بتقدمي تتعلق الىت اخلطة كل الطريقة
 ٚ.والتعليم التعلم يف الطريق عملية ابلشكل أداء ىو األسلوب  .ٙاالجرائي بصفة ادلقاربة

 بغَته اإلنسان بُت االتصال يف مستخدمة لغة ألهنا ادلسلمون ويفهم ليعلم مهمة أشياء العربية 
  .إندونيسياء يف كما العامل بالد بعض يف العربية وتعلم ذبب حىت بربو اإلنسان وبُت

 والكالب ادلعلم حيرز لكي ادلتنوعة واألىداف واألساليب الطرق ابتستخدم العربية اللغة يتعلم
 تعليم يف األىداف وتعيُت واألساليب الطرق استجدام يف ادلختلفات وجدت .تعليمها يف النجاح

 ادلربية مع وادلقابلة ادلالحظة من الباحثة وجدت كماى.ادلعاىد يف أو ادلدارس يف العربية اللغة
 األخرى، ابدلعاىد ادلختلف ادلفردات تعليم علمية عن للبنات احلكمة معهد يف والطالبات
 احلكمة معهد يف اخلاصة العربية اللغة تضطلع أن الطالبات لتسَت التعليم ىذا ادلربية وتستخدم

ىاللغوية ابحلركة تسمى عملية وىذه الوسطى سوجني ىولو دبنطقة ىيلَت اتبودارات للبنات  وأما.
 وزارة ظلّى ربت الوسطى سوجني ىولو منطقة يف معاىد من أحد ىو للبنات احلكمة معهد

 اللغة تعليم يف ادلفردات تعليمى 1) :مها بنوعُت ىناك العربية ادلفردات تعليم ولديو الدينية الشؤون
 ادلفردات وتعليم  2) الدينية الشؤون وزارة من ادلقرر الكتاب ابستخدام الفصل يف الرمسية العربية
 والطالبات ادلعهد مربية وتقوم فيها، يشًتكن أن الطالبات ادلعهد مربية تلزم الىت الرمسية غَت العربية
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 الطالبات وربفظ وتكرر تلفظ من تتكون وأداءىا اللغوية، احلركة ابستخدام ادلفردات تعليم
  م.الكال أثناء يف تستخدمها مث ادلفردات

 يف اجلديد عن احلكمة ادلعهد مربية مع وادلقابلة ادلالحظة عملية من االنتاج الباحثة ووجدت
 اجلائرات يكتسب أن يستطيع احلكمة ادلعهد ولكن األخرى، العصرية ادلعاىد مع ابدلقاربة مؤسسو

 ادلالحظة عملية من االنتاج الباحثة ووجدت .العربية خطبة مسابقة يف خباصة ادلسابقة يف بسرعة
 أو الرمسية العربية تعليم يف العربية لفهم الطالبات تسهل الىت اللغوية احلركة ادلعهد مربية مع وادلقابلة

 احلرف يلفظن أن الطالبات تساعد اللغوية واحلركة ادلعهد حول يف اليومية كاحلوار الرمسية غَت
 كتب الذي النص فهم يف الطالبات تسهل اللغوية احلركةوى الفصيحة ابلعربية واجلمل والكلمة

 من العربية ابللغة اخلطبة مسابقة يف الطلبات ربرز حبيث العربية ابللغة اخلطبة دلسابقة ابلعربية
 يف العربية تعمق أن لطالبات اجتذاب اللغوية احلركة وذبعل .األىلية مرحلة حىت ادلنطقة مرحلة

 اللغة تعليم قسم يف والتعليم الًتبية بكلية يلتحقن أن ادلتخرجات الطالبات من كثرت حىت اجلامعة
 وتؤلف تبحث أن الباحثة هتتم حىت إعالم ىذا على الباحثة تستند .ىمتنوعة جامعات قي العربية

 للبنات احلكمة مبعهد املفردات تعليم ف اللغوية احلركة تطبيق" ىابلتسمية العملي البحث
ْ"اجلنوبية كاملنتان الوسطى سوجني هولو منطقة هيلري اتبودارات

 

