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 الباب االول
 المقدمة

 
 خلفية البحث -أ

علوم باإلضافة إىل ذالك، اللغة ىي أداة اللغة ىي ادلفتاح لدراسة سلتلف ال
للتواصل والتفاعل يف العالقات بُت األفراد واجلماعات يف اجملتمع القدرة على 
الكالم على قدرة الشخص على التعبَت عن أفكاره يف شكل الكلمات والتعابَت 

 1واجلمل ادلنطقية ومنهجية للغاية
اللغة ال يستطيع أن تنفصل عن احلياةاإلنسانية، ألن الناس ىم أصلبوا 
واستخدموا اللغة نفسها للتفاعل، وىكذا توجد اللغات ادلتنوعة وفقا دلكان الذي 

اللغة ذلا دور مهم جدا ىف حياة اإلنسان، ألن بُت اإلنسان واللغة  2والدة اللغة.
الميكن أن يفصلهما. حىت يقال أن اللغة ىو ملك اإلنسان فهذه دليل وليسر 

ضور اللغة. بإستخدام اللغة تبادل كل نشاط وحد من األنشطة الناس اليرافق باحل
شخص ادلعلومات، وابلغة الرغبة والرأي وأقام صالت يف أدى رغبة. اللغة ىي 
التعربات أم الكالم اإلنسان ألعلن أفكاره، ومشاعره ومقاصده وأغراضو ىف معٌت 

 الواسع اللغة ىي أداة التفاىم ووسيلة التعبَت عما بالنفس بُت الطوائف ادلخلوقات.
للغة وظيفة هبا كألدة التواصل بُت للناس متنوعة، وحدة منها ىي اللغة ا

العربية، اللغة العربية ىي اللغة األفضل للمسلمُت. ألن القرأن الكرًن واحلديث  
كمصدر التعاليم االسالم االستخدام اللغة العرابية حىت يطلب األتباعها لتعلم اللغة 
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اليم االسالم وغَت ذالك، اللغة العربية مل العربية ليعرفون ويفهمون مث يعلمون تع
يفصل من أنشطة الطقوس الدينية، كالصالة و الذكر ومن أنشطة العمالية غَتىا. 
وىذ يدل أن امهية درسة اللغة العربية ىف احلياة. قال اهلل تعاىل ىف سورة يوسف األية 

2: 
                 

 دون. اإلجتماعي   إتصال ليصفر ادلؤثرة والوسيلة واصالتادل آلة اللغة
. االجتماعي تفاعل حيدث أن أيضا ميكن وال خبَت اإلتصال يفعل أن ميكن ال اللغة،

 إيل. اآلخرين إىل لتمرير نفسهم يعربوا أن يستطيع ال شخص أي لغة، بدون ألن
 :مها األقل، علي وظيفتُت ىناك. للناس ىامة وظيفة لو اللغة إن

 حياة تكون حىتما أحد عقل توسع اليت العالقة وباين دلنهض كوسيلة اللغة -1
 .اجملموعة خلق حياة من ادلعزول غَت الذي قسم تكون الفرد خلق

 طريقة تغيَت أن ميكن لغة باستخدام. شخصيتو على تؤثر اليت كوسيلة اللغة -2
 3.شخصا التفكَت

كتب وىب الزىيلي يف كتابو أن ىذه االية تدل على عربية القرأن أي أنزل 
على زلمد العرب أفصح اللغات وأوسعها يف أكثر تأدية للمعٍت اليت تقوم 

على أن  ةبطن حياة األمة، وتطوير قدرة الطلالًتبية الوطنية هتدف لف 4باالنفوس.
تصبح اإلنسان ادلؤمنُت واألتقياء إىل اهلل عزوجل، واألخالق الكرمية، والعامل، 

يف اللغة  5واحملورة، واإلبداعية، مستقلة ودميقراطية أن تصبح األمةالدولة ومسؤولة.
العربية عدة من عناصر اللغة ىي ضلوي األصوات )علم األصوات( وضلوي الكتابة 
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)اذلجاء( وبناء الكلمة )علم الصرف( وبناء اجلملة )النحو( وبناء ادلفردات 
 6)ادلفردات(.

