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 الباب األول

 مقدمة

 لبحث،أغراض اخلفية البحث، ومسائل البحث، و : على البابهذه  تويحي

وترتيب  السابقة، دراسةو املصطلحات،  وتوضيحوحدود البحث، وائد البحث، وف

 البحث.

 خلفية البحث .أ

ومن أسباب ضعف تعّلم اللغة العربية يف مستوى املدارس اإلسالمية و خاصة يف 

املدرسة املتوسطة هي أن تعليم املفردات مل ينجح كما قد قرروه املدرسة، ألّن الطاّلب 

إّما عيد القرأة و عند مزال يتوقعون على مشكالت  حفظ الفردات و فهم املفردات 

1الكالم.  

املسلمون يعيشون اآلن فيما يشّمى يعصري العلم والتكنولوجيا، ذلك العصر الذي و 

يتمّيز بتغريات علمّية ويكنولوجية هلا عميق األثر حياة اإلنسان من مجيع اجلوانب، و يف 

تعليمية. هذه الطبيعية اخلاصة اليت يتمّيز هبا عصران هذا تقتضي ضرورة التعليم اللغة 

أسباب التقّدم العلمي وما يرتّتب ع الشعوب أن تقف على أهم األجنبية، حىت تستطي

                                                           
1 Ahmad Nurcholis. Tathbiq Idarot al-Barnamij al-Mukaaatsaf al-arabi al-jami’ah al-

islamiyah al-Hukumiyah Tulungagung. Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung. Terakreditasi. Terindeks SINTA 2. Moraref . ISSN (p): 2355-4339. ISSN (e): 

2460-8149. Vol. 1, No. 2, December. (Bandung:  UIN Sunan Gunung Djati Bandung Press, 

2014), hal. 42 

https://www.neliti.com/journals/jurnal-pendidikan-islam-uin-sunan-gunung-djati
https://www.neliti.com/journals/jurnal-pendidikan-islam-uin-sunan-gunung-djati
http://u.lipi.go.id/1311315507
http://u.lipi.go.id/1427173589
http://u.lipi.go.id/1427173589
https://www.neliti.com/journals/jurnal-pendidikan-islam-uin-sunan-gunung-djati


2 
 

 

عليه من تطور البشرية. هذا فضال عن أن اللغة األجنبية تعترب من أهم قنوات االتصال 

هلذا شهد العامل يف السنوات األخرية اهتماما واضحا بتعّلم اللغة األجنبّية بني اجملمعات، 

2لرتاث احلضارّي للبشريّة.ابعتبارها وسيلة مهّمة للتعّرف على ا  

ية خطرياط العرب لغةاملفردات يف تعلم ال ود الوسائل تعليمية لرتقّية كفاءتو وج

فعة ما و اكثر ر . كان الطاّلب أكثر فهAlfred Mosher Buttsعند جّدا ألّن هناك نظرية 

يف  ضون ا ينخفكانو   التعليمية بني ماالوسائل  ونيستخدام يف كفائة املفردات عند ما

 كفائتهم عند ادمي الوسائل تعليمية.

 حىتردات م املفتعل اللغة خاصة يفالوسيلة تعليم يف اللغة العربية  وكانت أمهية

ملدرس ي من ا.حيب السعتعلم دروس اللغة العربية مرتفع يفاهتمام  دوافع وميلك الطالب 

يم هي تخدام التعلة ابسيلعربلة التعليفي تعليم اللغة او املدرسة بتنظم. و أما عالقة الوسي

  يتداول وسيلة لعب.

