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 األولالباب 

 المقدمة

 خلفية البحثأ. 

 الشخصية الطالب وتشكيل ةلزراع عمل نوأ ىعل التعليم تفسَت ميكن

 اهلل قدمها اليت ةياكهد والوطن، تمعواجمل والدينلل واحلب ،وتعاىل سبحانو اهلل للخوف

 للحياة مفيد شيء كل تعليم نوأ ىعل التعليم تفسَت أيضا وميكن .وتعاىل سبحانو

لطف  نباىة و  يف عتبار، أوالاإل يف البدن، أو النشاط يف ذلك كان ، سواءالبشرية

 ةبشد ثرأيت ةرمسي عليميةت ةكمؤسس تعليم عملية خالل من التعليم جناح نأ 1.القلب

 و ،التحتية البنية ،ادلرافق ،التكاليف ،ادلربيون ،الدراسية ادلناىج ،الطالب: عوامل ددع

 .البيئية العوامل

 التعليمية ادلؤسسات يف تطويرىا مت اليت ةجنبياأل اللغات ىأحد ىي العربية

 ،ىاإلسالم بالدين تتميز اليت التعليمية وادلؤسسات عاىدادل يف ةوخاص ندونيسيا،إ يف

 الشعب معظم نأل. ادلفتوحة اللغوية اإلدارات بُت وادلشًتكة ادلدارس، يف حىت

 كتب وفهم لدراسة ةوسيل فقط ليس والعريب ىاإلسالم الدين ىو ندونيسياإل

                                                           
1
 Zuhairini, Dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 92. 
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 الشرق ةمنطق يف ةوخاص الدويل للتواصل كوسيلة دور ذلا اليت ةاللغ حىت. اإلسالم

 .األوسط

 اللغة خالل من. إنسان لكل تصالاإل وسائل أىم تتضمن العربية اللغة

 اللغة. البعض بعضهم لتعليم وتعلم اخلربات، وتبادل والتفاعل، التواصل ميكن البشرية

 ةأدا قبل من إصدارىا ويتم نظام لديو الصوت. الصوتية اتداأل من ةرلموع ىي

 صوت إىل نستمع عندما ذلك ونستمع، اآلخرون يتكلم عندما. اإلنسان خطاب

 .ادلتكلمُت قبل من ادلقصودة ادلعاىن يكون نأ ىو الكالم يف الصوت وظيفة. اللغة

 من اليوم ولنا ئما،دا تتطور اليت الدولية اللغات من ةواحد ىي العربية اللغة

 يف ومتنوعة جدا ةشامل ادلصطلحات العربية اللغة إىل ةضافباإل. التحول ةعملي خالل

الضمَت  دراسة ىو معناه بسبب وذلك ،اؼبعٌت قطاع من الشديد بالتازر وحىت السياق،

 مع ةتلفخم سياقات يف عنها التعبَت ةأم كل نأ من الرغم ىعل ادلتكامل، اإلنسان

 الشخص" نأ عن يعرب الذي بالبيان ةصل ذات العبارة ىذه نأ ويبدو. ضالبع بعضها

 2".بالعربية ىو عنو للتحدث اهلل ويدع الذي األول

 النىب مع التواصل. وتعاىل سبحانو اهلل نأ القران يف التعرض من ادلزيد وأكد

  : 31 ةياآل البقرة ةسور  يف اهلل مكال بالعربية، األشياء أمساء لتقدًن السلم عليو دمآ

                                                           
2
 Badruddin Abu Shalih, al-Madkhil ila al-Lughah al-Arabiyyah, Beirut: Dar al-Syarq al-

Arabi, tt, Cet. Ke-2, h. 33. 
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ظباء كّلها مثّ عرضهم على اؼبلئكة فقال أنبؤين بأظباء ىؤالء إن  دم األآو عّلم 

 )۳1كنتم صدقُت )

