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 الباب األول

 املقدمة

 ة البحثيفخل -أ
وأداة االتصال بُت ادلاضي و احلاضر وال يستطيع  ،اللغة ىى وعاء الثقافة

اإلنسان مهما كان أن يقف على كنوز الفكر اإلنساين من اتريخ و شعر و نثر بدون 
 ،اللغة. فاللغة ذلا وظائف للفرد ووظائف للجمع. وىي جزء ال يتجزًا من السيادة

 1واحلافظ على اللغة ىو محاية ذلذه السيادة.

اتصال يف التفاعل مع أي شخص يف ىذا العامل. مت إنشاء أىم أداة اللغة ىي 
الكثَت من اللغات ، كلها لتسهيل التواصل مع اآلخرين. اللغة ىي أيًضا أداة االتصال 
الرئيسية واإلبداعية والسريعة لإلنسان لنقل األفكار واألفكار وادلشاعر. ال ميكن فصل 

 .مون اللغة نفسها للتفاعلاللغة عن حياة اإلنسان ، ألن البشر ىم من يستخد

تتميز اللغة العربية بسمات خاصة مع اللغات األخرى ، نظرًا لقيمتها األدبية عالية اجلودة 

دلن يدرسها ، كما أن اللغة العربية مقدرة أيًضا أن تكون لغة القرآن اليت توصل كلمة هللا. 

 2 ألنو يوجد بو لغة رائعة للبشر وال ميكن ألحد أن يضاىيها.
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 ،أطول اللغات احلية عمراً  ،ن اللغة العربية ىي اللغة اليت دتتد يف الزمان قروانً فإ 

ووعاء الفكر و ادلعرفة و احلضارة العربية  ،ولغة البيان النبوي ،لسان معجز التنزيل

 3وجسر التواصل يف الفضاء العريّب. ،ورمز اذلوية و عنوان حتقيق الذات العربية ،اإلسالمية

والقرآن وحدة ال ميكن فصلها عن بعضهما البعض. يف تعلم القرآن اللغة العربية 
كما أن تعلم لغة القرآن يعٍت تعلم اللغة ربية مطلًبا مطلًقا جيب إتقانو ،، تعترب اللغة الع

ألن الكثَت من الناس يستخدموهنا ،  ،ثر اللغات استخداًما يف العاملالعربية. واحدة من أك
غة عادلية ومعًتف هبا من قبل العامل. لذلك ليس من قبيل لذلك أصبحت اللغة العربية ل

ادلبالغة أن تعلم اللغة العربية حيتاج إىل الًتكيز واالىتمام من مستوى ادلدرسة االبتدائية إىل 
مؤسسات التعليم العايل على حد سواء العامة واخلاصة والعامة والدينية ليتم تدريسها 

رىم. ومع ذلك ، ليس من السهل أن تكون قادرًا وتطويرىا وفًقا لقدرات الطالب وتطو 
على فهم لغة أجنبية )العربية( ، ألهنا ليست لغة ادلتحدث األصلي ادلستخدمة بشكل 
شائع. لذلك ال ميكن إنكار أن ىذا ميكن أن يسبب مشاكل يف تعلم اللغة العربية ، 

 4 لذلك سنقوم إبعداد اسًتاتيجيات للتدريس والتعلم يف ادلدارس.

اإلسًتاتيجية ىي شيء مهم لتحقيق ىدف التعلم حبيث يتم توجيهها بشكل 
جيد ، سواء من ادلعلمُت أو الطالب ، ويف الفصل يوجد العديد من االسًتاتيجيات اليت 
ميكن تطبيقها وتنفيذىا ، ويف كل فصل توجد عدة طرق ميكن تنفيذىا تستخدم للتعلم ، 

الب ميكن استخدامها كأداة وسيطة ويف الفصل الدراسي توجد وسائط حول الط
 .لالسًتاتيجيات والطرق اليت سنستخدمها
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اإلسًتاتيجية اجليدة ىي إسًتاتيجية مناسبة للمواقف والظروف يف الفصل 
الدراسي والواجبات خارج الفصل ، حبيث يتحقق اذلدف الرئيسي من التعلم ، أي أن 

