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 األول بابال

  ةمقدم

حيتوي هذا الباب األول على خليفة البحث, حتديد البحث, مسائل البحث,   

 .بحثوترتيب ال توضيح املصطاحلات, أهداف البحث, فوائد البحث, االفرتاضية

    خلفية البحث  .أ

يف األساس كل طفل لديه القدرة علي التحدث لغة, حىت يف خمتلف املستو�ت   

تلك االختالفات أهداف التعليم الذي تريد حتقيقه, والقدرة االساسيه والدوافع. ومن بني 

   علي احلصول عليه, والدافع الذي هو يف الذات واالهتمام واالجتهاد.

سامية للثقافة ووراثة القيم ال ةآالم التعليم هو جهد واع العداد املتعلمني لتعليم حياه  

ات التعليمية �ملتطلبات، سافر �لتعليم. املسار الوطنية حبيث تكون نوعيه اإلنسان. الوفاء 

 ةالمآ هي وسائل اعالم فعاله. ويهدف التعليم إىل جعل الثقافة اليت هي القيم النبيلة لثقافة

 عليها الزمن هو دائما ذات ةعف ميكن ان يرثها وميلكها جيل الشباب. لكي ال يكون

ن يرثها جيل الثقافات اليت حتتاج إىل ا الصلة واملهم مع متطلبات احلياة. من بني العديد من

 ١جدا للتواصل. ةهام ةهي أداالشباب هي اللغة، الن اللغة 

                                                           

 1 Umi Hijriyah, Analisis Pembelajaran Mufradat dan Struktur Bahasa Arab 
di Madrasah Ibtidaiyah, (Surabaya: CV. Gemilang, 2018). Hal. 5 
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اتصاالت أكثر فهما كنظام صوت، قد يكون هناك رمز مكتوب  ةأدااللغة هي   

(لغة الكتابة). ومع ذلك، فان الرمز املكتوب ال يزال يف األساس رمزا للصوت أو الصوت. 

يتم تنظيم األصوات وفقا لنظامها اخلاص لنقل معين. التايل، فان طبيعة اللغة ميكن ان 

قال  ٢منظمه جدا، اي الصوت واملعين.تكون حمدوده بوصفها نظاما له نظم فرعيه 

Condillac  كما نقلت من قبل عبد القادر، هذه اللغة �يت من صرخات صرخات

وحركات اجلسم العربية اليت بعثت من قبل املشاعر أو العواطف القوية. مث تتحول هذه 

  ٣الصيحات إىل أصوات ذات مغزى، وتعد أطول وأكثر تعقيدا.

ل اليت تدرس علي نطاق واسع من قب ةجنبياال ةاللغاللغة العربية هي واحده من   

الشعب االندونيسي. ولذلك من الضروري دراسة التعلم اللغوي املناسب لغري العرب. تعلم 

املتضمنة يف هذه اللغة العربية ميكن ان يتم بطرق وطرق خمتلفه. هذا هو  ةاالجنبي ةاللغ

  .احلال مع تعلم املفردات

بعض الصعو�ت واملشاكل اليت صودفت عند تعلم وتعليم اللغة العربية من بينها:   

وم انه ال يوجد فن-املشكلة االويل للغة، وهي الصعو�ت يف اجلانب السليم، وهناك فينوم

ما يعادهلا يف البهاسا اندونيسيا، واخلطا االستماع إىل احلروف ا�اورة للكائنات وبعضها 

                                                           

 2 Anin Nurhayati, Diktat Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (STAIN 
Tulungagung 2006) Hal. 1 
 3 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teorik (Jakarta : Rineka Cipta, Cet 1, 
2003), Hal. 30. 
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وحدها،  ةبني �نيا، املشاكل النفسانية، اللغة العربية هي اللغة االسالميليست هي نفسها 

اللغة املستخدمة يف املنتد�ت الدينية �درا ما تستخدم يف احلياة ا�تمعية، لذا فان تعلم 

عرب يف املدرسني وأساليب التدريس، واملعلمني ال ةالعربية يشعر بفوائد اقل. �لثا، مشكل

معين  ةاندونيسيا القليل جدا الذي يتحدث اللغة العربية. ا�ا تعلم اللغة العربية االندونيسي

ل، واليت جراما� ة. األساليب املستخدمة هي طرق وترمجةمقدم ةاستخدام اللغة االندونيسي

  ٤ة.تؤكد علي قارئ النص وحتفظ القواعد املوجود

القراءة هي أهم املواد بني املوضوع. الطالب الذين يتفوقون يف درس القراءة اخلاصة   

�م تتفوق يف درس آخر يف مجيع مستو�ت التعليم. املثل، فان الطالب لن تكون قادره 

علي التفوق يف اي ماده من املوضوع اال إذا كان الطالب لديه مهارات القراءة جيد. 

