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ألولا الباب  

 ادلقدمة

 

لبحثاأ. خلفية   

التعليم ىو عملية ثقافية لتحسُت كرامة اإلنساف كمكانتو ، من خالؿ عملية  

طويلة مدل اضتياة. التعليم أمر ملح يف اضتضارة اإلنسانية. إف اضتاجة اظتلحة للتعليم  

ا. كانت كتكوين كتوطيد اظتوارد البشرية لألفراد اظتؤىلُت ىي حاجة ال نتكن إنكارى

األنشطة التعليمية نفسها معركفة منذ فًتة طويلة حىت من كقت كالدة البشر حىت هناية 

اضتياة على األرض. يف دكؿ ؼتتلفة ، يتم التعليم دكف فصلو عن أتثَت عادات كثقافة كل 

دكلة من أجل إنتاج خصائصها اطتاصة يف نظاـ التعليم ليست استثناء يف إندكنيسيا. 

التعليم غتموعة متنوعة من اإلمكاانت اليت يتمتع هبا على النحو األمثل ، نتكن أف يطور 

أم تطوير اإلمكاانت الفردية على أعلى مستول ؽتكن يف اصتوانب اظتادية كالفكرية 

كالعاطفية كاالجتماعية كالركحية ، كفقنا ظترحلة التطور كخصائص البيئة اظتادية كالبيئة 

 1ش فيها.االجتماعية كالثقافية اليت يعي
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من أجل حتقيق أىداؼ التعليم الوطنية ، ابلطبع ىناؾ حاجة إىل معايَت تعليمية  

كىي   ٧٠٠7نتكن استخدامها كمرجع للتنفيذ. كزير الًتبية الوطنية يصدر يف العاـ 

ىو  ٧٠٠7حكومة كزارة الًتبية كالتعليم يف رتهورية إندكنيسيا رقم كاحد كأربعُت  العاـ 

كبناءن على ىذه اظتعايَت ، يف إطار جتديد نظاـ التعليم  ٧يم يف إندكنيسيا.أحد معايَت التعل

الوطٍت ، مت كضع رؤية كرسالة كاسًتاتيجية لتطوير التعليم الوطٍت ، كىي حتقيق نظاـ 

التعليم كمؤسسة اجتماعية قوية كموثوقة لتمكُت اظتواطنُت اإلندكنيسيُت من أف يصبحوا 

كل استباقي لتحدايت العصر. فيما يتعلق هبذه الرؤية ، من بشرنا مؤىلُت كاالستجابة بش

الضركرم استخداـ مبادئ مقدمي التعليم كأساس. أحد ىذه اظتبادئ ىو التعليم كعملية 

دتكُت كحضارة تستمر طواؿ اضتياة. لذلك فإف التعليم ىو عملية مستمرة كعتا إضتاحية 

 ككتب تنفيذ التعليم قدر اإلمكاف.عالية ، 

يذ التعليم لن يتم ابلتأكيد بدكف أنشطة التعلم. أنشطة التعلم ىي جوىر إف تنف 

تنفيذ التعليم. يف أنشطة التعلم ، يظهر اظتعلموف كالطالب يف تفاعل حيث تكوف مصادر 

 التعلم ىي الوسيلة. اظتعلموف كالطالب ىم اظتكوانت الرئيسية يف عملية التعلم.
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حتقيق ىدؼ التعلم. كظيفة األىداؼ يف عملية التعلم ، من الضركرم أيضنا 

التعليمية ىي توفَت التوجيو كاظتيزات كاظتؤشرات لتحقيق األىداؼ التعليمية بشكل عاـ. 

اظتعلموف كأفراد الذين يتعاملوف دائمنا بشكل مباشر مع الطالب لديهم دكر مهم يف ؾتاح 

علم كعامل ػتدد لنجاح أىداؼ التعلم. إنو أمر معقوؿ حقنا عندما يُنظر إىل اظتعلم أك اظت

 التعلم ابإلضافة إىل عوامل أخرل مكملة.

اللغة ىي أداة اتصاؿ كرابط يف العالقات اليومية ، سواء بُت األفراد كاألفراد ، 

كاألفراد كاجملموعات كاجملموعات مع دكؿ معينة. مع اللغة ، نتكننا أف نعرؼ بعضنا 

ة ىي اللغة العربية. ؿتن كمسلمُت البعض. اللغة اليت نعرفها إىل جانب اإلندكنيسي

ابلتأكيد على دراية ابللغة العربية. على الرغم من عدـ استخدامها يف احملادثة اليومية ، إال 

أف كجودىا يعترب مهمنا لتسهيل فهم الدين اإلسالمي. ألف القرآف كتاب مقدس ابللغة 

 العربية أيضا.

