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 باب األولال
 ادلقدمة

 خلفية البحث -أ 
اللعب  1ادلخلوقات اليت تلعب. مبعٌت ،(homo ludens) اإلنسان ىو ىومو لودينس

الكائنات احلياة، وكذلك حاجة اليت جتيء ابلطبع يف كل فرد.  ىو ظاىر اخلاص من
ادلشبعة، اللعب يف التعليم ىو زلاولة لتعزيز روح تعليم أن عملية التعليم ىي متعة، وليس 

 وميكن ختفيف الضغط يف بيئة التعليم.
إن اللعبة اللغوية وسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم اللغات وأثبتت نتائج 
إجابية يف تطوير اللغة. يستخدم مصطلح األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة لكي يعطي 

بوسيلة ممتعة ومشتوقة رلاال واسعا يف األنشطة اللغوية الفصيلة لتزويد ادلعلم والطالب 
 2للتدريب علي عناصر اللغة.

ويف اللغة العربية عدة من عناصر اللغة ىي األصوات )علم األصوات( والكتابة 
)اذلجاء( وبناء الكلمات )علم الصرف( وبناء اجلملة )النحو( وبناء ادلفردات 

 3)ادلفردات(.
ادلفردات إحدى من العناصر اليت جيب أن يقدر عليها متعلموا اللغة األجنبية 

عرفنا أن ادلفردات مهمة للمتعلم اللغة األجنبية. 4الكتساب مهارات التواصل.
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يف وجود اللغات. كما قال زلمود كامل الناقة يف   مهم فهي أنصر أما ادلفردات
 :طرق تدريسو" –مداخلو  –"تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، أسسو كتابو 

 5فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد.
سة ادلتوسطة در دليف ادلالحظة األوىل، وجد الباحث يف تعليم اللغة العربية اب

اإلسالمية احلكومية السادسة هبولو سوجني اتجنو ادلشكلة أبن التالميذ مل يستوعبوا على 
تستخدم طريقة احملاضرة فقط، بناء على ذلك كان التالميذ سأما  ةادلفردات. ألن ادلدرس

 .قليلة نة ادلفردات للتالميذاز ختكون يف تعليم اللغة العربية حىت 
ادلشكة، فَتيد الباحث أن يستخدم اللعبة اللغوية اجلديدة يف تعليم بناء على ذلك 

اللغة العربية، فلذلك الباحث ليبحث عن لعبة تعليم ادلفردات العربية يف الرسالة العلمية 
اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف األخري" يف  "فعالية استخدام ابدلوضوع:

سطة اإلسالمية احلكومية درسة ادلتو ادليف تعليم ادلفردات لطلبة الصف الثامن 
 ".بكاليمنتان اجلنوبية هولو سوجني اتجنهالسادسة 

 تحديد اإلجرائىال -ب 
إلحذار اخلطأ يف فهم ادلوضوع السابق فحدد الباحث ادلصطلحات ادلوجودة يف 

 ىذا ادلوضوع:
مسبقا، فعالية: ىي مدى حتقيق ادلنشأة لألىداف ادلسطرة، طبقا دلعايَت يتم حتديدىا  -1

وادلراد بفعالية  6وميكن وصف ادلنشأة اليت تستطيع حتقيق أىدافها أبهنا منشأة فعالة.
 يف ىذا البحث يعٍت إذا اجملموعة التجريبية أحسن ملحوظها من اجملموعة الضابطة.

                                                           
، طرق تدريسو –مداخلو  –تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، أسسو زلمود كامل الناقة،   5

 .161م(، ص. 1985)مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى، 
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اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف األخَت": اللعبة اللغوية ىي نوع من أنواع  -2
وادلراد من اللعبة اللغوية  7ية، ونشاط مهم من أنشطة التعليم اإلتصال.الوسيلة التعليم

"مطاردة الكلمة من احلرف األخَت" يف ىذا البحث ىي اللعبة اليت تبدأ أبمر الطالب 
ليذكر مفردة )اسم أو فعل( مث الطالب آخر يستمّر بذكر ادلفردة اليت تؤخذ من 

