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 الباب األول 
 ادلقدمة 

 خلفية البحث -أ 
سنة  999900تنظيم قرار وزارّي الشؤون الدينية مجهورية اندونيسي الرقم 

 اإلسالمية الدينية تعليم درسم مواد 0902معلومات عن "مناىج الدراسية   م0902
تبنؤ الذي موجو لتحريض، وإرشاد، وتطوير، و  ية". أن اللغة العربية ىي مادةالعرباللغة و 

أو ابدلنتج.  ابدلتفّتحاإلجيايب على اللغة العربية،  . مث ينشأ موقفقدرة يف اللغة العربية
 وقدرة ادلنتج ىو قدرة وفهم القراءة.  قدرة ادلتفّتح ىو قدرة على فهم كالم ادلخطب

قدرة اللغة العربية ف. كانت  شفهية أو كتابة ،سيلة لإلتصال مع انسان، كو استخدام اللغة
والكتب  فهم مصادر اإلسالم كالقرآن واحلديث،وموقف اإلجيايب مهمة جدا دلساعدة 

 0اإلسالمية للمتعلمُت.بتعليم  ادلتعلقةاللغة العربية 
مبتكامل يتهيأ درس اللغة العربية ىف ادلدرسة لتحقيق كفاءة اللغة اليت ُتدّرس 

وتكّون من أربع مهارات اللغة ىي االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. ومع ذلك 
يف مدرسة ابتدائية  درس اللغة العربية ختّصص مبهارة االستماع والكالم يف تعليم اللغة، 

ّما ىف مدرسة اثنوية تًتكز مهارة مّث ىف مدرسة متوسطة تدّرس مهارة اللغة مبتوازن، وأ
 0.يقدر طلبة لبحث ادلراجع اللغة العربيةة والكتابة حىت القراء
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 2ىداف كما يلي:للدرس اللغة العربية أ
ربع مهارات من أو كتااب اليت تكون لإلتصال ابللغة العربية شفهيّا أتطّور قدرة الطلبة  .0

 والقراءة، والكتابة.اللغة ىي االستماع، والكالم، 
يف حبث  أحد اللغة األجنيب لطريقة التعليم خاصة مهمة اللغة العربية يزيد الفهم أن .0

 مصادر اإلسالم.
يرجو  ويتبعوا متنوعات الثقايف، لذلكبُت اللغة و الثقافة،  العالقةعن الطلبة  يطّور فهم .2

 .الطلبة ذلم علوم سَت الثقافة
التعليم اللغة العربية ىف ادلدارس الذي رتّبت  عرفنا أىداففبيان السابق، ال من

على أربع  ونيسية. يرجو البيان السابق لطلبة أن ميهرواوزارة الشؤون الدينية اجلمهورية اإلند
 مهارات اللغوية اليت تتكون من االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.

يعرفوا عناصر اللغة أن  البّد لطلبة قبل حنن يبدأ تعليم أربع مهارات اللغوية،
ا يف عملية صعب فلهم  ادلفرداتاليذكروا و  وايعرفلذلك اذا كان طلبة الادلفردات.  أحدىا

 .التعليم، وميهروا على أربع مهارات اللغوية
استخدام ستخدام وسائل التعليم، مثال لليم ادلفردات اباوجد كثَت طرقا يف تع

صورة. لحُت ذكر ادلفردات اب ،ادلفرداتف  ة حلبها ليسرع الطلىدفاليت وسيلة صورة. 
الاب إىل احمليط الذي تتعلق هتدف أن تتحّمل طىي وكذالك تستخدم وسيلة بطاقة اليت 

 تعليم ادلفردات.التعليم وجيعلهم سهال وفرحا يف  بعملية 
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يرجو  بطاقة ادلتسلسلة.يقدم يف ىذا البحث العلمي استخدام الأّما الباحث 
اليكلف الطلبة حلف  ادلفردات يف مادة التعليم، ألن ىذه الوسيلة هبذه الوسيلة  الباحث
  الطلبة تعليما ولعبايدعو 

بناء على مالحظة الباحث كان ادلدرسون يف تلك ادلدرسة يتعلمون الطلبة 
ومن  بطريقة التقليدية فقط، بدون استخدام وسيلة التعليم. ىذا األمر جيعل الطلبة مالل.