خالؿ تعلم اللغة العربية. عادة ما  اظتعرفة ابللغة العربية نتكن اضتصوؿ عليها من  

يتم تعلم اللغة العربية يف العديد من اظتدارس أك اظتدارس الداخلية اإلسالمية يف إندكنيسيا. 

يف األساس ، أنشطة التعلم ىي أنشطة االتصاؿ ، أم توصيل اظتوضوع. مث ىناؾ ردكد 

اجة إىل األساليب ، فعل من التسليم. كما ىو اضتاؿ يف التعلم اآلخر ، إىل جانب اضت

يتطلب تعلم اللغة العربية أيضنا كسائل اإلعالـ كأدكات التعلم األخرل اليت نتكن أف 
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تساعد يف تسهيل عملية تعلم اللغة العربية. يعتمد اختيار كاستخداـ ىذه الوسائط 

 التعليمية على عدد من العوامل لتكوف على اعتدؼ كالفعالية.

ليم الطالب الستخداـ مبادئ التعليم العاـ كنظرية يتم تعريف التعلم على أنو تع

بشأف الًتبية الوطنية اظتادة  ٧٠1٢التعلم. يف قانوف رتهورية إندكنيسيا رقم عشرين عاـ 

التعلم ىو عملية تفاعل الطالب مع اظتعلمُت كموارد التعلم يف بيئة  األكىل ، فقرة عشركف,

لية تواصل حتدث بُت اظتعلمُت كالطالب التعلم. لذلك ، نتكن تفسَت التعلم على أنو عم

 ابستخداـ لغة تدريس ػتددة مسبقنا.

يركز تعلم اللغة األجنبية على اكتساب إتقاف اللغة األجنبية. سواء من حيث 

القراءة )القرآف( ، كالكتابة )كتاب( ، كاالستماع / االستماع ، كاالستماع )الكالـ(. إىل 

ج يف تعلم اللغات األجنبية ىو اظتفردات ، أك جانب اصتانب اظتهم للغاية من النسي

 اظتفردات العربية.

ا من الوقت  عند إجراء أنشطة التعليم كالتعلم ، عادةن ما يستخدـ اظتعلموف مزيدن

لشرح اظتوضوع بينما يستمع الطالب فقط. لذلك ، ال يزاؿ االتصاؿ اظتتبادؿ بُت اظتعلم 

بسبب عادة اظتعلم يف استخداـ اظتزيد كالطالب خالؿ الدركس غَت موجود. لتدث ىذا 

من طرؽ احملاضرات حبيث يبدك اظتعلم أكثر ىيمنة أماـ الفصل. نتيل الطالب إىل أف 
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يكونوا أقل نشاطنا كأقل ثقة أثناء الدركس. سيؤثر ذلك على اـتفاض مهارات اللغة 

 العربية.

 اظتوضوع العريب ىو أحد اظتوضوعات اليت تتضمن موضوعات يف القراءة

كاالستماع كالتحدث كالكتابة. الواقع يف ىذا اجملاؿ ، ال تزاؿ مواد اللغة العربية اليـو 

منخفضة اصتودة للغاية ، ألهنا مل حتقق اعتدؼ اظتنشود بشكل كاؼ. كيرجع ذلك إىل 

صعوبة الطالب يف تعلم شيء جديد كغَت مألوؼ. كيرجع ذلك إىل صعوبة الطالب يف 

. إىل جانب أف الطريقة اظتستخدمة يف عملية التعليم تعلم شيء جديد كغَت مألوؼ

 كالتعلم ال تزاؿ مثبتة يف الكتب اظتدرسية يف جو رشتي يف اظتدرسة.

تعترب العديد من اظتواد العربية مواد صعبة للغاية ابلنسبة للطالب ، حبيث يقلل 

تائج التعلم منها الكثَت كيقلل من اىتمامهم ابظتشاركة يف ىذه الدركس. كلكن كراء كل ن

اطتاصة هبم ال تتماشى مع التوقعات. يف ىذه اضتالة ، لتتاج اظتعلم إىل حتسُت نتائج 

التعلم كاىتماـ الطالب بتعلم دركس اللغة العربية. كمعلم ػتًتؼ ، كتب أف يكوف لدل 

اظتعلم ؼتزكف من فتاذج التعلم اليت سيتم تدريسها للطالب. ال كتب تطبيق رتيع النماذج 

عرفها كنتكن تطبيقها يف الواقع اليومي يف الفصل الدراسي. كمع ذلك ، ال يلتـز اليت ي

 ٢اظتعلموف اصتيدكف بنموذج كاحد فقط.

