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 الباب األول

 مقدمة

املقدمة حتتوى على خليفة البحث, وحتديد البحث, ومسائل البحث, وأهداف البحث, 

 واإلفرتاضيات, وفوائد البحث, وتوضيح املصطلحات

 خليفة البحث .أ

احد العناصر يف اللغة العربية هو املفردات. هناك افرتاض أبن جمموعة املفردات  

لغوية.  العربية يف إتقان اللغة ، خاصة أربع مهاراتكافية ستساعد كثريا متعلمي اللغة 

لذلك جيب تعليم املفردات أبساليب وتقنيات جيدة من أجل املساعدة على تسهيل 

 عملية إضافة املتعلمني من اللغة العربية إىل مفردات املفردات اخلاصة هبم.

ة غاللغة هي سلسلة من األصوات اليت ينتجها كالم اإلنسان بوعي ، وأن الل

وظيفة اللغة ابإلضافة إىل كوهنا أداة للتعبري عن أنفسهم أيضا  1حتكمها منظومة ما.

 2اللتقاط أفكار ومشاعر اآلخرين )الوظائف االجتماعية(.

                                                           
1 Kusno Budi Santoso, Problematika Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta , 1991), hal. 1 
2 Robingatun, “Eksperimen Media Permainan kartu Bingo Dalam Pembelajaran Kosa Kata 

Bahasa Arab” Skripsi Pendidikan Bahasa arab, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 

2112), hal. 2 
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تعلم اللغة العربية ليس سهال كما تعلم لغتنا األوىل ، اإلندونيسية واجلاوية. هناك 

ي رس اللغة ، سواء تلك اليت هالعديد من املشاكل اليت جيب أن يواجهها شخص يد

افة لغوية يف الطبيعة ، مثل الصوت واملفردات والكتابة وغري اللغوية ، واليت ترتبط ابلثق

 3االجتماعية أو الثقافية االجتماعية.

واحدة ميكن أن تساعد يف التغلب على صعوابت الطالب يف التعلم يف املدرسة 

ة هي أداة ل كروايت إن وسائل اإلعالم التعليميهي وسائل التعلم اليت يطبقها املعلم. وقا

إن دور وسائل التعّلم مهم جدًا يف  4تعمل وميكن استخدامها لتوصيل رسائل تعلم.

عملية التعلم حبيث يسهل على الطالب فهم املعلومات اليت يرسلها املعلم ويفهمها. 

 ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن استخدام وسائل التعلم دعم التعلم الناجح.

وسائل التعلم هي مجيع األدوات )املساعدات( أو األشياء املستخدمة يف أنشطة 

تعلم ، هبدف نقل رسائل )معلومات( التعلم من املصادر )املعلمني( إىل التعليم وال

بناءً على هذه التعريفات ، فإن وسائل اإلعالم التعليمية هلا فوائد  5املتلقني )الطالب(.

عظيمة يف تسهيل تعلم الطالب للموضوع. جيب أن تكون وسائل التعلم املستخدمة 

                                                           
3 A. Akrom Malibry, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan tinggi, (Jakarta: 

PSPDA Depag, 1991), hal. 99 
2 E. Karwati, Manajemen Kelas (Classroom Management) guru professional yang inspiratif, 

kreatif, menyenangkan, dan berprestasi, (Bandung: Alfabeta, 2112), hal. 3 
5 D. John Latuheru, Media Pembelajaran dan Proses hasil Belajar Mengajar Masa Kini, 

(Jakarta: Depdikbud Dikti P2LPTK, 1911), hal. 12 
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تعلم  ة التعليم والتعلم وزايدة تنشيط أنشطةقادرة على جذب انتباه الطالب إىل أنشط

 الطالب.

املشكالت اليت حتدث يف هذا الوقت ، ال تزال مثل املعلمني الذين يطبقون 

طريقة صارمة يف تعلم اللغة العربية. وتشمل هذه العوامل االفتقار إىل املرافق الداعمة 

ق الطرق والنماذج وعدم توافاليت يستخدمها املعلمون يف عملية التعلم مثل وسائل التعلم 

واسرتاتيجيات التعلم. حبيث مييل الطالب إىل اجللوس واالستماع وتدوين املالحظات 

 وقبول املواد فقط ، دون أن يكونوا نشطني يف عملية التعلم.