يف تعليم اللغة خصوصو اللغة العربية إتقان ادلفردات فعاليا وسلبيا مهما جدا 
يف التنمو والتطور  اللغة العربية. ألنو إتقان ادلفردات مل يفصل عن أربع ادلهارات 

للغة : مهارات اإلستماع، مهارات احملادثة، مهارات القراءة، مهارات الكتابة. ا
جودة ادلهارة اللغوية احد يعتمد إىل اجلودة والكمية من مفرداهتا. اكثر الغنية من 
ادلفرات الذي ميلكو، فزاد احتمال أن ميكن الشخص ماىرا يف اإلستخدامو. مثل  

 ةبب لتنظيمو. أكثر ميلك الطلىي اسلو  كبناء وادلفرادت ىو الطوف، والقواعد
 وأصغر ميكنهمادلباين اليت يبنوا.الطوب، فأكثر ادلباين اليت يبنوا. وأقل من الطوب، 

ادلفردات قسمة مهمة يف وجود اللغات. كماقال زلمود كامل الناقة يف  
طرق تدرسيو": -مداخلو-كتابو"تعلم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، اسسو

 7ردات يستطيع ادلتكلم  أن يفكر مث يًتجم فكره إىل الكلمات حتمل مايريد.فبادلف
ة االخرين يف اللغة كتابأكثر ادلفردات الذي ميلك سيسهل يف فهم الكالم أوال

بَت عن احملتوى يف اللغة على الشفوي والكتايب وعلى العكس، أقل وأسهل يف التع
من ادلفردات العربية الذي ميلكو، فيصعب على فهم الكالم أوالكتابة االخرين يف 

واحدة  اللغة العربية وأكثر صعوبة لتعبَت عن احملتوى يف اللغة العربية شفاويا وكتابيا.
ادلشاكل ادلهمة يف أنشطة التعليم اللغة العربية أواللغة األجنبية ىي عامل من 

الطريقة. أحيانا صلاح أو ال يف تدريس اللغة أكثر بدئ من الطريقة ألن الطريقة تعُت 
 احملتوى وكيفية تدريس ىذه اللغة.
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 واقًتح زلمود يونس على أىية تعلم اللغة العربية منها:
 لصالة من القرأن وفهمها عميقا.دلعرفة ما تلي ىف ا (1
دلعرفة معاىن القرأن الكرًن عن قراءهتا حىت ميكن اإلىتداء بو واإلستفادة  (2

 منو.
لدراسة الدين اإلسالم يف كثَت من الكتب ادلؤلفة باللغة العربية، مثل  (3

 8التفسر واحلديث والفقو وعلم جرا
ولًتقية إصلاز تعلم الطلبة يف إتقان ادلفردات يف تعليم اللغة العربية جيب علينا  
كادلدرس أن نبحث عن احلال عن مسئلة. يلزم على ادلدرس أن يطور ادلدخل 

تنوعة لتغلب على مشكالت الطلبة كسئم يف والطريقة ادلتنوعة ويصنع الوسائل ادل
التعليم ادلفردات. لذالك جيب على ادلدرس أن يبحث عن االسًتاجتيات 

 والتمهديات أو الوسائل كي يتحمس الطلبة يف عملية التعليم.
ة تعليم اللغة العريبة كثَتة جدا، وتعليم النشط ىو شكل من أشكال وسيل

ة ب طل، أما يف شكل التفاعل بُتةبالنشطة من الطلطوي على ادلشاركة التعليم اليت تن
يف التعليم ينقص من ادللل حىت  ةبادلدرسُت. نقل الدور النشط للطل و ةبأو بُت الطل

ىناك العديد من وسيلة يف  ةبتماما كبَتا يف التعليم على الطلميكن أن يسبب اى
 التعليم النشط، واحدة منها ىو لوحة اجليوب.