  ن جتعلهم صعبا يف فهم ادلفردات ومادة التعليم.بيان الطلبة وىم يقولو 
حتت  ابلبحث العلمي قوميد الباحث أن يؤ من مشكالت السابقة، ولذلك 

"فعالية استخدام البطاقة ادلتسلسلة يف تعليم ادلفردات لدى طلبة الصف   ادلوضوع
 الثامن مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة ببنجرماسني"

 اإلجرائيالتحديد  -ب 
 ند الباحث أيالشرح، فَت  يف خلطاءوضوع والتجنب عن االفهم على ادل يسَتلت

 ٍت:ذا البحث، يعى ستعملة يفدلحات اصطالاإل نالبيام يقد
 فعالية ال -1

أ. شوقي قال  4فعالية ىي مصدر صناعي من فّعال: نشاط، وقوة أتثَت.ال
 يتم دلعايَت طبقا رة،و ادلسط لألىـداف ادلنـشأة حتقيق فعالية ىي مدىالأن  بورقبة

 5فعالة. منشأة أبهنـا أىدافها حتقيق تستطيع اليت ادلنشأة وصف وميكن مسبقا، حتديدىا
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 وسيلةال -2
(" ذلا أصل من لغة التُت ومجعها من كلمة ميديوم mediaكلمة "وسيلة )

(medium("حرفية مبعٌت "وسط )tengah("و"وسيط ،)perantara "أو "موصل ،)
(pengantarويف اللغة العربيىة ذكر بــ "الوسائل" الذي معن .) و وسيط أو موصل الرسالة

 6ىل مرسل.من مرسل إ
ذكرى نعلم أن وسيلة التعليم ىو برانمج علمية ادلخطط، وأىدافو لوجدير اب

توصل مادة التعليم حىت تـهيج رغبة، وعقلية، واىتمام، وحاسة، وسلوك الطالب يف 
ففي البحث يستخدم الباحث وسيلة  أىداف التعليم ادلخطط.عملية التعليم الدراك 
 طلبة ادلفردات. كوسيط ليعّلم الباحث لدى   البطاقة ادلتسلسلة.

 ادلفردات -3
( مبعن مفرادات اللغة KBBI( يف ادلعجم الكبَت اإلندونسي )kosakataادلفردات )

(perbendaharaan kosakata( وقال حورن .)Hornأن ادلفردات ىي اجلم ) اعة الكلمة
 7اليت تشّكل اللغة.

 كتساب ابدلفرداتيف ىذا البحث ىو قدرة الطلبة يف ا صطالح ادلفردات أما اال
أن يطبقوا يف بيئتهم. مث ميكنهم  لذلك  .تصادر من كتاب مادة اللغة العربيتهماليت 

أما يف ىذا  بطريقة معينة. الطلبةدات ىي سعي لزايدة مفرادات اادلفر  فإكتساب
   .البطاقة ادلتسلسلة ابستخدام  ةبطلاللدى  اللغة داتار فحث لزايدة ادلباال زكّ ير  ،البحث
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 أسئلة البحث -ج 
ما مدى فعالية استخدام البطاقة ادلتسلسلة يف تعليم  السؤال يف ىذا البحث ىو

 ببنجرماسُت؟ الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة مبدرسة الثامن الصف لدى طلبة ادلفردات
 البحثأهداف  -د 

لدى  البطاقة ادلتسلسلة ستخداماب فعاليةمدى  عرفةواذلدف يف ىذا البحث دل
 يف تعليمببنجرماسُت  الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة مبدرسة الثامن الصف طلبة

 .ادلفردات
 أمهية البحث -ه 

للجميع، ومن أمهية ىذا  يرجو الباحث أن تكون نتائج ىذا البحث مفيدة
 البحث ىي:

 لباحثل -1
اللغة العربية خاصة يف تعليم التعليمية  تتعلق ابلوسائل اليتلزايدة ادلعارف 

 تنوعة.ادل يف تطوير اسًتاتيجيات التعليمو ، ببطاقة ادلتسلسلة
 لمدرسل -2

للمدرسُت يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم  ادلدخالتو  للمشاركة
 الدراسية لو الفص يفادلفردات 

 لطلبةل -3
  ببطاقة ادلتسلسلة خاصة.يعطي الدوافع وآلاثر على طلبة لتنبيو تعليم ادلفردات 
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 فرضية البحث -و 
 ادلسلمات األساسية -1

بناء على أىداف البحث، وأسئلة البحث، واإلطار النظري يف ىذا البحث، 
يف  فعال البطاقة ادلتسلسلةفالباحث رمز ادلسلمات األساسية أي : "أن استخدام 

 تعليم ادلفردات"
 فرضية البحث -2

نشطة جد فروق، ذات داللة احصائية بعد أ، تو (Ha)أوال، الفرضية البدلية 
ببنجرماسُت  الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة الصف الثامن مبدرسة ةبتعليم لطل
 .(pre-test) االختبار القبليأعلى من  (post-test) االختبار البعديعلى قيمة 

 صف الثامن مبدرسةال ةب، ال توجد فروق، لطل(Ho)الفرضية الصفرية اثنيا،
-post) االختبار البعديببنجرماسُت على قيمة  الثالثة احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة

test)  االختبار القبليادىن من(pre-test). 