يف عملية التعلم ، جيب أن يكون املعلم كمعلم قادرًا على تصميم التعلم الذي 

ذلك ، جيب أن يكون املعلمون مبدعني يف تصميم يكون أكثر إرضاًء للطالب. ل

مناذج التعلم اليت تتيح للطالب أن يكونوا قادرين على املشاركة بنشاط ، وانتقاد املواد 

املقدمة من قبل املعلم. يعد اختيار طرق التدريس ووسائل التعلم املناسبة أمرًا مهًما يف 

در رئيسية للمعلم. يقوم املعلمون قيعد تيسري تعلم الطالب املهمة ال 6عملية التعلم.

اإلمكان جبعل بيئة التعلم أكثر إمتاًعا واهتماًما للطالب. حبيث ال يشعر الطالب 

 ابمللل يف املشاركة يف التعلم.

                                                           
1 A. Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2119), hal. 15 
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يتم استخدام التعّلم اإلعالمي ليكون قادرًا على حتسني وتوجيه انتباه الطالب 

ملباشر بني علم ، واملزيد من التفاعل احبيث ميكن أن يؤدي إىل التحفيز واالهتمام ابلت

الطالب وبيئتهم. وسائل اإلعالم املستخدمة يف هذه الدراسة هي الوسائل املستخدمة 

 يف حفظ املفردات لتسهيل ذلك ابستخدام وسائل بطاقة الدومينو.

ورقة يتم حوافها  22بطاقات الدومينو هي عبارة عن بطاقة ألعاب حتتوي على 

 7نقاط. 6-0تنقسم كل بطاقة إىل حقلني ، كل حقل حيتوي على )نقاط كبرية( ، و 

ولكن على هذه الوسائل ، فإن لعبة الدومينو هي لعبة حتتوي على حقلني وكل حقل 

حيتوي على كلمات عربية أو املفردات وفقا للموضوع. يتم وضع احلقل املناسب فوق 

 منطقة البطاقة األخرى.

اقة الدومينو ، والطالب أسهل يف معرفة بساطة وسائل اإلعالم هذه بط

االستخدام وأكثر محاسا يف حفظ املفردات. ألن وسائل بطاقة الدومينو هذه بشكل 

غري واعي جتعل الطالب يلعبون وحيفظون أيًضا بعض املفردات املتوفرة ابلفعل على 

 وسائل بطاقة الدومينو.

                                                           
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2111), hal. 293 
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ر. من أجل يف منطقة بليتا أجرى املؤلف هذا البحث يف واحدة ابملدرسة الثانوية

تسهيل إجراء الباحث للباحث. وبصرف النظر عن الباحث ، كان املتدرب هناك 

وكان يف الصف احلادي عشر ، كما عرف الباحث الظروف واملرافق هناك. مع وجود 

قيود على املنشآت املوجودة ، فإن الباحثني واثقون من إجراء البحوث هناك. أن 

ظ املفردات بسرعة دون شاشات الكريستال السائل أو مرافق  الطالب قادرون على حف

كاملة مع تعلم حفظ املفردات ابستخدام بطاقات الدومينو. يفضل الطالب اللعب 

من خالل تعلم حفظ املفردات ، وحفظها بسرعة أكرب وأطول لتنسى املفردات مرة 

ابالهتمام  بأخرى. ألن الطالب يستمتعون بعملية التعلم أكثر متعة. يشعر الكات

صل "أتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات يف الفببحثه املعنون 

احلادي عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

9102/ 9191." 

 حتديد البحث .ب

لدراسة  ااستناداً إىل وصف اخللفية للمشكلة أعاله ، ميكن حتديد املشكالت يف هذه 

 كما يلي:
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عدم وجود اختالف يف وسائل اإلعالم يف تقدمي املوضوع ، حىت يشعر الطالب  (1

 ابمللل.

يف الفصل احلادي عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف  حفظ املفردات من طالب   (2

ال تزال منخفضة ، لذلك 2020 /2012كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

 ة حافز حلفظ املفردات.يتطلب وسائل اإلعالم مبثاب

 مسائل البحث .ج

 هل هناك أتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات يف الفصل (1

احلادي عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

 ؟2020 /2012

 لفصلااىل اي مدي أتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات يف  (2

احلادي عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

 ؟2020 /2012

 أهداف البحث .د

 هناك أتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات يف الفصلملعرفة  (1

احلادي عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

2012/ 2020 
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اىل اي مدي أتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات يف ملعرفة  (2

احلادي عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام  الفصل

 2020 /2012الدراسي 

 اإلفرتاضيات .ه

 اإلفرتاضيات هي االجابة املوقوته عن مسائل البحث, واالفرتاضيات يف هذا البحث: 

 (Haالفرض اخليارى ) (1

حلادي ا أتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات يف الفصلأّن هناك 

 /2012عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

2020 

 (Hoالصفر ) الفرض (2

حلادي ا أتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات يف الفصل مل جتد

 /2012عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار للعام الدراسي 

2020 

 فوائد البحث .و

 ( النظرية0
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الوثئق يف و ترجوا الباحثة أن تكون هذا البحث مفيدة لتمنية املعلومة وللمراجع 

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج .

 ( التطبيقية9

 للمعلم .أ

معلم ان يستطيع على تطبيق وسائل الدومينو لزايدة كفاءة الطالب يف حفظ 

 املفردات . 

 للطالب .ب

ابستخدام وسائل الدومينو يستطيع ان يزيد كفاءة و يسهل الطالب يف حفظ 

 املفردات . 

 للمؤلف .ج

لزيدة معلومات عن استخدام وسائل الدومينو على كفاءة الطالب يف حفظ 

 املفردات . 

 توضيح املصطلحات .ز

 ( التوضيح النظرري0
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وسائل التعلم هي مجيع األدوات )املساعدات( أو :  وسائل الدومينو .أ

األشياء املستخدمة يف أنشطة التعليم والتعلم ، هبدف نقل رسائل 

الدومينو  2ادر )املعلمني( إىل املتلقني )الطالب(.)معلومات( التعلم من املص

ورقة يتم حوافها )نقاط كبرية(  22هي عبارة عن بطاقة ألعاب حتتوي على 

 2نقاط. 6-0، وتنقسم كل بطاقة إىل حقلني ، كل حقل حيتوي على 

املفردات ابللغة العربية أو ما يسمى  : حفظ املفرداتعلى  كفاءة .ب

جمموعة من الكلمات أو الكنوز اليت يعرفها شخص املفردات ، هي عبارة عن 

املفردات هي  11ما أو األخالقيات األخرى اليت تشكل جزًءا من لغة معينة.

أصغر وحدة لغوية تتكون من نفسها ، وتكون الكلمات يف بعض األحيان 

يف شكل كلمات مثبتة. ابإلضافة إىل ذلك ، كل كلمة هلا شكل ومعىن ، 

 11وكذلك وظائف كل منها.

 ( التوضيح العملي9

 الدومينو وسائلأ. استخدام 

                                                           
1 John Latuheru, Media Pembelajaran dan Proses Hasil Belajar Mengajat Masa Kini…, hal. 

12 
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia…, hal. 293 
11 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1999), hal. 11 
11 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1999), hal. 11 
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كلعبة لغة أبشكال خمتلفة عن وسائط الدومينو ل الدومينو  تتميز وسائ

اليت نواجهها غالًبا يف عامة الناس. شكل وسائط الدومينو يف األلعاب اللغوية 

على اجلانب األيسر مع املفردات العربية ، بينما توجد على اليمني مفردات 

 إندونيسية. ولكن يف تنفيذ اللعبة على حد سواء لديها نفس القواعد.

 

 ب. القدرة على حفظ املفردات

حفظ املفردات هو القدرة على تكرار الكلمات اليت تتم عن طريق 

التكرار ابستخدام وسائط الدومينو. ابستخدام وسائط الدومينو اليت مت 

طالب على األقل من حفظ إعدادها من املعلم ، من املتوقع أن يتمكن ال

 املفردات املتوفرة على وسائط الدومينو.

 النظرايت .1

 ( استخدام وسائل الدومينو1
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الدومينو عبارة  12الدومينو عبارة عن بطاقات منقطة تشري إىل القيم العددية.

عن بطاقة لعبة تكون فيها البطاقة مستطيلة ومقسمة إىل وجهني ، اجلانب األمين 

 13مع عدد كسري واجلانب األيسر بقيمة كسرية.

مية إىل أن وسائل الدومينو هي وسيلة تعليالباحثة ختلص من البيان أعاله ، 

 قسمني سمة إىلممتعة وممتعة للطالب. بطاقة الدومينو هذه مستطيلة الشكل مق

متساويني ، مها اجلزء األمين واأليسر الذي حيتوي على املفردات العربية ومعانيها 

 اليت جيب إرفاقها مبفهوم البطاقة الصحيحة مع مفهوم البطاقة اليسرى.