وضوع "جتريب الوسيلة ابمل وويد فطري أواتمي كما وذلك كما حبث العلميوذلك  

لعب تركيب الكالم لرتقية تعليم مهارة الكتبة لدى الطالب فصل السابعة ابملدرسة 

م"يف عام 2017/2018املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالث سلمان للعام الدرسي 

                                                           
2 Ahmad Nurcholis, Tsabat Al-Arabiyah Fi Tawaqqu’i Hurub Al-Qiyam Al-Tsaqafiyah Fi 

Ashiri Al-Tsaurah Al-Shina’iyah 4. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2019), hal. 17 
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3.م أن أن استخدام وسيلة لعب أن حيسن قدرة الطالب على مهارة الكتابة2018  

فرتا يف حبث العلمي ابملوضوع "وسيلة لعب تركيب الكالم ألكثر لذلك أتكيد جندرى س

إتقان مفاهيم م وذلك ابستخدام وسيلة لعب تركيب الكالم 2017املفردات" يف عام 

4طالب أظهر فئات جّيدة.  

الذكاء الذي ميكن  يعين تركيب الكالم لعب وسيلة تعلم ابستخدام مزااي نم

، عندما يعمل اللغوي والذكاء الشخصي والشخصي الذكاء املكاين واللفظي/، أ( تطويره

 -الذكاء اللفظي/ اللغوي، املنطقي ، ب( األطفال مًعا لرتتيب الكلمات يف مجل

، عندما يناقش األطفال هذه اللعبة وميكنهم املكاين، الشخصي، والشخصي، الرايضي

5الدفاع عن آرائهم.  وذلك لتحسني كفاءة الطالب. 

قادرًا على حتسني نتائج تعلم لعب تركيب الكالم وسيلة  سيكونة حثالباوفًقا 

يتم دعمه أيًضا  من حنية األخرى .عليم املفرداتخاصًة يف ت الطالب يف جمال اللغة العربية

                                                           
3 Wiwid Fithri Utami, Skripsi: “Eksperimentasi Media Scrabble dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Maharah A-Kitabah Siswa Kelas VII MTsN 3” (Yogyakarta: Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 2018) 
4 Candra Saputra,Skripsi: “Media Scrabble Sebagai Media untuk Memperkaya Kosakata 

Bahasa Indonesia” (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017) 
5 Sunyo Adji P & Ranni N, Games For Fun Learning and Teaching, (Bandung, YRAMA 

WIDYA, 2013), hal. 113 
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وأعضاء هيئة تدريس  وتوافر مواد تعليمية مناسبة من خالل تسهيالت وبنية حتتية مالئمة

6.راسات العليا يف اجملال اخلطي للغة العربيةوخرجيي الد, من الشباب ذوي اخلربة والبصرية  

ا الباحثة ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج ألنّ تبحث 

ال، هذه املدرسة تطبيق فيها استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم يف تعليم املفردات. أوّ 

املرافق وظروف املدرسة  و ، اثلثاً،املدرسة هذه يف اثنيا، بناء على مالحظات الباحث

7.موقع املدرسة االسرتاتيجيةو  ،الداعمة  

هذه  مة يف إاثرةة املتاحثستناد إىل خلفية املشكلة املذكرة أعاله، و هنا تشعري البوا

 ذلك منلات و صعوابت تعليم املفرداملشكالت عن طريقة إجزاء بتطبيق مدخل على 

ذه الفكرة هقا من نطالألهداف املتوقعة. وااملتوقع أن جيد احلل حىت يتمكن من حتقيق ا

 الكالم تركيب لعب السابقة، تدفع الباحثة إىل أن تبحث عن املوضوع "استخدام وسيلة

ة الثامنة حلكوميامية يف تعليم املفردات لدى طاّلب املدرسة املتوسطة اإلسال العربية

 م".2020-2019تولونج أجونج للعام الدراسي 

 مسائل البحث .ب

 االتيىن: ئلتنيملسا على ايف حبثه ةالباحث تز خلفية البحث رك ةالباحث تبعد أن ذكر 

                                                           
6 Survei Peneliti, hari Jumat Tanggal o1 November 2019 Pukul 09.30 WIB di MTs 

Negeri 8 Tulungagung 

7 Ibid..., 
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لدى املفردات  تعليم يف العربية تركيب الكالم لعبستخدام وسيلة ا تنتفذ. كيف 1

