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 ولالباب األ
 املقدمة

 البحث خلفية .أ 

اللغة ىي نظام  ؛وفًقا لبلومفيلد 1اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضها.
تعسفي للرموز الصوتية يسمح جلميع البشر ببناء ثقافة أو تعلم نظام من الثقافة للتواصل 

مهًما يف حياة من الفهم أعبله ميكننا أن نستنتج أن اللغة تلعب دورًا  2.أو التفاعل
 .اإلنسان

لغة  6912حالًيا حوايل  ، يوجديف رللة التعليم جامعة كاليمانتان اإلسبلميةوفًقا 
، ال تزال دقة الرقم موضع شك ألنو ستظهر ابلطبع 3.يتحدثها الناس يف مجيع أحناء العامل

  .ىي اللغة العربية واحدا من أكثر اللغة انتشارا يف العامل .كل يوم لغات والعكس صحيح
تستخدم  .من قبل األمم ادلتحدة 1971اللغة العربية ىي لغة دولية أتسست عام 

ُتستخدم اللغة ، ابإلضافة إىل ذلك .اللغة العربية كلغة رمسية دلنظمة الوحدة األفريقية
سة اليت تضم مخ ومنظمة الوحدة اإلسبلميةالعربية أيًضا كلغة رمسية لرابطة العامل اإلسبلمي 

، يكون غالبية سكاهنا من ادلسلمني وأربعني عضًوا من البلدان اإلسبلمية أو البلدان اليت
 4وإحدى ىذه الدول إندونيسيا.

يف  5.اللغة العربية ىي إحدى اللغات اليت درسها البشر وخاصة ادلسلمني
إندونيسيا، جتعل معظم ادلؤسسات التعليمية اللغة العربية واحدة من اللغات اليت جيب 
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يف ، سواء تخدم اللغة العربية كموضوع دراسيىناك العديد من ادلدارس اليت تس .تعلمها
أو غريىا من مستوايت التعليم غري  مدرسة اثنوية أو مدرسة متوسطةأو  إبتدائيةادلدرسة 
 الرمسي.

لم اللغات، مبا يف ذلك اللغة العربية نفسها، ىناك عناصر مثل األصوات ييف تع
من بني ىذه العناصر العديدة، تلعب ادلفردات والقواعد . واحلروف وادلفردات والقواعد

دورًا مهًما كوسيلة للتعبري عن معىن ومشاعر وأفكار وأفكار ادلتحدثني ألهنا ستظهر يف  
لم اللغات القراءة والكتابة واالستماع أو االستماع تشمل مهارات تع .كل مهارة لغوية

 .ومع ذلك ، قبل تعلم القواعد ، جيب على ادلرء أوالً إتقان ادلفردات .والتحدث
، اسرتاتيجيات تعلم اللغة العربية ادلبتكرة وفًقا لسيفول مصطفى يف كتابو ادلعنون

الشخص أو العرق الذي ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات أو الكنوز اليت يعرفها  فإن
يقال يف كتب أخرى أيًضا أن ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات  6.ىو جزء من اللغة

من ىذا ميكننا أن نستنتج أن ادلفردات ىي  7.احملددة حيث ستشكل ىذه الكلمات لغة
 .رلموعة من الكلمات اليت يعرفها الشخص أو العرق واليت ذلا دور مهم يف تكوين اللغة

اللغة العربية يف كل من التعليم الرمسي وغري الرمسي، ال يكفي رلرد دراسة  مييف تعل
ومع ذلك، ىناك حاجة أيًضا إىل طريقة متنوعة،  .الكتب ادلدرسية اليت توفرىا ادلدرسة

لذلك، ميكن للطبلب بسهولة فهم ادلواد  .من أجل تسهيل تسليم ادلوضوع
استخدام األساليب يف عملية التعلم أيًضا ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يؤدي  .ادلقدمة

إىل توليد الرغبة واالىتمام ابإلضافة إىل التحفيز والتحفيز يف أنشطة التدريس والتعلم، 
من ىذين األمرين، ميكننا أن نستنتج أن . فضبًل عن إحداث أتثريات نفسية على التعلم