 احلرف األخَت يف ادلفردة السابقة.
ردات من الكلمة "مفرد" مبعٌت واحد، ومجعو ادلفردات. يف اللغة العربية فادلت: ادلفردا -3

نقصدهبا: اللفظية أو الكلمة اليت تتكون  رداتفادلفردات ترمجت كخزانة ادلفردات. ادل
 8.من حرفُت فأكثر وتدل على معٌت، سواء كان فعال أو إمسا أم أداة

 

 أسئلة البحث -ج 
 السابقة يقدم الباحث صياغة ادلشكلة ابلسؤال اآليت:بناء على حتديد ادلشكلة 

اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف األخَت" يف تعليم ادلفردات  ىل يكون استخدام
 ىولو سوجني اتجنوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة ادلتو  درسةادللطلبة الصف الثامن يف 

 فعاليا ؟ بكاليمنتان اجلنوبية

 

 
                                                                                                                                                               

 –سطيف  -، )جامعة فرحات عباس التمييز بُت الكفاءة والفعالية والفاعلية واألداء شوقي بورقبة،  6
 .5 .اجلزائر(، ص

، )ماالنج: االدورة تدريبية إيضاءات دلتعلمي اللغة العربية لغَت انطقُت هبا عبد الرمحن بن إبرىيم الفوزان،  7
 .93 .(، ص2009 أكتوبر 20-13اص يف تعليم اللغة، ابلربانمج اخلدلعلمي اللغة العربية لغَت انطقُت هبا 

، )الرايض: دار الغايل، أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربية انصر عبد هللا وعبد احلميد،  8
 .78 .(، صم 1991
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 أهداف البحث  -د 
 أما أىداف من ىذا البحث كما يلي: 

اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف األخَت" يف تعليم  استخدام فعالية دلعرفة
ىولو سطة اإلسالمية احلكومية السادسة ادلتو  درسةادلادلفردات لطلبة الصف الثامن يف 

 .بكاليمنتان اجلنوبية سوجني اتجنو

 أمّهية البحث -ه 
 ىذا البحث كما يلي:أما أمهية البحث من 

 النظرية -1

 لتعميق نظرية ادلفردات العربية. (1
 تطوير مواد ادلفردات يف تعليم اللغة العربية. (2

 العلمية -2

 زايدة ادلعلمومات وادلعرفات للباحث. (1
ىذا البحث يستطيع أن يكون ترجيحا للمدرسُت ليستخدم يف تعليم اللغة  (2

 العربية.

 ختيار ادلوضوعاأسباب   -و 
 اختيار ىذا ادلوضوع ىو:األسباب الباحث 

ادلفردات مهمة جّدا، ألن ادلفردات ادلرتبطة مع االستماع والكالم والقراءة والكتابة  -1
 اليت دلواصلة يف تعليمها جتب الطلبة أن تكثر ادلفردات.

 ألن الطلبة صعبة يف تذكَت ادلفردات. -2
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لطلبة يف مرحلة  ألن اللعبة اللغوية مطاردة الكلمة من احلرف األخَت ىي اللعبة الرغبة -3
 ادلتوسطة.

ال جيد الباحث استخدام اللعبة اللغوية مطاردة الكلمة من احلرف األخَت يف تعليم  -4
سطة اإلسالمية احلكومية السادسة ادلتو  درسةادلادلفردات لطلبة الصف الثامن يف 

 .بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنو
 الدراسات السابقة  -ز 

اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من  مبوضوع فعالية استخدام ةعلميال الرسالة كتابة
ادلتوسطة اإلسالمية  يف ادلدرسةلطلبة الّصف الثامن  احلرف األخَت" يف تعليم ادلفردات

. من مالحظة الكاتب ال أحد بكاليمنتان اجلنوبيةاحلكومية السادسة ىولو سوجني اتجنو 
 ةالعلمي الرسالةذتو الكاتب الذي اخت تتصل مبوضوع إال أن ىناك دراسات أخرىيبحث 

 :ها كتبيتال
فعالية استخدام وسيلة اللعبة اللغوية "إيصال سريع" يف سيطرة ادلفردات لطلبة الصف  -1