للعام الّدراسي   ونججتولونج أ الثامنة ة اإلسالمية احلكوميةسطدرسة املتو ملابطالب 

 ؟ م 2019/2020

املفردات  تعليم عند العربية تركيب الكالم ستخدام وسيلة لعبايف املشكالت  . كيف2

للعام  ونججتولونج أ الثامنة ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةلدى طاّلب اب

 ؟ م 2019/2020الّدراسي  

 كالمستخدام وسيلة لعب تركيب الامشكالت اليت يف  حلّ  يف تاحملاوال . كيف3

سالمية احلكومية الثامنة ملدرسة املتوسطة اإلطاّلب اباملفردات لدى يف تعليم  العربية

 ؟ م 2019/2020للعام الّدراسي   جونجتولونج أ

 البحث هدافأ .ج

 :ة أن حتققا يف هذا البحث كما يلياليت تريد الباحث أغراضو أما 

لدى  املفردات تعليم يف العربية تركيب الكالم ستخدام وسيلة لعبا . ملعرفة تتفيذ1

للعام الّدراسي   جونجتولونج أالثامنة  سة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةملدر ابطاّلب 

 .م 2019/2020
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املفردات  تعليم يف العربية تركيب الكالم ستخدام وسيلة لعبمشكالت  . لوصف2

للعام  جونجتولونج أ الثامنة ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميةابلدى طاّلب 

 .م 2019/2020الّدراسي  

 ستخدام وسيلة لعب تركيب الكالمعلى حّل املشكالت املوجودة احملاوالت  وصف. ل3

سالمية احلكومية الثامنة ملدرسة املتوسطة اإلابيف تعليم املفردات لدى طاّلب العربية 

 .م 2019/2020للعام الّدراسي   جونجتولونج أ

 البحث فوائد .د

النواحي النظرية والتطبيقية  بنتائج إجيابية من أن أييت  العلمى هذا البحث من يرجي

 كما أتيت :

 الفائدة النظرية أ( 

حسًنا أن يكون هذا البحث مسامهة يف تربوّي و يزيد خزانة العلم ابإلضافة 

إىل مثال عن عملية التعلم الذي ينفذه الطالب حبيث ميكن أن تعمل أنشطة التعليم 

اللغة العربية لدى الطالب  و التعلم بشكل أكثر فعالية و ميكن أن تزيد من جناح تعليم

و كذلك املواد املرجعية و املكتبات اإلضافية يف املكتبة اجلامعة اإلسالمسة احلكومية 

 تولونج أجونج.
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 ب( الفائدة التطبيقية

 )أ( للمدرسة

كمرجع يف تطوير اإلمكانية الطالب، وخاصة يف تعليم اللغة العربية ألجل أن 

 تازة و إجنازات مرضية.يتمكن الطالب احلصول على نتيجة مم

 للمدّرس )ب(

كاعتبار مادي لالبتكار يف أنشطة التعلم، حبثت ميكن أن خيلق بيئة تعليمية 

 السرورية و إمتًعا للطالب.

 )ج( لطالب

كوسيلة لزايدة اجناز الطالب يف تعليم اللغة العربية وتوفري خربات جديدة قيمة 

اإلنسان جيدين ومبدعني و للسعي إىل أن يكونوا لطالب لو توفري احلافز 

 نشطني يف تعلم.

 )د( للجامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

املتوقع هذا البحث أن يثري الدرسلت العلمية و يضيف مراجع للمعلمني يف 

 اسخدام مدخل التعليم.



8 
 

 

 للباحثني يف املستقبل)ه( 

التعليم و خربات هذا البحث متوقع أن يكون قادرًا على إضافة نظرة اثقبة يف 

جديدة عن الكتابة و البحث العلمي، و أن يكون قادرًا على الشكف عن 

 الظروف املهنية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولوتج أجونج.