دورة مهمة من عنا صر اللغة اليت ميلك التعليم اللغة ادلفردات ىي احدى 
ادلفردات ىي عناصر من اللغة اليت جيب أن تكون  9األجنبية خصوصا اللغة العربية.

لغة العربية. اخلزانة من ادلفردات العربية شللكة من ادلتعلمُت لغات أجنبية مبا فيها ال
الكافية لدعم شخص يف االتصال والكتابة بتلك اللغة. وىكذا، أن الكالم والكتابة 

من ادلفردات غنية ومنتجة وىو مهارة اللغة البد أن يساعد من ادلعرفة والقدرة 
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لم اللغة ىي وسيلة أو وسيلة لتع يف تعلم اللغة العربيةووظيفة ادلفردات وفعلية. 
ألنو من دون اتقان ادلفردات  العربية و مفردات مهمة جدا يف تعلم اللغة األجنبية.

 سيكون من الصعب لتعلم لغة أجنبية.
وسيلة تعليم اللغة كثَتة جدا، خصوصا يف تعليم اللغة العربية أيضا كان 

ليب موجود بصوت أو بصورة أو حركة وغَته. أما الوسيلة يستعمل أن التعليم ليس س
 والسئم ىو لوحة اجليوب دلساعدة مدرس يف التعليم ادلفردات.

 صلرماسُتاب الرابعة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةدرسة ادلبدلالحظة اكما ىف 
ادلدرسة  ألن ىذ ،من مؤسسة الرمسية حتت وازرة الشؤون الدينية بإندونيسيا ىاحد
دروس ىى درس اللغة نية. إحدي من ياإلسالمية حىت موجود درس الدمدرسة  ىي

لكن أحيانا  جيدا يسلطون يف تعلم القراءة يف الصف الثامن ةبالطل .العربية
وبعض الطلبة  اليستطيعون أن جييبوا األسئلة ألهنم اليعرفون معٌت الكلمة للقراءة،

ىم متخرج من ادلدرسةاالبتدائية  ألن الطلبة ,ادلفرداتمعٌت  َتعلى تذك يصعبتارة 
(SD)60 من ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية % ومتخرج(MI)40% ولذالك كثَتا ,

 .صوا يف توكيل ادلفرداتالنق ةبمن الطل
 .فقد واحفظ زلاضرة الصف الثامن يف تعلم ادلفردات وادلقابلة مع الطلبة يف

يف ووسيلة  اسًتتيجية غَت األكمال ألن نقيص احلال يسبب بالتعليمأن ىذا 
وع يعٌت وسيلة اليت يستخدم ادلعلمُت يف عملية ، الغرض من نقيص التنالتعليم

لتعلم اللغة العربية،  ةبالك ال ميكن أن جيلب الرغبة الطلالتعليم غَت متنوعة، لذ
 .وخاصة يف تعليم ادلفردات

ومن تلك ادلسئلة فأراد الكاتب بأن أخذ ادلوضوع البحث العلمي حتت 
 ادلوضوع:
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 ةبطلدى ل اتتعليم المفرداستخدام وسيلة لوحة الجيوب ل
 يالرابعة ف توسطة اإلسالمية الحكوميةالم مدرسةالالصف الثامن ب

 بانجرماسين
 

 أسئلة البحث  -ب
ان ادلفردات لدى طلبة سيلة لوحة اجليوب متكن ارتفاع اتقىل استخدام و 

 ؟باصلرماسُت طة اإلسالمية احلكومية الرابعة يفبادلدرسة ادلتوس الثامن  الصف
 

 رائيالتحديد اإلج -ج
الصف الثامن  لدى طلبةالفهم عن التعليم ادلفردات لتجنب اخلطأ يف 