 .يفهم الطالب ما يتم تعلمو

ًن االسًتاتيجيات اليت سيتم استخدامها ، وتقدًن لذلك ضلن حباجة إىل تقد
حلول دلا ىي االسًتاتيجيات ادلناسبة لتعلم معُت. األمر الذي يقودين إىل أحد العناصر 

، إن إدراك  واعد.الق3ة اد. ادلفر 1السمعيات . 1الثالثة يف اللغة العربية ، أال وىو 
حترك لتقدًن الدعم للمجتمع. ىناك احلاجة إىل اإلسًتاتيجية يف البيئة احمليطة جعلٍت أ

شكاوى على وجو اخلصوص من أنو سيكون من الصعب على الطالب تذكر ادلفردات 
 جيًدا.

يف ىذه ادلناسبة ، سأجري حبثًا حول ادلشكالت أو التحدايت اليت تواجو 
جلسة اسرتاتيجية  فعالية استخدامادلدارس ، وحتديدًا حول ادلوضوع الذي أثرتو ، وىو 

زين األمني بسمبيت   عهديف م املبتدئنيصف يف تعليم املفردات لدى طلبة ال امللصقة
يعد افتقار األطفال إىل معرفة ادلفردات وإحجامهم عن احلفظ ". كاليمنتان الوسطى 

مشكلة شائعة يف تعلم الطفولة ، على الرغم من أن تعلم اللغة العربية يف سن مبكرة ىو 
حىت يتم التعلم التايل بسالسة ، وىذا ىو ادلكان الذي أريد تعلم ال غٌت عنو لألطفال 

البحث فيو دلعرفة مدى فعالية االسًتاتيجية ، وذلك لتحسُت التعلم يف الفصل الدراسي ، 
 أو إذا كانت ىناك أوجو قصور ميكننا تصحيحها ووضعها يف ادلكان ادلناسب ذلا.

لية اإلسالمية لألساليب يتم استخدام تعلم اللغة العربية يف ادلدارس الداخ
التقليدية ، وىي عبارة عن مدرسُت نشطُت فقط مع احلد األدىن من النشاط الطاليب ، 

الذي يكون يف حده األدىن من النشاط الطاليب عرضة  ادلفرداتوابلتايل فإن تعلم 
للنسيان ، لذلك يقدم الباحثون اسًتاتيجية جلسة ادللصق ىذه لتحسُت ادلدرسة الداخلية 

 اإلسالمية التعلم ، وتقوية ذاكرة الطالب ابدلفردات احملفوظة.
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 & ALLAN" من أتليف  KITAB BAHASA TUBUH جاء يف كتاب "

BARBARA PEASE  جم بواسطة يًتSusi Purwoko   أنو عند تقدًن عرض مرئي مع ،
كتب أو سلططات أو رسوم بيانية أو أجهزة كمبيوتر زلمولة ، من ادلهم معرفة كيفية 
التحكم يف اجتاه نظرة اآلخرين. البحث يوضح أن ادلعلومات ادلنقولة إىل الدماغ من 

4 من خالل األذنُت ، 411 من خالل العيون ، و 23خالل ادلنبهات البصرية ستصل 
 4 من خالل احلواس األخرى.6و 

حول كيفية  ”KITAB BAHASA TUBUH“يف كتاب  :رسم البياين1.1اجلدول  
 ادلعلومات إىل الدِّماغ

 
الدماغ عند تلقي عرض تقدميي  أعاله أتثَت ادلعلومات احلسية على رسم الباين يف ىذا
 بصري

 %1مسّ  ،%3شّم  ،%11استماع  ،%1تذّوق  ،%23صريب

يف الوالايت ادلتحدة أن معدل استدعاء العروض التقدميية  Whartonوجد حبث          
4 فقط. أي أنو جيب تكرار العروض التقدميية الشفوية بشكل متكرر 11الشفوية كان 

