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 الباب األّول
 مقّدمةال

 خلفية البحث -أ 
الّلغة العربية هي لغة العامل. اليت احرزات تقدميا مبا يتماشى مع التنمية 

 االجتماعية للمجتمع والعلوم.
اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصت  

رواه  إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما
 1الثفات من منثور العرب ومنظومهم.

 كذالك؟ ملاذا. العَامل يف أمهّية لغة و األعجمّية من إحدى هو العربية لغة
 حلياة وسيلة هو القرآن أن نعلم كما. اإلسالم الدين هو البلدان الغالبية ألن

 يتعلم أن مسلم تلقائيا لإلسالم أعمق تعاليم وملعرفة العربية، باللغة املسلمني
 هي العربية اللغة" قال( 1974-49) إبرهيم عليم عبد السباب ذلك.أوال العربية
 "اإلسالم و العروبة لغة

 يف املعلومات هوعملية يتحدث أما لالتصال، تستخدم أداة هي اللغة
الّلغة العربية يعين اللغة وحدة املسلمني حول العامل ألن اللغة العربية 2.ابالغها

املستخدمة يف ممارسة العبادة مثل الصالة، الّدعاء، والعبادات اآلخر، إىل جانب 
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كانت مكتوبة بالّلغة العربية. كما   القرآن واحلديث، مصدر للشريعة اإلسالمية
 3آن الكرمي.قال اهلل تعاىل يف القر 

              :(2)يوسف   

الّلغة العربية هي إحد املوضوعات اليت حتتل مكانة هامة يف عامل التعليم يف 
تعلم أن تعلم املفردات املهم أن املطالب واالحتياجات إندونيسيا.ويتفق خرباء 

العربية تشمل أربعة، وهي  تعليم مهارات اللغة 4األساسية يف تعلم اللغة األجنبية.
ومجيع عاضده  5ستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، واملهارة الكتابة.االمهارة 

 6عناصر الّلغة األخرى. أي املفردات,قواعد اللغة كأدة لتحقيق الّلغة.
تدرس الّلغة االجنبية هي جهد كبري وتشبع أنه يف بعض األحيان جيعل 
الناس بالحباط. ذلك بسبب  تعلم الّلغة االجنبية هي اجلهود لتسكيل وبناء 
الظروف اجلديد يف نفسه لتكون قادرة على التفاعل والتواصيل مع صاحب لغة 

 7أجنبية.
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 األجنبية اللغة متعلموا عليها يقدر أن جيب اليت  العناصر إحدى املفردات
 تكون أن جيب اليت اللغة من عناصر هي املفردات 8.التواصل مهارات الكتساب
 العربية املفردات من اخلزانة. العربية اللغة فيها مبا أجنبية لغات املتعلمني من مملكة
 و الكالم أن وهكذا،. اللغة بتلك الكتابة و االتصال يف شخص لدعم الكافية
 و غنية املفردات من القدرة و املعرفة من يساعد أن بد ال اللغة مهارة وهو الكتابة
 .فعلية و منتجة

اسرتاتيجيات  عن دوريتخّلع التعليم اللغة العربية ال جهد إلرتفاع جودة 
يف تعليم هو الطريقة الذي تستعمل اسرتاتيجية  املعلمني عندما حيدث التعلم.

اجة التلميذ احلال املوجد، ومرجع التعلم، واحلالتعليم. اختياره باإلختبار وقائع 
 9واملمرية التلميذ واجتهت من أجل حتقيق أهداف التعلم.

