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 لالباب األو 

 املقدمة

أساسيات البحثالفصل األول :   

ستطيع ان وت معناها يف هاوسعألوضها واألوا فصحاألاللغة العربية هي اللغة  

نزل ألجنية "اللغة العربية". ام اللغة ابستخدا لو منز  القرآن الكرمي ولذلك,يهدئ النفوس. 

وشرح  العربيةالنيب حممد ابللغة هللا سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي ابللغة العربية ورسل 

 تعليم اللغة العربية هي جزء من الدين علماؤا القرأن الكرية واهلديث ابللغة العربية.

انتشار اإلسالم على سطح  عن واملسؤولة املسلمني القادرين كل  واجب على وحكمها

 0للغة العربية.ابأن نفهم الدين اإلسالمي إ   كن  مناألرض. 

ْم "0(:19هللا يف سورة الزخرف ) قال  لاُك َع يًّا َل َرِب ْرآانا َع اُه قُا َن ْل َع انا َج ِإ
ونَ  ُل ِق ْع َر  "2(:19ويف سورة الشوري ) 9 تَا ِذ ْن تُا يًّا ِل َرِب ْرآانا َع َك قُا ْي َل ا ِإ َن يْا ْوَح َك َأ ِل ذََٰ وََك

َب  ِع َ  َرْي ْوَم اجْلَْم َا َر ي ِذ ْن َا َوتُا ْوهَل ْن َح َرىَٰ َوَم ُق ْل ما ا رِيٌق ُأ رِيٌق يِف اجْلَناِة َوَف يِه ۚ َف ِف
ريِ  ِع  0 يِف السا
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 ةياإلسالم لغةلكل مسلم. اللغة العربية هي  واجبا يف الشريعة اللغة العربية درست

 كوني أنعجاز القرآن. القرآن   ميكن إلمن  ةولغة القرآن. اللغة العربية هي أساسي

نفس اللغة العربية من الدين,  فإنّ  .أيضا للغة العربيةاب نعبدو  العربية بللغةالقراءة إ  

ما   فرض, و  يفهم إ  بفهم اللغة العربية و  ديثواهل القرأنفهم ال ومعرفتها واجب, فإنّ 

مث منها ما هو واجب علي األعيان, ومنها ما هو واجب  يتم الواجب إ  به فهو واجب

 التالميذ تعلمأن  لقراءة والكتابة جيباب التالميذيدرس تعلم ال عملية قبل 1علي الكفاية.

أربعة  توجد اللغة العربية  تعليمكما لغة أخرى, يف   فهم والتحدثأو أو  قدرة ا ستماع 

 ارات القراءة  ومهارات الكتابة.التحدث ومهمن القدرة وهي مهارات اإلستمع ومهارات 

وكما نعلم أن  املفردات هي عنصر هام  املفردات ختلع لتعلملن  لغة العربيةال متعل 
يف التعليم نفسها. وعلى الرغم من  ا ختالف الرأي كثري يف حول علي معىن اللغة 
ومكصوده, ولكن يوافقون أن  املفردات ميلك  دور األهم لتحسني اإلجناح التالميذ يف 

 اللعة العربية.

أكثر من  ولكنعلى حفظه,  ميذالتال أيمر مثو م املفردات ليس جمرد تعليم املفردات يتعل

 على إتقان املفردات إذا وصلت بعض املؤشرات, يعين:ون ذلك يعترب املتعلم ليكون قادر 

 يكتبلفظ و أن  ن قادرونو قادرون على ترمجة األشكال املفردات جيدا, املتعلم وناملتعلم
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 ن على استخدامها يف مجلة بشكل صحيح,قادرو  املتعلمونمرة أخرى بشكل صحيح, 

 3سواء يف الكالم أو الكتابة.

التعلم املفردات ان تكون الشرط املطلق للتالميذ الذين يتعلم اللغة العربية, ولكن  يصعب 

 .حفظها. وهذا يعوق التالميذ يف مهارات التحدث

قدرة  نقم ا تصادف يف تعلم اللغة العربية هيمن املشاكل كثريا م احدي 

الثامن املدارس الثانوية املنورة بوطن  الفصل. يف عدد معني من الكلمات يفالتالميذ 

يعرف هذا عندما حياول  2الوسطي, ما زالت مل تظهر تعلم املفردات نتائج مرضية.

اللغة العربية كإحدى اللغات األجنبية املستفادة. حاول  التالميذ الباحث ملعرفة إتقان

ما زال ان  التالميذالباحث أن يطلب من بعض التالميذ لتحدث ابللغة العربية. ظهر 

. من  .يشعر صعوبة يف نطق اللغة العربية إضايف , أجرى الباحث أيضاا اختباراا مكتوابا

معايري احلد األدىن ملعايري ن وصل أتلميذا  91التالميذ فقط من  1ا ختبار , يُتوقع 

 ا كتمال. حسب رأيهم , ما جيعل اللغة العربية صعبة هو عدم وجود املفردات لديهم.

إتقان اللغة العربية  لتالميذالباحث حتديد مدى اويتجلى هذا عندما حاول  

نظر بعض البياانت أو قيمة تأن  . لذا حياول الباحثلغة أجنبية الدراسية ابعتبارها
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. (KKM)غري كافية  الطالبينظر القيمة القياسية من الفصل الدراسي األول. التالميذ 

 2وفقا للجدول أدانه:

No Jumlah Siswa Nilai Sempurna Nilai Tidak Sempurna Kelas 

0 91 2 09 2 

 0111 11,11 21,11  

1031-1039من كتاب التقومي الفصل الثامن يف ابريل  ۱جدول بياانت  

 كانكن أن يتأرر بعدة عوامل, سواء  درة التالميذ على تذكر املفردات اق نقم 

اهتمام  نقمالعوامل الداخلية وااارجية. العوامل الداخلية من التالميذ على سبيل املثال 

عوامل و أما الالتالميذ حنو التعلم, فإنه يؤرر على التالميذ مع اللغة األوىل "اللغة األم". 