 رسم البياني 

 بصري
 تذّوق
 استماع
 شمّ 
 مسّ 
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حىت تكون فعالة. ومن انحية أخرى ، فإن معدل استدعاء العروض التقدميية الشفوية مع 
4 من 011ذه الطريقة ميكنك حتقيق زايدة يف الكفاءة بنسبة 4 وهب01ادلرئيات ىو 

خالل ادلساعدات البصرية. ووجدت الدراسة أيًضا أن استخدام الوسائل ادلرئية ميكن أن 
4 من 12دقيقة شلا يوفر  12.6دقيقة إىل  10.1يقصر وقت اجتماعات العمل من 

 0الوقت.

ابستخدام إسًتاتيجية جلسة ادللصق ، تتم دعوة الطالب ليكونوا أكثر تفاعلية يف          
ألنو يوجد فيو ملصق وسائط سيزيد من قدرة الطالب على احلفظ بصراًي  ادلفرداتتعلم 

واالستماع إىل الصوت بشكل أكثر إاثرة لالىتمام ، والذي ستتم إعادة كتابتو يف جلسة 
 . ادللصقات اليت قام إبنشائها

حبيث يؤدي إشراك الطالب وادلعلمُت ، وكذلك إشراك اجلسد بصراًي وصواًت 
وحركة ، إىل زايدة ذاكرة الطالب يف تعلم ادلفردات. وميكن استخدام ىذه اإلسًتاتيجية 
للطالب الذين درسوا اللغة العربية أو مل يتكيفوا مع ادلستوى ، حبيث يسهل على الطالب 

 بية.ادلبتدئُت تعلم اللغة العر 

 

 أسئلة البحث -ب
للطالب يف  ادلفرداتُت قدرات فعالة يف حتس جلسة ادللصقةإسًتاتيجية  فعالية ما مدى
  مبعهد زين اآلمُت مسبيت؟ ادلبتدئُتالصف 

 

                                                           
 Allan & Barbar peace ،  Body Language ، Penerjemah:Susi Purwoko dengan judul، Body, أنظر 0

Language, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama، 2018113ص 
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 أهداف البحث-ج
مبعهد زين  ادلبتدئُتالصف للطالب يف  جلسة ادللصقةاستخدام إسًتاتيجية فعالية  دلعرفة

 اآلمُت مسبيت.

 

 التحديد اإلجرائي-د
 ،األثر ،فعالية يعٌت "موجودة يف الواقع")العاقبة ،يف القاموس اللغة اإلندونيسّيا: فعالية.

 .ادلفردات تعليمتذكار يف فعالية ىنا أى ترقية ،6وادلؤثر( ،فعالية

 :اسًتاتيجية.1

تضمن معٌت التوجية من اخلطوات الىت  "Strategyاسًتاتيجية اللغة من اللغة اإلصليليزية"
جيب على ادلدرس و الطالب إختاذات ذلدف ادلعُت. أو اإلسًتاتيجية أتيت من كلمة 

سَتيل اإلسًتاتيجية  تيعٌت جندي أوضابط الدولة.قالstrategusو  Strategosاليواننية 
 7.ىى قرارات العمل ادلوجة و كلها مطلوبة لتحقيق أىداف

سًتاتيجيات يف تعلم اللغة العربية مثل اسًتاتيجية ادلخطط ىناك العديد من اال
التفصيلي الفارغ ، وقوة اثنُت ، وتعليق ادللصق ، وجلسة ادللصق وما إىل ذلك ، حيث 

 .يستخدم الباحث اسًتاتيجية جلسة ادللصق كاسًتاتيجية تعلم اللغة العربية دلواد ادلفردات
                                                           

 ,W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia(Jakarta:PN Balai Pustaka ,أنظر6

1982).cet. Ke-5, .166ص 

7
تطبيق اسرتاتيجية تعليم قواعد اللغة العربية بطريقة املفتاح يف املدرسة  "أمحد رفاعي و فضيلة دووي أرايين، 

املتوسطة الإلسالمية احلكومية األوىل كديري وطريقة أمثليت يف معهد  هداية املبتدئني أمثليت كوراة  
 (iain Kediri)كديري: ،ادلقالة"كديري
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 :ادلفردات .0

وتعليم ادلفردات ىناك  8وضعت يف اجلمل وذلا معٌت.ادلفردات ىي الكلمات الىت 
 أي:للحفظ ادلفردات.