 اللغة يف (kosakata) ادلفردات ىو كما دمآ للنيب علم من أول نأ يعٍت ىذا

 ادلفردات إتقان عن ينفصل ال العربية اللغة تعلم نأف لذا. داتمفر  ىتسم العربية

 اليت اللغوية العناصر من ةواحد ىي ادلفردات" أفندي فؤاد محدأ وقال. انفسه العربية

 حذف احلصول ىعل ةقادر  لتكون ةجنبياأل اللغات من ادلتعلمُت قبل من إتقاهنا بجت

 3".اللغة مع التواصل يف

 اللغة إتقان ن  أ يعٍت وىذا فقط، ادلفردات دراسة خالل من ليس اللغة تعليم

 اللغة تعليم يف ادلفردات إتقان ولكن. ادلفردات حفظ خالل من فقط كافيا ليس

 ىعل وأيضا ،التعليمية ةأنشط من ةكامل ةسلسل عن ينفصل ال حىت ا،جد   مهم   العربية

 .الكتابة أو ،القراءة كالم،،  السمع سواء تدرس، اليت ادلهارات جوانب من جانب كل

 نأل. العربية غةالل تعليم جناح يف جدا مؤثر ادلفردات إتقان ادلعرفة نقص

 كيدأبالت شيء أفدت/يقول نأ ميكن ،النص أيقر  أو أخرى من احملادثات يفهم

 أحيانا ادلكتسب ادلعٌت ةمعرف عدم الواقع، يف. اؼبعٌت يعرف ال عندما جدا يصعب

 .العربية اللغة بتعليم ىتماماإ قلأ الطالب جيعل

                                                           
3
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat2009), 

cet.ke-4, h. 120. 
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 األطفال. العربية ةوخاص اللغة، تعلم يف مهم عامل ىتماماإل نأف ذلك، ومع

 ةجيد نتائج على حتصل ال كيدأبالت وميكن اللغة، تعلم يف ىتمامإ لديهم ليس الذين

 صعوبات ضد شكوى ىناك نأ اجملتمع يف أحباثنا أظهرت: "مفيد نور ويقول. اللغة يف

  4."ةخميف ةفأ هناأوك تبدو ةالقراني اللغة ىذه. العربية اللغة تعلم

 ةشامل ةفلسفي قيم ذلا ولكن خطاب، رلرد ليست ربيةالع اللغة ن  أ يعٍت وىذا

 حتتل 5.والشيطان ادلالئكة لغة حىت واجلحيم، السماء سكان لغة اهلل، ةبلغ ألهنا متاما،

 العربية اللغة يورط ما وىذا. العادلية العوامل خمتلف بُت سًتاتيجياإ موقعا العربية اللغة

 إىل واحلاجة ادللحة الضرورة. العادلي عصرال ىذا يف األوقات مجيع يف دائما تنمو اليت

  :التالية العوامل عن ةنامج العربية

 مجيع قبل من ةمطلوب العربية اللغة نأف التايل،. ةوالسن   القران لغة ىي العربية .1

 هلل،ا ادلختلفة واحملظورات الوصايا ةومعرف ةوالسن القران وفهم ةلقراء ادلسلمُت

( 22) طو ةسور  القران يف اآليات كما. خرىاأل والشريعة القوانُت عن فضال

 :113 اآليات

                                                           
4
 Nur Mufid dan Kaserun AS.Rahman, Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia, 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), cet. Ke 1, h. 5. 
5
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h.2 
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نزلناه قرانا عربيا وصرّفنا فيو من الوعيد لعّلهم يّتقون أو حيدث ؽبم ذكرا أوكذلك 

(11۳) 

 بدءا. بالعربية ذلك يفعل ان جيب يصلي، الذي ادلسلم. الصالة لغة ىي العربية .2

 ادلد عند القراءات صَتة،الق احلروف الفاحتة، فتخار،اإل التكبَت، النية، من

 .العربية باللغة الصالة لنهاية احنٍت واجلزر،

 العريب قتصاداإل منا احلديثة، ةوناأل ويف. قتصادياإل اجلانب من العربية اللغة .3

 العربية ةالما ةحيا توازن الشرط ىذا ويعزز. ادلعادن وإنتاج النفط ةوفر  مع بسرعة

 .والسياسية قتصاديةاإل الناحيتُت من

 قبل من األوىل كلغة العربية اللغة وتستخدم. العربية اللغة مستخدمي من لعديدا .4

 وىذا. ةسالمياإل الدولة حناءإ خمتلف يف ةثاني وكلغة عربيا بلدا 22 من أكثر

 باعتبارىا العربية اللغة استخدام العامل يف البلدان من السابعة حوايل نأ يعٍت

 .الوسيطة اللغوية أو األوىل الكلمة

 لغة الدين، لغة أصبحت ألهنا ،ةىام ضرورة ىي للطالب العربية وظائفال

 اللغة التجارية، اللغات اإلسالمي، العامل لغات ،(BPP)األمم بُت الرمسية تصالاإل
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 اللغة اللغات، والتكنولوجيا العلوم الثقافية، اللغة ،اإلسبلمية والصَتفة قتصاديةاإل

