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األولبابال

قدمةامل

خلفية البحث: األول فصلال

ندونيسيا اآلن يف بيئة دينامية وتظهر ديناميات التغيري  .نظام الرتبية الوطنية 

تتثالثب أمة اإلندونيسية هي إليهاحتتاجالرتبية اليت.احملليةالعاملية والوطنية و : مستو

تمع، و  على تنمية اإلرادة، و رفع محاسة جيل قدرتالرتْبّية اليت متكن أن تطور قوة ا

.األمة لكشف انواع القوات ، و تطورها كامال و شامال

أن اللغة العربية هي إحدا اللغات الرمسية يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية 

ا تستعمل أيضا يف منظمات التابعة هلا مثل منظمة ا ليونسكو، ويونسيف وغريها، فإ

إقليمية مهمة مثل منظمة الوحدة اإلفريقية ورابطة العامل اإلسالمى، وكذلك يف مؤمترات 

١.دول عدم اإلحنياز ومؤمترات الدول اإلسالمية وغريها

.حيتاجون إىل اللغة للتواصلفالناسلناس للتفاعل، اوسيلة والتواصل ه

فتواصلن املفردات، ألنه بدون إتقان املفردات الكافية، مال ميكن فصلها كالمالو 

واملفردات هي إحدى عناصر اللغة املهمة اليت جيب .الينّفذ بصحيحمع اآلخرين شخص 

1 ض،  للغات األخرى، الر ٤ص . م١٩٧٩الدكتور علي دمحم القامسي، اجتاهات حديثة يف تعليم العربية للناطقني 
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املفردات الكافية من العربية ف٢.جنبية، وكذلك العربيةاأللغة الأن ميتلكها شخص يف تعلم 

للغةىعلالشخصان ينتدعممتكن  يوهكذا ميكن القول أن التواصل ه. التواصل 

و . املفردات الغنية واملنتجةاتقانمع العوامل الداعمة الرئيسية من اخلربة و مهارة اللغوية

دة  ولذلك الطريقة الصحيحة . للغة اليت تتقاناملفردات تعترب مهمة من عملية تعلم اإّن ز

.املفردات يف تعلم اللغة العربيةكى حتّقق متطّلبات تعلم مفردات اللغة العربيةحمتاجة اىل 

ميذالالتإتقان املفردات اجليدة، ولكن ميذ لديهمالالت, يف املالحظة األوىلو 

لتالميذ يف تعلم اللغات صعوبةو هذا يسبب . وهابسهولة ينسون املفردات اليت حفظ

الطريقة املستخدمة يف عملية التعليم و التعلم ال تزال تركز اهتمامها تلكمع األجنبية، 

العوامل اليت ينبغي لتحسني جودة تعلم اللغة العربية، توجد عدة.على الكتب املدرسية

بوسيلة معينة للمتلقي ) ساملدرّ (، ومنها يف جمال تسليم رسالة من املصدر إليهاالنظر 

قصة إىل أْن جتعل حالة و أّن ). التالميذ(الرسالة  الطريقة املستخدمة يف املْدرسة ال تزال 

هذا يسبب عقلّية التالميذ تزعم . مرفودة و مسرورة لتالميذ قادرين على تعلم لغة أجنبية

سهل نسياأأّن اللغة العربية كمادة صعبة جدا حىت أّن التالميذ أقل محاسة للتعُلم، و 

.طريقة التعلم مركزة فقط على الكتب املدرسيةاملفردات اليت متت دراستها النّ 

2 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Teori Dan Aplikasi , ( Yogyakarta:
Teras, 2011), hlm. 45.
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فعا لتعليم . الشك يف أن املعلم يرغب يف أن يكون تعليمه فعاال  ويقصد 

قصر الطرق وأقلها  الفّعال ذلك التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعليم 

البدائل ىحدإ٣.جهدا ووقتا مع احلصول على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية األخرى

احدى وسيلة . ستخدام وَساِئلِ التالميذاليت ميكن استخدامها لتحسني إتقان مفردات 

هي البديلة اليت ميكن استخدامها يف تعليم اللغة العربية هي وسيلة اللغز ألّن هذه الوسيلة 

العربية، لتعلم وإثراء املفردات. اكثر عامقةالتالميذلعبة اليت تتحدى االبتكار و ذاكرة ال

