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  لباب األولا

 مقدمة

  

 خلفية البحث . أ

كثري من  و. ١إنّ اللغة العربية هي من أقدم اللغات وأغناها على اإلطالق

و كانت  .مصادر العلوم واملعارف السيما العلوم واملعارف الدينية جاءت ذه اللغة

 .٢اللغة العربية هي إحدى لغات العامل و الغنية باملفردات

حيدث هذا .وهي وسيلة لالتصال، اإلنسان اللغة هلا دور هام ىف حيات

 .و اإلنسان يتصل باالخرين ىف أشكال التفاعل، ألن اإلنسان خملق اجتماعي

تنتجها من (إن اللغة هي نظام من الرموز الصوتية اليت هلا معىن و توضيخ 

وهي تستخدم كوسيلة لالتصال ،اليت هي موصوف اعتباطي و التقليدي) أداة النطق

 .لبشر لتعبري املشاعر و األفكارمبجموعة من ا

أن اللغة هي االتصال بني االفراد كامال و فعاال لنقل األفكار و الرسائل 

. ال يستطيع إلنسان التصال بينهم إال باللغة. واألغراض واملشاعر واالراء لالخرين

                                                        
  ٥٣: ص، )٢٠١١، جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم: ماالنج(، منهح اللغة العربية ملدارس اإلسالمية من الطراز، ديوي محيدة١
 Taufiqurrohman. 2008.”Leksikologi Bahasa Arab”. Malang: UIN-Malang Press. Hal 185يترجم من ٢
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هذا هو السبب ىف أنه من املعقول إن مجيع األنشطة اليت نقوم ا طوال حياتنا ىف 

 .ة إىل اللغةحاج

و ىف احلقيقة إن تعليم اللغة له أغراض منها تكوين التالميذ ىف االستماع 

تلك املهارات األربعة ال يفرق بعضها ، والتكلم والقراءة والكتابة ليكونوا ماهرين فيها

 .عن بعض ألا وحدة متعلقة متكاملة

هو الناحية من النواحى اليت يكون الشخص ماهرا ىف استعمال اللغة 

إن مهارات اللغة تتعلق بفهم املفردات "وهذه كما قاهلا تاريغان . استيعاب املفردات

كلما ازدادت املفردات و ازدادت املعرفة عنها ازدادت املهارة ، كيفية كانت أم اكمية

 .اللغوية على طريقة ناجحة

اعتمادا على املالحظة السريعة حول تعليم اللغة العربية للمبتدئني يبدو أن 

فالصعوبة تشتمل على نوعني ومها نطق . املفردات الغريبة ال متس حاجة التالميذ

 .املفردات و كتاا كتابة صحيحة

هناك كثري من الطرق الىت يستطيع أن نستخدمها ىف استيعاب املفردات 

وبطريقة اخرى ىف حفظ ، باستخدامها متتابعة و ثابة ىف حيام التعلمية. على التالميذ

 .شكل وكتابة و معىناملفردات 
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املشاكل املسابقة ىف حاجة ماسة إىل البحث والعالج حىت وجدنا الطريقة 

 .املالئمة ىف حل املشكالت من استيعاب املفردات

. إذا كانت املشكلة ال تبحث ستؤدى إىل اخنافضهم ىف استيعاب املفردات

الستماع تكون املشكلة عائقة سيصرة املهارات اللغوية االخرى وهي مهارات ا

أما الفائده هلذا امر معرفة فعالية هذه وسيلة لترقية استيعاب . والكالم والقراءة والكتابة

على املفردات اللغة العربية أم ال؟ وإذا كانت فعالية فستطبق كوسيلة لتدريس املفردات 

 .وخصوصا العربية، ىف تعلم لغة أجنبية

فة و دور املدرس هو أن الوظي" وقال جيجي و برلينر استشهد مها مأمون

وهذا العمل يطلب من املدرس . صاحب املشروع التعلمية و تنفذها ىف عملية التعليم

 وتطبق الطريق التدرسية املناسبة. االبتكار

ىف هذا الوقت قد يكون ال يزال هناك كثري من مدرسني اللغة األجنبية 

التقليدية ىف تدريس خاصة مدرس اللغة العربية الذين ال يزالون يستخدمون الطريقة 

مع أن تعليم هذه املفردات هي أمر ضروري حيتاج املدرسني طريقة ، املفردات للتالميذ

 .و وسيلة جيدة ودقة ىف عملية تعلمهم

منها ، ىف عملية التعليم و التعلم ىف الفصول هناك من العناصر املشروعات

الكيفية .تعليمية املرجوةتستخدم األداة ىف العملية التعليمية للحصول على األهداف ال
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ولذلك فالعملية التعليمية حتتاج الوسيلة . ونتائج التعليم يرتفعها الوسيلة التعليمية