 البحث مشكَلت  -ب

  التايل؛ البحث ىذا فمشكالت البحث خلفية دبناسبة 

 للبنات؟ احلكمة دبعهد اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليم أداء إجراءات كيف -ٔ

 ابحلركة ادلفردات تعليم أداء للبنات احلكمة دبعهد وادلشرفات الطالبات تقوم أين -ٕ
 اللغوية؟
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 ابحلركة ادلفردات تعليم أداء للبنات احلكمة دبعهد وادلشرفات الطالبات تفعل ومىت -ٖ
 اللغوية؟

 وماىزوائدىاحلركةىاللغوية؟ -ٗ

 أيىأغراضىاحلركةىاللغوية؟ -٘

 ؟اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليمىعقوبةىىفأيىال -ٙ

  ؟اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليمىوأيىعراقيلىيفىأداء -ٚ

 

 اإلجرائي التحديد -  ج

 من؛ تكون البحث ىذا يف اإلجرائي التحديد

ى ٛ.تنفيذ دبعٌت طبيقالتى -ٔ ى  يف ادلعينة األداء إبجراءات النشاط عملية ىو التطبيق من وادلرادى
  .ادلعُت والوقت ادلعُت ادلكان

 اتبودارات للبنات احلكمة ومعهد .اللغوية واحلركة ىيلَت اتبودارات للبنات احلكمة معهد -ٕ
 الشؤون وزارة ربت الوسطى سوجني ىولو دبنطقة ىيلَت اتبودارات يف معاىد أحد ىو ىيلَت

 للبنات احلكمة معهد يف ادلفردات تعليم أساليب من أسلوب ىي اللغوية احلركة فأما .الدينية
 .الوسطى سوجني ىولو دبنطقة ىيلَت اتبودارات

 الطالبات يومية أعمال عن تتعلق العربية ادلفردات ىو البحث ىذا يف ادلفردات من ادلراد -ٖ
  .مباشرة للبنات احلكمة معهد مشرفات أو مربية من ادلقبولة

                                                           
8
Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor, ابياك"ىالعصريىعريبىإندونيسيرىقاموسى"ك  )Yogyakarta: Multi 
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6 
 

ىوحفىاللغوية احلركةى -ٗ ىوتكرار ىلفظ ىعملية ىمن ىفيها ىويتضمن ىادلفردات ىتعليم ىيف ىأسلوب ظىىي
 ىالكالم.ىأثناءىادلفرداتىواستخدامهاىيف

 ادلفردات تعليم يف أسلوب تنفيذ ىي ادلفردات تعليم يف اللغوية احلركة تطبيق من ادلراد وكذالك
ىتستعملىالعربية،ىادلفرداتىتعليمىيفىاألساليبىمنىأسلوبىىيىاللغويةىابحلركةىوادلراد ،اليوم كل

ىالىتىادلفرداتىأماىللبنات،ىاحلكمةىادلعهدىيفىاللغويةىابحلركةىادلفرداتىتعليمىيفىوالطالباتىادلربية
ىأثناءىيفىالطالباتىتستخدمىأنىتستطيعىاليتىاليوميةىابألعمالىتتعلقىادلفرداتىالطالباتىتعلم

ى.الكالم

  

 البحث أهداف  -ْد 

ى التايل؛ البحث ىذا يف أىداف أما

 .للبنات احلكمة دبعهد اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليم أداء إجراءات دلعرفة -ٔ

 دبعهد وادلشرفات الطالبات تقوم الذي اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليم األداء مكان دلعرفة -ٕ
 .للبنات احلكمة

 دبعهد وادلشرفات الطالبات تفعل الذي اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليم أداء الوقت دلعرفة -ٖ
 .للبنات احلكمة

 زوائدىاحلركةىاللغوية.ىدلعرفة -ٗ

 أغراضىاحلركةىاللغوية.ىدلعرفة -٘

 .اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليمىعقوبةىىفالىدلعرفة -ٙ

 .اللغوية ابحلركة ادلفردات تعليمىعراقيلىيفىأداءىدلعرفة -ٚ
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ى