 6.القانوين

 للمسلم بالنسبة ةوخاص اليومية احلياة يف العربية لغةال دور ةبامهي يتعلق فيما

 ادلفردات ختيارإ نأف اللغة، خالل من الرسالة إيصال يف مث والتواصل العبادة يف

 اللغة، عرب ادلنقولة للرسالة دقيق فهم. الوصايا يف معٌت عن للكشف مهم ادلناسبة

 ميتعل ويرتبط. فيها دمةادلستخ دلفرداهتا الصحيح بالفهم منها الكثَت يتحدد واليت

 السياق يف استخدامها على القدرة إىل ةضافباإل الكلمات، معاين بإتقان ادلفردات

 7.حال يأ على ادلناسب وادلكان الصحيح

 والتعلم التعليم مشاكل ىي اليوم التعليم عامل واجههات اليت وادلشاكل

 ادلواد نقل على العادية التعليم ةعملي سياق يف التدريس يقتصر وال. الضعيفة

 حيث من. الطالب يتعلم حبيث البيئة تنظيم عملية نوأ على أيضا يفسر بل ،التعليمية

 8.التعلم الحتياجات ادلستخدمة التكنولوجية النتائج بتطوير ثراأت أكثر التعلم،

 رلال يف التجديد جهود متزايد حنو على والتكنولوجيا العلم تطوير ويشجع

 بكثَت، خراتأم ليس التعليم رلال نأ كما. التعلم عملية يف وجياالتكنول نواتج استخدام
                                                           

6
 Toni Pransiska, Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia: Hestoris dan realistis, 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h.69 
7
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang 

Press, 2009), h.54 
8
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2009), h.103 
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 من كشكل إتقاهنا ادلعلمُت على جيب اليت العوامل واحد. التكنولوجيا يف والسيما

 ميكن حبيث. وسيلة التعليمية شكل يف التكنولوجيا استخدام ىو حًتافاإل شكالأ

 9.ومتكُت بنجاحو  صحيح بشكل للمتعلمُت تسليمها تمت اليت ادلواد ىضم

 التعلم ةعملي ةوفعاذل تسهيل فقط ليس تصالاإل وسيلة التعليمية باستخدام

 أىم من واحد ىو الوسيلة ميالتعل. ىتمامإل أثاره أكثر التعلم جعل أيضا ميكن

 شكل يف سواء الطالب، إىل تسليمها ليتم الرسائل حتميلها كنمت اليت العناصر

 .والبشر التدريس، ومواد أدوات،

 تستخدم ال التعليمية ادلؤسسات قبل من تنفيذىا يتم اليت وسيلة التعليمية

 احملاضرة، طريقو استخدام األحيان من كثَت يف وادلعلمُت األمثل، النحو على حاليا

 وإيالء يسمعون، والطالب ادلعلومات تسجيل فقط األطفال من التعلم عملية حبيث

 ليس ادلطاف هناية يف بنفسك ريفوالتع. ختالفإ يأ بدون السجالت ىتماماإل

 يف األطفال إىل جلبها تمتس ةفعال تكون اليت ادلشاكل وحل األفكار أثاره يف خالقا

 .  اليومية احلياة

 جتماعياإو  وجسديا روحيا الطالب يشارك نأ جيب العربية، اللغة تعليم يف

 اللغة نم ادلستفادة الدروس فهم وقوانُت النظريات عن اخلاصة حقائقهم إلثبات

                                                           
9
 Asnawir dan Basyirudin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputata Pers, 2002), 

h.1. 
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 ن  أ من كدأالت ميكن التعلم عملية يف تغطيتها يتم مل إذا. العلمية خالل من العربية