حتسُت جودة التعلم الذي يركز على حتسُت قدرة ادلفردات للطالب ابستخدام اسًتاتيجية 
 .جلسة ادللصق لتسهيل تذكر الطالب لتكرار ادلفردات العربية بسهولة وبشكل جيد

 :الصف ادلبتدئُت .6

اّلذي يريد الباحث ليجعل رلتمع  فصل يف مستوى األدىن ىنا ىو ادلبتدئُتالصف 
 سّن تقريبا.10-1الضابطة و التجريبية. فيو الطالب من العمر 

 

 أمهية البحث-ه

 وظائف ىذا البحث ىي:

 . نظراي1

 من ادلتوقع أن يؤدي ىذا البحث إىل زايدة اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية.         

 . تطبيقيا1

 ابلنسبة للمدارس  أ. 

 من ادلتوقع أن يتم استخدام ىذا البحث يف ادلدارس أو مع مواد أخرى.
                                                           

  620( ص.1302أمحد ورسون منور, قاموس منّور)يوغياكرات: معهد ادلنّور كرابياك اإلسالمي، 2
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 للمعلمُت  ب.

العربية ،  ادلفرداتزايدة ادلعرفة أبساليب التعلم ، وخاصة دروس 
 ومساعدة ادلعلمُت على تقدًن تعليم أفضل.

 للحرم اجلامعي  ج. 

 فة ادلراجع دلزيد من البحث.وإضا UIN Antasariإضافة كنوز ادلكتبة يف 

 للطالب  د.

 العربية. ادلفرداتمن ادلتوقع أن يسهل ىذا البحث على الطالب فهم 

 للمؤلف  ه. 

 من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث مفيًدا للمؤلف نفسو واجملتمع احمليط بو.

 

 الدراسات السابقة-و
ىناك حاجة إىل مراجعة لتجنب سوء الفهم وتوضيح القضااي اليت أاثرىا الباحثون ، 

 األدبيات لتمييز ىذا البحث عن ادلوجود.

  : الدراسة السابقة1.1اجلدول 

 نتائج طريقة صياغة ادلشكلة عنوان رقم.
إران سوسيلوايت  .1

بعنوان: (1111)
PENERAPAN 

STRATEGI 

ىل ىناك  -1
زايدة يف نشاط 
الطالب بعد 

نوع البحث 
يف ىذه 
الدراسة ىو 

تشَت نتائج ىذه 
الدراسة إىل 
زايدة يف 
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PEMBELAJARAN 

POSTER SESSION 

UNTUK 

MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN DAN 

PEMAHAMAN 

KONSEP SISTEM 

PERSAMAAN 

LINEAR DUA 

VARIABEL (SPLDV) 

(PTK Pembelajaran 

Matematika di Kelas 

VIII Semester I SMP 

Negeri 2 Selogiri)، 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta. 
 

جلسة استخدام 
يف تعلم  ادللصق

الرايضيات يف 
SMP Negeri 2 

Selogiri؟ 

  
. ىل ىناك 1

زايدة يف فهم 
 SPLDVمفهوم 

بعد استخدام 
اسًتاتيجية جلسة 
ادللصق يف تعلم 
الرايضيات يف 
SMP Negeri 2 

Selogiri؟ 

CAR 
)البحث 
اإلجرائي 
 الصفي(

إجراء تقنية 
حتليل 

البياانت 
بطريقة 

وصفية نوعية 
ابستخدام 

 منوذج التدفق.