عناصر هام يف استخدام كفائية وهكذا ميكن أن ختالص أن املفردات هي 
مهارة اللغوية الذي حيب على الناس أن يستعيبه، مبا أن اللغة هلا دور هام لتفاعل 

 خرين. وتواصل الناس على اال
أهداف تعليم املفردات أيضا هي توفري املفردات للتالميذ، وال يراد اهذا أن 

 طلبةجيبون اخلفظ عددا من قوائم املفردات قط، ولكن املراد منه أن  الطلبة
يقدرون على فهم معانية واستخدامها يف احلمال وأيضا يف اإلتصال. وقال 

قط حروفها ف الطلبةفردات أن وشدي أمحد طعيمة ليست القصة يف التعليم امل
فحسب أو فهم معنها مستقلة فقط أو معريفة طريقة االشتقاق منها او جمرد 
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فاء يف تعليم املفردات هو أن يكون صفها يف تركيب لغوي صحيح. إن معاير الك
الطالب قادر على هذا كله باإلضافة شيء آخر ال يقل عن هذا كله أمهية على 

 10لمة املناسبة يف املكان املناسب.قدرته على أن يستخدم الك
لطلبة الصّف السابع مبدرسة باتو امفار املتوسطة الدراسة اللغة العربية 

 2x40يعليمها مرة واحدة كل أسبوع بالوقت  تانه الئوتب اإلسالمية احلكومية
دقيقة. حبيث مفرداهتم ال تزال ضعيفة. أعريف عن ذالك احلال بعد مالحظة 

الذي قد تطبيقه يف تعليم  األسلوبواملقبلة مع معّلم اللغة العربية حول الطريقة و 
احلفظ، أسلوب  اللغة العربية.  قال املّدرس " أنا يعليم اللغة العربية هنا بطريقة و
مل يستطيع  أسلوب حماضرة، األعمال املنزلية، و اسؤلة وأجوبة. بذلك الطريقة و

تضمني املفردات اللغة العربية جيدة ألن الطالب ضعيفة يف اتقان املفردات، 
 جبنب ذلك أكثر  األهداف جييب أن يكون للرقابة. 

 ضهمبعأنفسهم، ويسبب ألن  ذلك الطلبةمعرفة اللغة العربية بني وأقل 
كثر األ فيجد الباحث .هامل يدرسو من اإلبتدائية الذين ال يعرفون اللغة العربية و 

ال سيما يف تعليم  ،اللغة العربية يف تعليم ناقصة هلم رغبة وقدرة من الطلبة
 اللغة العربية. مفردات

جيات اليت ميكن أن حتسن قدرة الطالب على ياإلسرتات ولذلك واحدة من
ممتعة اليت ميكن أن تقّلل احلزين، حبيث  أسلوب هي دأسلوب النشيحفظ هو 
 علمي دخل العلم عن عري قصة مثل ما حدث األطفال. طلبةيتعلم ال
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التعليم اليت ميكن أن يتمتع هبا الطالب، أسلوب  هي أسلوب النشيد
والطالب يشعرون بالراحة وآمنة، ومثرية حتتوي على عناصر من "الدافع 

 فة وحماولة ملعرفة ذلك.الداخلي" أن الدافع ملعر 
 التغّن جية يبإسرتاتاستنادا إىل وصف أعاله لتعارف كيفية تعليم املفردات 

فعالية "  مشكالته، حتتاج إىل دراسة متعمقة، و لذلك أخذت الباحثة العنوانو 
اللغة العربية لطلبة  مفرداتال في ترقية إتقان أسلوب النشيداستخدام 

تانه ب فار المتوسطة اإلسالمية الحكوميةالصّف السابع بمدرسة باتو ام
 ". الئوت
 

 التحديد اإلجرائي -ب 
للشرح وإحذار اخلطاء يف حدود هذا املوضوع السابق، يعطي الباحث 

 اآلتية : البحث هذا ىف املستعملة بيان االصطالحات
من كلمة  هي فعالية .11كون الشيء يؤدي إىل نتائج،تأثري  هي فعالية -1

فعال أي صفة مبالغة، أما فعالية فهي مصدر صناعي، إسم تليها تاء 
ر. فعالية هو تأثري و العقبة، الىت حتمل التأنيث للداللة على معاىن املصد

فعالية يف القاموس "كرابياك"العصرى عريب إندونيسي 12حاصل املنفعة.
فّعالية يقصد الباحث هنا هي تعليم  13مبعن فاعلية، تأثري،أو نفوذ.
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سيكون فعال بنظر نتيجة إختبار البعدى مرتفعة  أسلوب النشيدباملفردات 
 من نتيجة القبلى