بشكل عام ، الدومينو عبارة عن بطاقات مصنوعة من ورق مسيك قليالً 

ني مع  ى كل بطاقة تنقسم إىل حقلوصغرية وميكن أن تكون مستطيلة الشكل وعل

يف شكل كرات. استخدام  6-1كل حقل له قيمة حمددة مع عدد من األرقام 

 الدومينو بشكل عام هناك طرق الستخدامها على النحو التايل:

 العبني 4أو  3أو  2. يتم لعب هذه اللعبة بواسطة 1

                                                           
12 Reality, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: reality Publisher, 2111) hal. 339 
13 A. Rakhma, Penggunaan Media Kartu Permaianan Domino untuk meningkatkan 

keterampilan belajar pecahan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas III SD Negeri 

menuran 12 Baki Sukarjo, (Universitas Sebelas Maret, 2111) hal. 22 
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قسيمها متاًما ت . قم بتوزيع الدومينو املصنوع خصيًصا هلذه اللعبة ، حىت يتم2

 لكل العب.

. يضع الالعب األول بطاقة على الطاولة )قم أواًل بتنزيل من هو الالعب 3

 األول(

 . يف تسلسل عقارب الساعة ، يسقط الالعبون بطاقة واحدة عند كل منعطف4

. يتم ضبط قيمة البطاقة املقرتنة )املسقطة( وفًقا لقيمة البطاقة )املسقطة( 5

 يتوفر على الالعب املزيد من البطاقاتاملوجودة حىت ال 

. إذا مل يتمكن الالعب من اجلري ، فإنه يفقد دورة واحدة ويضع كل ورقة ال 6

 ميكن لعبها

. الفائز هو الالعب الذي ينفد من البطاقات أواًل أو إذا مل يتمكن مجيع 7

ل قالالعبني من املشي وما زالت البطاقة قائمة ، فإن الفائز حيدده الالعب أب

 عدد من البطاقات امليتة.

ها. بتعديل البطاقة إىل كلمات املفردات العربية ومعانيالباحثة يف هذه الدراسة ، 

يف هذه الدراسة ، تعد وسائل بطاقات الدومينو مبثابة وسيلة تعليمية ميكن استخدامها 

 جلذب اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية.
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كون الطالب املثلى للتعلم أثناء اللعب حىت ي تتميز وسائل الدومينو هذه ابلطبيعة

أكثر محاسة بشأن حفظ املفردات. تتميز وسائل الدومينو املقدمة من الباحثني ابلعديد 

من املزااي والعيوب. تتمثل نقاط القوة يف وسائل البطاقات هذه يف أنه يسهل محلها 

لى مفرات نه حيتوي عيف كل مكان ، ومثرية لالهتمام ، وجتعل الطالب أكثر نشاطًا أل

مت تعبئتها يف شكل لعبة ، وال تتطلب مساحة كبرية جًدا وسهلة االستخدام ، يف حني 

 أن عيب وسائل بطاقات الدومينو هذه هو أهنا غري متينة و من السهل املسيل للدموع.

يتم لعب بطاقة الدومينو هذه بشكل عام من قبل العديد من األشخاص الذين 

من خالل مزاوجة إحدى البطاقات مع بطاقة أخرى. لرتتيب وسائل  يلعبوهنا الحًقا

الدومينو ، جيب أن يعرف الطالب األسلوب وكيفية تشغيله. مت تعديل وسائل الدومينو 

يف هذه الدراسة وتكييفها لتعلم اللغة العربية. قواعد لعب وسائل الدومينو اإلعالمية 

 يف هذه الدراسة هي:

 طالب 5-4ينو هذه اليت يلعبها ( يف لعبة بطاقة الدوم1

بطاقة يتم توزيعها ابلتساوي على كل عضو يف اجملموعة  21( يتم منح كل جمموعة 2

 وبطاقة واحدة كبطاقة فتح "األويل" لبدء اللعبة.

 ( حيق للطالب الذين حصلوا على البطاقة "األولية" وضع البطاقة األوىل.3
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ة جاابت عن طريق دمج املفاهيم املوجود( بعد إصدار البطاقة ، يبحث الطالب عن إ4

على البطاقة اليمىن مع املفاهيم املوجودة على البطاقة اليسرى حىت نفاد البطاقة مع 

 الوقت املخصص.

( وهكذا ، لعبت من قبل الالعب التايل حىت يلعب مجيع األعضاء اللعبة وأثناء 5

 حفظ املتآمرين املوجودين يف الدومينو.