 

  البحث اختيار أسبابىى-  ه

 :كالتايل البحث ىذا اختيار أسباب 

 .العربية اللغة تعليم يف أسلوب عن رنةخل -ٔ

 .األخرى البحوث من خيتلف البحث ىذا الباحثة ربس -ٕ

  .قبل من البحث ىذا يبحثون الذين الباحثُت الباحثة توجد ال -ٖ

 

 البحث أمهية  -و 

 كالتايل البحث ىذا البحث أمهية أما

 .العربية اللغة تعليم يف أساليب عن وعلمية لغوية خلزنة -ٔ

 .العربية اللغة تعليم عملية عن الصلة وادلؤسسات ادلعلمُت إلعالم -ٕ

 .اللغوية احلركة عملية بشأن لتصليح للبنات احلكمة معهد إلعالم -ٖ

 .اللغوية احلركة عن العربية اللغة دلعلمي ندوة ألداء الدينية لوزارة -ٗ

ى.اللغوية احلركة عن تتعلق األخرى اجلوانب ليبحثوا األخرين للباحثُت الفرصة توفر -٘
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 السابقة الدراسات -ز

 أحباث من وادلصادر ادلراجع عدة الباحثة ففتشفت العلمي البحث الباحثة تقدم أن قبل
 وىي؛ العلمي البحث هبذا الرابطة السابقة

 عشر احلادى الصف لطلبة الكالم مهارة تعليم على ادلفردات حفظ تعويد تطبيق   -ٔ
 يف إرلياين كتبتها الذي تنجونج (MAN) األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية ابدلدرسة

 وىبَتمن ميلس وجدىا البياانت ربليل أسلوب عن البحث ىذا يف ويبحث 2014 السنة
 بكيفيات لطالبو الكالم مهارة تعليم على ادلفردات حفظ تعويد لتطبيق حياول أستاذ أن

 استعمال (3)   ادلتنوعة، الطرق يستعمل (2) التعليم، زبطيط ادلعلم جيعل (1) وىي؛
 تكوين (6) والتدريبات، الوظيفة إعطاء (5) التعلم، الوسيلة استعمال (4) التعلم، اسًتاذبية

 القيام (9) النصيحة، إعطاء (8) العقوبة، إعطاء (7) العربية، اللغة بتكلم األغلبية
 .الراية حفلة يف العربية اللغة دبحاضرة

 الدراسات حبثت العملية استخدام يف يقع البحث هبذا السابقة الدراسة بُت والفرق
 البحث ىذا وأما فقط الثانوية ادلدرسة يف الكالم دلهارة مفردات حفظ عن السابقة

 مهارة على تشتمل اللغوية واحلركة اللغوية، ابحلركة العربية ادلفردات تعليم عن يبحث
 السابقة الدراسات بُت ادلساواة وتقع .اليوم كل ادلعهد يف الطالبات تتمزن الىت  الكالم

  .العربية بغَت النطق زبطأ الىت لطالبة العقوبة وإعطاء الكالم مهارة اعتاد يف البحث هبذا

 روضة دبدرسة الثامن للصف العربية اللغة درس يف ادلفردات حفظ يف الطلبة قدرة  -ٕ
ىالسنة يف أنصاري سندري دمحم كتبتها اليت لولوت سوجناي اإلسالمية ادلتوسطة الشبان
 العربية اللغة درس يف ادلفردات حفظ الطلبة قدرة عن البحث ىذا يف يبحث ،2015

 .جيد بنتجة لولوت سوجناي اإلسالمية ادلتوسطة الشبان روضة دبدرسة الثامن للصف
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 من والعاملة 2) الطالبة، نفس من العاملة 1) : فيها تؤثرىا اليت العوامل أما (70,46)
 .البيئة وعاملة 3) ادلدرسة،

 البحث، وىدف البحث مكان ىف يقع البحث هبذا السابقة الدراسات بُت والفرق
 اإلسالمية ادلتوسطة الشبان روضة دبدرسة السابقة الدراسة ىف البحث مكان يقع