خطوات أن توجد فقها األشعار الّسهلة اليت تركيبها  هو أسلوب النشيد -2
غرا  معّينا تتكون من تركيب املفردات معّينا واملقروء بغن معا ومتلك األ

 أي خطوات تعليم املفرداتسلسلة من األنشطة يف الفصل . هي 14أيضا
، متتاز باإليقاع واملوسيقي واحلركة يفرح يف البيئة التعليمألسلوب النشيد با

تمع والطلبة يس بالطريقة الرتمجة املوسيقيب مصاحبافردات س امليعلم املدر 
ستخدم امل ملوسيقياو  .معا مث ينشيد املفردات س،ويهتم التدريس من املدر 
 يف هذا البحث تعين:

 " Ampar-ampar Pisangحلن " -
 "Anak Kambing Saya"   حلن -
 " Mari Shalawatحلن " -
املفردات عن االسم والفعل يف اللغة ن على إتقان املفردات هي قدرة اتقا -3

واملقصود إتقان املفرات يف هذا البحث يعين الطالب يستطيعون  .العربية
من املفردات. واملادة اليت  يفرق احلروف املفردات املناسبة وان خيتار 

 اليت كلمة جمموعة هي واملفردات تستخدم يف هذا البحث تعين األلوان.
 .وحرف واسم فعل من وتتألف العربية لغةال نص يف وتوجد اللغة تكون
مبدرسة باتو امفار  العربية اللغة مفردات تعليم يف هدافاأل وإحدى

فهم يع أن يستطيعن  الطلبة ي بتانه الئوت املتوسطة اإلسالميةاحلكومية
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تعليم املفردات هم  مهم يفبناء على فه . والسياقيف   املفردات
الصور املناسبة أو يصل و خيرت املفردات  املفردات إىلكتبوا يستطيعون ان ي

 .املناسبة
 

 أسئلة البحث -ج 
ة أن املشكلة يف مبحث اإلضافة الباحث تمن هذه خلفية البحث وجد

فردات اللغة املترقية إتقان  يففعاليا  أسلوب النشيد يكون استخدامهل  "هي:
سالمية وسطة اإلالعربية لدى طلبة الصّف السابع مبدرسة باتو انفار املت

 "ت ؟تانة الئو باحلكومية 
 

 أهداف البحث -د 
استخدام فعالية ملعرفة سئلة البحث فأهداف هذا البحث هو مناسبا بأ   

الصّف  طالبفردات اللغة العربية لدى املترقية إتقان يف  أسلوب النشيد
 ت.ئو نة التابالسابع مبدرسة باتو انفار املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 
 البحثأهمية  -ه 

 يرجو يف هذا البحث أن حيصل املنفعة: 
 مناسبا مبدة التعليم أسلوباملعلومات ملدرس خيتار  -1

 معلومات جوهرية ومامهة األفكار لشعبة اللغة العربية -2

 زيادة مشاركة الطلبة يف التعليم -3
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مادة مقروءة وخزانة للبحث العلم وللمكتبة املركزيّة اجلامعز أنتسارى  -4
 ية احلكومية بنجرماسني ومكتبة كلية الرتبية.اإلسالم

 
  المسّلمات األساسية وفرضية البحث  -و 

 رزم فالباحث البحث هذ يف ومسائله البحث، أهدافبناء على 
 فرداتامل يف ترقية إتقان أسلوب النشيداستخدام  أن"  املسلمة األساسية أي :

ار املتوسطة اإلسالمية اللغة العربية لطلبة الصّف السابع مبدرسة باتو امف
 ". فعالية تانه الئوتب احلكومية
 باستخدام الطلبة نتيجة بني داللة ذات فروق دتوج ،(Ha) البديلة الفرضّية -1

 لدى سلوباأل تلك دون الطالبة نتيجةو  املفردات تعليم يف أسلوب النشيد
تانه ب مبدرسة باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكومية السابع الصفّ  طلبة
 فعالية الئوت