 

 

 ملفردات. قدرة حتفيظ ا2

ة واحملافظة حفظا مما يعين احلراس -حيفظ  -كلمة حتفيظ أتيت أيضا من كلمة حفظ 

واحلماية. يف القاموس اإلندونيسي ، أتيت كلمة حتفيظ من الكلمة احملفوظة ، مما يعين 

أهنا دخلت ذاكرة الدرس أو ميكن أن تقال عن ظهر قلب دون النظر إىل كتاب أو 

على البادئة حلفظ مما يعين حماولة استيعاب يف االعتبار مالحظات أخرى. مث احصل 

 لتذكر دائما.

 يف احلفظ العريب ، يستخدم املصطلح احلفظ مما يعين احلراسة واحملافظة واحلفظ. يف

حني أن احلفيظة هو شخص حيفظ بعناية ، شخص ما هو دائما على حراسة شخص 
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رآن شخاص الذين حيفظون القما يشارك دائما يف عمله. يستخدم مصطلح احلافظ لأل

 بثالثني جزءًا دون معرفة حمتوايت وحمتوى القرآن.

تتباين عملية احلفظ بني األفراد اختالفًا كبريًا: فهناك أفراد يسارعون يف احلفظ 

والبعض اآلخر بطيء يف حفظ املواد اليت متت مواجهتها. لذلك ، هناك العديد من 

 ألفراد من أجل دعم النجاح يف احلفظ ، وهي:العوامل اليت جيب مراعاهتا من قبل ا

 أ. هناك اهتمام كاٍف من الفرد جتاه الكائن عن ظهر قلب.

 ب. هناك إرادة ضخمة من داخل الفرد دون إكراه.

 ج. مت مرارا وتكرارا وبشكل منتظم

 د. الرتتيب املنهجي للمادة املراد تعلمها حبيث تكون سهلة التعلم.

اللغة اليت جيب أن يتقنها متعلمو اللغة األجنبية حىت املفردات هي أحد عناصر 

يتمكنوا من اكتساب مهارات التواصل مع تلك اللغة. يتم تعريف املفردات على أنه 

جمموعة من مجيع الكلمات اليت يفهمها الشخص ومن املرجح أن تستخدم لرتتيب مجل 

 ا يف ذلك:سمني ، مبجديدة. ميكن تقسيم املفردات )املفردات( من حيث وظيفتها إىل ق
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. املفردات املعجمية هي مفردات هلا معىن يف القاموس. مثل الكلمات قلم ، قمر ، 1

 بيت

. املفردات الوضيفية هي مفردات حتمل وظيفة معينة ، على سبيل املثال حروف اجلرة, 2

 أمساء اإلصريةوه ، أمساء املعجل ، الدملري ، وغريها من األشخاص املشاهبة.

 بحثترتيب ال .ح

: مقدمةو حيث تشتمل : خلفية البحث, وحتديد احلث, ومسائل   الباب األّول

البحث, وأهداف البحث, واإلفرتاضيات, وفوائد البحث, وتوضيح املصطلحات, 

 وحبوث السابقة.

: البحث النظري, حيث تشتمل : مفهم تعليم التعاوىن   ثاىنلالباب ا

 استخدام وسائل الدومينو, وأهدافوخصائصه, وأساسي تعليم التعاوىن, و تعريف 

استخدام وسائل الدومينو, و خطوات استخدام وسائل الدومينو, والصفات استخدام 

وسائل الدومينو, و ختطيط استخدام وسائل الدومينو, مزااي و عيوب استخدام وسائل 

الدومينو, و تعريف حفظ املفردات, وأهداف حفظ املفردات, و صعوابت يف حفظ 

وضعف التالميذ يف حفظ املفردات )اسبابه و عالجه(, وتعريف كفاءة  املفردات,
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حفظ, وعوامل كفاءة حفظ, و أتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ 

 املفردات و حبوث السابقة.

: منهجّية البحث, حيث تشتمل: مدخل البحث وتصميمه,  الباب الثالث

ائق, نية, التغيري واحلقائق ومصادر احلقمكان البحث, السكان البحث و املعنية والعي

 طريقة مجع احلقائق وأداوهتا, وطريقة حتليل البحث.

: نتائج البحث, حيث تشتمل: عرض البياانت وحتليلها الىت   الباب الّربع

 حصلتها الباحثة من املدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار.

 التحليل من النتائج البحث.: البحث, حيث تشتمل:  الباب اخلامس

 : اخلامتة, حيث تشتمل: التلخيص واإلقرتاحات. الباب السادس

 