 ،ةمنخفض التعلم أداء على تؤثر وسوف ادلفردات فهم مفهوم على السيطرة عدم

 .العربية الدروس يف ادلفردات وفهم

 لةكوسي عرفت ستطيعت ةمتوسط. ادلتوسطة اجلمع ةصيغ ىي يلةالوس كلمة

 من ةواحد ىي عالماإل وسائل. ستقبالإ اجلهاز إىل ادلرسلة من تصالاإل قدًنت أو

 إىل واستنادا. اجملتمعية األمساك إىل تصاالتلإل رسول ةمبثاب وىي تصال،اإل مكونات

 . تصالإ عملية ىي ميالتعل عملية نأ القول ميكن التعريف، ىذا

 ،(ادلرشدين) وادلعلمُت للتواصل، مكونات ةمخس التعلم عملية وتتضمن

. ميالتعل وأىداف ،(اجلماعية األمساك) والطالب ،وسيلة التعليميةو  م،يالتعل ومواد

 م،يالتعل مواد( رسالة) لنقل استخدامو ميكن ما كل ىي وسيلة التعليمية فان لذلك،

 ميالتعل ةأنشط يف الطالب ومشاعر وأفكار ىتماماتإو  ىتمامإ حتفز نأ ميكن حبيث

 12.ميلتعلا من الغرض لتحقيق

 نشطُت يكونوا نأب للطالب يسمح تعليمي منهج ىو ةعالمياإل البطاقة نوع

 ويف فرديا سواء حد على. ادلادية ادلفردات ةوخاص العربية، اللغة فهم يف ومسؤولُت

                                                           
10

 Daryanto, Media Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 4-5 
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 ادلشكلة حول كتشافواإل  والبحث والتفكَت، الفرز، بطاقة مع ميالتعل. رلموعات

 (.الطالب) للمتعلمُت البصَتة أو والفهم الفهم وإعطاء مغزى أكثر سيكون احلقيقية

 ختيارإ طريق عن ميالتعل ةوطريق سًتاتيجيةاإل ىي البطاقة ختيارإ ةوسيل

 الفرز بطاقة نأ ىارتونو قال مث. الطالب تعلمها اليت ادلادة عن الكشف لغرض البطاقة

 كائن، لحو  احلقائق الصفات، ادلفاىيم، لتعليم هااستخدام ميكن تعاوين نشاط) ىي

 11.ادلعلومات تكرار أو

استخدام  أحباثًا يف الفصل الدراسي بعنوان ةري الباث ذبوعلى ىذا األساس، 

باؼبدرسة ال انوية  األولاؼبفردات لدى طبلب الصف  تعليموسيلة بطاقة الفرز يف 

 ولتجنب م.۲219/۲222للعام الدراسى  أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلمية

 كيداتأتال إعطاء إىل باحلاجة ادلؤلفون يشعر أعاله، ادلذكور ادلوضوع تفسَت ةأساء

 :التالية

 التعليمية وسائل من ستفادةاإل كيفية عملية أو استخدام ىو االستخدام .1

 .للطالب جيد بشكل ادلواد نقل على ةقادر  لتكون ادلوجودة

 وادادل ىعل حتتوي اليت بطاقة ها،شكل مستطيل ةورق يى الفرز بطاقةوسيلة  .2

 .الطالب من لعدد وفقا عشوائيا ويستخدم

                                                           
11

 Hartono, “PAIKEM Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan”, 

(Pekanbaru: Zanafa, 2008), h. 94 
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 يعٍت ادلفردات قاموس يف. اؼبعٌتو النطق من كل ،ةعربي مفردات ىي ادلفردات .3

 يف ادلادة حول العربية ادلفردات ىو العربية باللغة ادلقصود فما. اجلمل/الكلمات

 .الطالب كتاب

 البحث مشكالت.  ب

اؼبفردات لدى طبلب الصف  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز يف  كيف .1

للعام الدراسى  أجونجج تولون األوىلاغبكومية  اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية  األول

 ؟م۲219/2222

اؼبفردات لدى طبلب  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز يف  مشكبلتما  .2

للعام  أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية  األولالصف 

 ؟ م۲219/2222ى الدراس

اؼبفردات لدى  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز يف ثّل اؼبشكبلت يف  ما .3

 أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية  األولطبلب الصف 

 ؟م۲219/2222للعام الدراسى 

 

 

 



11 
 

 
 

 أهداف البحث. ج

الصف  اؼبفردات لدى طبلب تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز يف لوصف  .1

للعام الدراسى  أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية  األول

 .م۲219/2222

اؼبفردات لدى طبلب  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز يف  مشكبلت لوصف .2

للعام  أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية  األولالصف 

 .م۲219/2222الدراسى 

اؼبفردات لدى  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز يف صف ثّل اؼبشكبلت يف لو  .3

 أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية  األولطبلب الصف 

 م.۲219/2222للعام الدراسى 

 أهمية البحث د.

