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 الباب األول

 املقدمة
 خلفية البحث -أ

م اللغة العربية هو عملية تعليم حيث يوجد تفاعل بني املعلم ومواد اللغة يتعل
م اللغة العربية، ابلطبع  هناك العديد من املكوانت اليت جيب ي. يف تعلالطلبةالعربية و

مت وضعها بشكل  أن أيخذ املعلم يف االعتبار حىت يتم حتقيق أهداف التعليم اليت
إتقان أربع مهارات لغوية، وهي  الطلبةصحيح. إلتقان اللغة العربية، جيب على 

لتحقيق هذه املهارات اللغوية، جيب أن يكون  والقراءة والكتابة. كالماالستماع وال
املفردات. ستؤثر مفردات  فهم وحفظ إتقان عدد كبري من ساس يفاأل الطلبةلدى 

الشخص على مهارات اللغة األخرى كما هو مقتبس من رأي دور املفردات الذي 
تعتمد بشكل كبري  ةوهو أن القدرة على فهم املهارات اللغوية األربع Valletذكره 

للمفردات. يوضح هذا أن املفردات هي أحد األشياء اليت  الشخصلى إتقان ع
 1االنتباه إليها نظًرا ألمهية املفردات.ينا جيب عل

املفردات، جيب على املعلم أن يبتكر شيًئا ميكن أن جيذب اهتمام  عليميف ت
م املفردات يلتعل الطلبة دوافعيف زايدة  ، هذا تساعد كثرياممتًعابل ، وليس مماًل الطلبة

 ألنه كما هو معروف أن اللغة العربية هي لغة أجنبية، لذلك جيب على املعلم إنشاء
م ي. الغرض من تعلابمللل الطلبةومشوقة حىت ال يشعر  فردات ممتعةاملم يتعلل ائلوس

من نطق املفردات بشكل صحيح وفهم معىن  الطلبةاملفردات هو أن يتمكن 
م املمتع هو إحضار ياملفردات. أحد األشياء اليت ميكن استخدامها يف توفري تعل
ملساعدته يف  يةتعليم يلةاألشياء اليت حيبوهنا. يف هذه احلالة ميكن للمعلم أن يقدم وس

 رسالةكتوصيل الالتعليمية هلا معىن  يلةوسالم املفردات. يحتقيق أهداف تعل
 

1 Umi Hijriah ، Analisis Pembelajaran Mufrodat dan Struktur Bahasa Arab di Madrasah 
Ibtidaiyah ) Jawa Timur: CV Gemilang  ، 2018) ، hlm.23.  
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. لذلك، اليت ال ميكن املعلم أن يوصلها إال ابستخدام الوسائل التعليمية كاملعلومات
بشكل أفضل املفردات  الطلبةم املفردات حبيث يفهم ييف تعلالوسائل ميكن استخدام 

وسائل التعليمية أيًضا جتنب امللل يف للوهنا. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن تعليماليت ي
 2.بيةم اللغات األجنيتعل

بناًء على املعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل املالحظات واملقابالت 
املتوالسطة ملهتدي ا سبيل درسةيف امل مع مدرس اللغة العربية للصف التاسع 

تعليمية  وسائلحىت اآلن مل يستخدموا الوسطى  كاليمنتان كاريتااي جب اإلسالمية
والبنية التحتية احملدودة اليت توفرها املدرسة. حىت اآلن، خاصة بسبب املرافق  ةتفاعلي

م املفردات مل يابإلضافة إىل ذلك، يف تعليقتصر تعليم املفرودات على قراءة املفردات.
من  معىن املفردات جيد. ذكرمن نطق املفردات جيد ومل يتمكنوا من  الطلبةيتمكن 

م املفردات يتم يحتدث يف جمال تعلهذا الوصف، ميكن مالحظة أن احلقائق اليت 
غري  تعليممًعا. لذلك، يصبح ال املفردات تدريسها فقط بطريقة تقليدية، مثل قراءة

م النشط يمعىن املفردات. لذلك، لتحقيق هدف التعل الطلبةنشط وممل وال يفهم 
قال كما  تعليمية تفاعلية وممتعة. لواملمتع املفردات، حيتاج املعلم إىل استخدام وسائ

Made Wena م الذي يركز يالنشط، أي التعل تعليمم اللغة العربية اجليد هو اليتعل
م، وما هي األنشطة التعليمية اليت يقوم هبا ياملستخدمة لنقل التعل لعلى الوسائ