 الطلبة نتيجة بني داللة ذات فروق دتوج ال ،(Ho) الصفرية الفرضية -2
 تلك دون الطالبة نتيجةو  املفردات تعليم يف أسلوب النشيد باستخدام

مبدرسة باتو امفار املتوسطة اإلسالمية  السابع الصفّ  طلبة لدىسلوب األ
 فعالية تانه الئوتب احلكومية
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 ت السابقةالدراسا -ز 
املكتبة هي مكان مهمة للبحث عن شيء، لدليل مبا سيبحث. ألن 

 15القراءة طريقة مهمة للبحث، لذالك القراءة مصدر ليتصل إىل حبث جيد
جودة، فاحتاج الباحث إىل عر  املوضوعات بعد تفتيش البحوث املو 

استخدام إسرتاتيجية التغّن عن   السابقة للتأكيد أّن هذا البحث مل يبحثه أحد
 وتتكون هذه الدراسة السابقة هي: يف ترقية إتقان مفردات اللغة العربية 

تعليم املفردات بأسلوب النشيد ومشكالته يف وع مبوض مصباح اجلنة، -1
هي  (جارو تبالونجSDIمبدرسة املدنية االبتدائية اإلسالمية )الصف الثالث 

كيفية تعليم املفردات عن  وأهدافه يقين يبحث  البحث النوعية الوصفية،
يف الصف الثالث مبدرسة املدنية االبتدائية اإلسالمية  النشيدبأسلوب 

واملشكالت اليت توجد يف تعليم املفردات بأسلوب النشيد يف الصف 
أما الكاتيب هي البحث  ،درسة املدنية االبتدائية اإلسالميةالثالث مب

املتوسطة إتقان املفردات اللغة العربية يف  حبثة عنالتجارب الكمية، و 
 اإلسالمية احلكومية

دام طريقة النظم يف تعليم املفردات فعالية استخ مبوضوع ،أمحد نوفل -2
ية كارتاك هنجا. اإلسالمية احلكوم للصف السابع من املدرسة املتوسطة

وحبث عن نتائج اجملموعة التجريبة يف تعليم املفردات استخدام طريقة النظم 
وجمتمع البحث مجيع  أرفع من نتائج اجملموعة الضابطة يف تعليم املفردات

  والفرق ولكن فرق املدرسة  ةهذا حبث كمثل بالبحث.الطلبة للصف السابع 
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املتوسطة ردات اللغة العربية يف وحبثة عن إتقان املف يف املادة إختبار
 .أسلوبب اإلسالمية احلكومية

 
 هيكل البحث -ح 
أما هيكل البحث يف هذا البحث العلمي فتشتمل على مخسة أبواب،    

 وهي:
هي تتكون من خلفة البحث، وأسئلة البحث، و  ،: املقّدمةالباب األول

ملوضوع، ختيار اوالتحديد اإلجرائي، وأهداف البحث، وأمهية البحث، أسباب ا
 ل البحث.والدراسات السابقة، وهيك

خصائص اللغة العربية من من   ، تتكوني: اإلطار النظر الباب الثاني
)فيها : تعريف املفردات، وأنواع وتقسيم املفردات، وأشكال  ناحية مفرداهتا

 .أسلوب النشيداملفردات(، تعريف 
دخل البحث، عن نوع وم تتضمن: منهج البحث، الذي الباب الثالث

وتصميم البحث، وموضوع البحث، وجمتمع البحث وعينته، والبيانات 
حتليل البيانات  ومصادرها، وأساليب مجع البيانات، تصميم القياسات، وأسلوب

 وإجراءات البحث.
: حتليل البيانات ومناقشتها، حيتوي فيه حلمة عن ميدان الباب الرابع

 مي البيانات، مث حتليل البيانات.البحث وتعليم اللغة العربية فيه، وتقد
: اخلامتة تتكون من خالصة البحث، مث توصيات الباب الخامس

 البحث، مث مقرتحات البحث.
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