 .األمهّية النظرية .1

فة العلمية لتحسُت وإثراء اؼبعر  ا البحث العلمىمن اؼبتوقع أن تطور نتائج ىذ

 فهم الطبلب للمفردات.
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 األمهّية التطبيقية .2

، من أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلمية ية انو مدرسة ال بالنسبة ؼبعلم . أ

م اؼبفردات لطبلب يبلت يف تعلكمدخ  ا البحثؼبتوقع استخدام نتائج ىذا

 .أجونجلونج تو  األوىل اغبكومية اإلسبلميةال انوية مدرسة من  األول صفال

، أجونجتولونج  األوىل اغبكومية اإلسبلميةال انوية مدرسة بالنسبة لطبلب  . ب

دائًما يف الطبلب على أن يكونوا نشيطُت  بحثال اكن أن ربفز نتائج ىذدي

عدىم أن يدركوا أن ىناك العديد من األشياء اويس يلةمع ىذه الوس تعليمال

 الذي يتلقونو. تعليماإلجيابية يف ال

، أجونجتولونج  األوىل اغبكومية اإلسبلميةال انوية مدرسة ة ؼبؤسسات النسب . ج

ديكن أن تكون نتائج البحث مادة إدخال لتحسُت جودة اإلدارة/التنظيم 

 اغبكومية اإلسبلميةال انوية مدرسة  مفردات اللغة العربية لطبلب تعليميف 

 .أجونجتولونج  األوىل

قادرة  بحثال اوقع أن تكون نتائج ىذؼبتُت، من ابالنسبة للباث ُت اؼبستقبل . د

على جعل موطئ قدم يف صياغة التصميمات البح ية اؼبتقدمة األك ر عمًقا 

م ياللغة العربية يف تعل تعليمواألك ر مشواًل، خاصة تلك اؼبتعلقة بالبحث يف 

 مفردات الطبلب.
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 ه.  توضيح المصطلحات

 ةوفادل غَت لقراءا ولتجنب بحثال اىذ يف ةموضح ادلصطلحات ىذه وتعترب

 :التايل النحو ىعل

 التوضيح النظرى .1

 استخدامفهم   (1

تخدام  ندونيسيا يتم تفسَت اساإل اللغةيف القاموس العظيم من 

 البحث يف ىذاKBBI  12).22۰2:852(. ةكعملية، أفعل شيئاً، أرتدي

وسيلة بطاقة نوع  واألساليب اؼبوجودة يف ىو استخدام وسائل االستخدام

 شيوعا أكثر ادلطبوعة يلةالوس م اللغة العربية.يالطبلب يف تعل لتسهيل الفرز

. الفضفاضة وادلالءات واجملالت ةرشادياإل والكتب ادلدرسية الكتب ىي

 :تصميم عند دلالحظها عناصر ةست الطباعة إىل ادلستند النص يتطلب

 حجم)ه( السياحي اجلذب)د( التنظيم)ج(تنسيق )ب(تساق )أ(اإل

 13األبيض. الفضاء أو الفضاء استخدام)ف( اخلط

                                                           
12

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara  

perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:852) 
13

 Rasimin, dkk, Media Pembelajaran : Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta : Trust Media 

Publishing, 2012) 
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 النص إىل ادلستندة يلةالوس إىل نتباهاإل جلذب ادلستخدمة الطرق بعض

 .وادلربعات واحلروف ألوان ىي

 التعليميةفهم وسائل   (2

 أو لةوسي حرفية تعٍت واليت ،'’medium من اجلمع ىي وسائل كلمة

 14 :يلي كما شرارم ويقًتح .ةمقدم

 استخدامها ميكن اليت دلراسلةا ةتقني ىي لتعليميةا يلة"وس
 الكلمة تفسَت ميكن اخلصوص، وجو علىو. ميالتعل ألغراض

 مصدر من ادلعلومات جللب تستخدم تصالإ ةأدا هناأ على
 ."ىادلتلق إىل واحد

 
 األنسب ةدااأل يى وسيلة التعليمية نأف توجنونغ، دانانج ذكر دلا وفق

 ميالتعل ةجترب تعزيز أجل من البالط إىل ادلعلمُت رسائل لنقل ةفعالي واألكثر

 ديٍت ذكره دلا ووفق 15.ميالتعل أىداف وفعالية ميالتعل ةنوعي حتسُت أجل من

 يوفرىا اليت اتدواأل ،ةادلنب شكالأ مجيع ىي وسيلة التعليمية نإف روزدياين،

                                                           
14

 Sundayana, Rustina. Media Pembelajaran Matematika. (Bandung : Alfabeta. 2013) 
15

 Laksono, Danang Tunjung, Mengenal Lebih Dekat Guru dan Pembelajaran. 