 .باصلرماسُت طة اإلسالمية احلكومية الرابعة يفبادلدرسة ادلتوس

أما ادلقصود ىذا لوحة اجليوب ىو عالوة على ماتوفر من وسيلة لوحة اجليوب  -1
ة جيبية، ويوزع كل كلمة على بطاق يكتب ادلعلم اتحرية كاملة يف حتريك البطاق

لتسهل عمليات التحليل رلموعات البطاقات اجليبية على عدد من الطالبة 
 ليقوموا ووضعها يف اجليوب. والًتكيب واالشتقاق

وترجم االشكال ادلفردات تعلم ادلفردات  يسلط الطلبة علىتعليم ادلفردات يف  -2
أما دلقصود تعليم ادلفردات يف ىذا  10وينفعو يف الشكل اجلملة الصحيحة.

بوسيلة لوحة  ونطقها بالفصاحةادلفردات  معٌت ليسهل الطلبة عن فهمالبحث 
  اجليوب.

 واجملموعة التجربية.طلبة الصف الثامن ىم تكونون اجملموعة الضابطة  -3
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 أهداف البحث -د
بادلدرسة لدى طلبة الصف الثامن  وسيلة باستخدام ادلفردات تعليم دلعرفة -1

 .باصلرماسُت طة اإلسالمية احلكومية الرابعة يفادلتوس

 
 أهمية البحث -ه

 :تايل كما الباحثة ادلرجوة البحث أمهية أما
 النظرية -1

 مبواد يتعلق فيما وخاصة ،العربية اللغة ليمتع على النظريات بتطوير يتعلق 
 :يلي ما البحث ذلذا النظرية أمهية. ادلفردات

 زلاولة يف العربية اللغة تعليم لتطوير أساس تكون أن متكن البحث نتائج: أوال
 . الطالب تعلم نتائج ترقية

 نم تطبيقها متكن اليت اجليوب لوحة وسيلة عن اجلديد وفهم النظري توفَت: ثانيا
 .العربية اللغة وخاصة ،ادلختلفة تعليم يف القارئ قبل

 تطبقية -2

 :البحث ذلذا تطبقية مهيةأ

 وميكن العربية اللغة تعليم يف خاصة الطالب تعلم دافع ينشأ أن ميكن:  أوال
 تعلم نتائج يرقي حيت أفرح بوضع التعلم يف القيمة خربة توف ر أن

 .الطالب
. التعليمية وتقييم وتنفيذ حتطيط يف علمُتادل أداء يرقي أن ميكن:  ثانيا

 مير ةبالطل تعلم ونتائج العملية إصالح سعي يف اإلبداع لتعزيز وكذلك
 .ادلتنوعة التعليم بوسيلة
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 أسباب اختيار الموضوع -و
 واإلنشاء، واالستماع، ادلطالعة، مع ادلرتبطة ادلفردات ألن ادلفردات، تعليم أمهية -1

 .ادلفردات يتقن أن ةبالطل جيب تعليمها يف دلواصلة اليت بةوالكتا واحملادثة،
 .ومعنو ادلفردات تذك ر يف صعوبة يشعرون الثامن الصف يف الطلبة أن بسبب -2
 .ادلفردات تعليم على مؤثرة اجليوب لوحة وسيلة استخدام ىل معروف -3
يف النص السيما   لألن ادلفردات يف تعلم اللغة العربية لفهم ادلضمون النص -4

 اللغةالعربية.
 بدون ادلفردات تعلم تكرار يف رغبةوال السهولة فيها توجد لوحة اجليوب لألن  -5

 .العربية اللغة تعلم يف مسرورا وتكون شأمال شعور
تقدًن طريقة ووسيلة بطاقة لوحة اجليوب يف تعلم ادلفردات يستعُت هبا ادلعلم يف  -6

 تدرسو.
 