 word( منها استخدام وسيلة جدار الكلمة . التعليمية لتساعد استيعاب املفردات

wall.( 

هو جمموعة املفردات نظمت بشكل منهجي ) word wall (جدار الكلمة 

هو  ) word wall( جدار الكلمة . حرف الكبرية ولصق على جدار الفصولتقدم مع األ

هذه الوسيلة تصميم . وسيلة التعليم ينبغي أن تستخدم ليست معروضة أو مشاهدة

وميكن أن يورط التالميذ ىف تصنيع و أنشطة . لترقية أنشطة جمموعات الدراسة

 .هم املفردات يارتفعيرجى ف ) word wall ( باستخدام جدار الكلمة . استخدامه

لذلك مشكلة من املفردات هامة جدا لريفع إىل السطح من خالل العمل 

 .العلمي للبحث ألا توجد ىف حول اللغة العربية ىف والية التربية

  

 قضايا البحث . ب

  : إىل خلفية البحث قدم الباحث القضايا كما يلى  مناسبة

املدرسة الثانوية  طالبلالعربية اللغة تعليم املفردات تطبيق كيف  .١

  ( معارف موجوفورنو ماكيتان باستخدام وسيلة جدار الكلمة 

word wall(؟ 
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استيعاب الطالب ترقية ل)word wall  (كيف فعالية وسيلة جدار الكلمة  .٢

 ؟املدرسة الثانوية معارف موجوفورنومن  فردات اللغة العربيةمب

  أهداف البحث. ج

  :أما أهداف البحث   

املدرسة الثانوية معارف  املفردات العربية لطالبعليم تتطبيق  ملعرفة  .١

 ؟)word wall  (موجوفورنو ماكيتان باستخدام وسيلة جدار الكلمة 

لترقية استيعاب  )word wall  ( استخدام وسيلة جدار الكلمة ملعرفة فعالية .٢

 املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو؟الطالب مبفردات اللغة العربية من 

 

  البحث أمهية. د

  :أما أمهية هذا البحث 

لزيادة معلومات عن طرائق ووسائل التعليمية لتنمية مهارة  :   للمدرسة .١

 الطالب يف تلك املدرسة
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لتزويد املدرس بالطرائق والوسائل التعليمية املناسبة بتعليمه و  :   للمدرس .٢

ميكن استخدام هذه الوسيلة ىف عملية تدريسه خاصة ىف 

 .تعليم املفردات

ليسهل الطالب يف فهم املادة بإبتكار طرائق و الوسائل  :   للطالب .٣

فردات يدة و ارتفاع استيعاب الطالب من املالتعليمية اجلد

 ) word wall(باستخدام وسيلة جدار الكلمة 

زيادة العلوم للباحث والستيفاء شرط من شروط اإلمتحان ل :   للباحث .٤

، )S.Pd.I(وىل األ الشهادة بالدرجة على حصولللاإلحلاقي 

تعليم اللغة العربية جامعة  والتعليم قسمىف كلية التربية 

 .سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا

  حدود البحث. ه

  :اقتصر البحث على احلدود التالية   

حدود البحث من هذا املوضوع اقتصر على فعالية : حدود املوضوعية  .١

يعاب الطالب لترقية است )word wall  (استخدام وسيلة جدار الكلمة 

فردات اللغة العربية ىف الفصل العاشرمن املدرسة الثانوية معارف مب

  موجوفورنو ماكيتان
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باملدرسة الثانوية معارف ، مكان البحث ىف الفصل العاشر:   حدود املكانية .٢

 موجوفورنو ماكيتان

 .سبتامبري ١٩ –أغوستوس  ١٩  وجتري هذا البحث منذ:   حدود الزمانية .٣

 

  توضيح بعض مصطلحات البحث. و

  :شرح الباحث بعض املصطلحات لنيل الفهم من هذا املوضوع، كما يايل 

كما قال اهللا تعاىل . هي من كلمة فعال أي صغة مبالغة :  فعالية .١

أما فعالية هي مصدر صناعى اسم تلحق " فعال ملا يريد"