                                                           
3
 Indar Djati, Menuju Masyarakat Belajar,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal 25 
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يف ػتاكلة لزايدة االىتماـ ابظتواضيع العربية ، كتب مراعاة العديد من العوامل ، مبا 

 يف ذلك من حيث توصيل الرسائل من اظتصادر من خالؿ القنوات أك األساليب

اظتستخدمة يف اظتدارس اليت ال تزاؿ تفتقر إىل خلق جو موات كؽتتع للطالب ليتمكنوا من 

تعلم شيء جديد كغَت مألوؼ. ىذا كتعل الطالب يعتقدكف عقلينا أف اللغة العربية ىي 

موضوع صعب ، لذلك يفتقد الطالب االىتماـ كاالىتماـ ابلتعلم ، كينسوف بسهولة 

أدل ىذا إىل نتائج التعلم للطالب دتيل إىل أف تكوف منخفضة  الكوساكاات اليت تعلموىا.

 )اـتفاض(.

عتذا السبب ، من الضركرم تطبيق طريقة بديلة لدراسة اللغة العربية مواتية جبو 

نتيل إىل اإلبداع حبيث يشجع الطالب على تطوير إمكاانهتم اإلبداعية. أحد البدائل اليت 

لتعلم. ابستخداـ فتوذج التعلم ىذا ، من اظتأموؿ نتكن استخدامها ىو استخداـ فتوذج ا

اضتصوؿ على اظتعلومات اظترسلة بسهولة. لذلك يصبح فتوذج التعلم مهمنا جدنا يف تدريس 

ا ليتم  اللغة ، ألف اظتعلومات اليت يتم توصيلها من خالؿ الرموز اللفظية كحدىا صغَتة جدن

ا لذا يصعب فهمها.استيعاهبا ألف ىذه اظتعلومات ىي معلومات غتردة ج  دن

أحد فتاذج التعلم اليت نتكن استخدامها يف تدريس اللغة ىو فتوذج التعلم 

التخمُت ألف استخداـ فتوذج التعلم ىذا سهل للغاية كعملي كنتكن تعلمو يف أم كقت. 

ا ألف  ضتفظ اظتفردات العربية كإثرائها ، يعد استخداـ فتاذج التعلم التخمُت داعمنا جدن
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كنهم تعلم اظتفردات كحفظها شيئنا فشيئنا بشكل ركتيٍت مع كجود فتوذج تعلم الطالب نت

سهل لتخمُت فتوذج التعلم ىو أحد فتاذج التعلم اليت مت تطويرىا بناءن على الفهم البنائي. 

يف ىذه الكلمة يتعلم  4السمة اظتميزة لنموذج التعلم ىذا ىي أنشطة التعلم اصتماعي.

تعلموف يف غتموعات صغَتة بشكل تعاكين. من خالؿ فتوذج الطالب فتوذج التخمُت كي

التعلم اصتماعي ، سيخلق تفاعالن أكسع ، أم التفاعالت كالتواصل بُت اظتعلمُت كالطالب 

 كالطالب كالطالب كالطالب كاظتعلمُت.

من اظتتوقع أنو مع ىذا النموذج التعليمي ، نتكن للباحثُت اضتصوؿ على أقصى 

تقاف حفظ اظتفردات العربية. السبب يف أنٍت اخًتت اظتدرسة للبحث النتائج مع زايدة إ

ا ،  ألهنا كانت قريبة من اظتنزؿ كيف اظتدرسة مل يتم تطبيق فتوذج التعلم التخميٍت أبدن

كالسبب الذم جعلٍت أختار العنواف ىو أنٍت كنت مهتمنا كمهتمنا بتطبيق فتوذج التعلم 

الوصف أعاله ، فإف الكاتب مهتم إبجراء حبث  على الطالب للمرة األكىل. بناءن على

تطبيق فتوذج التحمُت يف حفظ مفردات اللغة العربية لطالب الصف السابع يف حوؿ " 

ـ". تركز ٧٠19/٧٠٧٠ليتار للعاـ الدراس اب 6سالمية اضتكومية وية اإلنااظتدرسة الث

، كتطبيق اظتادة يف اظتشكلة يف ىذا البحث على اصتهد اظتبذكؿ يف تطبيق فتوذج التخمُت 

                                                           
4
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 30 
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التخمُت ، كالتقييم بعد تطبيقو فتوذج التحمُت لطالب الصف السابع يف اظتدرسة 

 ليتار.اب 6سالمية اضتكومية انكية اإلاالث

البحث مسائلب.   