 3.تعليم، وكيفية استخدام هيكل التدريس والالطلبة

التعليمية املستخدمة بشكل شائع يف عملية إدخال املفردات  لإن الوسائ
م يللمشاركة يف عملية التعل الطلبةكوسيلة ميكن أن جتذب  لعبةالعربية هي يف شكل 

ألنه يوجد فيها عملية نشاط تتضمن القواعد فيها، واألهداف وابلطبع هناك  املفرحة
 ابستخدام و. جنيالب لعبة يلةاليت ميكن استخدامها هي وس ل. إحدى الوسائمسرورة

 
2 Abdul Wahab Rosyidi et.al. ، Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab ، (Malang : UIN 

Maliki Press ، 2012) ، hlm. 36. 
3 Made Wena،Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer ، (Jakarta: Bumi Aksara،2009) ، 

Cet. Ke-I ، hlm. 9. 
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 تعليممن خالل اجلمع بني الية ممتعة تعليمستكون العملية ال ينجولعبة الب وسيلة
إحدى األلعاب اليت ميكن تطبيقها يف  (126: 2016)سيربمان،  كرأي واللعب

مما  الطلبة أكثر نشاطا، وميكن أن تكون الدروس أقل ملاًل وينجوالبهي لعبة  تعليمال
ساعد يف إتقان ت اهذ 4.ينجوالبمن االهتمام إذا جعلها املعلم يف شكل لعبة  يزيدهم

حبسب رمحصري .ميها من خالل جتربة اللعب أثناء التعلتعليماملفردات اليت يتم 

5عليم.ثالية يف التقييم والتاملهي أداة وسيلة لعبة البينجو 
و جلعبة البن وسيلة ألنه يف

م املفردات يو يف تعلجمن خالل تطبيق قواعد لعبة البن أن يدرسيستطيع املعلم 
 أثناء اللعبة. الطلبةوتقييم إتقان 

لغات خمتلفة مثل اإلجنليزية واألملانية  هذه اللعبة يف  يلةيتم البحث عن وس
م املفردات هبذه يوالصينية والنتائج فعالة يف زايدة إتقان املفردات يف أحباث تعل

و املوجودة وكذلك للمسامهة جنيمت إجراء هذا البحث إلثبات نظرية لعبة الباللغات.
على الرغم هذا البحث قد مت  .فردات اللغة العربيةاملم يوتسهيل تطوير املعرفة وتعل
 هذه أنه من الضروري إجراء حبث على تعرسما زالوا  ةإجراؤه مسبًقا، إال أن الباحث

ألنه هناك نقص يف البحث يف جمال املفردات العربية ويهدف إىل  ينجولعبة الب يلةوس
 املفردات. زايدة إتقانإىل  ا البحثم املفردات بينما هتدف هذيزايدة أنشطة تعل

م املفردات. ييف تعل ينجوالبلعبة  يلةوس ت الباحثة، استخدما البحثذلك يف هذل
 ةالباحث تم املفردات، اهتمييف تعل الطلبةإتقان هذه الوسيلة يف زايدة ملعرفة املدى 

 Binggo Game)) ينجوالب وسيلة لعبةاستخدام فعالية "بعنوان  البحثاء رإبج

 
4 Hesti Pramudita ، “Media Permainan Bingo untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata 

Bahasa Arab Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran” . Jurnal Maharat، Vol.1 ، 
No. 2 April 2019،  hlm، 151-152. 

5 Rahmasari ، B. S ، “Improving Students' Vocabulary Mastery Through Bingo Games” Jurnal 
Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan ، Pengajaran 
Dan Pembelajaran ،  Vol.7 ، No. 1 2021 ، hlm. 28. 
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 املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا مدرسة سبيليف  صف التاسعاملفردات لل لتعليم
 " الوسطى كاليمنتان كاريتااي جب

 أسئلة البحث -ب

 هي: بحثال االرئيسية يف هذ ةلفإن املشك وفقا للخلفية السابقة
التاسع  صفال لبةطل يف تعليم املفردات ينجوالب لعبة وسيلة استخدام فعالةمدى ما 

 ؟الوسطى كاليمينتان كاريتااي جب املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا يف مدرسة سبيل

 أهداف البحث -ج

 صفال لبةطل يف تعليم املفردات ينجوالب لعبة وسيلة استخدام ةيفعالمدى ملعرفة 
 كاليمينتان كاريتااي جب املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا التاسع يف مدرسة سبيل

 الوسطى.