 ة البحثالمسلمة األساسية وفرضي -ز
لوحة اجليوب ىي أحد من الوسائل اليت تناسب لتعليم ادلفردات اليت 
تستخدم من القبل ادلدرس لًتقية فهم الطلبة يف تدرس ادلفردات. ولذالك 

 استخدام وسيلة لوحة اجليوب ميكن أن يًتقى يف فهم الطلبة يف تدرس ادلفردات.

 أما فرضية البحث اليت أخدهتا الباحثة فتشتمل على:

، توجد الفروق، دات داللة احصائية بعد انشطة (Ha)الفرضية البديلة  (1
 يف الرابعة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة بادلدرسةتعليم الطلبة الصف الثامن 

-Pre)اعلى من إختبار قبلى  (Post-test)على قيمة إختبار بعدي . باصلرماسُت
test) 
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 بادلدرسةلطلبة الصف الثامن ال توجد فروق، ا (Ho)الفرضية الصفرية  (2
على قيمة إختبار بعدي . باصلرماسُت يف الرابعة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة

(Post-test) ادىن من إختبار قبلى(Pre-test)  
 
 الدراسات السابقة -ح

 2016 العام ببنجرماسُت احلكومية اإلسالمية أنتسارى اجلامعة يف أمحد -1
وسيلة لوحة اجليوب ىف تعليم ادلفردات لطلبة الصف  استخدام فعالية" بادلوضوع

 ". احلادي عشر باادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مرتافورا جبمبوت
ة يف اجملموعة الضابطة وأما نتائج ىذالبحث توجد الفرق بُت نتيجة الطلب

 تفع نتائجير  ىف تعليم ادلفردات واجملموعة التجربية باستخدام وسيلة لوحة اجليوب
لطلبة الصف احلادي عشر باادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مرتافورا 

 .جبمبوت

 العام ببنجرماسُت احلكومية اإلسالمية أنتسارى اجلامعة يف النساء خَت -2
استخدام وسيلة لوحة اجليوب ىف تعليم حتويل اجلملة  فعالية بادلوضوع 2014

ية وعكسو لطلبة الصف الثامن مبدرسة سيت مرًن ادلتوسطة االمسية إىل اجلملة الفعل
وأما نتائج ىذالبحث ال توجد الفرق بُت نتيجة  ".اإلسالمية كالين بنجرماسُت

الطلبة على استخدام وسيلة لوحة اجليوب ىف تعليم حتويل اجلملة االمسية إىل 
الصف  لطلبة اجلملة الفعلية وعكسو لطلبة ونتيجة الطلبة دون تلك الوسيلة

 .الثامن مبدرسة سيت مرًن ادلتوسطة اإلسالمية كالين بنجرماسُت
 هيكل البحث -ط

الباب االول يشتمل ادلقدمة تتألف من اخللفية البحث، وأسئلة البحث،  
أسباب اختيار ادلوضوع،   ،وأمهية البحث والتحديد اإلجرائي، وأىداف البحث،

 .البحث ىيكل، لسابقةالدراسات اادلسلمة األساسية وفرضية البحث، 
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تعريف الوسيلة التعلمية، أمهية الوسائل التعليمية، أنواع  الباب الثاين
أمهية تعليم ادلفردات، أنواع ادلفردات، تعريف الوسائل، تعريف تعليم ادلفردات، 

تعريف تعليم تعريف مفردات،  وسيلة لوحة اجليوب، ادلزايا والعيوب لوحة اجليوب،
 أسس اختيار ادلفردات. أنواع ادلفردات،يم ادلفردات، أمهية تعل، ادلفردات

رلتمع البحث و  الباب الثالث نوع ومدخل البحث، تصميم البحث،
أساليب ، تصميم القياسات، ب حتليل البياناتأسالي، البيانات و مصادرىا، عينتو

 ،حتليل البيانات
انات و حتليل البي، تقدًن البيانات ،البحث ميدان عن حملةالباب الرابع 

 تفسَتىا
 توصيات البحث، خالصة البحثالباب اخلامس اخلامتة، 