(Sukoharjo: Pustaka Abadi Sejahtera, 2011) 
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 وبشكل ةوسهول ةوبدق بسرعة ميالتعل على الطالب لتشجيع ادلعلمون

 16.فاظة حيدث وال صحيح

 هم بطاقة الفرزف  (3
بطاقة  لذلك الفرز، ىو 'SORT' بطاقة، ىي 'CARD' اللغة بواسطة

 على للعثور ادلتعلمُت ةدعو  بقصد ادلعلمون يستخدمها اليت ةوسيل ىي الفرز

 بطاقة 17.التعليم يف نوقشت اليت ادلواد تصنيف خالل من واحلقائق ادلفاىيم

 يف وادلسؤولية ادلتبادلة عدةوادلسا ،ةنيتعاو  ىي اليت سًتاتيجيةاإل ىي الفرز

 .الورق ةلعب خالل من ادلعطية ادلهمة استكمال

 نشاط ىي بطاقة الفرز سًتاتيجيةإ نأف وآخرون، زيٍت ىيشام وفق

 حول واحلقائق والصفات، ادلفاىيم، على للعمل ةعاد يستخدم تعاوين

 اتاحلرك على أيضا سًتاتيجيةاإل ىذه وتركز. ادلعلومات تكرار أو األشياء،

 اليت للطبقة اجلوي للغالف الطاقة إعطاء على تساعد ان ميكن اليت اجلسدية

 18.جدا الكثيفة ة التعليميةنشطاأل بسبب وذلك التشبع، على حتصل

 

                                                           
16

 Rosdiani, Dini. Perencanaan Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan. (Bandung: Alfabeta, 2013) 
17

 A. Fatah Yasin, “Dimensi-dimensi Pendidikan Islam”, (Malang: UIN PRESS, 2008) 

h.185 
18

 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 

2008) 
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 فهم ادلفردات  (4

  وفق وادلفردات ادلفردات، نفس يعٍت مصطلح ىي ادلفردات

 اليت اللغة عنصر( 1: وىي الفهم، بعض لديو ،(1۹۸۲) كريداالكسانا

 الكلمات من ثروة( 2 الكلمة، واستخدام معٍت حول ادلعلومات جلميع وفقا

 مثل ادلًتمجة الكلمات من ةقائم( 3 للغة، ادلؤلف أو ادلتحدث ميلكها اليت

 19.وعملي موجز شرح مع ولكن القواميس

 . التوضيح التطبيقي٢

 حبيث الفرز كوسيلة التعليمية بطاقة استخدام وادلقصود من العملية يف

تولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلمية مدرسة ال انوية يف األول الصف الطالب

 فهم يف والدافع بالتحدي، والشعور ،ةسعيد ،ةملهم ،تفاعلية أكثر ىي أجونج

 نتائج من ةستفادإ قصيأ على واحلصول ميالتعل يف ةوخاص العربية اللغة ميتعل

 .ميالتعل

 و. البحوث السابقة

. من همكان البحث الذي جيب تنفيذ و ةذباإدى ىذا القسم ىو معرفة م

خبلل القيام هبذه اػبطوة، سيكون من اؼبمكن رؤية مدى فحص أصالة ومكان 
                                                           

19
 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Modul Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama, 2012) 
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إن عنوان الدراسة البح ية اليت يعترب اؼبؤلف أهنا ذات صلة هبذا البحث  22 البحث.

 ىي :

 التشابو الفرق اؼبوضوع االسم الرقم
عُت  .1

 النفيسة
للغوية يف استخدام االلعاب ا

اؼبفردات لطبلب  تعليم
الصف السابع باؼبدرسة 

اغبكومية  اإلسبلميةاؼبتوسطة 
ال انية بليتار للعام الدراسي 

 م۲21۸/۲21۷

 ( مسائل البحث1
 ( اىداف البحث۲
 ( مكان البحث ۳
( الطريقة يف 4
 .تعليمال

 

( اؼبدخل و نوع 1
 البحث.