ليست مواتية, أو اسرتاتيجيات املعلمني يف تدريس  اليت تفاعل البيئةهو  التالميذااارجية 

 املفردات نفسها

 انقم لعربية هيإتقان مفردات اللغة ا يفرر نقم التالميذ أتيف هذه احلالة,  

وبناء على مقابالت مع ل الدراسية نفسها. العربية يف الفصاللغة  تعلم املفردات

ية بوطن األوسطي. معروف رة الثانو الدينية املنوّ  ةرسالعربية يف املد اللغةاملواد تسجودين, 

 2عليها. حتصل يطلب التالميذ لكتابة كالم العربية اليت  أحياان تعلم اللغة العربيةأنه  يف 
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على  تالميذساعد التسوف لفظ املفردات بسبب ألنه  ان يعوق ا التالميذ يستطيع هذاو 

 ديدة.اجلفردات املحصول على ينسى عند  التالميذل  تذكر مؤقت وسوف جتع

ملفردات اللغة ا قدرة يف حتسني إجيادتعليم هو ابتكار يف , فمن الضروري كذلكو  

العربية. ا بتكار يف شكل اسرتاتيجيات وأساليب ومناذج والتقنيات والوسائل التعليمية. 

الفصل يف اللغة العربية فردات امل قدرة  جياد حتسني التحليل يبحث الباحثهذا  يف

 رة بوطن األوسطياملنوّ  ثانويةال ةرساملد يفالثامن 

 تحسني قدرةلالصورة  يلةوسا ةستخداماب هي ةكلاملش من نقم إحدي 

 ابستخداماملرئية.  وسيلةواحدة من الصورة هي  وسيلة. يف اللغة العربية التالميذاملفردات 

لتذكر مفردات  اللغة العربية منذ وقت املرئية  ةالصور أن التالميذ  يستخدم الصورة وسيلة

 حتسني قدرة بعنوان " يةعمل يبحثإجراء  حياول أن الباحثهذه املسألة  عرفطويل. ت

الثانوية  ةرسة لتالميذ الفصل الثامن يف املدصور ال العربية ابستخدام وسيلة املفردات اللغة

 رة بوطن األوسطي "املنوّ 

املشكلة حتديدالفصل الثاىن :   

 اما حتديد املشالت يف خذا البحث يعين: 
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لغة العربية الفصل الثامن يف املدرسة ملوضوعة الابلتالميذ ا تعليمنتائج  هاخنفض .0

 الثانوية املنّورة بوطن األوسطي.

يف املدرسة الثانوية املنّورة بوطن  نقم التنوّع ابلستخدام الطريقة التعليم .9

 األوسطي.

البحث  أسئلة:  لثالثالفصل ا  

السابقة, فكان الباحث يقدم مشكلة البحث " كيف أساسيات البحث  من          

قدرة املفردات اللغة العربية ابستخدام وسيلة الصورة لتالميذ الفصل الثامن يف املدرسة 

  ؟الثانوية املنّورة بوطن الوسطي

: أيداف البحث  رابعالفصل ال  

 فإن اهلدف من البحث, فهي : ,واملشكلة السابقةأساسيات من  

يف   الصورة يلةوس ابستخداممفردات اللغة العربية قدرة  حتسنيكيفية   ملعرفة   

 الفصل الثامن املدرسة الثانوية املنورة بوطن الوسطي.

 البحثأمهية :  امسالصل اخل

ميكن احلصول عليها من خالل وجود هذا البحث هي  أما الفوائد من املتوقع و

 التايل. على النحو
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 الفوائد النظرية .أ

ستخدام األنشطة اإلخاصة  ,دراسة اللغة العربية يف التعليم ريةخدالجع اكمر 

 .تالميذال بنيلتعزيز اإلبداع  الصورة وسيلة

 الفوائد العملية .ب

 لتالميذا .أ

يف عملية  التالميذيف عملية التعلم, وحتسني أنشطة تعلم  التالميذزايدة اهتمام 

 يف عملية التعلم. التالميذالتعلم, وحتسني القدرة على طرح 

 ملعلمنيا .ب

إىل تنفيذ وتطويع  املدرسون اإلبداعي ألنه مطلوب دائما لبذل جهود مبتكرة

ستخدمها. وحتسني قدرة تالنظرايت املختلفة وتقنيات التعلم والتعليم املواد اليت 

 .التالميذاملعلمني على حل املشاكل اليت تنشأ من 

 الباحث .ت

 .النتيجة التالميذومن املتوقع أن يزيد املعرفة املتعلقة بتحسني اإلبداع 

 ملدرسة  ا د. ا

 دات اللغة العربية على التالميذ.البحث يف حتسني قدرة املفر  اتساهم نتائج هذ
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 املوضع تعريف:  سادسالفصل ال

يلة الصورة الفصل الثامن يف فردات اللغة العربية ابستخدام وسحتسني قدرة امل

املدرسة الثانوية املنورة بوطن الوصطي. لتجنب سوء الفهم هذه الورقة, وتوفري الباحث 

 تعريفات وتفسريات ملصطلحات النحو التايل:

تفهمها الناس  من الكلمات اليت تشكل لغةهي جمموعة  اللغة العربية  مفردات .أ

 .مجل جديدة حىت يتمكنوا من التواصل مع شخم  ورنا تستخدم يف تكوين

ملدرسون لتمكني ا تصال الذي هي أدوات تعليمية يستخدمها ا الصورة  وسيلة .ب

من خالل العالمات والرم ري عنهالتعب يتم