 البحث اختيار أسباب -د
 يف هذا البحث : البحث اختيار أسبابهناك 

 ألن املفردات هي أحد العناصر اللغوية املهمة جًدا  .1
 م املفرداتييف تعل الوسائلألن املعلمني ال يستخدمون  .2

 .لم املفرداتيتعيف  الطلبةاتقان . ألن قلة 3

 وسيلة لعبة البينجو هي وسيلة مناسبة لتعليم املفردات ألن .4
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 اإلجرائي حديدالت -ه

 :التعريف العملي هلذا البحث هو

 الفعالية .1

الفعالية هي مستوى من النجاح ينتجه شخص أو منظمة بطريقة معينة 
مع زايدة  التعليم هي جناح البحث الفعالية يف هذ .6حتقيقها وفًقا لألهداف املراد

 .ينجولعبة الب وسيلةم املفردات ابستخدام يالذي حتقق يف تعل القيمة

 ينجوالب لعبة  .٢

مطابقة كل رقم مطبوع برتتيب خمتلف  ةطريقبهي لعبة ويتم  ينجوالبلعبة 
مع الرقم الذي سجله مضيف اللعبة. كل العب حيصل على رقم مساو لرقم 

. لعبة 7!!!ينجوالباملضيف مث جيب على الالعب أن يضع عالمة ويقول 
 الطلبة املفردات إتقان  إىل تدريب هتدفهي منوذج لعبة  ا البحثيف هذ ينجوالب

اليت لديه. يف منوذج  املفرداتاليت ذكرها املعلم مع  من خالل مطابقة املفردات
على شكل رقعة شطرنج بعدد فردي من  يلة، ميكن تطبيقه مع وسينجوالبلعبة 

 .اتمفرد 30صندوًقا حتتوي على  30الصناديق، أي 

 املفرداتتعليم   .3

املفردات العربية كعنصر من  التعليمم املفردات هو عملية تقدمي مواد يتعل
هو عملية توصيل املفردات  بحثال ام املفردات يف هذي. تعل8ميعناصر التعل

 
6 Efektivitas. (2016).Dalam Kambus Besar Bahasa Indonesia Versi daring: 3.8.3.0-

20211127125532. Diakses Pada Tanggal 28 Desember. Diakses Pada Tanggal 28 Desember 
2021. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif. 

7 Bingo. (2016).Dalam Kambus Besar Bahasa Indonesia Versi daring: 3.8.3.0-
20211127125532. Diakses Pada Tanggal 28 Desember. Diakses Pada Tanggal 28 Desember 
2021. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/%20bingo.  

8 Umi Hijriah،  op.cit.، hlm. 34 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/%20bingo
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 نطق يف الطلبةقدرة   لقياسيهدف  يلةكوسالبينجو  لعبةالعربية ابستخدام 
 .يهانىامع و ذكر املفردات

 أمهية البحث -و
 الفوائد النظرية .1

وخاصة  مسامهات نظرية التعليمتوفري فوائد للتعليم واملعلمني يف شكل 
 .خصوصًا يف تعليم املفردات الفعالة يةتعليم بوسائلالنظرايت املتعلقة 

 الفوائد العملية .٢
 للمؤسسة (أ

وأيضا إعطاء القواعد اإلرشادية للباحثني من كتبة امليف  إضافة مراجع
 .نفس نوع البحث

 عملية التعليمل  (ب
 .م املفرداتييف تعل ينجولعبة الب وسيلةتوفري اخلربة الستخدام  (1
الذي ميكن أن يقضي على امللل لدى  تعليمتعة التوفري بدائل لتوفري مم (2

 م.يعلى التعل الطلبةمن خالل زايدة حتفيز  الطلبة
 الدراسات السابقة -ز

وهي يف هذا البحث، هناك العديد من الدراسات اليت تكون مبثابة أساس،  
 على النحو التايل.

 املساواة و الفرق بني الدراسة السابقة و هذا البحث:  1.1ل داجلو

 فرقال املساواة نتيجة البحث رقما

1 
 البحث الذي أجراه

يف  هسيت براموديتا
ل .استخدام وسائ1

 جوالبن لعبة
 البحث هو يف الطلبة. 1
الصف الرابع  طلبةل
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جتربة  جملته بعنوان
 ينجوالبوسيلة لعبة 