احلادى عشر يف قسم اللغة يف معهد دار االستقامة للبنات اإلسالمي بربايب سنة 
 . الباحثة : فزان أرايين.2015

اللغوية "سرعة رفع ادلفردات" لطلبة الصف الثامن يف فعالية استخدام وسيلة اللعبة  -2
. الباحثة : 2016مدرسة مالورمان ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت سنة 

 سريفة.
فعالية استخدام لعب "اإلستماع واستيالء الكلمات" على تعليم اإلستماع لطلبة  -3

كومية بنجرماسُت ادلتوسطة اإلسالمية احل 1الصف السابع يف مدرسة بنجرسالتن 
 . الباحثة : ليلي روسلياين.2014سنة 
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ىناك توجد من الرسالة العلمية ثالثة مواضع، كل ادلوضوع يبحث عن تعليم 
ادلفردات واإلستماع ولكن فرق ابلرسالة العلمية الباحث ىي ادلوضوع األول يستخدم 

ستخدم بوسيلة اللعبة بوسيلة اللعبة "إيصال سريع" يف سيطرة ادلفردات وادلوضوع الثاين ي
"سرعة رفع ادلفردات" يف تعليم ادلفردات وادلوضوع الثالث يستخدم لعب "اإلستماع 

للعبة اللغوية ابستماع، ولكن الباحث يستخدم واستيالء الكلمات" على تعليم اإل
 "مطاردة الكلمة من احلرف األخَت" يف تعليم ادلفردات.

 ادلسّلمات األساسية وفرضية البحث -ح 
ة األساسية على أىداف البحث ومسائلة ىذا البحث، فالباحث رزم ادلسّلمبناء 

لعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف األخَت" تسّهل الطلبة يف ال : إذا يستخدمأي
 تسريع ان تفهم عن ادلفردات أفعال من دون استعماذلا.

 أما فرضية البحث اليت أخذ الباحث عن :
 بُت نتيجة الطلبة ابستخدام ذات داللة احصائية فرق توجد، (Ha)الفرضية البديلة  (1

ونتيجة الطلبة بدون تلك اللعبة  "مطاردة الكلمة من احلرف األخَت"لعبة اللغوية ال
ىولو سوجني احلكومية السادسة  ادلتوسطة اإلسالمية درسةادللطلبة الصف الثامن يف 

 .بكاليمنتان اجلنوبية اتجنو
بُت نتيجة الطلبة  ذات داللة احصائيةال توجد فرق ، (H0)الفرضية الصفرية  (2

ونتيجة الطلبة بدون  "مطاردة الكلمة من احلرف األخَت"لعبة اللغوية ال ابستخدام
سة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الساد درسةادلتلك اللعبة لطلبة الصف الثامن يف 

 .بكاليمنتان اجلنوبية ىولو سوجني اتجنو
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 هيكل البحث -ط 
 البحث سأبُّت مخسة فصول: يف ىيكال

: يشمل ادلقدمة اليت تتأّلف من خلفية البحث والتحديد اإلجرائي الباب األول
وأسئلة البحث وأىداف البحث وأمهية البحث وأسباب إختيار ادلوضوع والدراسات 

 السابقة وادلسلمات األساسية وفرضية البحث وىيكل البحث.
األلعاب  ذي يتأّلف من ادلبحث األول: يشتمل اإلطار النظري الالباب الثاين

 .تعليم ادلفردات ينوادلبحث الثا اللغوية
: يشتمل منهج البحث الذي يتأّلف من نوع ومدخل البحث، الباب الثالث

تو والبياانت ومصادرىا وأساليب وموضوع البحث ورلتمع البحث وعين تصميم البحثو 
 البياانت.وأسلوب حتليل  وتصميم القياسات مجع البياانت

: يشتمل حتليل البياانت ومناقشتها الذي يتأّلف من حملة عن ميدان الباب الرابع
 البحث وتقدمي البياانت وحتليل البياانت وتفسَتىا.

 : يشمل اخلادتة اليت تتأّلف من خالصة البحث وتوصيات البحث.الباب اخلامس

 