 

بنت  .۲
نسفية 
النهرية 
 اؼبكرمة

بطاقة الفرز  استخدام وسيلة
الصف السابع باؼبدرسة 

الشافعية  اإلسبلميةاؼبتوسطة 
 أجونججوندانج تولونج 

 م۲21۸/۲21۷

 . مكان البحث1
 

. مسائل 1
 البحث

. اىداف ۲
 البحث

. اؼبدخل و نوع ۳
 البحث

. الطريقة يف 4
 .تعليمال

مهيم  .۳
 مرزوقي

استخدام وسيلة باوربيوين 
(power point ىف )تعليم 

لدى طبلب اؼبدرسة اؼبفردات 
ال انوية سونان كنونج جايت 

 . مكان البحث1
 تعليم. الطريقة يف ال۲

. مسائل 1
 البحث

. اىداف ۲
 البحث

                                                           
20

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 332. 
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عونوت تولونج أغونج 
 م۲21۸/۲21۷

. اؼبدخل و نوع ۳
 البحث

 
ايتا  .4

 ردناوايت
استخدام وسيلة الصورة 
الستيعاب مفردات اللغة 
العربية ىف اؼبدرسة اؼبتوسطة 

اغبكومية اريو  ميةاإلسبل
جدينج رجوتاقبان تولونج 

للعام الدراسي  أجونج
 م۲21۸/۲21۷

 . مسائل البحث1
 . اىداف البحث۲
 . مكان البحث ۳
. الطريقة يف 4
 . تعليمال

. اؼبدخل و نوع 1
 البحث.

 

 ز. تنظيم البحث

تنبغي للباث ة أن تستكمل الشروط العملية يف كتابة البحث العلمي ثىت 

عماليات كتابتها يف فهم ؿبتوياتو. وأما ترتيب البحث يف ىذا البحث كما تسهيل يف 

 يلى :

، حيتوي على صفحة الغبلف، صفحة موافقة اؼبشرف، صفحة األول قسمال .1

تصديق ؾبليس اؼبناقشة، صفحة تصديق األصالة، صفحة الشعار، صفحة 

 هرس.اإلىداء، كلمة الشكر والتقدير، ملخص، صفحة قائمة اؼبلحقات، و الف
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 القسم الرئيسي، حيتوي على طبسة أبواب، وىي : .2

 مسائل( ب) البحث، خلفية( أ: )على تشتمل ثيث مقدمة: األول الباب . أ

 توضيح( ه) البحث، فوائد( د) البحث، أغرض( ج)  البحث،

 .البحث البحوث السابقة، )ز( ترتيب( و) اؼبصطبلثات،

مناقشة )ب(  لغة العربيةمهية الأ( أ: )علىطار النظري : اإلال اين الباب  . ب

فهم وسيلة ( 2) استخدامفهم ( 1) يةتعليمخدام وسيلة التثول اس

فوائد تعلم ( 5) أنواع البطاقة الفرز( 4) التعليميةنواع وسائل أ( 3) يةتعليمال

( 2) فهم بطاقة الفرز( 1) مناقشة ثول بطاقة الفرز، مث )ج( البطاقة الفرز

بطاقة عن وسيلة و عيوب مزايا ( 3) لفرزخطوات لتعلم نوع بطاقة البطاقة ا

 تعليممفهوم ( 2) مفهوم اؼبفردات( 1مناقشة ثول اؼبفردات )( د) الفرز

 اؼبفردات. تعليم( اؼبسائل اؽبمة يف 3) اؼبفردات

 اؼبدخل و نوع البحث،( أ: )على تشتمل البحث منهجية: ال الث الباب . ج

 مصادر البياناتو  البيانات( د) البحث، مكان( ج) الباث ة، ثضور( ب)

طريقة ( و) طريقة صبع البيانات( ه) مصادر البيانات( 2) البيانات( 1)

 .البحث خطوات( ح) تفتيش صحة البيانات( ز) ربليل البيانات
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و تشتمل على )أ( تقدمي اغبقائق و  )ب(  البحث نتائج تقدمي: الرابع د. الباب

 ربليل اغبقائق و مناقشتها

 واإلقًتاثات. اػببلصة ربتوي على لبحث ثيثا خاسبة: اػبامس الباب . ه

القسم النهائي، حيتوي على اؼبراجع واللملحقات اليت تشتمل على اإلرشادات  .3

للمقابلة واإلرشادات للمبلثظة واإلرشادات للوثيقة، الصوار الوثيقة، الرسائل 

 اليت تتعلق بالبحث العلمي، والسَتة الكاتبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