. ياء النسبة تليها تاء التأنيث للداللة على طبقات املصدر

ا فعالية يف هذا البحث فهي على طبقات لتحصيل أم

 .الغرض

من افعال ) استخدما_يستخدم_استخدم(ر منمصد :  استخدام .٢

الوصل  بزيادة مهزة"استفعل"الثالثي املزيد على وزن 

 مبعىن اختذه خادم والسني والتاء
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هو وسيلة من وسائل التعليم موعة املفردات نظمت  : جدار الكلمة .٣

م مع األحرف الكبرية ولصق على بشكل منهجي تقد

 جدار الفصول

 ٣ترقية مبعىن رفعه وصعده –يرقى  –مصدر من رقي  :   ترقية .٤

    ٤.فرودا واملفرد مبعىن الكلمة –مجع من مفرد اصله فرد :   املفردات .٥

  سة سابقةادر. ز

 مارية القبطية:    اإلسم .١

 ٠٢٢٠٧٠٧٦D:  رقم القيد .٢

  ةالعربي اللغة تعليم قسم:   التربية كلية .٣

 bowling(فعالية دمج أسلوب بولنج كامبوس :  املوضوع .٤

kampus(  واالستجابة اجلسدية الكاملة)total physical response (

لترقية استيعاب املفردات للطالب باملدرسة املتوسطة دارالعلوم وارو 

 .سيدوارجو

 : لبحثا حتليل

                                                        
  ٢٧٦:ص. لسابقاملراجع ا٣
 يترجم من ٤

Ahmad warson munawwir kamus munawwir arab-indonesia, yogyakarta :1997 . 
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لكاملة حتليله تدل أن دمج اسلوب بولنج كامبوس واالستجابة اجلسدية ا

لترقية استيعاب املفردات للطالب باملدرسة املتوسطة دارالعلوم وارو فعالية 

  .سيدوارجو

. واما الفرق بني هذا البحث و البحث العلمي الذي قدمته مارية القبطية

أن البحث الذي قدمته الباحثة أنه استعملت طريقة دمج اسلوب بولنج 

استيعاب املفردات للطالب  لترقيةكامبوس واالستجابة اجلسدية الكاملة 

و أما الباحث هذا استعمل  العلوم وارو سيدوارجو باملدرسة املتوسطة دار

فردات اللغة العربية ىف لترقية استيعاب الطالب مب" ة جدار الكلم"وسيلة 

 .من املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكيتان الفصل العاشر

  

  خطة البحث.  ح

  :العلمي إىل مخسة أبواب وتفصيلها كما يلى  ينقسم الباحث هذا البحث  

والقضايا ىف  البحث، خلفية هايفاملقدمة، و :على الباب هذا حيتوي :  األول الباب

 البحث، وجمال البحث وحدوده ومنافع البحث، البحث، وأهداف

 وهذا .البحث وخطة، املوضوع وحتديده، دراسة سابقة وتوضيح

  .التالية املوضوعات فهمل وسيلة سيكون ألنه مهم الباب
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 :حيتوي هذا الباب على الدراسة النظرية تشتمل على :   الباب الثاين

، وأمهيتها، تعريفها، وسائل التعليمية يبحث الباحث عن: الفصل األول

  .واملعايري ىف اختيارها، واعهاوأن

استراتيجيات استخدام جدار تعريف جدار الكلمة و: الفصل الثاين

  .الكلمة

و أهداف ، و أمهيتها، اتمفرديبحث الباحث عن : لثالثاالفصل 

االختبار ىف تعليم و ، مراحل و مواد لتعليم املفرداتو، تعليمها

  املفردات

فعالية وسيلة التعلمية جدار الكلمة يبحث الباحث عن :  الفصل الربع

ىف املدرسة  الثانوية معارف  يعاب الطالب مبفرداتلترقية است

  موجوفورنو ماكتان

و جمتمع ، فروض البحث و، حث هذا البحث عن نوع البحثيب:   الباب الثالث

و حتليل ، وبنود البحث، و مجع البيانات، و عينة البحث، البحث

 .البيانات

لبيانات وحتليلها يبحث هذا الباب دراسة ميدانية على عرض ا:   الباب الرابع

  :وحيتوي على فصلني
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رسة الثانوية معارف حملة التارخية عن املد: الفصل األول

  .موجوفورنو ماكتان

وسيلة  استخدامفعالية  عن  حتليلعرض البيانات و   :الفصل الثاين

اللغة العربية ىف فردات لمة لترقية استيعاب الطالب مبجدار الك

  .الفصل العاشر من املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكيتان

  .على اخلالصة واإلقتراحاتاخلامتة، وحيتوي هذا الباب :   الباب اخلامس

 