لتحسني إتقان 
 طلبةاملفردات العربية ل

الصف الرابع من 
املدرسة االبتدائية 
احملمدية إنسن 

  .كرايتف كمبارن
من نتائج هذه 

، ميكن أن بحثال
يؤدي استخدام 

 ينجوالب لعبة يلةوس
إتقان  زايدةإىل 

املفردات العربية. 
يتضح هذا من خالل 

 معدلاكتساب 
درجات االختبار 
القبلي والبعدي 

 معدل، طلبةلل
االختبار درجات 

 طلبةالقبلي لل
 معدل بينما 32.08

قيمة االختبار 

. هدف إىل زايدة 2
 إتقان املفرودات

.استخدام تصميم 3
 و االختبار القبلي

 البعدي
 دخل.استخدام م4

 البحث الكمي
 . هو حبث ميداين5
 ة. استخدام طرق6

 البحث التجريبية
هي  لغة البحث. 7

 اللغة العربية

يف هذا االبتدائي بينما 
الصف  طلبةل البحث
 املتوسطة. التاسع

هو  سة. املستوى املدر2
مستوى اإلبتدية بينما يف 

 املتوسطة بحثال اهذ
يف البحث  . املدرسة3 

املدرسة االبتدائية  هي
ن كرايتف ااحملمدية إنس

بينما املدرسة يف  كمبارن
 سبيلمدرسة  بحثال اهذ
املتوالسطة  نملهتديا

رات ااي كجب اإلسالمية
 الوصطى كاملينتان
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. 92.64البعدي 
وميكن مالحظة أن 

 معدلاملقارنة بني 
االختبار القبلي 

بعد  طلبةوالبعدي لل
 استخدام الوسيلة
زادت احلركة يف 

لعبة  وسيلةشكل 
مبقدار  ينجوب

نقطة وميكن  60.56
 وسيلةاستنتاج أن "

ميكنها  ينجوالب لعبة
سني إتقان حت

 .املفردات العربية

٢ 

البحث الذي أجراه 
برانمج دراسة  طلبة

تعليم املعلمني 
ابملدرسة االبتدائية يف 

 التعليم والعلومكلية 
جبامعة الجنالنغبواان 
يدعى نور فيرتايين 
ديوي، وديفيدسكو 
كريستياان فيكتوراي، 

ل .استخدام وسائ1
 وجنيالب لعبة
.استخدام تصميم 2

 و االختبار القبلي
 البعدي

 البحث هو يف الطلبة. 1
الصف الرابع  طلبةل

يف هذا االبتدائي بينما 
الصف  طلبةل البحث
 املتوسطة التاسع

هو  سةاملستوى املدر. 2
مستوى اإلبتدية بينما يف 

 املتوسطة بحثال اهذ
يف البحث  . املدرسة3 
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وآيك أنيتا بعنوان 
تطبيق طريقة لعبة 

لتحسني  ينجوالب
م يف يأنشطة التعل

املفردات اللغة  ميتعل
يف الصف اإلجنليزية 

االبتدائية.  رابع
النتائج اليت مت 
احلصول عليها، وهي 

لعبة  وسيلةابستخدام 
 زادتحبيث بنغو، ال

األنشطة التعليمية 
م ييف تعل طلبةلل

مفردات األمساء 
اإلجنليزية، واليت 
شوهدت من نتائج 
االختبار القبلي 

واالختبار  1والبعدي 
واليت  2البعدي 

أظهرت زايدة يف 
م وفًقا ينتائج تعل

لـاملنحىن املوضح يف 
                                                                                                                              املقالة

بينما  املؤكداملدرسة  هي
 بحثال ااملدرسة يف هذ

 نملهتديا سبيلمدرسة 
ااي جب املتوالسطة اإلسالمية

الوصطى رات كاملينتانك

. لغة البحث هي اللغة 4
لغة البحث  اإلجنليزية بينما

اللغة  البحث هيا يف هذ
 العربية

البحث وصفي  مدخل. 5
 بحثال انوعي بينما يف هذ

 الكمي. دخلامل
البحث هو هدف . 6

م يزايدة أنشطة تعل
ا املفردات، بينما هدف هذ

زايدة إتقان  البحث
 املفردات.

 الصف. أجريت على 7
واحد فقط بينما 

 ا البحثاستخدمت يف هذ
 فصلني ىلد
. قسم االختبار البعدي 7
ا دورتني، بينما يف هذ إىل
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 واحد فقط. البحث

3 

كلية  طلبةحبث أجراه 
التدريس والعلوم يف 
برانمج دراسة تعليم 
اللغة اإلجنليزية يف 
جامعة سالمت 