تدعم القدرة على إتقان وسائل اإلعبلم وطرق التعلم ذلا دور مهم كأحد العوامل اليت 
 .مفردات اللغة للطبلب
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ادلشكبلت اليت ميكن أن تؤثر على  نواجوالعربية، غالًبا ما  اللغة مفرداتيف تعليم 
من بني ادلشاكل اليت غالًبا ما يتم مواجهتها نقص  .مستوى قدرة التعلم لدى الطبلب

وابلتايل، يواجو  .من قبلغالًبا ما ينسى الطبلب ادلفردات اليت تعلموىا  .الطبلب ذاكرة
الطبلب صعوبة يف الفهم واالرتباك يف اإلجابة على األسئلة أو ادلهام اليت قدمها 

يف ادلدرسة  (PPL) اخلربة ادليدانية ةعند تنفيذ ممارس ىذه ادلشكبلت الباحثةواجو  .ادلعلم
 .منذ بعض الوقت ادلتوسطة اإلسبلمية

مازالوا  ادلعلمني أن أيًضا معروفًا كان ، (PPL)اخلربة ادليدانية ةممارس تطبيق أثناء
طريقة احلفظ لتعلم ادلفردات، حبيث يشعر الطبلب ابدللل يف عملية التعلم  نيستخدمو 

 .ويصبح جو التدريس والتعلم متوترًا
من ادلشاكل ادلذكورة أعبله، قد يكون السبب يف أن الطبلب أقل قدرة على 

لذلك، جلعل الطبلب  .اصة تعلم ادلفردات العربيةإتقان ادلوضوع الذي مت تدريسو، وخ
مفهوم اللعبة اليت  .أكثر نشاطًا وخلق جو لطيف، أحدىم ىو استخدام طريقة اللعب

 .”Polisi Numpang Tanya“ تعترب ممتعة وميكن استخدامها جلذب انتباه الطبلب ىي لعبة
ىي لعبة يتم لعبها يف فرق أو يف رلموعات  ”Polisi Numpang Tanya“لعبة 

ميكن ذلذه اللعبة تدريب ذاكرة الطبلب وميكنها أيًضا  .وتتطلب تركيزًا كامبًل يف لعبها
 .حتسني القدرات احلركية والعاطفية والقدرات ادلعرفية

يف إجراء  الباحثةبناًء على شرح ادلشكبلت واألسباب ادلعروضة أعبله، يرغب 
 Polisi Numpang" لعبة لغوية فعالية استخدام " ن البحث يف دراسة بعنوانمزيد م

Tanya" املتوسطة  املداكري  مدرسة تعليم املفردات لطلبة الصف الثامن يف يف
 " بنجرماسني اإلسالمية
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 أسئلة البحث .ب 
 لطلبةم ادلفردات يتعل يف " فعالPolisi Numpang Tanya" لعبة لغوية استخدامىل 

 ؟كري ادلتوسطة اإلسبلمية بنجرماسنييف مدرسة ادلد  الصف الثامن 
 

 أهداف البحث .ج 
م ادلفردات يتعل يف" Polisi Numpang Tanya" لعبة لغوية استخدام فعالية دلعرفة
 .بنجرماسني ادلتوسطة اإلسبلمية كريادلد    درسةم الصف الثامن يف لطلبة

 
 فوائد البحث .د 

 : البحث ىذا يف تكون أن يرجى منها ادلنافع إعطاء البحث ىذا يف ترجو
 النظرية فوائد .1

 يف الطالب االىتمام جهود زايدة على قادرًا البحث ىذا يكون أن ادلتوقع من
  .العربية اللغة تعلم

 العملية فوائد .2
 للمدرسة (أ 

 مواضيع مع ك ذل من ابلرغم ادلدرسة يف البحث ىذا استخدام ادلتوقع من
  أخرى

  للمعلم (ب 
 تعلم انتج سن يح معلم يكون على قادرًا البحث ىذا يكون أن ادلتوقع من

 .البطاقة زوج حبث إسرتاتيجية ابستخدام الطالب
  للطالب (ج 

 . ة بسهول الدرس فهم يف الطبلب البحث ىذا يساعد أن ادلتوقع من
 واجملتمع للكاتبة (د 
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 لآلخرين وخاصة بنفسك، ل مفيًدا البحث ىذا تكون أن الكاتبة أتمل
 .حولو من
 

