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 الباب األول 

 املقدمة 

 

 خلفية البحث -أ

أن يدر س ابالبتكار حىت الطلبة    عاى املدرس  زمان اآلن، املدرس البد  اليف  
عندما يتعلمون يف التعلم. كل الطلبة ميلكون احلماسة املختلفة، توجد مادة    نال ميُل و 

إىل  حيتاج   املدرس  ولذلك،  املكروحة.  التعليم  مادة  توجد  و  املستحبة  التعليم 
اجلديدة يف التعلم حىت يستطيع أن جيتذب الطلبة يلة  ساالسترياتيجية والطريقة والو 

 وجيعل بيئة الفصل أكثر متعة.

ة هي  للمسلمني يف مجيع العامل. ألن اللغة العربي  ا مهم   ابية متلك دور ر اللغة الع
الدين.  اللغة   1لغة  إلتقان  إلتقاهنا.  لنا  مهمة جدا  مادة  هي  العربية  اللغة  لذلك، 

أكثر    املهارات اللغويةإتقان  يف  املفردات. دور املفردات    أن نتقن  لنا  العربية، البد
يعتمد   على فهم هذه املهارات اللغوية  شخصأن قدرة ال  فال يت،  كما ذكر  مطلوبة

طالع مما قاله فالريرى  يعين ستيعاب املفردات ميكن اإل ا  2لديه. على إتقان املفردات  
اللغة على  1:   املفردات.  ا( كفاءة فهم معاىن  العناصر 2ستيعاب  املفردات من   )

  3. ا املفردات فيها( كفاءة الكتابة يف اللغة األجنبية تدفعه3املهمة يف مهارة اللغة.  

 
1 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa  Arab Media dan Metode-
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األجنبية   اللغة  ملتعلم  يتقنها  أن  اليت جيب  اللغة  عناصر  إحدى  من  هي  املفردات 
 4ليتمكن من اكتساب مهارة التواصل بتلك اللغة.

أن  املفردات، حىت   مواد  إعطاء  الكيفية يف  ميلك  أن  املدرس  على  جيب 
 جيتذب محاسة الطلبة وأن يستسهلها يف تعليم مواد املفردات. 

يف    لنتائجتقدُّم العلم والتكنولوجيا بشكل متزايد جهود اإلصالح يف انتفاع ا
م. يُطلب من املدرسني الستخدام األدوات اليت توفر من املدرسة، وال تستبعد يالتعل 

املدرس على األقل يستطيع أن يستعمل أنه األدوات جديرات بتقدُّم ومطلِب زمان.  
أهداف   حتقيق  احملاولة  يف  البد  لكن  قصدا،  ولو كان  والفعالة  الرخيصة  األدوات 

دام األدوات املتوفِ رة، املدرس أيضا يُطلب على استخ  ادرالق  خبالفالتدريس املتوقعة.  
م اليت سيستخدمه إذا الوسيلة مل يوجْد. لذلك يلتطوُّر مهارات إقرتاف وسيلة التعل 

 5م.يالتعل  يلةاملدرس البد أن ميلك علما و فهما حسنا عن وس

.  ةم ليحفَز الطلبَ يالتعل  يلةاملدرس البد أن يتجاسر إقرتافا أو تطبيقا على وس
الت الذي يوجب أن يعمل املدرس. يف أصوهلا،  يعل يف  م، احلفز يكون جانب مهم 

لدرٍس   احلفز  ميلك  الذي  الطالب  الطلبة.  بتحقيق  حسنا  ارتباطا  ميلك  احلفز 
ولذلك،   6سيكتسب احلصيلة املختلفة ابلطالب الذي ال ميلك احلفز القوي لدرٍس. 

منها حيتاج   أحد  التعلم  احلفز يف  الطالب  أن جيعل  يف   ةل يالوسإىل  ملدرس  األجل 
 م.يالتعل 

لمدرس  لم اللغة العربية عن ذات حبث املفردات، ينبغي  ييف تعل   نتيجةللتقدُّم ا
م سيساعد املؤث ر يف يأن يستخدم الوسيلة السديدة. استخدام وسيلة التعليم يف التعل 

 
4 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: MISYKAT, 

2009), h. 120. 
5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2. 
6 Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar yang Mudah Diterima Murid, (Jogjakarta: DIVA 

Press, 2013), h. 16-17. 
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العربية أحد املوضوعات اليت يصعب على الطلب  7التعلم.  اللغة  فهمها.   ةيعد تعلم 
 م.ي التعل   يلةيف استخدام وس  درسوإبداع امل  ةويرجع ذلك إىل عدم إتقان مفردات الطلب

تعليم   لتجعل أدوات عماد جناح أهداف  املوافقة  الوسيلَة  الباحثة  اقرتضت 
  محالةاملفاتيح. هذا احلال ألن  محالةاللغة العربية يف ذات حبث املفردات هي وسيلة 

تستطيع أن تقدم املفردات   هي  يلةهذه الوسزااي  م.  الفريدةشكل  بهي وسيلة    املفاتيح
لبة  الط   ويدافع  ب ذتحيشكلها فريد و ، و مل إىل أي مكان وزمان حلاتسهل  ، و الكثرية

 يف تعليم املفردات. 

