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 األول بابال

 املقدمة

ومسائل البحث  حتديد البحثخلفية البحث و  حيتوي ىذا الباب األول على
 البحثترتيب و وأمهية البحث وتوضيح ادلصطلحات  وأىداف البحث وفريضة البحث

 .ةالسابق الدراساتو 

 خلفية البحث .أ

وفقا لقرار وزير الدين من مجهورية إندونيسيا أن مادة اللغة العربية ىي 

إحدى ادلواد األساسية اليت تدرس يف ادلدرسة ادلتوسطة، اليت توجد فيها معايَت 

 ات العربية عن ادلواد لكل موضوع.الكفاءة كي يعرف الطالب ويفهم ادلفرد

، علم  وواعد اللغةضافة إىل، ابإلمتييز الكالميف  مؤثرةوادلفردات ىي 

الصرف، وعلم األصوات. ولكل لغات مفردات اليت لديها وظيفة ودور و أتثَت  

كبَت يف تعليم اللغة، تعلم اللغة العربية للطالب اإلندونيسيُت ىو تعلم لغة أجنبية 

ا يف لغة اثنية، وتعلم ادلفردات ىو شرط أساسي وادلطالب اليت تشكل شخص

 1ة.السيطرة على اللغة الثاني
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ادلفردات اجلديدة للطالب،  فهمتعلم ادلفردات العربية ىي :  اذلدف العام من

سواء من خالل مواد القراءة وفهم ادلسموع، تدريب الطالب لتكون وادرة على 

وراءة ادلفردات جيدا وصحيحا ألن النطق اجليد و الصحيح يصوب مهارة الكالم 

ىن ادلفردات، سواء كان داللة أو معجمية، وعند اوالقراءة جيدا وصحيحا، لفهم مع

مجلة معينة، وادرة على تقدير وعمل ادلفردات يف التعبَت  استخدامها يف سياق

 2.لكاملوي والكتايب وفقا لسياوها االشف

يف ادلرحلة الثانوية : أوال، استخدام عرض  أىداف ادلفردات تعلموكانت 

اجلسم: اثنيا، كتابة الكلمات. اثلثا، لعب الدور. رابعا، وإعطاء مرادف الكلمة : 

: سادسا، إعطاء مجعية معٌت. سابعا، يذكر ادلعلم  خامسا، إعطاء ادلتضادات

 3اجلذور واالشتقاق.

كمعلمة اللغة العربية   S. Agزة ائف استنادا إىل نتائج ادلقابلة مع األستاذة

جومبانق، وىي تقول أهنا ال تستخدم  م ديويكابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلك

علمة سبورة فحسب لتسليم ادلفردان الوسيلة يف تعليم ادلفردات العربية. ويستخدم ادل

اليت سيبقلها إىل الدفاتر، حىت يشعر الطالب ملال واليتقنون ادلفردات. ومعظم 
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الطالب الحيبون مبادة اللغة العربية، ألن خلفية التعليم خمتلفة، ومن انحية البيئة 

 4.غَت مظاىرة. ذلك أن التعليم صعوبة، خاصة يف فهم معٌت الكلمات

ادلعلم مبتكرا فيمكن استخدامها لدعم عملية التعليم. للتغلب يف إذا كان 

ىذه ادلشكلة، الشئ الذي ميكن أن تدعم تعليم اللغة العربية ىو استخدام الوسائل 

 التعليمية.

وال حاماليك أن استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم ميكن أن 

ر النفسية على الطالب. فإن تدافع الرغبة اجلديدة وأنشطة التعلم، وحىت تؤث

استخدام الوسائل التعليمية يف مرحلة اجتاه التعلم تساعد فعالية عملية التعلم 

 5وتسليم الرسائل وادلواد وحتسُت الفهم.

يقصد الوسائل التعليمية "كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعليم، 

سُت على ادلهارات وتوضيح معاين الكلمات و شرح األفكار و تدريب الدرا

وإكساهبم العادات وتنمية االجتاىات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من 

 6.تخدام األلفاظ والرموز و األروامجانب ادلعلم على اس
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ولنيل ذلك، يلزم على معلم أن يستعمل لعبة لغوية. فلعبة لغوية ىي أنشطة 

ومن إحدى العبات اليت يستعملها  7الالكتساب ادلهارة اللغوية ادلعينة بكيفية ممتعة.