ميكن أن يتعلموا وحيفظوا املفردات قليال التالميذواستخدام وسيلة اللغز رافدة جدا ألّن 

يقّدمها الرتكيز على الكتب الصففقليال، حيث املدرس جيلب وسيلة مباشرة يف 

.املدرسية املوجودة

املفردات يف عملية تعلم العربية وخاصة عن إتقانتساعد املدّرساللغزوسيلة

ثريا تيرجى . تطوير وسيلة اللغز كوسيلة تعليمية يف مواد اللغة العربية.التالمذ عطى 

واستخدام . ، وخاصة يف إتقان مفردات اللغة العربيةالتالميذإجيابيا يف حتسني منجز تعلم 

ة أن تكون نتائج هذا التطور مفيدة الختبار فعالي. هذه الوسيلة إلدراك نسبة جناح التعلم

تقان مفردات اللغة العربية لتالميذ .استخدام وسيلة 

3 ٣٢-٣١ص . م١٩٨٢/ ٤/ ١ ض،أساليب تدريس اللغة العربية،دكتور دمحم علي اخلويل ،الر
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لبحث حتت العنوان و ْتم الباحثة  حتسني إتقان " على البيان السابق، 

وى " الوطنية"مفردات اللغة العربية بوسيلة اللغز لتالميذ املدرسة الثانوية  كو

"اجلنوبية

حتديد البحث: الثاىن صلالف

قبل املدّرس يف املدرسة ال تزال رتيبةالطريقة املستخدمة من .١

ينسى التالميذ بسرعة املفردات اليت مت حفظها.٢

البحثةمشكل: الثالث صلالف

املدرسة يفالثامنالصفن اتقان مفردات اللغة العربية بوسيلة اللغز لتالميذ هل حتس

الثانوية الوطنية؟

أهداف البحث: الرابع صلالف

ذلك لتحسني إتقان عملية استخدام وسيلة اللغز الفعال و عرفة كيفية عمل أو مل

.فردات التالميذم

فوائد البحث:اخلامس صلالف

يف اجلهود املبذولة لتحسني تعلم اللغة الرسالةومن املتوقع أن تساهم نتائج هذه 

:وبينها فيمايلىالعربية يف وزارة التعليم الواطنية، وخاصة يف أنشطة التعلم العربية، 
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لتالميذ.١

.بسهولةاملفردات اللغة العربيةالتالميذ مع وسيلة اللغز، وحفظ 

دّرسمل.٢

سيكون قادرا على تسهيل املدّرسني يف تدريس اللغة يلةاستخدام هذه الوس

.العربية وخاصة لتالميذ الذين ال يزالون يدرسون يف املدرسة الثانوية أو ما يعادهلا

ةباحثل.٣

املعرفة والبصرية حول املفردات من خالل وسيلة هذا البحث خربة إلضافة 

.اللغز

تعريف املوضوع: السادس صلالف

:تعريف العملي هوالاستنادا إىل البحث الذي سيتم القيام به مث 

يت من اللغة اإلجنليزية ال.١ وسيلة . تركيب الصورةيت لديها لغز معىن أو كلمة اللغز 

وسيلة اليت ميكن أن تسمح اللغز هو ال.اللغز لعبت من خالل مطابقة قطع اللغز

ا على حل املشاكل واأللغاز ميكن تدريب . تدرجييا لألطفال لتطوير قدر

٤.األطفال على تذكر وختيل

4 Angga Wahyu Nugroho, Efektivitas Penggunaan Media Gambar Puzzle Dalam
Pembelajaran Ketrampilan Berbicara Bahasa Prancis Siswa Kelas XII SMKN 1 Bantul, 2014.
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املفردات هى جمموعة من كل الكلمات اليت يفهمها الشخص ورمبا تستخدم .٢

يف شكل  واملفردات هي أيضا عملية تقدمي املواد التعليمية . لكتابة مجل جديدة

٥.كلمات أو مفردات كعنصر يف تعلم اللغة العربية

فرضية البحث: السابع صلالف

لغز ميكن الوسيلة. "اجلواب املؤقت للمؤلف ملشكلة إتقان املفردات هو كما يلي

"العربيةاللغةاملفرداتإتقانأن حتسن 

5 Imam Taufik, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Bekasi: Ganeca Exact, 2010