 حدود البحث .ه

بناًء على خلفية املشكلة املذكورة أعاله، هناك العديد من املشكالت اليت مت 

 حتديدها كمايلي:

 حتديد املوضوع أ(

 يعين استخدام وسيلة لعب تركيب الكالمحتديد الباحثة موضوع هذا البحث 

يف تعليم املفردات لدى طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  العربية

 م.2019/2020الثامنة تولونج أجونج للعام الدلرسي 

 ب( حتديد املوقع

املدرسة املتوسطة اإلسالمية ختتار الباحثة خاصة يف الصف الثامن لطالب 

 لونج أجونج. و ليس أما عنوان الوبسيت.احلكومية الثامنة تو 

 ج( حتديد الزمان 
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م حمصوص لطالب 2019/2020هذا البحث يف مرحلة الثاين للعام الدرسي 

يف الصف اثمن لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج 

 م.2020هر ينايري حىت شهر فربيري أجونج. و جيري البحث من ش

 د( حتديد املادة

ملوضوع اب ولاأل بابيف ال تعليم املفردات يف ةدااملحتديد البحث حمصوص 

 الذي يوجد يف الكتاب التعليم اللغة العربية فصل الثامنة." املهنة"

 املصطلحات وضيحت .و

فينبغي املوضوع و ال اجتناب عن األخطاء يف تفسري مقاصد  لسهولة الباحثة

الباحثة لبينا املصطلحات املوجود يف هذا البحث ابإلستدراك الذهنية و العملية. 

 الباحثة توضيح املصطلحات فيما يلي:

 . التوضيح النظري1

 ب تركيب الكالملعأ( وسيلة 

سط" أو الذي يعين حرفًيا "الو  medius الالتيين لغةمن ال يلةأتيت كلمة الوس

هي وسيط أو مراسلة للرسائل من  وسيلة، الللغة العربيةا يف"الوسيط" أو "املقدمة". 

 Association For Education And Communication املرسل إىل مستلم الرسالة.
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Tecnology  (AECT)  اليت هي مجيع األشكال والقنوات املستخدمة  يلةحتديد الوس

قم  National Education Association (NEA). حني نظراّي لعملية إيصال الرسائل

بتعريف الوسيلة على أنا كانت ميكن معاجلتها أو رؤيتها أو مساعها أو قراءهتا أو 

8مناقشتها مع األدوات املستخدمة خّيدا. ، تعترب اللعبة طريقة وفًقا لعلماء النفس 

9يقدر يصنع مزاج الردهة و السعيدة.لعبة لتعلم املهارات االجتماعية ألن امناسبة   

ة أحرف عشوائية. عادًة عدّ  من تركيب الكالم هي لعب تركيب الكالم لعب

1.تبأحرف لرت  7 هذه لعب يكّرس السابع 0  هي لعب تركيب الكالم لعب 

السبورة و ترتيب الكالم اليت يلعبها شخصنان أو اربعة أشخاص جيمعون الدرجة 

على قيمة الكلمات املكونة من احلرف على السبورة تربيعة مخسة عشر عمودا و 

 مخسة عشر صًفا.

، وهي  funwonder"ألعاب الرمح" أولعبمعلروف اب، هذه اسوفرنو كما قال

 ةكلمحىت جيعل ال( لعب تركيب الكالم السبورة) رتبيعةاحلروف يف ال يدخلطريقة 

                                                           
8 Satrianawati, Media Dan Sumber Belajar, (Yogyakarta: Deepublish,  2018), hal 5-6 
9 Saeful Zaman, Dyan R. Helmi, dkk, Games Kreatif Pilihan Untuk Meningkatkan 

Potensi Diri Dan Kelompok, (Jakarta: Gagas Media, 2010), hal. 1 
1 0 Ardi Darmawan & Nancy Mansyur, The ‘Gaul’ English Book, (Jakarta: KAWAH 

Media, 2014), hal 
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يستطيع اعمل مع شخصان أو شخصا مع الولد يف البيت  هذه لعب .املفيدة

1.بسرتاحة يف البية 1  

 املفرداتتعليم   ب

ي ردات هملفااملفردات هي كلمة مكونة من حرفني أو أكثر وتعرض املعىن. 