  ”Sugoroku  Arabic“  لعربية ىي لعبة سوجوروكو العربيةادلعلم يف تعليم اللغة ا

ىي لعبة اللوحة من الياابن اليت  “Sugoroku Arabic"سوجوروكو العربية 

 ".Backgammon"لعبت ابستخدام بيادق والنرد كلعبة الثعبان والسالم أو 

والطالب سوف يكون الطالب نشاطا وسوف يكون التعليم فاعال ومبتكرا وخالوا 

 وفعاال وممتعا ابستخدام وسائل اللعبة.

ليس كل الوسائل التعليمية مناسبة للتطبيق على مجيع احلالة و ادلواد اليت 

يعلمها ادلعامل. ولذلك، أصبح اختيار الوسائل ادلناسبة شيئا مهما لإلىتمام. ويتم 

ك لقضاء احلاجات وحتقيق أىداف التعلم. تطوير وسائل ادلناسبة شيئا مهما ذل

 لإلىتمام. ويتم ذلك لقضاء احلاجات وحتقيق أىداف التعلم. 

حلل " Sugoroku Arabic"فعالية استخدام وسيلة لعب سوجوروكو العربية 

ام بو، وأمر ادلشاكل القائمة يف تعلم ادلفردات العربية، ألن اللعبة ىي شيء ممتع للقي
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Arab. (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 175 
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مريح، تسمح لعبة ادلشاركة الفاعلة من الطالب للتعلم. لذلك، ىذه اللعبة مناسبة 

 لالستخدام يف تعلم ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ديويك جومبانج.

ة عن تطوير وسائل، حتت ادلوضوع بناء على تلك اخللفية ستبحث الباحث

لتعليم  "Sugoroku Arabic"العربية  فعالية استخدام وسيلة لعب سوجوروكو"

 .ادلفردات ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم ديويك جومبانج"

اختار الباحث ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم ديويك جومبانج،ألنو 

أوال، طريقة ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات ىي ابلطريقة ادلباشرة وطريقة احملاضرة. 

 ادلدرسة الداعمة. اثلثا، و مووع ادلدرسة االسًتاتيجية.اثنيا، مرافق وظروف 

و يرجو الباحث يف ىذا البحث أن يعطي األمهيات العلمية إىل ادلدرسة 

لًتوية عملية التعليم يف ادلدرسة. لذلك حاول الباحث إىل القيام ببحث الكمي 

 Sugoroku" سوجوروكو العربيةعلى ادلوضوع "فعالية استخدام وسيلة لعب 

Arabic لًتوية ادلفردات مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم ديويك جومبانج للعام "

 م".٠٢09/٠٢٠٢الدراسى 

 حتديد البحث .ب

سوجوروكو  لعب يلةوس استخدامز الباحثة على فعالية : ترك   . حدود ادلوضوع۳

يف ادلدرسة  سبعةادلفردات يف الفصل ال ويةلًت " Sugoroku Arabic" العربية
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ديويك جومبانج. وادلراد بتعليم اللغة العربية ىنا توسطة اإلسالمية احلكم ادل

 . العنوان و بييتادلراجعة ادلفردات يف 

: جرى ىذا البحث يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم جايت  ووع. احلدود ادل۲

 0٠وعنواهنا يف الشارع مسجد روم  .سبعةيف الفصل ال رجيا ديويك جومبانج

 ديويك جومبانج. جايت رجيا

يستغرق ىذا البحث العلم اثين أشهر وىي يناير، فرباير :  . احلدود الزمن۱

٠٢٠٢ 

 ادلادة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي مادة استخدام لعبادلواد :  احلدود. ٤

يف الباب اخلمسة  لتعليم ادلفردات" Sugoroku Arabic" سوجوروكو العربية

 و ابب السادسة "بييت". "عنواين"