 اللغة درس يف ادلفردات حفظ يف الطلبة قدرة ليعرف البحث هبدف لولوت سوجناي
 ىيلَت اتبودارات للبنات احلكمة معهد يف البحث مكان يقع البحث وىذا .العربية

 للبنات احلكمة معهد يف اللغوية ابحلركة العربية ادلفردات تعليم ليصف البحث هبذف
 تتعلق الىت البحث هبذا السابقة الدراسات بُت ادلساواة ووجدت ىيلَت، اتبودارات
 حفظ عملية تستوعب اللغوية احلركة عمليات من أحد ألن مباحثتهما يف ابدلفردات

ى.ادلفردات

 دبنطقة احلكمة حبر العالية ادلدرسة يف العربية اللغة قدرة لًتقية ادلفردات تعليم طريقة  -ٖ
 طريقة عن يبحث البحث وىذا ،2014ىالسنة يف ثولسًتي كتبتها الىت الشمالية كوانوي

 ادلفردات تعليم عملية أن البحث نتائج ومن العربية اللغة قدرة لًتقية ادلفردات تعليم يف
 بعض ألن جيدة ترتق الشمالية كوانوي دبنطقة احلكمة حبر العالية ادلدرسة يف ادلستخدمة

 تستطيع حىت ادلدرس، من تدريسها مت الىت ادلفردات استخدام على قادرون الطالب
  .جبيد ربقق أن التعلم أىداف بعض

 الفرق ووجد العربية اللغة قدرة لًتقية ادلفردات تعليم طريقة عن البحث ىذا يبحث
  ،البحث وىدف البحث وأغراض البحث مكان ىف البحث هبذا السابقة الدراسة بُت

 كوانوي دبنطقة احلكمة حبر العالية ادلدرسة يف السابقة الدراسة يف البحث مكان يقع
 تعليم طريقة ليعرف البحث هبدف فقط، العالية ادلدرسة يف الطالب بفاعلو الشمالية
 معهد يف البحث مكان يقع البحث ىذا يف وأما ىناك، العربية اللغة قدرة لًتقية ادلفردات

 للبنات احلكمة معهد يف الطالبات كل أبغراضو ىيلَت اتبودارات للبنات احلكمة
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 ادلفردات تعليم ليعرف البحث ىذا وىدف اللغوية احلركة يف يشاركن الىت اتبودارات
 الدراسات بُت وادلساواة .ىيلَت اتبودارات للبنات احلكمة معهد يف اللغوية ابحلركة

 فهم يف الطالبة تسهل ادلفردات يبحث الذى البحث جنس يف تقع البحث هبذا السابقة
 .العربية اللغة

ى

 البحث هيكل -  ح

 :يلي كما أبواب مخسة على يشمل العلمي البحث ذلذا الكتابة ترتيب

 اإلجرائي، والتحديد البحث، ومشكلة البحث، خلفية على ربتوي ادلقدمة : األول الباب
 .البحث وىيكل البحث، وأمهية البحث، اختيار وأسباب البحث، وىدف

 اللغة، وظيفة اللغة، وتعريف ،ةالعربي اللغة تعليم يف واألسلوب الطريقة تعريف : الثاين الباب
 أجناس ادلفردات وتعريف ادلفردات، وتعليمىالعربية، اللغة وخصائص العربية، اللغة وتعريف

 وأساليب استعماذلا، يف ادلفردات وأنواع اللغوية، مهارة يف ادلفردات أنواع ووظيفتها ،ادلفردات
 يف ادلهمة اجلوانب وبعض الكالم، ومهارة االستماع مهارة اللغوية؛ وادلهارات ادلفردات، تعليم
  الكالم تعليم

 البحث، وذايت البحث، وموضوع البحث، ومكان البحث، ومدخل نوع : الثالث الباب
 .البياانت ربليل وأساليب البياانت، مجع وأساليب ومصادرىا، والبياانت

 .البياانت وربليل البياانت، وتقدمي البحث، ميدان عن حملة : ىىالرابع الباب

 .البحث وتوصيات البحث، خالصة على ربتوي اخلاسبة : اخلامس الباب

  

 