علم إىل ن املة منقل املعرف أحد عناصر اللغة، لذلك فإن تعلم املفردات هو مهمة

 ت هي:فردا: املالطالب من املفردات املتعلقة ابملوضوع. إنداع رمانعسية قالت

 أ. جمموعة من الكلمات الورادة يف اللغة

 ب. العديد من الكلمات للمتحدث أو الكاتب

 ت. الكلمات الواردة يف العمل العلمي

1ث. الصياغة املوجودة يف القاموس واسعة و منظمة. 2  

ت ، ميكن أن نستنتج أن املفردات أو املفردامن عدة تعريفات للمفردات أعاله

ة من ، يفهمها ويستخدمها شخص أو جمموعهي كل الكلمات املوجودة يف لغة

1.، مصحوبة بتفسري حىت ميكن فهمهاألشخاص، وتستخدم يف العلم 3  

                                                           
1 1 Cristian SP, Mengajar Membaca Itu Mudah, (Yogyakarta: Alaf Media, 2019), Hal. 44 
1 2 Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia, (Semarang: CV Triadan Jaya, 2016), Hal. 40 
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 . التوضيح التطبيقي2

مفهوم اللعب هي وسيلة تعليمية تستخدم وسيلة لعب تركيب الكالم 

أيًضا بضوء النهار املسطح من حيث ملء تركيب الكالم  والتعلم. تتعلق لعب

الصناديق أبحرف لتكوين كلمة. وسائط لعبة اخلربشة يف هذه الدراسة هي لعبة 

مث سيتم كتابة الكلمات اليت مت تشكيلها  ترتب بعض األحرف يف كلمات.

ة أخرى. قبل استخدام هذه كتابتها قد ال تكون مكتوبة مر والكلمات اليت متت  

، يتم تعريف الطالب أواًل على اسم اللعبة إىل جانب األدوات واملواد اليت الوسائط

 .سيتم استخدامها يف هذه اللعبة

، حبيث عندما ات حول املادة، يقدم املعلم املواد واملفردقبل بدء هذه اللعبة

الطالب املزيد دون احلاجة إىل إلقاء نظرة على  ، سيتذكرتركيب الكالم يلعب

 املالحظات أو الكتابة اليت قدمها املعلم.

الطالب على فهم  كفائة  شار إليها يف هذه الدراسة هوإتقان املفردات امل 

وتذكر املفردات العربية مع املواد اليت قدمها املعلم. املواد املقدمة حول اهلولية أو 

                                                                                                                                                               
1 3 Muhammad Usman, Perkembangan Bahasa Dalam Bermain Dan Permainan (Untuk 

Pendidikan Usia Dini), (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2012), Hal. 50-52 
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الطالب برتتيب الكلمات أو اجلمل وفًقا لإلمجاع املوجود يف املادة اهلواايت. مث يقوم 

 اليت مت تقدميها.

 السابقة اتدراسال .ز

 صاحبه ذكر بعض البحوث العلمية اليت وجدها مع ةهبذا الفصل يتقدم الباحث

ن ليس يان أبالب ومضمون حبث مث يعتربها الباحث أبن هلا عالقة هبذا البحث ويعطي

 ي:ا يلماآلن. والبحوث هي  ةهناك عنوان البحث العلمي الذي كتبه الباحث

ية لرتقية لوسيلة تعليمتركيب الكالم  لعب. البحث الذي كتبتها نور القمرية مبوضوع "1

االهتمام بتعلم اللغة العربية الصف العاشر ماجستري معلمة حممدية يوجياكرات العام 

الفرق بني  (PTK)هذا هو البحث يف الفصل الدراسي " 2011م/2010الدراسي 

حبث نور القمرية  هبذا البحث هو يبحث عن زايدة االهتمام بتعلم اللغة العربية 

لعب  ابستخدام وسائل اإلعالم اخلربشة، يف حني أن البحث الذي جتالبة وسيلة

1.يف ترقية املفرداتتركيب الكالم  4  

 الكالم رتي اواتمي مبوضوع " جتربة وسيلة لعب تركيب. البحث الذي كتبته ويويد ف2

لرتقية حصيل التعليم يف مهارة الكتبة لطالب الصف السابع ابملدرسة املتوسطة 

                                                           
1 4 Nurul Qomariyah, Permainan Scrabble dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Bahasa Arab Kelas 10, Skripsi Tahun 2011, (Yogyakarta: UIN Walisongo, 2011), 