الفعالية وفهم 
مفهوم نظام 
ادلعادلة اخلطية 
ذات ادلتغَتين 
من خالل 

تطبيق 
اسًتاتيجيات 

التعلم يف جلسة 
 9 ادللصق.

 

1. 
Dewi Sofiana (2021 )

 بعنوان:
:”PENINGKATAN 

HASIL BELAJAR 

PESERTA DIDIK 

PADA MATA 

PELAJARAN 

PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM (PAI) 

ىل ميكن حتسُت 
نتائج تعلم 
الطالب من 
خالل اسًتاتيجية 
جلسة ادللصق 
حول مواضيع 

يستخدم ىذا 
النوع من 

البحث 
البحث 

اإلجرائي 
الصفي 

نتائج ىذه 
الدراسة ىي أنو 
بعد استخدام 

اسًتاتيجية 
التعلم يف جلسة 
ادللصق ، 
                                                           

9
 Erna susilowati"،، PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN POSTER SESSION،انظر 

UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PEMAHAMAN KONSEP SISTEM 

PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV)،"Skripsi، FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surakarta(،مالنج:UIN Muhammadiyah،1111.) 
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MELALUI STRATEGI 

POSTER SESSION DI 

SMP AN-NUR 

TULANG BAWANG 

TENGAH.” UIN 

RADEN INTAN 

LAMPUNG. 

 

الًتبية الدينية 
 (PAI)اإلسالمية 

-Anيف مدرسة 

nur Tulang 

Bawang Tengah 

Middle School؟ 

(CAR) 
، ويستخدم 
ىذا البحث 
عدة طرق 
حبثية مثل 

ادلالحظة 
وادلقابالت 

والتوثيق 
 واالختبارات.

 

ميكنها حتسُت 
نتائج التعلم 

دلوضوعات 
الدينية  الًتبية

اإلسالمية يف 
الفصل الثامن أ 

-Anيف مدرسة 

Nur Tulang 

Bawang 

Tengah 
  10 ادلتوسطة.

 
 ( بعنوان:1113وىيب ) .3

 Posterلسة ادللصق )ج
Session لًتقية ارة الكالم )

جامعة والية سنان 
 اإلسالمية أمبل سورااباي

  

ىل تطبيق طريقة 
جلسة ادللصق 
لتحسُت مهارات 
التحدث لدى 

 الطالب فعال؟

تشَت نتائج ىذه  
الدراسة إىل 
وجود فعالية 
لتطبيق أسلوب 
جلسة ادللصق 
يف حتسُت 

مهارات 

                                                           
 Dewi Sofiana، :”PENINGKATAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA ،انظر10

PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) MELALUI STRATEGI POSTER 

SESSION DI SMP AN-NUR TULANG BAWANG TENGAH.”،Thesis،FTK UIN Raden 

Intan،(.1111،)دلفوغ:جامعة احلكومية رادين إنتان 
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التحدث لدى 
  11 الطالب.

  
0. Nihlatul Fauziyah ،

(2013) 

 بعنوان:

 PENINGKATAN 

HASIL BELAJAR 

MENGARANG 

MELALUI STRATEGI 

POSTER SESSION 

PADA MATA 

PELAJARAN 

BAHASA INDONESIA 

KELAS V SDN 

BULUKERTO 03 

KOTA 

BATU.University of 

Muhammadiyah 

Malang. 