نت تعل ة واملالحظةاملقابل   يجةبناًء على  اللغة  ي، هناك عقبات يف  م مفردات 
تلفيظ  يف    ضعيف، بعضها  ةالصف اخلامس، نظرًا لتنوع الطلبالعربية، خاصة يف مادة  

ملفردات، هناك  وتعلُّم ا  ميتعل ة يف  تسهيل الطلبل املفردات العربية. لذلك  ريتذكوتفهيم و 
يستخدم مدرس اللغة العربية وسيلة الكتاب   ،سوى ذلك   .لتعليما  يلةحاجة إىل وس

 .ات املفرديم تعل يف  نميلو  الطلبة حىتو السبورة يف عملية التعليم، 

فعالية استخدام وسيلة  " أن تبحث عن  الباحثة    تريد املشكالت املختلفة    من
 االبتدائية  درسة اخلي مبالصف اخلامس    اتلبطا م املفردات لياتيح يف تعلفمحالة امل

 . "كاليمنتان اجلنوبية  ابراابي اإلسالمية







 

 

 
7 Rodhatul Jennah, Media Pembelajaran, ( Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 18.  
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 التحديد اإلجرائي  -ب

 التحديد اإلجرائي الذي أرادت الباحثة فيما يلي: 

من املراسل إىل املرسل  خبار  رسل الرسالة أو األتستطيع أن  تأداة    يالوسيلة ه -1
وسيلة  ال  إليه. هي  البحث  هذا  يف  الباحثة  تستخدمها  اليت  محالة وسيلة 

 . املفاتيح
احلمالة الصغرية تستخدم لربط سلسلة صغرية من خالل    ي محالة املفاتيح ه -2

املعلق. الشيء  بفتحة  املفاتيح  االتصال  اليت محالة  التعليم  وسيلة  من  هي 
لتعل تست الباحثة  املفردات.  يخدمها  مادة  يف  الطلبة  املفاتيح و م    هي   محالة 

تالوسيلة   من  صناليت  املع  أنواعفيها  لوان  القراطيس  اللغة   تكتب  مفردات 
 .العربية

جمموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة املستخدمة يف تكوين  هي  املفردات   -3
اجملتمع مع  تواصل  أو  الباحثة   .اجلملة  تبحث  البحث،  هذا  مادة    يف  عن 

الطلبة الصف   مخدستياملفردات يف الباب اخلامس يف كتاب اللغة العربية اليت  
 . ابراابي اإلسالمية  االبتدائية درسة اخلريمب اخلامس

 
 سؤال البحث   -ج

 :  هوسؤال البحث يف هذا البحث 

الصف اخلامس    ات لبام املفردات لطييف تعل محالة املفاتيح  هل استخدام وسيلة   -1
 فعال؟كاليمنتان اجلنوبية   ابراابي اإلسالمية االبتدائيةدرسة اخلري مب
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 دف البحث ه -د

 يف هذا البحث هو: هدف البحث

الصف   ات لبام املفردات لطييف تعل محالة املفاتيح  فعالية استخدام وسيلة  ملعرفة   -1
 كاليمنتان اجلنوبية   ابراابي  اإلسالمية االبتدائيةدرسة اخلري مباخلامس 

 
 أمهية البحث -ه

 أمهية البحث يف هذا البحث نوعان مها: 

 أمهية النظرية -1
محالة   وسيلة  استخدام  فعالية  يعرف  أن  يستطيع  البحث  هذا  املتوقع  من 

 الطلبة، خاصة يف مادة املفردات. نتيجة تعلماملفاتيح إىل 
 األمهية العلمية -2

 للطالب: يستطيع أن يسهل فهم الطالب يف التعليم.  (أ)
أن(ب ) يستطيع  و  التعليم  وسيلة  عن  املدرس  معرفة  زايدة    للمدرس: 

الوسائل   يستطيعىاألخر يطبق  حىت   اخلربة    املدرس  ،  ينال  أن 
 . ةذكور املوسيلة ابلاملباشرة  

حبث فيما للَمدرسة: يستخدم كمواد للمعلومات والدراسات لعمل  (ج)
 وسيلة التعليم يف أنشطة التعليم. بعد عن 

للباحثة: هذا البحث يعطي املعرفة ملعرفة  تصور مدى أتثري الوسيلة  ( د)
ويعرف مدى مالءمة استخدام الوسيلة    ات الطالب  على نتيجة تعلم

 يف التعليم. 
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 الدراسة السابقة   -و

 :الدراسات السابقة اليت تتعلق مبا تبحثها الباجثة يف هذا البحث، هي
الذي كتبته   -1 العلمي  صياميالبحث  جامعة  2021)  رمحاوايت  يف  طالبة   )

، ابملوضوع  اللغة العربية، كلية الرتبية، قسم تعليم  جاكرت يف    شريف هداية للا 
ا" بطاقسفعالية  االستذكارتخدام  ا  ة  تالسعلى  لدى  املفردات  ميذ تيعاب 

نتيجة من هذا البحث   ". تجاكر   4  احلكوميةاإلسالمية    االبتدائية   درسة ابمل
 tt  2،06ونتيجة    to7،33 السابق هي انل الباحثة بعد احلساب أن قيمة  

مقبولة،   (Ha)يدل على أن الفرضية البديلة    ttأكرب من    to. فالقيمة  2،78و
الصفرية   الفرضية  بطاقات    (Ho)وأما  استخدام  أن  يعين  وهذا  مردودة. 