سبة لتحقيق أهداف تعلم اللغة، وأكثر من ذلك �لن ةرئيسي ةة هي وسيلولذلك، فان القراء

   ٥نيسيا.غري العربية والذين يعيشون خارج البلدان العربية مثل املتعلمني يف اندو  ةملتعلمي اللغ

من العقل جيري القيام به من خالل عيون القراءة. يف  ةنشط ةالقراءة هي عملي  

املعلومات من نص القراءة للحصول علي معين. القراءة هي  ةنشاط القراءة، القارئ مبعاجل

                                                           

 4 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia 
(Jakarta : Pustaka Al Husna Baru, 2014), Hal. 44 
 5 Abdul Hamid, Urin Baharuddin, Bisri Mustofa Pembelajaran Bahasa Arab 
Pendekatan, Metode, Strategi, Materi Dan Media (Malang : UIN Malang Press, 
2008), Hal. 46 
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نشاط مهم يف احلياة اليومية. ألنه، والقراءة ليس فقط للحصول علي املعلومات، ولكن 

  أيضا للعمل علي توسيع املعرفة واللغة

علي أساس فهم حمتوي القراءات م يالتعل ة) أنشط١خصائص هذا األسلوب هي (  

من  ةحمتو�ته يف وقت واحد مع مساعد ةاملفردات، مث مناقش�ن تسبقها إدخال معين 

النحو يف الطول ، ولكن يتم اختيارها وفقا لوظيفة معناها،  ة) ال يتم مناقش٢املعلمني، (

التعليمية مع وجود املهام اليت أجاب عليها الطالب لتعزيز فهم  ة) استمرت االنشط٣(

  ٦.القراءة الثابت ىعل ةمتة �خذ االسبقي) القراءة الصا٤املواد املذكورة، ( ةقراءال

ستعاب إم يف املدرسة من خالل يالتعل ةعملي ةويتحدد جناح الطالب يف متابع  

القراءة. الطالب الذين ال يستطيعون القراءة جيدا سيجدون صعوبة  ةمهار  املفردات على

وهم جيدون صعوبة  اللغة العربية. ةالتعلم جلميع املواضيع، مبا يف ذلك قراء ةأنشط ةيف متابع

يف التقاط وفهم املعلومات املقدمة يف خمتلف الكتب املدرسية �للغة العربية، ودعم الكتب 

املادية وغريها من مصادر التعلم املكتوبة. التايل، التقدم يف جمال التعلم هو أيضا بطيئه 

   �ملقارنة مع أصدقائهم الذين ليس لديهم صعوبة يف القراءة.

عناصر، وهي معين كعنصر من حمتوي القراءة، والكلمة كعنصر  ةالقراءة لديها ثالث  

ءة تتضمن القرا ةحيمل معين، ورمز مكتوب كعنصر مرئي. ويف مناسبات أخرى, ذكران مهار 

                                                           

 6 Abd. Wahab Rosyidi Dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Maliki Press 2012) Hal. 52 
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 ة. �نيا، األشياء واألهداف اخلاصة �نشطةخالقاالنشاط  ةثالثة عناصر. أوال، ان عملي

  ٧ألفكار أو أفكار اآلخرين. �لثا، هناك تفاهم شامل. ةكمالحظ  ةوبالقراءة هي كرموز مكت

قراءة اهتمام جاد. ويعرف تعليم ال ىولذلك، حيتاج تعليم القراءة إىل احلصول عل  

علم هو هذا النحو، وظيفة امل ىاملتعلمني. عل ةقراءال ى�نه يهدف إىل تطوير القدرة عل

  للمتعلمني.  ةممتع ةربالتعلم من القراءة إىل جت ةإلقناع عملي

  حتديد البحث   .ب

 املفردات إستعاب: هذا البحث ستناقش طريقة   حتديد املوضوع

: �خذ املؤلف مكان البيا�ت البحثية من املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حتديد املكان