 فرضية البحث .ه 
 فريضة مستمدة من ىذا البحث ىي:

توجد الفرق نتأئج بني اجملموعة التجربية الذين يتعلمون  : (Ha)الفرضية البديلة 
م ادلفردات لطلبة الصف يتعل يف" Polisi Numpang Tanya" غويةلابستخدام لعبة 

 .بنجرماسني  ادلتوسطة اإلسبلمية كريادلد   مدرسةالثامن يف 
: ال توجد الفرق نتأئج بني اجملموعة التجربية الذين يتعلمون  (Ho)الفرضية الصفرية 

م ادلفردات لطلبة الصف يتعل يف" Polisi Numpang Tanya" ة لغويةلعبابستخدام 
 .بنجرماسني ادلتوسطة اإلسبلميةكر يف مدرسة  ادلد  الثامن 

 
 حتديد اإلجرائي .و 

حتدث يف فهم العنوان وادلشاكل اليت يتعني  قد اليت األخطاء و سوء الفهم لتجنب
 :تقدمي التفسريات التالية ينالباحثة دراستها، و

 فعالية .1
فعالية ىي مصدر من فعل. جاء يف ادلنجد أن معىن الفعالية ىي النافذ، 

فعالية ىي مقياس لدرجة االقرتاب من ىدف  8ادلؤثر، الذى يؤدي إىل نتائج.
 9ما. منشود نتيجة القيام بعمل

 التعليم يف عملية التفاعل و من النجاحن م قدر على ىي التعلم فعالية
 .األىداف التعلم لتحقيق األوضاع
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الفعالية ىي وجد زايدة كبري يف اإلختبار القبلي والبعدي الذي قياسو بصيغة 
 الئلحصائية. 

مبعىن آخر،  .الفعالية ىي مستوى النجاح يف حتقيق األىداف احملددة مسبًقا
 .وضعها ىذه الفعالية ىي نتيجة وظيفة كانت متوافقة مع اخلطط والتوقعات اليت مت

 وقت يف ادلستخدمة يف نطاق فعالية التعليم يستخدم عادة لقياس فعالية الطريقة
 .الفصل الدراسي يف التدريس لتعلم أبنشطة القيام

يق أقصى قدر من ميكن القول أن الطريقة فعالة إذا كانت قادرة على حتق
 .النتائج مما مت حتديده

 لعبة لغوية .2
األلعبة اللغوية ىي أنشطة مصممة للتدريس وتتعلق مبحتوى الدرس بشكل 

 أو غري مباشر. هتدف الؤللعبة اللغوية اىل االستمتاع مبمارسة ادلهارات اللغوية مباشر
 11وعناصر اللغة )ادلفردات والرتكيب(. والقراءة والكتابة( كبلم)االستماع وال

  "Polisi Numpang Tanya" لعبة .3
، مث مت ألرقاماب التصفيقلعبة عن مدفوعة  "Polisi Numpang Tanya"اللعبة 

عديل ىذه اللعبة الستخدامها كطريقة تعلسمية يف الفصل جلعل جو التعلم أكثر ت
وقف الطبلب كلو يف دائرة كبري مث غىن  .أما ابلنسبة خلطوات اللعب فهي متعة

، مث سيقول قائد ىذه اللعبة أمرًا، وميكن "polisi polisi numpang tanya"كلمات 
احليواانت وادلهن والفواكو واخلضروات وما  أن يكون األمر يف شكل أمر بذكر أمساء

ها أيًضا إلضافة تنوع ذلذه اللعبة، ميكن أن تبدأ األوامر اليت جيب ختمين إىل ذلك.
، مث يتناوب الطبلب  ي إىلا  ابألحرف األوىل، على سبيل ادلثال البدء ابألحرف

 حسب األمر مع التصفيف أبيديهم. ادلفرداتعلى نطق 
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 الدراسة السابقة .ز 
 الدراسات السابقة  1.1اجلدول 

 النتائج انوع البحث املركز البحث الدراسات السابقة
The Using Of 

“Polisi Numpang 

Tanya” Game To 

Teach Speaking 

Of Thing Around 

Me To The 

Seventh Graders. 

