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 الباب األول

 المقدمة
 

 خلفية البحث .أ 

. دندودنييييدرسها التالميذ واجملتمع اإلاللغة العربية ىي إحدى اللغات األجنبية اليت  
ولذلك فمن الضروري دراسة اللغة ادلناسبة لغَت الناطقُت باللغة العربية. وميكن أن يتم تعلم 

 1تعليم ادلفردات.وكذلك يف لفة. اللغات األجنبية مبا فيها اللغة العربية بطرق وأساليب سلت
التالميذ يف تعلم اللغة  العناصر اليت البد من ان ييتوعبهاادلفردات ىي إحدى  

ادلفردات ىي مطلب اساسى وتعليم  2العربية لكي تقدروا على االتصال باستخدامها جيدا.
 3.من مطالب تعلم اللغة الثادنية و شرط من شروط إجابتها

 فحيب، أو فهمهتا اأصو دنطق  تالميذال قنم ادلفردات أن يتتعلي منوليس القضية  
 ،صحيح معناىا ميتقلة، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو رلرد وصفها يف تركيب لغوي

باإلضافة إىل ، قادرا على ىذا كلو تالميذإن معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون ال
 4ادلناسب. ليياقالكلمة ادلناسبة يف ا ماستخداعلى أن يكون قادرا شيء آخر ىو 

 ييّهل حىت العربية اللغة مادة ىف اإلبتكار للمدرس ينبغى العربية، اللغة درس يف 
 تعليمو ىف ادلادة ييتعد أن لو ينبغى العربية، اللغة ادلدرس يعلم أن قبل. دراستها فهم التالميذ
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. ادلفردات إلتقان التالميذ تيهيلب تتعلق الىت التعليمية كالوسائل التعليم يف يياعد وما
 يتضمن حبيث اذلامة اللغة عناصر من عنصور ادلفردات ألن ادلفردات يتقن أن للتالميذ وجب
 يف مهاراتو لو يزيد والشخض .الكاتب من أو ادلتكلم من اللغة يف واستخدمت ادلعاىن عليها
 اليت ادلفردات لىع متوقف الشخص اللغة مهارة كفاءة ألن ،مفرداتو زادت إذا اللغة

 5.اللفطية معادنيها استوعب
 ال ادلدّرسن ومشكالت التالميذ يف عملية التعلم ىو ان تشعر بادللل والكيل أل 

 حىت ال يهتم تعليمالوالطريقة واإلسًتاتيجية او الوسائل التعليمية يف  ادلدخلييتخدام 
ىي ديد التعليم اجل ووسائلتقنية ولذالك حتاول الباحثة ان تيتخدم يف التعليم.  التالميذ

 استخدام احملفوظات لًتقية إتقان ادلفردات. 
احملفوظات ىي إحدى من شعر العرب. زلفوظات تؤخذ من القرأن واحلديث واألثر  

الصحابة والنصائح وإرشادة من العلماء اليلف واخللف. وقيل إن احملفوظات ىي فكر 
حلياة الناس. مث يف ادلعهد كلمة "احملفوظات"  العلماء ادلاضى ادلضمون ادلعٌت وكثَت ادلنفعة

ليس كلمة أجنبية كمان، ىذه الكلمة تكون اجلملة بيدفع التالميذ لكي تيتطيع وشخصية 
طبعية ألن يف مجلة التعليم يف ىذه احملفوظات شكل احملفوظات الىت تنيكب أشعار 

  6اجلملة.
دلفردات العربية ألن يف ىذ البحث احملفوظات كأدوات البحث لًتقية إتقان ا 

احملفوظات عند بعض الناس ىي اجلملة اجلميلة الىت تيتطيع ان تنهض احلث يف ادنفس 
 اإلدنيان. و الباحثة ترجو ان يكون التالميذ دافعة حىت يتحمس يف التعليم.   
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 قضايا البحث .ب 

مبدرسة  للتالميذ ادلفرداتًتقية إتقان ل احملفوظات استخدامكيفية كيف   .1
 ؟اإلسالم الثادنوية االىلية فجاالجنان كيدول ماران فرابالنجاسعادة دنظام 

مبدرسة  للتالميذ ادلفرداتًتقية إتقان ل احملفوظات استخدام كيف فعالية .2
 ؟سعادة دنظام اإلسالم الثادنوية االىلية فجاالجنان كيدول ماران فرابالنجا

 

  أهداف البحث .ج 

مبدرسة سعادة  للتالميذ رداتادلف إتقان لًتقية احملفوظات استخدام دلعرفة كيفية .1
 .دنظام اإلسالم الثادنوية االىلية فجاالجنان كيدول ماران فرابالنجا