 الدراسات السابقة -ز 
عن  شامال حبثا الباحث وجيد, العربية اللغة تعليم عن ابلبحث اللغة علماء كان

 تعليم ادلفردات بعدة الوسائل كما يلي:
 فعالية استخدام بطاقة الصور، ابدلوضوع "م0905البحث العلمى من دمحم ألفياين، سنة  .0

 مSMIP 0946 طلبة الصف احلادي عشر مبدرسة فردات لدىيف ترقية استيالء ادل
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 .فعال استخدام بطاقة الصورأّن يجة ىذا البحث . نت 8"الثانوية اإلسالمية بنجرماسُت
ىو يبحث بطاقة الصور وأما يف حبثي  متساواي استخدام البطاقة ولكن ذلك البحثيف 

 .استخدامهاكيفية البطاقة من حيث الشكل والنوع و ال تستوي 
، ابدلوضوع "فعالية استخدام اسًتاتيجية م0906البحث العلمى من دمحم خملص، سنة  .0

نتائج تعليم ادلفردات لطلبة الصف السابع مبدرسة ىداية هللا فرز البطاقات على ترقية 
أن استخدام فرز  نتيجة ىذا البحث. 9"ادلتوسطة اإلسالمية مراتبورا كادلنتان اجلنوبية

على  يًتكز يف استَتاجية ولعب البطاقةذلك البحث  يف تعليم ادلفردات.فعال  البطاقات
التستوي البطاقة من حيث الشكل من حبث الباحث  وفرق ولكنتعليم ادلفردات. 
     .والنوع وكيفية لعبها

وسيلة  عالية استخدامف، ابدلوضوع "م0907البحث العلمى من أمحد شوقاين، سنة  .2
فردات لدى طلبة الصف الثامن يف تعليم ادل (teka-teki silang) تقاطعةالكلمات ادل

. النتيجة 09"الثالثة بنجرماسُتتوسطة اإلسالمية مبعهد الفرقان العصرى دمحمية ادل مبدرسة
 متساواي ذلك البحث .فعال الكلمات ادلتقاطعةيف ىذا البحث أن استخدام وسيلة 

                                                           

 طلبة الصف احلادي عشر مبدرسة فردات لدىيف ترقية استيالء ادل فعالية استخدام بطاقة الصوردمحم ألفياين،  8
SMIP 0946(م0905، )اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت،  الثانوية اإلسالمية بنجرماسُت م  
فعالية استخدام اسًتاتيجية فرز البطاقات على ترقية نتائج تعليم ادلفردات لطلبة الصف السابع دمحم خملص،  9

، )اجلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت،  مبدرسة ىداية هللا ادلتوسطة اإلسالمية مراتبورا كادلنتان اجلنوبية
 (م0906

09
يف تعليم الدفردات لدى  (teka-teki silang) تقاطعةوسيلة الكلمات ادل عالية استخدامفأمحد شوقاين،  

، )اجلامعة أنتساري  توسطة اإلسالمية مبعهد الفرقان العصرى دمحمية الثالثة بنجرماسُتادل طلبة الصف الثامن مبدرسة
 (م0907اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت، 
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ال تستوي الوسيلة من حيث  وثي وحبحبث بُترق فالو  يبحث يف تعليم ادلفردات أيضا
  .الشكل والنوع وكيفية استخدامها

 هيكل البحث -ح 
 يلي:ىذا البحث حيتوي على مخسة أبواب كما 

: مقدمة تتكون من خلفية البحث والتحديد اإلجرائي وأسئلة الباب األول
البحث والدراسات  وفرضية األساسية حث وادلسلماتبحث وأمهية البالبحث وأىداف ال

 السابقة وىيكل البحث.
تعليم ادلفردات ووسيلة التعلمية  اإلطار النظري حيتوي على: الباب الثاين

 .البطاقة ادلتسلسلةو 
تصميم و البحث حيتوي على نوع ومدخل البحث،  يةمنهج: الباب الثالث

أساليب مجع و البياانت ومصادرىا، و رلتمع البحث وعينتو، و موضوع البحث، و البحث، 
 وأسلوب حتليل البياانت. وتصميم القياسات، البياانت،

حتليل البياانت ومناقشتها حيتوي على حملة عن ادليدان البحث : الباب الرابع
 .تقدًن البياانت، وحتليل البياانت وتفسَتىاو وتعليم اللغة العربية، 

 توصيات البحث.و ، :  خالصة البحثالباب اخلامس