(pdf Online 06/02/2020). 
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ويويد فرتي أظهرت نتائج حبث " 2018م /2017سلمان  3اإلسالمية احلكومية 

أن الطالب حصلوا على درجات أفضل عندما ألقى املدرسون متارين. خيتلف اواتمي 

ألن الباحثني سريكزون على فعالية وسائط ، ا البحث عن ما سيقوم به الباحثونهذ

1اخلربشة يف حتسني املفردات. 5  

ركيب لعب ت علمالت وسيلةتطوير ال . البحث الذي كتبتها توفق هرانندى مبوضوع "3

حصيلة ، ثالبح هذا  أما نتائج" للغة اجلاوية لطالب الصف الرابع االبتدائيالكالم 

يبلغ ، لكالمب العب تركي ائط التعلمبحث توفيق هندرا أنه بعد استخدام وسمن ال

 .هاحصلت على نتائج أفضل من ذي قبل

أتثري ألعاب  . البحث الذي كتبتهما فاراي ناية السعدة و نور اهلداية مبوضوع "4

 (disleksia) على قدرة القراءة لدى األطفال صعوبة يف القراءة ركيب الكالمت

القراءة اليت كانت أكثر فعالية يف  أظهرت النتائج أن هناك زايدة يف القدرة على"

سيتم  املوضوع الثاين من املوضوع األول. هذا يدل على أن البحث خيتلف عن ما

                                                           
1 5 Wiwid Fithri Utami, Eksperimentasi Media Scrabble dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Maharah Al-Kitabah Siswa Kelas VII MTsN 3 Sleman Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi 

Tahun 2018, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), (pdf Online 03/01/2020). 
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ترقية يف  ، ألن الباحثني سريكزون على جتربة وسائل لعبالقيام به من قبل الباحثني

1االختالف يف موضوع البحث ومكانه.استعاب املفردات،  6  

إلسرينا جيندرى ستّا، مبوضوع "جربة تعلم وسائل اإلعالم  . البحث الذي كتبته بتّا5

 اخلربشة يف حماولة لتحسني إتقان املفردات العربية لطالب الصف العاشر من برانمج

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد املدرسة الثنوية اإلسالمية احلكومية سبدودادي بنتول" 

يف نتائج التعلم للفصل التجرييب  عملية تعلم املفردات العربية من خالل معرفة الفروق

وفصل التحكم ابستخدام وسائط التعلم اخلربشة. تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن 

استخدام الوسائط اخلربشة أثبت فعاليته يف زايدة إتقان املفردات العربية. تكمن 

معادلة هذا البحث يف نوع البحث الكمي يف شكل دراسات جتريبية والوسائط 

1عبارة عن وسائط خربشة. املستخدمة 7  

 

 

 

                                                           
1 6 Nihayatus Sa’adah & Nurul Hidayah, Pengaruh Permainan Scrabble Terhadap 

Kemampuan Membaca Anak Disleksia, HIP: Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, 

Vol. 1, No 1, Januari 2020.  
1 7 Skripsi Betta Istiyana Jayendra Sita, Eksperimentasi Media Pembelajaran Scrabble 

dalam Upaya Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas X MAN Sabdodadi 

Bantul, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016. 
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 1،1اجلدوال 

 البحوث السابقة

 االرتباط هبذا البحث املوضوع اإلسم والسنة الرقم
نور القمرية،  1

2011 
تركيب الكالم  لعبة

لوسيلة تعليمية لرتقية 
االهتمام بتعلم اللغة 
العربية الصف العاشر 
ماجستري معلمة حممدية 
يوجياكرات العام الدراسي 