مبدرسة سعادة  للتالميذ ادلفردات إتقان لًتقية احملفوظات استخدام فعالية دلعرفة .2
 .دنظام اإلسالم الثادنوية االىلية فجاالجنان كيدول ماران فرابالنجا

 

 منافع البحث . د
 ث العلمي فكما يلي:أما منافع البح

للباحثة، منها: زيادة العلوم للباحثة والستفاء شرط من شروط اإلمتحان  .أ 
(، ىف كلية الًتبية S.Pd.Iقة األوىل )بحلصول الّشهادة بالّدرجة الط ينهائال

 ن أمبيل اإلسالمّية احلكومّية.ام قيم تعليم اللغة العربية جبامعة سودنيعلتوال

يف ترقية إتقان ادلفردات،  احملفوظاتالية استخدام فع عرفدل :درسوادل للمدرسة .ب 
 نوعة.تادل العربية اللغة تنمية الطريقة تعليم يفإذلاما وليكون 

 .ل اللغة العربيةاللمجتمع، زيادة احلزادنة العلوم و ادلعارف خاصة يف رل .ج 
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 مجال البحث وحدوده .ه 

أّما رلال البحث و حدوده الذى أرادت الباحثة ىف ىذا البحث بالنظر إىل 
 ميئلتها و مكان البحث تنقيمها الباحثة مبا يلى :

احملفوظات  استخدامو  ة ىف ىذا البحث ىي كفاءة إتقان ادلفرداتكادنت ميئل  -1
 ىف تعليم اللغة العربّية.

م الثادنوية االىلية مبدرسة سعادة دنظام اإلسالاحثة ىذا البحث أقامت الب   -2
 . فجاالجنان كيدول ماران فرابالنجا

مبدرسة سعادة دنظام اإلسالم الثادنوية االىلية فجاالجنان  أكدت الباحثة حبثها   -3
 مرّات لنيل دنتيجة واضحة ومعّينة. سبع كيدول ماران فرابالنجا

الباحثة بإقامة البحوث  تحدود رلال البحث ىف ىذا البحث ىي أن أراد -4
 عادة دنظام اإلسالم الثادنوية االىلية فجاالجنان كيدول ماران فرابالنجامبدرسة س

ىف ىذه ادلدرسة  ةالباحث تسبع مرّات لكن بتحديد وبضيق الوقت الذى وصل
 .مرات ست اتكون إقامته
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 توضيح بعض المصطلحات .و 

شرح الباحثة عن ادلصطلحات تس ،البتعاد األخطاء يف فهم ىذا البحث العلمي 
 كما يلي:ادلهمة  

 حيتاج" كمثل   تأثَت وقوة دنشاط اى فَ ّعال من صناعيّ  مصدر: ىي  فعالية 
أما فعالية يف ىذ البحث كل  7." كبَتة فعالَية ذي دواء إىل ادلريض  

 8طبقات لتحصيل الغرض.

ما( من افعال ااستخد - ييتخدم - من )استخدم : مصدر استخدام -
 9الوصل واليُت والتاء زةبزيادة مه الثالثي ادلزيد على وزن "استفعل"

 10مبعٌت اختذه خادم.

إحدى من شعر العرب. زلفوظات تؤخذ من القرأن  ىي:  احملفوظات -
واحلديث واألثر الصحابة والنصائح وإرشادة من العلماء اليلف 
واخللف. وقيل إن احملفوظات ىي فكر العلماء ادلاضى ادلضمون 

 11.ادلعٌت وكثَت ادلنفعة حلياة الناس
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 يعٍت  12يرقى اي رفعو وصعده. –مصدر من كلمة رقى  : ترقية
يرجى ارتفاع إتقان ادلفردات يف تعليم اللعة  احملفوظاتاستخدام ب

 العربية
 اصلو تقن. بذل جهد وعناية ودقة يف فعل شيئ او معٌت معرفة  إتقان :

 13شيئ حق ادلعرفة
 غة للغة والكلمة جزء أصغر من اللامجع من الكلمة لشكل : ىي  ادلفردات

 14.وصفاهتا احلرة

 

 البحوث السابقة . ز

تأثَت مادة الدراسة احملفوظات ، 0902502صفوان رزقي فوزي، برقم التيجيل   .1
على استيعاب مفردات اللغة العربية )دراسة شبو التجريبية على التالميذ يف 
الفصل الثاين من ادلدرسة "ام القرى" الثادنوية شيحمبالس بادندودنج الغربية للعام 

، قيم تربية اللغة العربية، كلية الًتبية والفنون، (2013 - 2012 الدراسي
 .2013جامعة ادندودنييية النربوية بادندودنج،
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