 مسائل البحث .ج

 انطالوا من خلفية البحث ادلذكورة وجدت األسئلة كما يلي: 

وية لًت " Sugoroku Arabic" سوجوروكو العربية. كيف استخدام وسيلة لعب 0

للعام الدرسي  ادلفردات ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم ديويك جومبانج

 ؟ م٠٢٠٢/٠٢09
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 "Sugoroku Arabic" سوجوروكو العربيةفعالية استخدام وسيلة لعب  كم ويمة. ۲

للعام  ادلفردات ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم ديويك جومبانج ويةلًت 

 ؟ م٠٢09/٠٢٠٢الدرسي 

 أهداف البحث .د

 أىداف اليت تريد الباحثة أن حتققا يف ىذا البحث كما يلي:

 ويةلًت  "Sugoroku Arabic" سوجوروكو العربية.  دلعرفة استخدام وسيلة لعب 0

للعام الدرسي  ادلفردات ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم ديويك جومبانج

 . م٠٢٠٢/٠٢09

" Sugoroku Arabic" سوجوروكو العربيةفعالية استخدام وسيلة لعب  قياس. ل٠

للعام  ادلفردات ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم ديويك جومبانج ويةلًت 

 .م٠٢09/٠٢٠٢الدرسي 

 البحثفريضة  .ه

 Sugoroku" سوجوروكو العربية لعب يلةعليم اللغة العربية ابستخدام وسإن ت

Arabic"  يف  اكثر فعاالستجعل تالميذ ابدلدرسة ادلتوسطة احلكم ديويك جومبانج

مادة ادلفردات اليت تدريسها. ألن ىذه اللعبة مناسبة وجذابة ادلستخدمة  استعاب

 يف تعليم مفردات العربية.
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 البحثأمهية  .و

يرجى يف ىذا البحث أن أييت بنتائج إجيابية من النواحي النظرية والتطبيقية  

 كما أييت:

 ( للطالب 0

 أ. لسهل الطالب لتعليم ادلفردات اللغة العربية

 ب. لتنمية الدوافع والنشاط الطالب يف تعليم اللغة العربية

 ج. لوجود التعليم السعيد والفراح للطالب 

 ( للمدرس٠

سوجوروكو  ذا البحث العلمي سيحصل وسائل لعبيكون ى ترجي أن

لتعليم ادلفردات ويستطيع أن يستخدم ىذا ادلنتج " Sugoroku Arabic"العربية 

 يف عملية التعليم اللغة العربية.

 ( للمدرسة ٣

سوجوروكو العربية  ي أن يكون منتج يف ىذا البحث لعبترج

"Sugoroku Arabic "خاصة يف تعليم اللغة العربية. مستخمة كوسائل التعليمية 
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 ( للجامعة٤

ترجي ىذا البحث العلمي أن يكون مرجعا وأساسا يف الدراسات 

 ادلستقبلة.

 املصطلحات توضيح .ز

  . وسائل اللعب0

  8وسائل اللعبة ىو آلة اللعبة اليت تقصد لنيل النشاطة ابلسعادة

 تعليم ادلفردات . ۲

تكون لديهم القدرة على نطق حروف تعليم ادلفردات ىو توجيو الطالب ألن 

ادلفردات و فهم معناىا ومعرفة طروة اإلشتقاق منها ووصفها يف تركيب لغوي 

 9صحيح والقدرة على استخدام الكلمات ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب

  "Sugoroku Arabic". سوجوروكو العربية ٣

ىي لعبة اللوحة من الياابن اليت لعبت ابستخدام بيادق والنرد كلعبة الثعبان 

 "Backgammon"والسالم أو 
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(، 0۹8۹)مصر: منشورات ادلنظمة اإلسالم للًتبية والعلوم والثقافة،  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا،رشدي أمحد طعيمة،   9

 0۹۱ص. 
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 الدراسات السابقة .ح

بعض البحوث العلمية اليت وجدىا مع ذكر  ةيتقدم الباحث بابىذا ال

صاحبو ومضمون حبث مث يعتربىا الباحث أبن ذلا عالوة هبذا البحث ويعطي البيان 

ناك عنوان البحث العلمي الذي كتبو الباحث اآلن. والبحوث ىي ما أبن ليس ى

 يلي:

 اإلرتباط هبذا البحث ادلوضوع اإلسم والسنة الروم

0 

لينا مسلوكي، 

٠٢0٠ 

فعالية استخدام اللعب 

اللغوية "ثعبان وسلم" 

(Ular Tangga)  يف

 تعليم ادلفردات

هبذا البحث ىوتستخدم 

الباحثة ادلاضية لعب  "ثعبان 

تعليم  (Ular tangga)وسلم" 

. يف حُت أن البحث مفردات

الذي تستخدم الباحثة وسائل 

سوجوروكو العربية لعب 

“Sugoroku Arabic"  لًتوية

 ادلفردات

٠ 

ة خدام اللعبفعالية است ٠٢0٣أمحد فوزي، 

سكرابل العريب بتسنيد 

 SWISHmaxإيل 

تستخدام  هبذا البحث ىو

اللعبة سكرابل العريب بتسنيد 

كمعنية تعليم   SWISHmaxإيل 
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يف حُت أن البحث . ادلفردات كمعنية تعليم ادلفردات

الذي تستخدم الباحثة وسائل 

سوجوروكو العربية لعب 

“Sugoroku Arabic " لًتوية

 ادلفردات

٣ 

انتان فطراي نينجسية، 

٠٢06 

الذكية" فعالية "الدومنو 

 يف تعليم ادلفردات

هبذا البحث ىو "الدومنو 

الذكية" يف تعليم ادلفردات. يف 

حُت أن البحث الذي 

تستخدم الباحثة وسائل لعب 

سوجوروكو العربية 

“Sugoroku Arabic "لًتوية 

 ادلفردات

ر يعٍت بفعالية لعبة لذلك تريد الباحثة الستمرار ىذا البحث بشكل آخ

لًتوية ادلفردات، لتجربة دلرحلة ادلتوسطة،  "Sugoroku Arabic" سوجوروكو العربية

وأما لعبة سوجوروكو العربية العريب و "الدومنو الذكية" ىي لعبة لتعليم ادلفردات 

أيضا ولكن خمتلفة من نوع لعبتو. ووامت الباحثة التجريبية لعبة سوجوروكو العربية 

الباحثون ابلتجربة يف ادلرحلة الثانوية. يف ادلرحلة ادلتوسطة و أما البحث القادمة وام 
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وأما الباحثة فعالية وسيلة لعبة سوجوروكو العربية وأما البحث القادمة تطوير وسائل 

 تعليم ادلفردات بربانمج أدويب فالش.

 البحث رتيبت .ط

 إن يف ىذا البحث يتكون من مخسة فصول، وىو كما يلي :

حتديد ( ب خلفية البحث، ( أإطار العام، وىو تشمل على :  :الفصل األول 

فريضة ( أىداف البحث، ه د. مسائل البحث، ( البحث، ج

ترتيب ( توضيح ادلصطلحات، ح( ز ة البحث، أمهي( و البحث، 

 الدراسات السابقة( ط البحث، 

اإلطار النظري، وىو حيتوي على : ادلبحث األول: الوسائل  :الفصل الثاين 

اب اللغوية، ادلبحث الثالث: التعليمية، ادلبحث الثاين: األلع

 ادلفردات وتعليمها

( ب، منهج البحث( منهجية البحث، وىو حيتوي على : أ :الفصل الثالث 

البياانت ( د، متغَتات البحث( ج، رلتمع البحث وعينتو

 .حتليل البياانت( و، طريقة مجع البياانت( ه، ومصادرىا

ادلبحث ىو العرض البياانت وحتليلها، وىو حيتوي على :  رابع :الفصل ال

األول : حملة عن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم ديويك 
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يف  "sugoroku" ادلبحث الثاين : استخدام وسيلة لعب، جومانج

ادلبحث الثالث : فعالية استخدام وسيلة لعب ، تعليم ادلفردات

"sugoroku" يف تعليم ادلفردات. 