ا كاريترايضي سوراس
 طلبةإبندونيسيا و

برانمج دراسة تعليم 
الطفولة املبكرة يف 
جامعة سالمت 

ا كاريترايضي سورا
يدعى كريستياان إيفي 
تري ويدايهينج 
وفريي فيال سوفا 

م مفردات يبعنوان تعل
اللغة اإلجنليزية مع 

وسيلة لعبة  لعبة
للطفولة  ينجوالب

املبكرة. نتائج 
وهو  القبلياالختبار 
، ونتائج 58.93

 1 البعدياالختبار 

 ل.استخدام وسائ1
 وجنيالب
. هدف إىل زايدة 2

 املفرودات إتقان
.استخدام تصميم 3

 االختبار القبلي البعدي
 دخل.استخدام م4

 البحث الكمي
 . هو حبث ميداين5

هو  سةاملستوى املدر. 1
بينما يف  الروضةمستوى 

 املتوسطة بحثال اهذ
 يف البحث هي املدرسة. 2

هنضة  املدرسة روضة
راملسلمات )ن.د.م( 

بينما  اكاريتكومان سور
 بحثال ااملدرسة يف هذ

 نملهتديا سبيلمدرسة 
ااي جب املتوالسطة اإلسالمية

 الوصطى رات كاملينتانك
مجع البياانت  أسالب. 3

 ،من خالل االختبارات
واملقابالت،  ،واملالحظات

مجع البياانت  أسالببينما 
من خالل  ا البحثيف هذ

 االختبارات والتوثيق
البحث هو  طريقة. 4

البحث اإلجرائي الصفي، 
بينما يف هذا البحث هو 

 التجرييب طريقة
. لغة البحث هي اللغة 5
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يف الدورة األوىل هي 
، ونتائج 69.15

 2 البعدياالختبار 
يف الدورة الثانية هي 

. لذلك، 79.21
ميكن االستنتاج أن 

هي وسيلة  بنغولعبة 
تعليمية فعالة للغاية 
الستخدامها يف 
حتسني إتقان 
املفردات اإلجنليزية 

 .للطفولة املبكرة

لغة البحث  اإلجنليزية بينما
اللغة بحث هي ال ايف هذ
 العربية.

. قسم االختبار البعدي 6
ا إىل دورتني، بينما يف هذ

 واحد فقط. البحث

يف . ميكن مالحظة الفرق بني هذا البحث والدراسات السابقة اجلدولمن 
 بحثال ا. اختالفات يف هذلبحثا اهذابملدرسة  ةخمتلف رسةالدراسات السابقة مد

. العمل الصفي طريقة ابستخدام الدراسات السابقةابستخدام الطريقة التجريبية بينما يف 
االختبار والتوثيق، وال تستخدم وهي  ا البحثمجع البياانت يف هذ أساليبمث تستخدم 

 مدخلهو ا البحث يف هذ مدخل البحث ستخدمياملقابلة كما يف البحث السابق. 
هو ختالف اآلخر النوعي. اال مدخلكمي، بينما يف الدراسات السابقة ابستخدام ال

دراسات السابقة هي اللغة اللغة العربية بينما يف ال وها البحث موضوع اللغة يف هذ
 جديد وليست نسخة من حبث سابق.هو حبث هذا البحث  ،لذلك اإلجنليزية.
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 فرضية البحث -ح

 :، مت وضع الفرضيات التاليةالبحث ايف هذ

1. 0H الصف  طلبةم املفردات لييف تعل ةفعالغري  ينجوالب لعبة وسيلة: استخدام
 كاملينتان كاريتااي جب املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا سبيليف مدرسة التاسع 
  .الوصطى

2. aH : الصف التاسع  طلبةم املفردات لييف تعل ةفعال ينجوالبلعبة  وسيلةاستخدام
 .الوصطى كاملينتان كاريتااي جب املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا سبيليف مدرسة 

 هيكل البحث -ط

 :أبواب، كما يليتنقسم منهجيات الكتابة يف هذه الدراسة بشكل عام إىل مخسة 

وأهداف  ،أسئلة البحث، البحث لفيةخهو املقدمة، ويتكون من  : األول الباب
أمهية البحث، الدراسة السابقة، ، التعريف اإلجرئي ،أسباب اختيار البحث ،البحث

 وهيكل البحث.املسّلمات األساسية وفرضية البحث، 

، تعليم املفردات ،تعليم اللغة العربية مفهوم نع  اإلطار النظريهو :  ثاينال الباب
 .ينجوالب لعبة يلةوس

تصميم  نوع و مدخل البحث، من ويتكونالبحث  يةمنهج هو: الثالث الباب
أساليب مجع ، البياانت ومصادرها جمتمع البحث و عينته،، موضوع البحث، البحث
 أسلوب حتلبل البياانت. و، تصميم القياسات، البياانت

حملة عن ميدان البحث،  من ويتكونحتلبل البياانت ومناقشتها هو :  الرابع بابال
 حتليل البياانت وتفسريها. تقسيم البياانت، و

 ثت البحارتحقمو، خالصة البحث من ويتكونهو اخلامتة :  اخلامس الباب