 .م2010/2011

هذا هو البحث يف الفصل الدراسي 
(PTK)  نور القمرية  الفرق بني حبث

عن زايدة هبذا البحث هو يبحث 
االهتمام بتعلم اللغة العربية ابستخدام 

ربشة، يف حني أن وسائل اإلعالم اخل
لعب  وسيلة البحث الذي جتالبة

 .يف ترقية املفرداتتركيب الكالم 
ويويد فرتي اواتمي،  2

2018 
لعب  جتربة وسيلة

لرتقية تلركيب الكالم 
حصيل التعليم يف مهارة 
الكتبة لطالب الصف 
السابع ابملدرسة 
املتوسطة اإلسالمية 

سلمان  3احلكومية 
 م.2018 /2017

ويويد فرتي أظهرت نتائج حبث 
أن الطالب حصلوا على اواتمي 

درجات أفضل عندما ألقى املدرسون 
عن ما متارين. خيتلف هذا البحث 

سيقوم به الباحثون ، ألن الباحثني 
سريكزون على فعالية وسائط اخلربشة 

 يف حتسني املفردات.

، توفق هرانندى 3
2018 

 التعلم وسيلةتطوير ال
للغة لعب تركيب الكالم 

اجلاوية لطالب الصف 
 الرابع االبتدائي

بحث توفيق هندرا أنه حصيلة من ال
،  تركيب  بعد استخدام وسائط التعلم

حصلت على نتائج أفضل من يبلغ 
 .هاذي قبل

ناية السعدة  راياف 4
 و نور اهلداية

تركيب  أتثري ألعاب
على قدرة القراءة الكالم 

لدى األطفال صعوبة يف 

أظهرت النتائج أن هناك زايدة يف 
القدرة على القراءة اليت كانت أكثر 
فعالية يف املوضوع الثاين من املوضوع 
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األول. هذا يدل على أن البحث  (disleksia)    القراءة
خيتلف عن ما سيتم القيام به من قبل 
الباحثني ، ألن الباحثني سريكزون 

تركيب الكالم  على جتربة وسائل لعب
ترقية استعاب املفردات، يف 

ختالف يف موضوع البحث اال
 ومكانه.

بّتا إلسرينا جيندرى  5
 2016سّتا، 

جتربة تعلم وسائل 
اإلعالم اخلربشة يف 
حماولة لتحسني إتقان 
املفردات العربية لطالب 

 برانمالصف العاشر من 
ابملدرسة الثنوية 
اإلسالمية احلكومية 

  سبدودادي بنتول.

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد عملية 
املفردات العربية من خالل معرفة تعلم 

الفروق يف نتائج التعلم للفصل 
التجرييب وفصل التحكم ابستخدام 
وسائط التعلم اخلربشة. تشري نتائج 
هذه الدراسة إىل أن استخدام 
الوسائط اخلربشة أثبت فعاليته يف 
زايدة إتقان املفردات العربية. تكمن 
معادلة هذا البحث يف نوع البحث 

شكل دراسات جتريبية الكمي يف 
والوسائط املستخدمة عبارة عن 

 وسائط خربشة.
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 البحث ترتيب .ح

ينبغي للباحث أن يستكمل الشروط العلمية يف كتابة البحث العلمي حىت يسهل له يف 

تتكون هذا البحث العلمي من مخسة أبواب مما  علميات كتابتها و يف فهم احملتوايهتا.

 يلي:

أهداف البحث ومسائل البحث و  خلفيةحتتوى على مقدمة  : الباب األول

 املصطلحاتوتوضيح  حدود البحثو  فوائد البحثو  البحث

 .وترتيب البحث السابقة ةدراسو 

 تركيب الكالملعب  مفهومالنظرايت البحث حتتوى على :  الباب الثاين

و مفهوم  املفردات تعليم مفهوم املفردات و مفهوم و العربية

 .الوسيلة

طرق حتليل و طرق مجع البياانت حتتوى على البحث  منهجية : الباب الثالث

 .طرق صحة البياانتو  البياانت

قسمني هو تقدمي نتائج  حتتوى على نتائج البحث والتحليل : الباب الرابع

 البحث و حتليل نتائج البياانت.

 .قرتاحاتاإل و اخلالصةحتتوى على  ختتاماال : الباب اخلامس