  بليتار ١احلكومية 

  م. ٢٠٠١٩/٢٠٢٠:هذا البحث جري ىف العام الدراسي   حتديد الزمن

 مسائل البحث  .ج

 مسائل البحث ىف هذا البحث العلمي مبوضوع البحث التاىل:

                                                           

 7 Ahmad Fikri Amrullah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta : Pustaka Diniyah 2018) Hal 56 
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طة املدرسة املتواس الصف السابع يف لطالباملفردات  ويل إستعابكيف حت .١

 ؟بليتار ١اإلسالمية احلكومية 

لصف السابع ا يف قراءة العربية لطالبال ةمهار �ثري إستعاب املفردات على كيف  .٢

 ؟بليتار ١احلكومية املدرسة املتواسطة اإلسالمية 

الصف  القراءة العربية لطالب يف ةمهارا ىاملفردات عل إستعاب�ثري  كم يف املائة .٣

 ؟بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية السابع 

 أهداف البحث  .د

 أهداف البحث ىف هذا البحث العلمي مبسائل البحث التاىل:

ة املتواسطة املدرسالصف السابع  ملفردات لطالب يفا حويل إستعاب�ملعرفه كيف  .١

 بليتار ١اإلسالمية احلكومية 

لصف السابع القراءة العربية لطالب يف ا ةمهار  ىاملفردات عل إستعابثري � كيفملعرفه   .٢

  بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية 

الصف السابع  القراءة العربية يف ةاملفردات على مهار  ىف املائة �ثري إستعابملعرفة كم  .٣

 بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية 

 فوائد البحث  .ه
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 بعد أهداف البحث يرجو الباحث أن تكون هلذ البحث العلمي فوائد كما يلي:

من نتائج هذا البحث من املتوقع ان يكون معيارا يف اجلهود الرامية إىل ز�دة جناح  .١

  بليتار  ١ة اإلسالمية احلكومية املدرسة املتواسطتعلم املعتصمون يف  ةعملي

 تعليم اللغة العربية  ةملعلمي اللغة العربية لتحسني طريق ةتقيمي ةميكن استخدامها كماد .٢

 تدريس اللغة يف اءةأضافه العلم والتبصر يف التفكري العلمي للكتاب وعموما للقر  .٣

  العربية

 االفرتاضية  .و

قرتاح النتائج. الفرضية هي االوينبغي ان الباحث قبل اجراء البحوث االفرتاض  

، أو هو جواب مؤقت علي سؤال الباحث. ميكن ان تكون ةلصحت ةالذي سيتم اختبار 

 ةيمتغرية واحده وفرضيني أو أكثر متغرية تعرف �لفرض ةالكمية فرضي ةالدراس ةفرضي

حيث الصياغة من  X Yإىل الصياغة من حبث مشاكل,  ةمؤقت ةالفرضية جواب ٨السببية.

اإلجا�ت  . ويقال مؤقتا، النةاسئل ةمشاكل يتلقى يكون عرب عن يف الشكل من مجلحبث 

ية املكتسبة ، ال تستند بعد إىل احلقائق التجريبةذات صل ةاجلديدة املعطية تستند إىل نظري

  من خالل مجع البيا�ت.

                                                           

 8 Priyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Sidoarjo: Zifatama Publishing 
2014) Hal. 67. 
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البحث هو جواب مؤقت لصياغة املشاكل. صاغ الباحثون يف هذه الدراسة  ةفرضي  

لطالب القراءة لدي ا ةب، وكلما ارتفع مستوي مهار الطال إستعاباملستو�ت األعلى من 

ب. كل اللغة العربية الطال ةقراءال ةاملهارات، مث اخنفضت مهار  إستعابالعرب، واخنفض 

 الطالب العرب. ةقراءالمهارة  على فرداتامل إستعاب ىمنهما له �ثري كبري عل

 توضيح املصطاحلات  .ز

حلات هو احدى اخلطوات العطاء اجلهة الجتناب سوء الفهم يف اتوضيح املصط  

تفسري قصد الباحثة. ومع ذلك فإنه يدل اىل توضيح اإلصطالحات و الوصف املفهوم من 

ة أن تشرح فالضروري للبباحثفال جتناب سوء الفهم يف تفسري هذا البحث,  املوضوع.