(Hadriyanti، 

rahayu Kus 

wardani) 

البحث   تعلم الكبلم
الوصفي 
 النوعي

خلص البحث اىل أن لعبة 
تسأل الشرطة ميكن أن تساعد 
الطبلب على التحدث عن 
األشياء من حوذلم. ابإلضافة 

ه اىل ذلك، تشري نتائج ىذ
الدراسة أيضا اىل أن ىذه 
اللعبة سهلة التنفيذ وميكن أن 
ختلق احساسا ابحلماس 

 للطبلب أثناء عملية التعلم. 
Efektivitas 

permainan 

tradisional dalam 

meningkatkan 

kreativitas verbal 

pada masa anak 

sekolah. (Fitri 

Astuti) 

حتسني 
اإلبداع 
 اللفظي

البحث 
 التجرييب

خلص البحث اىل أن األلعاب 
التقليدية فعالة يف حتسني 
اإلبداع اللفظي ألطفال 

 ادلدرسة. 
Pengembangan 

permainan 

tradisional Lir-

Sa’alirkong 

untuk melatih 

daya ingat siswa 

kelas III sekolah 

dasar. (Lailatul 

Maghfirah).  

تدريب ذاكرة 
 الطبلب

البحث 
 التجرييب

اىل أن األلعاب  خلص البحث
تدريب التقليدية فعالة يف 

 .ذاكرة الطبلب
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 The Using Of أوال: حبث أجراه ىادراياينيت وراىايو كوس ورداين بعنوان "

“Polisi Numpang Tanya” Game To Teach Speaking Of Thing Around Me To The 

Seventh Graders" . التشابو يف البحث الذي سيقوم بو ادلؤلف ىو أن كبلمها يستخدم
، يف حني أن الفرق ىو أن البحث الذي أجراه ىادراياينيت وراىايو  "تسأل الشرطة" لغوية

كوس ورداين يستخدم نوعا وصفيا نوعيا من البحث، يف حني أن البحث الذي سيجريو 
 ادلؤلف يستخدم نوعا جتريبيا من البحوث.

 Efektivitas Permainan Tradisionalحبث أجراه فيرتي أستويت بعنواناثنيا: 

Dalam Meningkatkan Kreativitas Verbal Pada Masa Anak Sekolah تشابو البحث .
 Polisi Numpang" لغويةالذي سيقوم بو ادلؤلف ىو أن كبلمها يستخدم يستخدم 

Tanya" تبلفات يف البحث الذي ويستخدم أيضا نوع البحث التجرييب. هتدف االخ
أجرتو فيرتي أستويت إىل معرفة مدى فعالية األلعاب التقليدية يف زايدة اإلبداع اللفظي، يف 
حني أن البحث الذي أجراه ادلؤلف ىو معرفة مدى فعالية ألعاب يف تعلم ادلفردات 

 العربية للطبلب.

 
 هيكل البحث .ح 

 فيما يلي: ثبلث أبوابعلى  ةالعلمي الرسالةيشتمل ىذا 
خلفية البحث، أسئلة البحث، مقدمة واليت حتتوي على  :  األول بابال

أىدف البحث، فوائد البحث، التحديد اإلجرائي، وفريضية البحث، الدراسات السابقة، 
 ىيكل البحث.

 polisi“، لعبة لغوية، لعبة تعريف الفعاليةاإلطار النظرية عن  : الثاين لبابا

numpang tanya”  ،.تعليم ادلفردات 
، ، تصميم البحثواليت حتتوي على نوع البحث منهج البحث : الثالث بابال
 ،البياانت ومصادرىا حث وعينو، أسالب مجع البياانت،مع البترل، البحث وموضوع
 .حتليل البياانتأسلوب 
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البياانت وحتليل البياانت  تقدميو حملة اترخيية عن موقف البحث،:   الباب الرابع
 .اليت مت مجعها

البحث الذي مت  و توصيات: يف هناية ىذه الرسالة خبلصة البحث  اخلامس الباب
 .إجراؤه