 

ىل تعمل 
إسًتاتيجية جلسة 
ادللصق على 
حتسُت كتابة 
نتائج التعلم 
لطالب الصف 

 SDNاخلامس يف 

Bulukerto 03 

Batu city؟ 

إن أسلوب 
حتليل 

البياانت 
ادلستخدم ىو 

أسلوب 
 وصفي نوعي

وتشَت نتائج 
ه الدراسة ىذ

إىل أن تعلم 
التأليف مع 

تطبيق 
اسًتاتيجية 

جلسة ادللصق 
ميكن أن حيسن 
نتائج تعلم 
الطالب اليت 
تليب معيار 

االكتمال 
الكالسيكي 

 10.412بنسبة 
 عاتكةرمحة .0

(حتت 1112)،ساري
( ما ىي خطوات 
تعلم مهارات 

تقنية حتليل 
البياانت 

تشَت نتائج ىذه 
الدراسة إىل أن 
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 ادلوضوع
:فعالية تطبيق طريقة 

 posterجلسة ادللصق )

session)   لًتقية مهارة
الكالم لدى طالب 
الصف الثامن ابدلدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية سيدوارجو

التحدث لطالب 
MTs احلكومية؟ 

( كيف يتم 1 
تطبيق طريقة 
جلسة ادللصق 
لتحسُت مهارات 
التحدث لدى 
طالب الصف 

 MTsالثامن 

Negeri 

Sidoarjo؟ 
( ما مدى 3 

فعالية تطبيق 
طريقة جلسة 
ادللصق يف حتسُت 
مهارات التحدث 
لدى طالب 
الصف الثامن 
MTs Negeri 

Sidoarjo؟ 

ادلستخدمة 
ىي تقنية  

 كمية.

فعالية تطبيق 
طريقة جلسة 
ادللصق لتحسُت 

مهارات 
التحدث لدى 
الطالب تستند 
إىل نتائج 

التحليل 
ابستخدام 

صيغة اختبار 
T  :مع النتائج
T -( العد-

( بينما 11.1
T-  اجلدول
(-1،626 .)

مث يتم رفض 
H0  ويتم قبول
Ha. 13  

6.     
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 أن ىذا البحث يركزلذا فإن االختالف يف ىذا البحث عن البحث السابق ىو 
زين أمُت سامبيت ابستخدام اسًتاتيجية جلسة  صغَتيف فصل  ادلفرداتعلى تعلم 

 ادللصقات مع وسائط ملصقات إضافية للباب.

 

 املسلمات األساسية وفرضية البحث-ز
 ادلسلمات األساسية-

 ،و اإلطار النظري يف ىذا البحث ،و أسئلة البحث ،بناء على أىداف البحث 
فعالية يف ترقية تعليم  جلسة ادللصقةفالباحث رمز ادلسلمات األساسية أي:"إن استخدام 

 ادلفردات)للحفظ(".

 فرضية البحث-1

ذات داللة احصائية بعد انشطة تعليم ،توجد فرق ،(Haالفرضية البدلية) ،أوال أ(
(أعلى من Post-testعلى قيمة اختبار  بعدي) يف معهد زين األمُت ادلبتدئُتطلبة الصف  
 (.Pre-testاختبار قبلي )

يف معهد زين  ادلبتدئُتطلبة الصف   ،التوجد فروق ،(Hoالفرضية الفرقية ) ب(
 (.Pre-test(أعلى من اختبار قبلي )Post-testعلى قيمة اختبار  بعدي) األمُت
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 هيكل البحث-ح

يف نظام الكتابة ىذا ، تنقسم الكتابة إىل مخسة فصول ، وحيتوي كل فصل على 
 :سيأيتوضح يعدة مشاكل ومناقشات كما 

، أىداف  أسئلة البحثالفصل األول مقدمة حتتوي على خلفية ادلشكلة ، ،          
 ،ادلسلمات األساسية ،الدراسات السابقة ، أمهية البحث ،التحديد اإلجرائيالبحث ، 

 ىيكل البحث ،وفرضية البحث

جلسة  الفصل الثاين األساس النظري الذي حيتوي على اسًتاتيجية         
 .تعليم ادلفردات ادللصق و

تصميم  ،نوع و مدخل البحثاليت حتتوي على منهجية البحث يف الفصل الثالث          
أساليب مجع  ،البياانت و مصادرىا ،رلتمع البحث وعينيتو ،موضوع البحث ،البحث
 .أساليب حتليل البياانت ،تصميم القياسات ،البياانت

 