  بعض املصطالحات املرتببططة �ملوضوع السابق, وهي:

 التوضيح النظري .١

س. مفهوم التعلم اخلاص التعلم لتحديد معناه وفقا ملعين القوامي املفردات : إستعاب  .أ

ومع ذلك، إذا مل يتم النظر يف تعليم املعتصمني اال حبيث ميكن القول أيضا ان 

 التعليم مل يستوف اجلانب الوظيفي للغة. ولذلك، ينبغي ان يفهم تعليم املعتصمني

ص يف استخدام هذه أيضا علي انه اجلهد املبذول ألخذ الطالب �الختصا

 ابإستعالكلمات وفقا للظروف والظروف املصاحبة. فانه ال يقتصر علي 

رسائل احلرف يف ذلك، مع العلم أصوهلا، مث ترمجته كما  ةالكلمات من حيث كيفي
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يف القاموس. ألنه ال يغلق فمن املمكن استخدام الكلمة اليت هي غو� والرباغماتية 

-ب ان يتذكروا إذا كان العديد من املعتصمونغري متوافق. ماذا يعين للطال

  ٩املعتصمون حيفظون ال يعرفون استخدامهم.

 ةمهارة القراءة : القدرة على التعرف حمتوى شيء مكتوب (رموز مكتوبة) وفهم  .ب

 ١٠يف القلب. ةأو هضم ةعن طريق نطق

 التوضيح التطبيقي .٢

مهارة القراءة  علىاملفردات  إستعابكان التوضيح التطبيقي من املوضوع "�ثري   

بليتار للعام الدراسي  ١الصف السابع ملدرسة املتوسطة اإلسالمية يف العربية لطالب 

م." هو استخدام تعليم األقران لتعليم مهارة القراءة. �ثري معرفة ما إذا   ٢٠١٩/٢٠٢٠

كان ميكن معرفة طريقة التعليم من خالل االختبار البعدي لطالب الصف التجرييب 

الذين سيقارنون النتائج ويعرفون تكرارها. من املتوقع أن يكون استخدام تعليم  والتحكم

األقران يف عملية التعلم قادرًا على حتديد �ثري على كفائة الطالب يف مهارة القراءة 

 بليتار.  �١ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

                                                           

 9 Anin Nurhayati, Diktat Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (STAIN 
Tulungagung, 2006) Hal. 28 

 10 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2011), Hal. 143  
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  ترتيب البحث   .ح

ىت تسهل يف كتابة البحث العلمي ح ينبغي للباحثة أن تستكمل الشروط العملية  

 ا يلي:. وأما ترتيب هذا البحث العلمي فكمةهلا يف عمليات كتابتها يف فهم جمتو�ت

صديق, الت , موافقة املشرق,البحث موضوع الغالف, قسم األول, وحيتوى على:  

ور, صدفرت اجلدوال, دفرت الوالشعار, واإلهداء, وكلمة الشكر والتقدير,  إقرار األصالة,

وامللخص �للغة العربية, وامللخص �للغة اإلندونيسية, وامللخص �للغة دفرت املالحق, 

 .اإلجنليزية, والفهرس

الباب األول : مقدمة حيث تثتمل على: (أ) خلفية البحث, (ب) حتديد البحث,   

 , (و) اإلفرتاضية, (ز)فوائد املصطلحات(ه)  أهدف البحث,(ج) مسائل البحث, (د) 

  ح املصطلحات, (ح) ترتيب البحث.توضي

لغة املفردات, (ب) تعليم املهارت الالباب الثاين : النظر�ت وتشتمل على: (أ)   

العربية, (ج) مفهوم مهارة القراءة, (د) إتصال إستعاب املفردات و مهارة القراءة, (ه) 

  البحث السابقة, (و) اإلطار النظري.

ات تصميم البحث, (ب) متغري على: (أ) الباب الثالث : منهج البحث وتشتمل   

البحث, (ج) السكان والعينة واملعاينة, (د) البيا�ت ومصادر البيا�ت, (ه) تقنيات مجع 
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, (ح) أداة البحث, (ط) تقنيات حتليل البيا�ت, (ي) اختبار ) أداة الشعريةالبيا�ت, (ز

  االفرتاضيات.

صف البيا�ت, (ب) إجراء و وتشتمل على: (أ)  عرض البيا�تالباب الرابع   

  البحث, (ج) نتائج البحث.

إستعاب املفردات, (ب) مهارات الباب اخلامس : البحث وتشتمل على: (أ)   

  القراءة, (ج) �ثري إستعاب املفردات على مهارات القراءة العربية.

 اخلالصة, (ب) اإلقرتاحات.الباب السادس : اخلامتة وتشتمل على: (أ)   

 