 اللغة العربية.األستذكار فعالة للغاية يف تعليم املفردات 
البحث مع  البحث  هذا  التعليمية هو    السابق  تشابه  الوحدة    مستوى 

 السابق  مع البحث  هذا البحثالفرق  و   .يف مادة املفردات   الوسيلة  عرفة فعاليةملو 
 .الوسيلة املستخدمة هو

الذي كتبته هيلدا دوي أوتمي ) -2 العلمي  (، طالبة يف جامعة 2020البحث 
قسم تعليم األحياء ابملوضوع "تطوير وسيلة التعلم    ،الرتبية والتعليمجاميب، كلية  

يف شكل محالة مفاتيح سياقية مادة احلشرات لطلبة الصف العاشر يف املدرسة  
 الثانوية ".  

ال البحث  مع  البحث  هذ  يعين   سابقتشابه  املستخدمة  الوسيلة  هو 
املفاتيح.   البحث  لفرقوامحالة  ال  هذا  البحث  الوحدة  هو    سابقمع  مستوى 

يركز على تطوير وسيلة التعلم، بينما يف    سابقالتعليمية ومادهتا، ويف البحث ال
 . فعالية استخدام الوسيلةهذا البحث يركز على 
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موالان  يف جامعة    ( ، طالب2021)  زلفيان موالانالبحث العلمي الذي كتبه   -3
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج والتعليمالعلوم  ، كلية  مالك  ، قسم  الرتبية 

  فردات يف ملقية اتقان ارت فعالية استخدام وسيلة البصرية لابملوضوع "  العربيةاللغة  
من هذا   يجة نت".  نتوسطة توابمل درسة تيكنوا إنسان كامل اتعليم اللغة العربية مب

السايق هي   اإلحصائي  البحث  نتيجة  نتيجة    4،19418ظهرت  أكرب من 
  % 5وكذلك أكرب من نتبجة تقدير املعنوي    2،81876  %1تقدير املعنوي  

 مقبول. Haمبعىن  2،7378
يف مادة   عرفة فعالية الوسيلةملهو    سابقتشابه هذا البحث مع البحث ال

 . التعليمية هو مستوى الوحدة  مع البحث السابق  هذا البحث    الفرقو .  املفردات 
 

 فروضية البحث   -ز

 :فروضية البحث يف هذا البحث هي

Ha   : الطالبات نتائج  اليت تستخدم    يوجد فرق كبري يف  التجربية  ينب اجملموعة 
وسيلة محالة املفاتيح واجملموعة الضابطة اليت ال تستخدم وسيلة محالة املفاتيح  

اإلسالمية    االبتدائيةالصف اخلامس مبدرسة اخلري    يف تعليم املفردات لطالبات  
 ابراابي كاليمنتان اجلنوبية 

Ho   :يوجد فرق كبري يف نتائج الطالبات ينب اجملموعة التجربية اليت تستخدم   ال
وسيلة محالة املفاتيح واجملموعة الضابطة اليت ال تستخدم وسيلة محالة املفاتيح  

اإلسالمية    االبتدائيةالصف اخلامس مبدرسة اخلري    يف تعليم املفردات لطالبات  
 ابراابي كاليمنتان اجلنوبية 
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 هيكل البحث -ح

 قسم هيكل البحث إىل مخسة أقسام:ين
 سؤال و   والتحديد اإلجرائي  الباب األول: املقدمة حتتوي على خلفية البحث -1

البحث   البحث وفرضية  السابقة  والدراسة  البحث  وأمهية  البحث  وهدف 
 وهيكل البحث. 

، مث  أنواعهاها و أمهيتالباب الثاين: اإلطار النظري حيتوي على تعريف الوسيلة و  -2
مث عن تعريف املفردات وأساس اختيارها  ،  اعيوهبو   مزااي محالة املفاتيح و تعريف  

 وأهداف تعليمها. 
وتصميم  -3 البحث  ومدخل  نوع  على  حتتوي  البحث  منهجية  الثالث:  الباب 

البياانت والبياانت ومصادرها و   وجمتمع البحث وعينتهالبحث     أساليب مجع 
 أساليب حتليل البياانت. و 

 حتليل البياانت ومناقشتهاالباب الرابع:  -4
 الباب اخلامس: اخلامتة حتتوي على خالصة البحث ومقرتاحات البحث.  -5

 

 

 

 

 

 

 