اللغة العربية لطالب  اضتطوات يف تطبيق فتوذ التخمُت يف حفظ مفردات كيف  .1
ليتار للعاـ الدراس اب 6ة اضتكومية سالميوية اإلانالصف السابع يف اظتدرسة الث

 ـ ؟٧٠٧٠/٧٠19

اللغة العربية تطبيق فتوذ التخمُت يف حفظ مفردات  يفاظتدركسة ما ىي اظتواد  .2
ليتار للعاـ اب 6سالمية اضتكومية وية اإلانالصف السابع يف اظتدرسة الث لطالب
 ـ ؟٧٠19/٧٠٧٠الدراس 

ظتفردات العربية لطالب  حفذ التحمُت يف داـ يف تطبيق فتوذجاستخ ميالتقي كيف .٢

ليتار للعاـ الدراس اب 6سالمية اضتكومية وية اإلانالصف السابع يف اظتدرسة الث

  التحمُت ؟ فتوذج   ـ بعد تطبيق٧٠٧٠/٧19

البحث غراضج. أ  

اللغة العربية لطالب تطبيق فتوذ التخمُت يف حفظ مفردات اضتطوات  الوصف  .1
ليتار للعاـ الدراس اب 6سالمية اضتكومية اإلانوية الصف السابع يف اظتدرسة الث

 ـ .٧٠٧٠/٧٠19
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اللغة العربية تطبيق فتوذ التخمُت يف حفظ مفردات  اظتواد اظتستخدمة يف الوصف .2
ليتار للعاـ اب 6سالمية اضتكومية انوية اإللطالب  الصف السابع يف اظتدرسة الث

 .ـ٧٠19/٧٠٧٠الدراس 

سالمية انوية اإلالصف السابع يف اظتدرسة الثظتفردات العربية لطالب م التقيالوصف  .3
   فتوذج التحمُت.   ـ بعد تطبيق٧٠19/٧٠٧٠ليتار للعاـ الدراس اب 6اضتكومية 

البحثفوائد د.   

ة العمليةلفائد. ا١      

توفَت رؤل كمدخالت يف تطوير اظتعرفة يف غتاؿ التعليم كالعلـو األخرل ذات   . أ

 الصلة.

سة كواحدة من جهود التطوير العلمي ، خاصة .نتكن استخداـ نتائج الدرا  . ب

فيما يتعلق بوسائط التعلم يف كلية الًتبية كالعلـو التعلميي اصتامعة اإلسالمية 

 اضتكومية تولونج أجونج.

ةعملياألمهية . ٢     

  للطالبأ.        

  سة ظتفردات العربية لطالب الصف السابع يف اظتدر  زايدة التمكن من التحفيظ             

  بليتار. 6الثناكية االسالمية اضتكومية 
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للمعلمني / الباحثنيب.         

  إضافة معلومات للباحثُت شخصيا كجهد لتحسُت التعلم.           

لغريهم من الباحثنيج.        

.نتكن أف تكوف مقارنة يف تدريس موضوع حفظ اظتفردات العربية             

للمدارس  د.       

.إضافة مراجع عمل الطالب يف اظتكتبة كمخازف علمية ستكوف مفيدة للقراء            

ادلصطلحاتتوضيح  ه.  

 ، الدراسة ىذه يف اظتستخدمة اظتصطلحات فهم يف التفسَت سوء لتجنب     

اللغة تطبيق فتوذ التخمُت يف حفظ مفردات اظتصطلحات:  أتكيد الضركرم من

 .بليتار 6ة الثناكية االسالمية اضتكومية العربية لطالب  الصف السابع يف اظتدرس
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 التوضيف النظرىأ. 

   . تطبيق١    

   العملية ، الطريقة ، فعل استخداـ كل شيء. ما يتم استخدامو ىنا ىو  إنو  

   5استخداـ فتوذج تعلم التخمُت يف حتقيق ىدؼ معُت كتسهيل عملية التعلم.

 ختمني منوذج التعلم. ٢     

ج تعليمي يستخدـ كسائط بطاقة األلغاز اظتقًتنة ببطاقات اإلجابة ىو فتوذ    

اللغز. ختمُت لعبة الكلمة اليت نفذىا الطالب ختمُت الكلمة اليت تعنيها بطاقة سؤاؿ 

اللغز مع بطاقة اإلجابة الصحيحة للتعلم ، ؽتا يسهل على الطالب حفظ اظتفردات 

ظتعلم يدعو إىل لعب الكلمات العربية يف ذكرايت الطالب. االستنتاج ىو أف ا

 .التخمينية ابستخداـ الوسائط اظتصورة من الورؽ اظتقول يف اظتواد العربية

احلفظ. ٣    

ىو  اضتفظ ىو جهد نشط إلدخاؿ اظتعلومات يف الدماغ. كفقا لكوسواان حتفيظ      

ؿ أيضنا نتكن القو  6.استعادة اظتعرفة ذات الصلة كيتم ختزينها يف الذاكرة طويلة األجل

 أف اضتفظ ىو نشاط المتصاص اظتعلومات يف الدماغ نتكن استخدامو على 
                                                           

5
 Moedjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta 1991) hal. 20 
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 7.اظتدل الطويل

  . ادلفردات العربية٤

يُطلق على اظتفردات أك اللغة العربية "اظتفردات" ، كاظتفردات ابللغة اإلؾتليزية ىي   

ين عبارة عن غتموعة من الكلمات أك كنوز الكلمات اليت يعرفها اآلخركف الذ

يشكلوف جزءنا من لغة معينة. ىناؾ مفردات تُعّرؼ على أهنا غتموعة من رتيع 

 الكلمات اليت يفهمها الشخص كمن اظترجح أف ُتستخدـ لتجميع رتل جديدة. 

 التوضيح العملىب.  

: معٌت لو التحادثية اظتواد يف العربية اظتفردات إلتقاف الكلمات ختمُت فتوذج تطبيق 

 العربية اللغة ظتتعلمي التعلم نتائج كحتسُت لتحسُت اظتتخذة ءاتاإلجرا أك األنشطة

 توفَت إىل التخمُت كلمات فتاذج استخداـ يهدؼ. العربية احملادثة مادة يف كخاصة

 يف ألنو ، ؽتتع بشكل الصف يف التعلم عملية تشغيل نتكن حىت كالتشجيع اضتافز

 الطالب يتعلم ال لذلك ، بةاللع من عناصر على لتتوم ىذا التخمُت التعلم فتوذج

 .مادم مفهـو فهم أثناء اللعب أيضنا نتكنهم كلكن فقط

 

                                                                                                                                                               
6
 Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif Perkembangan Ragam Berpikir, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 115 
7
 Ws Winkle, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: PT Gramedia, 2004) cet VI, 88 
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 البحث تظيمو. 

 كىي ، أجزاء ثالثة إىل األطركحة عتذه اظتنهجية الكتابة تنقسم ، عاـ بشكل 

 يلي. كما ىي الرسالة ىذه يف اظتنهجية. كالنهاية كاصتوىر البداية

 احملتوايت كجدكؿ كاظتقدمة كاظتصادقة كاظتوافقة الغالؼ: من األكيل اصتزء يتكوف  

 كاظتلخصات. اظترفقات كقائمة الرسومات كقائمة اصتداكؿ كقائمة

 ، فرعية فصوؿ على منها كل كلتتوم فصوؿ ستسة من يتكوف الذم ، األساسي اصتزء يشمل

 :يلي ما

 وايتحملت العاـ الوصف ظتعرفة األكىل اطتطوة ىي ىذه ، مقدمة: األكؿ الفصل  

 يف للمناقشة مركزية نقطة كىي ، األساس كىي مناقشتها سيتم كاليت ابلكامل األطركحة ىذه

 فوائد ، البحث أىداؼ ، اظتشكلة صياغة ، اظتشكلة خلفية تتضمن كاليت ، الالحقة الفصوؿ

 .اظتنهجية األطركحة ككتابة ، البحث

 تعلم ، التخمُت لمتع فتوذج حوؿ أدبية مراجعة الفصل ىذا يف: الثاين الفصل  

  سابق حبث ، التخمينية التعلم فتاذج استخداـ ، العربية اللغة

 البحث ككقت كموقع ، البحث نوع: من كتتألف ، البحث طرؽ: الثالث الفصل  

 .البياانت حتليل كتقنيات ، البياانت رتع كتقنيات ، البحث كإجراءات ،
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 ، البحث نتائج ، للبياانت التعرض: كمناقشتو البحث نتائج: الرابع الفصل  

 .البحث نتائج مناقشة

: من األخَت اصتزء كيتكوف. كاالقًتاحات االستنتاجات: اطتادتة: اطتامس الفصل  

 .كاظترفقات اظتراجع قائمة

 


